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NIE DLA CHAOSU W SZKOLE
Manifestacja ZNP: „NIE dla chaosu w szkole"
W imieniu uczestników i uczestniczek Ogólnopolskiej Manifestacji „NIE dla chaosu w szkole" wnosimy o zawetowanie projektu
ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent RP

W imieniu uczestników i uczestniczek Ogólnopolskiej Manifestacji
„NIE dla chaosu w szkole"
delegacja w składzie:

Sławomir Broniarz
Iwona Babicz
Maciej Jakubowski
Zofia Grudzińska
Krystyna Norwa

Szanowny Panie Prezydencie!
My – rodzice, nauczyciele, przedstawiciele szkół publicznych, niepublicznych i społecznych, świata akademickiego, organizacji pozarządowych działających na rzecz polskiej edukacji i samorządów uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji „NIE dla chaosu w szkole",
odbywającej się 19 listopada 2016 r. w Warszawie, nie zgadzamy się
na burzenie systemu oświaty i niepotrzebną rewolucję, jaką niesie ze
sobą planowana reforma edukacji.
Panie Prezydencie!
Reprezentujemy różne środowiska związane z edukacją i wiemy, że
polska szkoła potrzebuje zmian. Uważamy jednak, że problem nie
leży w istniejącym ustroju szkolnym. Likwidacja gimnazjów, skrócenie o rok kształcenia ogólnego, reorganizacja sieci szkół spowoduje
pogorszenie jakości kształcenia i warunków nauczania, a rodzice są
niewątpliwie słusznie zaniepokojeni zarówno zakresem, jak i trybem
wprowadzanych zmian, które negatywie i bezpośrednio odbiją się na
edukacji zarówno obecnych, jak i przyszłych uczniów.
Dlatego domagamy się wstrzymania tej nieprzemyślanej reformy i
rozpoczęcia dyskusji nad strukturą szkolną, która gwarantowałaby
wszystkim uczniom wystarczająco długi okres kształcenia ogólnego,
nie ograniczałaby możliwości dalszej edukacji oraz zapobiegałaby
segregacji uczniów, zarówno w szkołach jak i między szkołami.
Jesteśmy otwarci na różne argumenty i dyskusję, której zabrakło w
trakcie tzw. konsultacji społecznych poprzedzających reformę. W
trakcie tych konsultacji nie omówiono kwestii zmiany struktury
szkolnej. Ministerstwo nie posiada też żadnych zapisów poruszanych
tam spraw. Protestujemy przeciwko wątpliwym argumentom, mającym uzasadniać reformę. Prosimy o wysłuchanie naszych głosów i
apelujemy o prawdziwą debatę nad polską edukacją.
Panie
Prezydencie!
W liście do ZNP (z dn.19.05.2015) pisał Pan, że nie poprze „ustaw,
które są wymierzone w duże grupy społeczne, które mówiąc wprost
są antyspołeczne, które nie powstały w drodze dialogu i konsensusu
społecznego". Planowana reforma edukacji jest właśnie taką ustawą!
To niedobra zmiana w edukacji!
Szanowny Panie Prezydencie!
Wnosimy o zawetowanie projektu ustawy Prawo oświatowe oraz
projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Szkolenie: Komisja Pracowników Instytucji Finansowych
OPZZ o dyskryminacji i mobbingu
W ramach współpracy OPZZ i Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Warszawie, 8 listopada, w siedzibie centrali zorganizowano
szkolenie dla 15 osobowej grupy związkowców. Uczestnicy reprezentowali organizacje z sektora bankowego. Szkolenie poprowadził Wiesław Piesio, prawnik OIP.

Tematyka szkolenia koncentrowała się wokół dwóch obszarów:
dyskryminacji i mobbingu .
Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się co to jest dyskryminacja jakie
są jej przesłanki oraz zapoznali się z przepisami odnoszącymi się do
równego traktowania. Druga część warsztatów poświęcona była
mobbingowi w zatrudnieniu.
Nabyta wiedza przyczyni się do skuteczniejszego rozwiązywania
problemów pracowniczych.

roboty dla sygnatariuszy porozumienia i rekomendację dla pozostałych uczestników przetargów a także zamawiających.
Porozumienie jest reakcją środowiska budowlanego na liczne przypadki łamania zasad uczciwej konkurencji przez zamawiających i
oferentów a także na bezczynność instytucji publicznych w tym
obszarze.
Polskie prawo zamówień publicznych w obecnym kształcie otwiera
wiele możliwości do nadużyć a praktyka jego stosowania zachęca
wręcz nieuczciwych przedsiębiorców do drastycznego zaniżania
kosztów pracy w ofertach. Nowelizacja prawa zamówień publicznych
poprawia sytuację, ale nie eliminuje zjawisk negatywnych, bo one
przejawiają się w praktyce prowadzenia postępowań przetargowych
przez gremia prowadzące przetargi reprezentujące publiczne podmioty zamawiające. Skandalicznie niskie, nie mające często nic wspólnego z rzeczywistością, koszty pracy zawierane w ofertach składanych w procesie zamówień publicznych są jednym z najbardziej
jaskrawych przejawów patologii polskiego systemu zamówień publicznych. W rezultacie ta – i wiele innych patologii systemu zamówień doprowadziły do upadłości licznych firm budowlanych, zrywania kontraktów, niewypłacania wynagrodzeń. Firmy uczciwe i działające zgodnie z prawem przegrywają przetargi z „szarą strefą".
Stawka kalkulacyjna rekomendowana przez sygnatariuszy Porozumienia na rok 2017 wynosi 16,95 zł. Poniżej zamieszczamy tabelę z
kalkulacją stawki.

10. rocznica tragedii na Halembie
To już 10 lat od tragedii jaka wydarzyła się 21 listopada 2006 r. 1030
metrów pod ziemią w kopalni "Halemba". W wyniku wybuchu metanu i eksplozji pyłu węglowego zginęło 23 górników. Była to jedna z
największych "czarnych kart" polskiego górnictwa.
Pod kopalnianym zegarem, na placu przed wejściem na kopalnię,
zapalono znicze i złożono wieńce.
Przypominamy nazwiska ofiar:
JD

ZZ "BUDOWLANI": NOWA STAWKA KALKULACYJNA 16,95 ZŁ/GODZINĘ
Największe polskie organizacje pracodawców i pracowników budownictwa zawarły 8 kwietnia 2014 porozumienie w sprawie stosowania i promocji minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz
usług w zakresie gospodarowania nieruchomościami realizowanych
w Polsce. Porozumienie wsparły inne organizacje zawodowe i gospodarcze związane z budownictwem a także Państwowa Inspekcja
Pracy.
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Teodor Banduch (lat 50)
Jan Bilman (lat 45)
Ireneusz Brabański (lat 32)
Krzysztof Bubała (lat 37)
Dariusz Dola (lat 30)
Arkadiusz Falkus (lat 29)
Krystian Gaszka (lat 41)
Janusz Gęsikowski (lat 47)
Andrzej Giemza (lat 47)
Przemysław Jóźwiak (lat 23)
Daniel Kindla (lat 21)
Jacek Mierzchała (lat 39)
Mariusz Miłkowski (lat 36)
Bernard Poloczek (lat 46)
Krzysztof Prygiel (lat 51)
Tadeusz Rymarzewski (lat 51)
Henryk Samisz (lat 52)
Wit Siepka (lat 48)
Krystian Sitek (lat 47)
Edward Sobota (lat 59)
Mirosław Toczek (lat 45)
Zbigniew Turniak (lat 38)
Adrian Wąsowski (lat 23)
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Stawka minimalna obliczana, zgodnie z Porozumieniem corocznie,
ma stanowić podstawę do kalkulacji ofert w zamówieniach na w/w

