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EKZZ za europejską
płacą minimalną

Prezydent wywiązał się
z umowy

W głosowaniu korespondencyjnym ponad 80 proc. z ponad 500.
central związkowych zrzeszonych w EKZZ opowiedziało się
za zobowiązaniem Konfederacji
i jej przewodniczącego Luci Visentininiego do podjęcia działań
na rzecz dyrektywy o europejskiej
płacy minimalnej. Taką dyrektywę zapowiedziała nowa przewodnicząca KE Ursula von der
Leyen.
- To wielki sukces „Solidarności”. Udało nam się przekonać
nie tylko największe związki zawodowe z naszego regionu, ale
też skutecznie lobbować wśród
pozostałych organizacji – na gorąco komentuje szef Związku Piotr
Duda.
Przeciwne były centrale związkowe z krajów skandynawskich
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Ponad 80 proc. central związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków
Zawodowych opowiedziało się za europejską płacą minimalną. To duży sukces NSZZ
„Solidarność”, który skupił wokół siebie do tego przedsięwzięcia największe centrale
E Środkowo-Wschodniej. EKZZ reprezentujący ponad 60 mln pracowników ma pełny
mandat, by na forum Komisji Europejskiej zabiegać o nową dyrektywę.

i Słowacja, które lobbują za innymi rozwiązaniami. Takiemu podejściu sprzeciwiła się „Solidar-

ność”. W listopadzie ub. roku z jej
inicjatywy 24 największe centrale
związkowe Europy Środkowo-

-Wschodniej stworzyły wspólny
front wspierając władze EKZZ
do zabiegania o nową dyrektywę
o płacy minimalnej.
- Jeśli uda się przeforsować
dyrektywę o europejskiej płacy
minimalnej, będzie to wielki krok
do ujednolicenia unijnego rynku
pracy – mówi przewodniczący
„Solidarności”. I przypomina, że
obok swobody przepływu kapitału, swobody działalności gospodarczej, musi działać jednolity
rynek pracy.
Zapowiadana przez Komisję
Europejską dyrektywa przewiduje w pierwszej kolejności wprowadzenie zasady, że płaca minimalna musi wynosić co najmniej 50
proc. przeciętnego wynagrodzenia danego kraju.
solidarnosc.org.pl

Bibliotekarz czy tragarz?
bibliotekarzy pracujących w szkołach wszystkich typów.
Bibliotekarka „przerzucić”
musi w czerwcu i w sierpniu kilkanaście ton podręczników i je
zinwentaryzować. Także uczniowie nie mają lekko. Nie tylko
zmieniają się podstawy programowe, ale i ciężarów w tornistrze
nie ubywa.
Niemal z całej Polski przybyli
we wtorek 11 lipca br. do siedziby
gdańskiej „Solidarności” bibliotekarze na konferencje pt. „Pro-

jest mniejszy, za to w szkołach
średnich bibliotekarze prowadza
też zajęcia opiekuńcze.
Bibliotekarze (a właściwie bibliotekarki) organizują więc lekcje
i uczą w grupach łącząc kilka klas.
Chcą więc zmian. Zresztą wcale nie
rewolucyjnych a zgodnych z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych przedszkolach
i szkołach, prawem oświatowym,
statutami publicznych szkół, Kartą
nauczyciela. Wskazują na rolę edukacyjną biblioteki szkolnej w procesie kształcenia i wychowania.
Pilnym wydaje się przynajmniej wydanie rozporządzenia
określającego status zawodowy
i etat nauczyciela bibliotekarza?
Do 1999 r. obowiązywało zarządzenie MEN z 4 czerwca 1997 r.
w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela
bibliotekarza. Obecnie takie odgórne normy nie obowiązują. Decyzje podejmuje organ prowadzący szkołę w zakresie opiniowania
arkuszy organizacyjnych.
Stare rozporządzenie mówiło
o 300 uczniach na jeden etat, a niektóry samorządy wywindowały do
600 (Gdańsk) czy 800 (Wrocław)
uczniów na etat bibliotekarza.

blemy bibliotekarzy szkolnych”
zorganizowaną przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Gdańsku.
Do omówienia i zawnioskowania do MEN i organów prowadzących było bez liku. I tak np. w szkołach, w których nie ma świetlicy, jej
rolę przejmują biblioteki szkolne.
Bywa, że nauczyciele bibliotekarze muszą prowadzić zajęcia dla
uczniów, którzy nie chodzą na religię. W szkołach podstawowych,
gdzie z reguły są świetlice, problem
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Zapewne większość rodaków
uważa, że nie ma bardziej spokojnej pracy niż nauczyciela
bibliotekarza. Okazuje się, że to
środowisko ma swoje, nierozwiązane od lat, problemy.
W momencie wprowadzenia
tzw. darmowych podręczników
w 2014 roku praca bibliotekarza na
dwa miesiące zamienia się w pracę… magazyniera i transportowca.
Bibliotekarze z „S” domagają się od
ministra edukacji narodowej ujednolicenia zatrudnienia nauczycieli

ciąg dalszy na str. 2

Członkowie Komisji Krajowej,
którzy obradowali 20 lutego
w Zakopanem pozytywnie ocenili realizację „Umowy programowej” zawartej 5 maja 2015 r.
z ówczesnym kandydatem na
prezydenta Andrzejem Dudą.
Odocenyrealizacji„Umowyprogramowej” zawartej 5 maja 2015 r.
z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą rozpoczęła się dyskusja o postępowaniu
Związku w trwającej kampanii
prezydenckiej. Choć nie wszystkie punkty zostały zrealizowane,
członkowie Komisji ocenili, że
Prezydent wywiązał się z umowy.
Niezrealizowane punkty jak np.
emerytury stażowe, są wynikiem
braku woli politycznej Zjednoczonej Prawicy. Trzeba pamiętać,
że prezydent w polskim ustroju
ma bardzo ograniczone uprawnienia w tym zakresie - argumentowano.

Piotr Duda, przewodniczący
Związku zwracał też uwagę na
wiele postulatów niezawartych
w umowie z prezydentem, które
dzięki wsparciu głowy państwa
udało się zrealizować.
Ograniczenie
handlu
w niedzielę, likwidacja syndromu pierwszej dniówki, lepsze
uprawnienia w sądzie pracy,
wyłączenie z płacy minimalnej
dodatku nocnego i stażowego, wprowadzenie pluralizmu
związkowego w służbach mundurowych, podwyżki dla pracowników sfery finansów publicznych, szybszego naliczania
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – wymienił niektóre z nich przewodniczący.
Dyskusja o postępowaniu
Związku w trwającej kampanii
prezydenckiej będzie kontynuowana.
solidarnosc.org.pl

DomS - zaprasza
Trzy ośrodki w Spale, dwa
w Zakopanem, jeden w Bukowinie Tatrzańskiej i jeden w Jarnołtówku, to oferta wypoczynkowa związkowej spółki DomS.
W drugim dniu posiedzenia
Komisji Krajowej pracownicy
zaprezentowali swoje ośrodki.
Zapowiedzieli również przed-

stawienie specjalnej oferty dla
członków „Solidarności”.
Więcej o ofercie DomS-u:
doms.com.pl/

To będzie wielkie wydarzenie

Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który stał się
zwieńczeniem polskiej drogi
do wolności, to bez wątpienia
jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii
Polski, Europy i Świata. W tym
roku będziemy obchodzić 40.
rocznicę tego wydarzenia.
Głównym akordem uroczystych obchodów tej rocznicy,
będzie spotkanie na Placu Piłsudskiego, festyn rodzinny oraz
koncert na PGE Narodowym
w Warszawie, który planowany

jest na 29 sierpnia 2020 r. Weźmie w nim udział co najmniej
50 tys. uczestników.
Na początku stycznia został podpisany list intencyjny
dotyczącego współpracy przy
organizacji koncertu. Jego sygnatariuszami byli Prezes TVP
Jacek Kurski, wicepremierzy:
Piotr Gliński, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Sasin, Minister Aktywów
Państwowych oraz Piotr Duda,
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr
Duda.

Rok 2020 będzie obfitował w szczególne wydarzenia rocznicowe, które są ważne dla naszej Ojczyzny. W maju odbędzie się
pielgrzymka narodowa do Watykanu, gdzie będziemy obchodzić
setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II, duchowego patrona Solidarności. 7 czerwca będziemy przeżywać beatyfikację
Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
a 15 sierpnia setną rocznicę Cudu nad Wisłą.
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Szyneczka ofiarą polityki
klimatycznej?

No i się zaczęło. Parlament Europejski debatuje o wprowadzeniu podatku od mięsa. Propozycja, która leży na stole, to 20 zł
podatku za kilogram wołowiny,
15 zł za kilogram wieprzowiny
i 7 zł za kilogram kurczaka.
Celem mięsnego podatku ma
być ograniczenie emisji CO2 w ramach unijnej polityki klimatycznej. Idę o zakład, że części z Was
Drodzy Czytelnicy właśnie szczęki opadły do samej podłogi. Bo jak
to? Co ma CO2 do mojej szyneczki
w kanapeczce? Przecież w unijnej
polityce klimatycznej chodzi o to,
żeby przestać palić kopciuchami,
żeby nie było smogu i żebyśmy
mogli oddychać czystym powietrzem, prawda?
Smog i CO2 to jednak zupełnie dwie różne rzeczy, choć
większość jest przekonana, że to
jedno i to samo. Z kolei w unijnej
polityce klimatycznej nie chodzi
tylko o to, żeby zamknąć kopalnie
i elektrownie węglowe, ale żeby

wywrócić nasze życie do góry nogami w każdym jego aspekcie. Debata o mięsnym podatku to jeden
z pierwszych, ale na pewno nie
ostatni dowód na potwierdzenie
tej tezy.
Żeby się o tym przekonać
wystarczy pobieżna lektura
opracowań Komisji Europejskiej
dotyczących tzw. Europejskiego
Zielonego Ładu, czyli „zielonej
rewolucji”, w której mamy uczestniczyć w charakterze królików
doświadczalnych. Na pierwszy
ogień pójdą silniki spalinowe,
których już niedługo nie będzie
można ani produkować, ani używać. Następnie zabiorą się za każdy przemysł, który emituje CO2.
Wraz z hutnictwem, czy przemysłem cementowym pożegnamy
się z materiałami, z których dziś
budujemy nasze domy, bo przecież stali czy cementu nie da się
wyprodukować bez emisji CO2.
Później przyjdzie czas na rolnictwo, a w szczególności współcze-

Możemy pomóc
Nie trzeba nic wpłacać, ani wypełniać dodatkowych formularzy. Wystarczy
zdecydować, gdzie ma trafić 1% Twojego podatku i wpisać to w rozliczeniu PIT.
Jeżeli tego nie zrobisz o Twoich pieniądzach będą decydować inni.

sne nawozy, dzięki którym rolnicy
są w stanie dzisiaj wyprodukować
tyle żywności, ile potrzebujemy,
za cenę, którą jesteśmy w stanie
zapłacić.
Na pierwszy rzut oka powyższa wyliczanka wygląda absurdalnie. Trzeba jednak pamiętać,
że w chwili, gdy powstawała ona
na ekranie mojego komputera,
europosłowie debatowali o tym,
czy administracyjnym prikazem
podwoić cenę mięsa.
Niestety, nie wiem, do jakich
wniosków doszli szanowni europarlamentarzyści. Musiałem
złożyć felieton do druku przed
zakończeniem debaty w Brukseli. Pewnie nie zdecydowali się na
wprowadzenie mięsnego podatku
w takiej wysokości już teraz. Na
razie badają grunt. Potem będą
podnosić cenę mięsa powoli.
Stopniowo nas przyzwyczajać.
W tym czasie potężna propaganda napędzana miliardami euro
będzie nam wtłaczać do głowy, że
tak trzeba, że nie ma innego wyjścia. Aż w końcu stuprocentowy
podatek na schabowego przestanie być dla nas absurdem, który
powstał w umyśle kompletnego
wariata.
Niemożliwe, żebyśmy dali aż
tak się ogłupić? No to spójrzcie.
Obecnie każda elektrownia węglowa, żeby wyprodukować 1
MWh energii elektrycznej musi
zapłacić za emisję CO2 praktycznie tyle samo, co za zakup węgla
z kopalni. 20 lat temu słysząc coś
takiego, puknęlibyście się w czoło.
A dzisiaj?
solidarnosckatowice.pl

Bibliotekarz czy tragarz?
ciąg dalszy ze str. 1
Programy MEN „Książki naszych
marzeń” i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który trafił też
do szkół pokazały, że sama książka
na półce to za mało. Musi być jeszcze
kompetentna osoba, czyli nauczyciel bibliotekarz. Tymczasem do
zakresu prac nauczycieli bibliotekarzy doszły obowiązki związane
z organizacją i przeprowadzaniem
dystrybucji podręczników dotowanych przez MEN. A na to potrzebne
są dodatkowe etaty i zapewnienie
odpowiednich warunków transportu i magazynowych.
Podręczniki muszą być na stanie szkoły, mieć nadany numer,
gdyż dzieci z tych podręczników
są rozliczane.
- Problemy nauczycieli bibliotek są poważne, a jednocześnie
nie są zauważane. Brakuje ogólnopolskich standardów i norm
zatrudniania bibliotekarzy, występuje wiec „samowolka”. Są poważne obciążenia, także pracą fizyczną, nauczycieli bibliotekarzy.
My te problemy nazywamy, opisujemy i przekazujemy do MEN
wraz z propozycjami rozwiązań
– mówił Wojciech Książek, przewodniczący MSOiW „S”.

Nauczycielka bibliotekarz Zofia Terlecka z KM oświatowej „S”
w Gdańsku zwracała uwagę, że
wraz z przyjmowaniem tzw. bezpłatnych podręczników i zeszytów ćwiczeń wzrosły problemy
zdrowotne w tej grupie zawodowej. Trudno jest korzystać z wózka, gdy biblioteka jest usytuowana w budynku na pierwszym czy
drugim piętrze bez windy.
– Obciążenia wiążą się z ręcznymi pracami transportowymi,
szczególnie po wprowadzeniu
podręczników do bibliotek szkolnych. To są tony do przemieszczenia na piętra, na różne sposoby
oraz ich przechowywania. W mojej szkole w latach 2017 i 2018 roku
było to około 30 ton. Bibliotekarze transportują paczki z podręcznikami nie mając narzędzi oprócz
rak własnych. Te przeciążenia są
szczególne w czerwcu i we wrześniu. Niektóre z nas w wolontariacie poświęcają nawet swój
urlop. Konieczna jest kontrola
i interwencja PIP. My to robimy
na własne ryzyko. Stąd konieczne
jest określenie ryzyka zawodowego – tłumaczy Zofia Terlecka.
Wojciech Książek zwracał też
uwagę, iż zdarza się, że biblioteka
nie jest traktowana jako pełnoprawny element szkoły, ale jako

poczekalnia dla uczniów, czy
miejsce prowadzenia zastępstw
za innych nauczycieli.
– Ocena pracy nauczycieli
bibliotekarzy wymaga odmiennego arkusza niż ten dla „przedmiotowców”. Nie ma też ujednoliconych norm oceny pracy przy
awansie zawodowym – uważa
Elżbieta Pellowska-Habasińska.
Wyliczanie zastępstw przy
30 godzinach zegarowych na etat
też okazuje się krzywdzące dla
bibliotekarzy, gdyż „przedmiotowiec” ma je rozliczane wg 18 godzin lekcyjnych.
Konferencja była szansą na ujęcie i przygotowanie konkretnych
wniosków do MEN wraz z postulatem określenia krajowych standardów pracy dla bibliotek szkolnych, w tym norm zatrudnienia,
liczby etatów na liczbę uczniów
i stan księgozbiorów, zapewnienia
pełnopłatnych zastępstw bibliotekarzom, mającym kwalifikacje
do nauczania drugiego przedmiotu. Postulaty trafią teraz do MEN,
którego dwoje przedstawicieli
przybyło na gdańską konferencję.
Czy ministerstwo przychyli się do
postulatów nauczycieli bibliotekarzy? Czas pokaże.
Artur S. Górski
solidarnosc.gda.pl
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