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Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że w ubiegła sobotę (16.03.19) zmarł nasz Kolega, Grzegorz Ilka
(56 lat). Działacz lewicy antykomunistycznej, drukarz, redaktor prasy niezależnej do 1989 r. Współtwórca i wieloletni działacz PPS sekretarz Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS do 1989 r. i w latach 1990 – 1995.
Kandydat na posła Sejmu RP w wyborach 1991 r. Działacz Unii Pracy w latach 1996-2000. Rzecznik prasowy
pełnomocnika rządu do spraw rodziny i kobiet 1996-1997. Rzecznik i sekretarz prasowy OPZZ w latach 19972014. Współzałożyciel w 1999 r. i do 2014 r. przewodniczący Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”. Członek Rady OPZZ w latach 2002 – 2006. Redaktor wydawnictw OPZZ: „Kroniki Związkowej” „Przeglądu Wydarzeń Związkowych”, „Trybuny Związkowej”, „Związkowca OPZZ”, „O
czym piszą związkowcy”, „OPZZ w mediach” i „Newslettera OPZZ”. Odznaczony m.in. odznaką „Zasłużony dla
Kultury”, odznakami honorowymi „Za zasługi dla OPZZ” i „Za zasługi dla Ochrony Pracy” oraz Krzyżem Wolności Solidarności.
Składamy wyrazy głębokiego współczucia i solidaryzujemy się z pogrążoną w żałobie rodziną

Kierownictwo i Pracownicy OPZZ
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Ogłosiliśmy strajk z 35-dniowym wyprzedzeniem, by
dać rządowi czas na spełnienie postulatów i rozwiązanie problemów, o których mówią nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami.

Nikogo nie zaskakujemy. Uprzedzamy o tym, kiedy
rozpocznie się strajk. Mówimy, na czym on polega (na
niewykonywaniu pracy) oraz o jego możliwych konsekwencjach. Informujemy także o tym jak ważna jest
rola nauczycieli w systemie edukacji, że to nasza praca
ma wpływ na wyniki uczniów czy na uzyskanie promocji do następnej klasy. Podkreślamy, że rząd nie
powinien lekceważyć nauczycieli. Stąd decyzja
o strajku. Czy mamy inny wybór, kiedy wszystkie
możliwości już wyczerpaliśmy?
Jednak od czasu ogłoszenia terminu strajku, czyli od
trzynastu dni, nie usłyszeliśmy od rządu żadnych nowych propozycji poza obraźliwymi wypowiedziami
pod adresem nauczycieli i próbą pokazania, że protestujących pedagogów można zastąpić osobami spoza
szkoły.
Teraz determinacja środowiska jest ogromna, bo dzisiaj jest to już przede wszystkim protest o godność
i o lepszą przyszłość edukacji.
Przypominam, że protest środowiska oświatowego
trwa już od trzech lat, jednak rząd go bagatelizował
i – jak widać – nadal bagatelizuje.

•

•

•

•

18 października 2016 r. ZG ZNP zdecydował
o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Powodem
był „brak zwiększenia nakładów na oświatę,
w tym brak podwyżek płac pracowników
oświaty”.
• Organizowaliśmy wielotysięczne manifestacje, pikiety i marsze (w tygodniu i w
soboty).
• Strajkowaliśmy w marcu 2017 r.
• W ramach dialogu społecznego braliśmy udział w
konsultacjach i opiniowaniu,
zebraliśmy podpisy pod obywatelską inicjatywą „Pensje nauczycieli z budżetu państwa”.
Wielokrotnie prosiliśmy premiera o podjęcie rozmów,
a prezydenta o mediacje.
Z każdym kolejnym miesiącem frustracja lekceważonego środowiska narastała. Zaczęły się
pojawiać oddolne formy protestu.
Po negocjacjach z MEN, podczas których usłyszeliśmy, że w budżecie nie ma pieniędzy, 10
stycznia 2019 r. rozpoczęły się procedury sporu
zbiorowego: składanie żądań, rokowania i mediacje.
4 marca ogłosiliśmy termin strajku do odwołania, a od 5 marca trwa referendum strajkowe.

Systemowi oświaty grozi zapaść, ale nie z powodu
planowanego strajku, lecz z powodu niskich pensji
i zbyt małych nakładów państwa na edukację. W szkołach i przedszkolach zaczyna brakować nauczycieli,
ponieważ są zmuszeni podejmować pracę poza oświatą. Robią to, bo nie są w stanie utrzymać swoich rodzin
z nauczycielskich pensji. To już ostatni dzwonek, by
zadbać o edukację.
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP
[źródło: znp.edu.pl]
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Posiedzenie Prezydium RDS
zwołane!

Po wniosku Przewodniczącego Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków
Zawodowych o zwołanie
nadzwyczajnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w sprawie sytuacji w polskiej oświacie,
Przewodnicząca
Dorota
Gardias, zarządziła posiedzenie Prezydium RDS,
które odbędzie się 25 marca br..

Plenarne posiedzenie
Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego Województwa
Lubelskiego
15 marca 2019 roku odbyło się w Lublinie plenarne
posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w którym uczestniczyła Pani Wiesława Janczak – Przewodnicząca
Rady OPZZ województwa lubelskiego.

Przypomnijmy, Przewodniczący OPZZ, Jan Guz
w czwartek, tj. 14.marca br. wystosował pismo do
Przewodniczącej RDS o zwołanie posiedzenia w trybie
pilnym. Powodem wniosku jest napięta sytuacja
w oświacie.
Na spotkanie zaproszeni są Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz oraz Przewodniczący WZZ „Solidarność-Oświata” Sławomir Wittkowicz.

Członkowie Rady Dialogu Społecznego Województwa
Lubelskiego podjęli stosowną uchwałę w/s projektu
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.
KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym
polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030r.
Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno poprzez rząd wobec regionów, jak i wewnątrz regionalne
dla zapewnienia udziału samorządów
wszystkich szczebli w polityce regionalnej.
Projekt KSRR uwzględnia uwagi wypracowane w trakcie dotychczasowych konsultacji.
W złączeniu „ Opinia Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego do projektu Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2030.”

Obecnie trwa referendum strajkowe wśród pracowników oświaty, które potrwa do 25 marca br.. Związek
Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział rozpoczęcie
strajku na 8 kwietnia, w przypadku, gdy referendum
okaże się wiążące dla rozpoczęcia protestu.
Łukasz Mycka
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Komisja Młodych OPZZ
wspiera nauczycieli!
Sytuacja nauczycieli, jako grupy zawodowej budzi
wśród nas, młodych związkowców, ogromne zaniepokojenie. W wielu badaniach: Polscy uczniowie wypadają bardzo dobrze na tle swoich rówieśników. Elementem różniącym nas system edukacji jest przede
wszystkim sytuacja bytowa nauczycieli. Nie godzimy
się na zaistniały stan rzeczy, który odbiera nauczycielom możliwość nawoływania do godnej pracy, przy
wykorzystaniu przez obóz rządowy haseł o wyjątkowości tego zawodu, który nie jest tylko pracą, lecz
służbą. Zgadzamy się z wyjątkową specyfiką tej pracy,
ale sprzeciwiamy się wykorzystywaniu tego argumentu
do utrzymywania niskich pensji wśród nauczycieli.
Rozumiemy, że wielu obywateli nie ukrywa swego
oburzenia, jakie wiąże się z zaistniałym strajkiem nauczycieli. Troska o swoje dzieci jest czymś naturalnym.
Dobro dzieci jest wartością samą w sobie, ale warto
pochylić się nad losem pedagogów, którzy bezpośrednio wpływają na jakość kształcenia młodego pokolenia.

sygnalizuje rodzicom różne zaobserwowane stany
emocjonalne, społeczne występujące u młodych ludzi.

Żyjemy w czasach, gdzie technologia idzie do przodu
i szkolnictwo zawodowe cieszy się coraz większą popularnością. Niestety brakuje nauczycieli przedmiotów
zawodowych, ponieważ osoby posiadające wiedzę
techniczną wolą podjąć pracę w innym zawodzie,
gdzie będą mogły się rozwijać i przede wszystkim
zdobyć zasoby finansowe umożliwiające założenie
rodzin. Szacunki pokazują, że nauczyciel w pełnym
wymiarze godzinowym poświęca 47 godzina na swoją
pracę.

Tego typu praca, jedna z najważniejszych w jakimkolwiek społeczeństwie, czyli edukacja, w naszym kraju
jest traktowana „po macoszemu”, często sprowadzając
nauczycieli do swoistego wolontariatu. Tak dalej się
nie da, dlatego postulujemy znaczący wzrost płac w
szkolnictwie. W tak ważnym sektorze, nie może być
miejsca na głodowe pensje.
Przy zarobkach, które obecnie otrzymują nauczyciele i ogromie
Strajk to ostateczność, a nie próba wykopracy jaki na co dzień muszą wykonać, ciężko jest zorganizować
rzystania sytuacji dzieci. Dla każdego
sobie życie, a co dopiero kupić mieszkanie, czy założyć rodzinę,
nauczyciela droga, którą obrali podejmuktórej można zapewnić godny byt.
jąc strajk, jest czymś ostatecznym i zawsze na pierwszym miejscu jest dobro
dziecka. Jednakowoż nauczyciele nie mogą się zgaMożna spotkać szkoły w których występują braki ka- dzać, na szantaż, który stosuję władza, czyli próbę
drowe. Młode osoby po 5-ciu latach studiów, po ukoń- odebrania możliwości wypowiedzenia się na temat
czonych kursach i szkoleniach, nawet jeśli chciałyby tragicznej sytuacji zarobkowej. A takim symboliczny
pracować w szkole, to nie chcą zarabiać na początku szantażem należy uznać odebranie prawa do strajku
mniej niż 2 tysiące złotych. Jest to często racjonalna pod pozorem „wykorzystywania uczniów”. Wieloletdecyzja, ponieważ tego typu zarobki nie wystarczą do nia praca za niskie zarobki, często po godzinach, pokasamodzielnego utrzymania się w dużym mieście. Tego zała z jaką estymą i profesjonalizmem podchodzą nautypu zarobki są nieadekwatne do tego, co obecnie mo- czyciele do swojego zawodu.
że zaoferować rynek osobom z wyższym wykształce- Nie zgadzamy się na zaistniałą sytuację, dlatego wspieniem. Dochodzi do tzw. drenażu mózgów: potencjalni ramy nauczycieli i w pełni popieramy strajk!
świetni fachowcy wybierają pracę umożliwiającą im
życie na godnym poziomie. Wielokrotnie słyszy się, że
rodzice nie mogą się doczekać, kiedy zakończą się
Komisja Młodych OPZZ
wakacje, co świadczy o tym, jak wiele trudu kosztuje
ich spędzenie czasu z dorastającym nastolatkiem, który
miewa problemy. W dzisiejszych czasach rodzice mają
potencjalnie mniej czasu dla swoich pociech, co powoduję, że pozycja nauczyciela staje się jeszcze ważniejsza w relacji młody człowiek – świat. To pedagog
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Nowa Kadencja Rady Rynku
Pracy

Posiedzenie Rady OPZZ
województwa dolnośląskiego marzec 2019 r.

20 marca 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie
Rady Rynku Pracy na kadencję 2019-2023. W posiedzeniu wzięli udział : Pan Stanisław Szwed – Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dyrektorzy komórek merytorycznych resortu
pracy, przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców, przedstawiciel Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz reprezentant nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie
w obszarze działania rady.

W dniu 21 marca br. swoje kolejne posiedzenie
odbyła Rada OPZZ województwa dolnośląskiego.
W pierwszej części posiedzenia Rada wysłuchała
omówionego przez Małgorzatę Łagocką Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu sprawozdania z działalności Okręgowego Inspektoratu
Pracy za rok 2018. W swoim wystąpieniu Okręgowy Inspektor Pracy szczegółowo omówiła działalność nadzorczo – kontrolną PIP, natomiast
działalność prewencyjną, informacyjną i edukacyjną omówiła Barbara Serafinowska – Nadinspektor Pracy PIP we Wrocławiu. Po wysłuchaniu
informacji z działalności PIP i w wyniku odbytej
dyskusji Rada przyjęła stanowisko w sprawie
oceny działalności Okręgowego inspektoratu Pracy we Wrocławiu (stanowisko w załączeniu).

Podczas posiedzenia Pan Minister Stanisław Szwed
wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady
Rynku Pracy. Z rekomendacji OPZZ do składu RRP
dołączyli: wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i przewodniczący Rady OPZZ województwa
opolskiego Sebastian Koćwin. Podczas posiedzenia
dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Rynku Pracy. Na przewodniczącego
wybrano Pana Jarosława Lange – przedstawiciela Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność, na wiceprzewodniczącą wybrano Panią Katarzynę Włodarczyk-Niemyjską – przedstawicielkę
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Rada Rynku Pracy zasygnalizowała tematy na jakie chciałaby
rozmawiać w najbliższym czasie.
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Druga część posiedzenia poświęcona była ocenie
sprawozdania finansowego z działalności rady za
rok 2018 i bieżącym sprawom związkowym. Rada
przyjęła sprawozdanie z działalności finansowej
za rok 2018 a ponadto:
•
•

przyjęła stanowisko w sprawie poparcia akcji protestacyjnej ZNP (stanowisko w załączeniu),
wysłuchała informacji przedłożonych przez Andrzeja Otrębę przewodniczącego rady m.in. na
temat: obchodów jubileuszu 35 - lecia powstania
OPZZ, organizowanej przez OPZZ w dniu 9 maja
br. pikiecie we Warszawie pod ministerstwem
Rodziny Pracy I Polityki, mającej odbyć się w
Dreźnie w dniach 12-13 kwietnia konferencji
sprawozdawczo-wyborczej MRZ Łaba-Nysa, o
planowanych szkoleniach w miesiącu maju
i czerwcu br. i o Pracowniczych Programach Kapitałowych, o obchodach 1 Maja.

POLECAMY CI RÓWNIEŻ:

26 lat działalności dla rozwoju
polskiej gospodarki

W dniu 23.03.2019r. odbyła się uroczysta Konferencja
z okazji 26 rocznicy Polskiego Lobby Przemysłowego.
W Konferencji uczestniczyła duża grupa działaczy
związkowych należących do organizacji związkowych
, które były inicjatorem utworzenia tej organizacji (Leszek Miętek Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, Przewodniczący Konfederacji Kolejowych
Związków Zawodowych wraz z wieloma członkami
związku, Zygmunt Mierzejewski i Janusz Hyjek liderzy ZZIT, Małgorzata Kucab, Przewodnicząca Związku Zawodowego Sektora Obronnego. Wszystkie
związki wchodzą w skład OPZZ.
Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego powstało 26 lat temu w Warszawie. Inicjatorami jego powołania byli dyrektorzy, pracownicy
naukowi współpracujący z przemysłem i związkowcy
będący uczestnikami trzech ogólnopolskich seminariów, które odbyły się w 1992 roku w Świdniku oraz
Warszawie i były poświęcone kondycji i przekształceniom w polskich przemysłach: elektronicznym, lotniczym i obronnym, których istnienie było wówczas
bardzo zagrożone. W trakcie tych konferencji wskazano na konieczność sformułowania długofalowej polityki przemysłowej, realizowanej przez państwo, od
której odżegnywał się ówczesny rząd. Uczestnicy
wspomnianych seminariów wspólnie doszli do wniosku, że konieczne jest stałe i systematyczne oddziaływanie na władze i polityków w celu obrony interesów
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polskiego przemysłu i stwarzania warunków dla jego
rozwoju w globalizującym się świecie.
W ten sposób zrodziła się idea powołania Polskiego
Lobby Przemysłowego, które ukonstytuowało się 13
marca 1993 roku na zebraniu założycielskim, które
odbyło się w Warszawskiej Szkole Zarządzania –
Szkole Wyższej. Nadano mu formę niezależnej organizacji społecznej, będącej poziomym porozumieniem
o współdziałaniu działających na rzecz polskiego
przemysłu, w tym obronnego, stowarzyszeń i organizacji oraz związków zawodowych różnych nurtów i branż.. Do PLP
przystąpiła także grupa dyrektorów oraz
ekspertów i pracowników naukowych
działających na styku z przemysłem, w
tym naukowców związanych z wojskiem.
Polskie Lobby Przemysłowe stało się
płaszczyzną uzgadniania i wypracowania
stanowisk, opinii i ekspertyz w istotnych
sprawach polskiego przemysłu, zwłaszcza branż strategicznych i wysokiej techniki.
Podczas uroczystości rocznicowej laureatom VI edycji Honorowego Wyróżnienia Polskiego
Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu) wręczono stosowne
grawertony. Wśród laureatów jest zgłoszony przez
ZZIT członek tej organizacji Antoni Rusinek wybitny
manager w przemyśle zbrojeniowym od 40 lat związany z Hutą Stalowa Wola. Dla przypomnienia w roku
2018 tytuł zdobył Piotr Sadowski - Przewodniczący
ZZIT a w roku 2017 Zygmunt Mierzejewski obecny
Przewodniczący Komisji Gospodarki OPZZ.

Po uroczystościach przedstawiono szereg referatów
w tym ocenę kondycji zakładów z Branży Zbrojeniowej oraz memorandum na temat polityki państwa wobec ziem odzyskanych.

