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Nic nie wskazuje na to by trwający strajk w oświacie szybko zakończył się satysfakcjonującym dla
zainteresowanych stron kompromisem. Choć rząd, co chwilę mówi o kolejnych spotkaniach z
protestującymi to jednak siadając do stołu negocjacyjnego w zasadzie nie ma nowych propozycji.
Władza z uporem maniaka ponawia jedynie ofertę
podpisania przez ZNP i Forum Związków
Zawodowych przygotowanego dla Solidarności
porozumienia gwarantującego 15 procentową
podwyżkę w 2019 roku. Dla strajkujących, którzy
oczekują wzrostu płacy o 1000 zł jest to oferta nie
do przyjęcia.
Rząd najwyraźniej gra na czas licząc na załamanie
determinacji strajkujących. W swoim zaślepieniu
nie dostrzega też rosnącego poparcia dla
pedagogów i wychowawców wśród rodziców,
uczniów. Również wiele znanych postaci z życia
publicznego stoi za strajkującymi i rozumie ich
motywy.. Wśród nich są między innymi Maja
Ostaszewska,
Agata
Młynarska,
Monika

Mrozowska, Magdalena Cielecka Justyna
Kowalczyk, Hanna Lis oraz Dawid Podsiadło.
Gwiazdy sportu i estrady. Znani i lubiani
solidaryzują się z nauczycielami. W mediach
społecznościowych piszą o tym jak wiele w życiu
zawdzięczają pedagogom oraz jak ważną pełnią
oni rolę w kształtowaniu młodego człowieka.
Nasz związek również udzielił pełnego poparcia
strajkującym nauczycielom.
Uważamy, iż wymaga tego zwykłą ludzka
przyzwoitość i związkowa jedność. Poza tym, jeśli
od małego uczymy dzieci, aby miały swoje
zdanie, potrafiły je wyartykułować i umiały
walczyć o swoje to nadszedł czas dać im
poglądową lekcję takiej właśnie postawy.

Dzieląc się jajkiem w te piękne Święta, życzymy samych radości.
Niech będzie zdrowie, niech będzie szczęście. Dobrobyt niech w Was gości
Przewodnicząc ZZPPM Ryszard Zbrzyzny

List poparcia ZZPPM dla strajkujących
Koleżanki i koledzy
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu
Miedziowego pragnie wyrazić poparcie i
zrozumienie dla wszystkich pracowników oświaty
walczących o godne wynagrodzenia oraz o
przywrócenie
zawodowi
nauczyciela
i
wychowawcy należnego szacunku i prestiżu
społecznego.
Jesteśmy z Wami w tych trudnych dniach. Jako
związkowcy doskonale wiemy jak trudno było
Wam
podjąć
decyzję
o
rozpoczęciu
bezterminowego strajku.
Jako rodzice i dziadkowie rozumiemy zasadniczą
rolę nauczycieli w kształceniu naszych dzieci i
wnuków.
Chcielibyśmy,
abyście
czerpali
satysfakcję z wykonywanej, jakże przecież
trudnej, pracy.
Mamy też nadzieję, że poprawa sytuacji
zawodowej nauczycieli przełoży się na
podniesienie jakości kształcenia, a tym samym
wpłynie pozytywnie na edukację młodego
pokolenia.
Wasz protest to wyjątkowa i trudna lekcja
wychowania obywatelskiego jaką dajecie władzy.
Wiemy, że walczycie nie tylko o swoje płace, ale
również o podniesienie poziomu polskiego
szkolnictwa. Dobra edukacja na każdym jej etapie
-od przedszkola aż po wyższe uczelnie — to

inwestycja w rozwój i lepszą przyszłość nas
wszystkich. Dlatego też każda odpowiedzialna
władza powinna traktować oświatę, jako priorytet
swojej edukacyjnej i społecznej polityki.
Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej zdaje
się nie przywiązywać wagi do wysokiego
poziomu nauczania w polskich szkołach.
Lekceważy nauczycieli i nie dostrzega potrzeb
uczniów.
Protestujemy
też
przeciwko
oficjalnej
propagandzie, w której zarzuca się Wam branie
dzieci i młodzież, jako zakładników w walce o
podniesienie Waszych wynagrodzeń. Uważamy,
że to Ministerstwo Edukacji Narodowej ponosi
pełną winę za narażenie uczniów na stres i
odwołane lekcje. Przez wiele miesięcy rząd,
bowiem nie reagował na sygnalizowane przez
Was problemy. Zarówno te płacowe jak też,
strukturalne
i
metodyczne.
Lekceważył
zapowiedzi zaostrzenia protestu i tylko pozorował
prowadzenie dialogu społecznego ze związkami
nauczycielskimi.
My związkowcy z Polskiej Miedzi jesteśmy z
Wami, popieramy Wasz słuszny protest,
potępiamy
łamistrajków
i
kłamców
obrażających Was i Wasze słuszne żądania.
Przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny

Kto za, kto przeciw?
Z sondażu opublikowanego przez
Gazetę Wyborczą wynika, iż ponad
połowa Polaków popiera protest
pedagogów i ich postulaty.
Na pytanie, „ Jaka jest Twoja opinia
na temat strajku " 52 proc.
odpowiedziało, że go popiera. 43
proc. było przeciwnego zdania. 5
proc. nie miało zdania.

Jak się można było spodziewać
wśród przeciwników strajku
najliczniejszą grupę stanowią
zwolennicy Prawa i
Sprawiedliwości (76 proc).
Odwrotny rezultat uzyskano w
przypadku uzyskano w przypadku
Koalicji Europejskiej (81 proc) i
wyborców Wiosny(82 proc).

Pracodawca przyjazny rodzicom pilnie poszukiwany
Protest w oświacie to nie tylko kłopot dla rządu,
ale również rodziców i pracodawców. Do
rozwiązania tego problemu potrzeba dobrej woli,
zrozumienia i elastyczności.
11 kwietnia, przewodniczący ZZPPM Ryszard
Zbrzyzny wystąpił do władz Polskiej Miedzi z
wnioskiem
o
zorganizowanie
dzieciom
pracowników opieki w czasie pracy ich rodziców.
Do tej pory zarząd KGHM nie poinformował nas
o tym, jaką podjął decyzję w tej sprawie. Wiemy

jednak, iż w Grupie Kapitałowej niektórzy
pracodawcy nie czekając na odgórne wytyczne na
własna rękę już podejmują działania świadczące o
tym, iż rozumieją sytuacje i w miarę możliwości
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracujących
rodziców. Tak się dzieje w na przykład w CIT
INOVA gdzie w siedzibie spółki zorganizowano
opiekę nad dziećmi. Również w CBJ, w miarę
możliwości wprowadzono elastyczne godziny
pracy.

Pismo przewodniczącego ZZPPM do zarządu KGHM w sprawie zorganizowania opieki nad dziećmi
Szanowny Panie Prezesie
Od 8 kwietnia w ponad 74 procentach szkół i
przedszkoli
trwa
bezterminowy
strajk
zorganizowanym przez Związek Nauczycielstwa
Polskiego i Forum Związków Zawodowych.
Dotychczasowe rozmowy prowadzone pomiędzy
protestującymi pracownikami oświaty, a rządem
tkwią w impasie negocjacyjnym i nic nie wskazuje
na szybkie nawiązanie konstruktywnego dialogu
pomiędzy stronami sporu.
To oznacza, iż najprawdopodobniej jeszcze
przez dłuższy czas w szkołach uczniowie nie będą
mieli normalnych zajęć lekcyjnych. Natomiast w
przedszkolach opieka nad dziećmi będzie
ograniczona wyłącznie do niezbędnego minimum.
W efekcie przez kolejne dni lub tygodnie rodzice
będą zmuszeni występować do pracodawcy o
należne im z mocy prawa zasiłki opiekuńcze, dni
wolne z tytułu opieki nad dzieckiem, urlopy na
żądanie lub urlopy wypoczynkowe.
W Polskiej Miedzi gdzie wśród załogi jest
wyjątkowo wysoki procent ludzi młodych
mających na wychowaniu nawet po kilkoro dzieci

skala tego zjawiska może mieć szczególnie wysoki
poziom.
Siłą rzeczy będzie to miało negatywny wpływ na
wykonanie planów produkcyjnych, utrzymanie
sprawnej organizacji pracy oraz prawidłowej
obsady stanowisk. Wszystko to może również
przełożyć się na chaos produkcyjny i znaczne
pogorszenie wyników ekonomicznych.
Z naszych informacji wynika, iż sytuacja ta już
ma miejsce zarówno w Oddziałach KGHM jak i w
spółkach Grupy Kapitałowej. Zgłaszamy, więc do
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. wniosek o
zorganizowanie dzieciom pracowników Polskiej
Miedzi opieki w czasie pracy ich rodziców.
Jesteśmy przekonani, iż działania takie podjęte
przez władze spółki spotkają się wysoką oceną
wystawioną zarządowi przez załogę.
Wzmocnią poczucie więzi pracowników z firmą
oraz
ukształtują
pozytywny
wizerunek
odpowiedzialnego i wrażliwego społecznie
pracodawcy.

Powiedzieli co wiedzieli - problem, że nie pomyśleli
– My dajemy Polakom pieniądze – zauważyła wicepremier Beata Szydło na konferencji prasowej. – Nie ma lepszej
inwestycji niż inwestycja w dzieci, młodych ludzi, polską rodzinę - dodała i uświadomiła nauczycielom, że rząd
nadal nie widzi związku między inwestycją w dzieci a pracą nauczycieli i trzeba mu o tym przypomnieć.
– Nauczyciel ma w porównaniu z innymi osobami troszeczkę więcej czasu, ale nauczyciel chce więcej zarabiać –
powiedział Mateusz Morawiecki w TVP Info, przypominając nauczycielom, że powinni poświęcić troszeczkę więcej
czasu na walkę o sprawiedliwe zarobki.
– Nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie – skutecznie podburzył do strajku prezydencki minister
Krzysztof Szczerski. – W związku z powyższym także te transfery, które są dzisiaj dokonywane, np. dla rodzin
polskich – 500 plus – to też dotyczy nauczycieli. PiS daje pieniądze nauczycielom, bo daje wszystkim Polakom –
podkreślił

Okiem Analityka

Czy to już komunizm?
„Dochody według potrzeb”. To jedna z głównych
zasad komunizmu. Polska poprzedniego ustroju była
socjalistyczna, przypominam starszym a młodszych
informuję. W socjalizmie panowała norma „każdemu
według zasług”. Dziś mam wrażenie panuje mix tych
zasad. Dla elektoratu, czyli przeciętnego obywatela,
mamy komunizm, władza daje według potrzeb.
Prominentni
przedstawiciele
partii
rządzącej,
nauczycielom mówią, wam się podwyżki nie należą.
Chcecie większych dochodów, postarajcie się o 500+.
Wkład pracy nie jest istotny, liczy się potrzeba
wykarmienia nowego obywatela.
Natomiast swoim poplecznikom proponują socjalizm,
zasłużycie się utrwalaniu naszej władzy, damy wam
według zasług.
Strajk nauczycieli, pokazuje tę patologię dobitnie.
Przewodniczący związku, nie wymienię tu nazwy, bo
ta nie ma dziś nic wspólnego z czynami ich
przywódców. Nie jest związkowcem tylko partyjnym
kacykiem. Podpisuje za plecami swoich szeregowych
członków, porozumienie. Sprzedaje ich oczekiwania i
nadzieje za partyjną przynależność i możliwość
dodatkowych dochodów z tytułu zasiadanie w radzie
miasta.
Na szczęście nauczyciele to ludzie wykształceni. Ich
tak łatwo nie uda się wykiwać. Zachowują się
rozważnie, oddają legitymacje członkowskie. Ta
władza nigdy wykształciuchów nie lubiła. Inteligent
zbiera informacje z różnych źródeł, analizuje i ma
własne zdanie. Nie zawsze zgodne z jedynie słusznym,
lansowanym przez tak zwaną telewizję publiczną.
Ciekawa nazwa „publiczna”. Ilu z nas kojarzy się w z
„domem”. Czy to tylko ja tak mam?
Mam nadzieję, że nauczyciele wytrwają, nie dadzą się
głodem wziąć. Pamiętacie nasz pierwszy strajk? Jak
przypomina Ryszard Zbrzyzny i naszą załogę
próbowano brać tą metodą. Straszono brakiem
wynagrodzenia, jednak po tygodniu „rura im zmiękła”
i zaczęli poważnie traktować żądania, górników i

hutników. Strajk okazał się sukcesem, a i pieniądze za
strajk można było wypłacić. I dziś jak i w tedy pseudo
związkowcy ponoć solidaryzując się z pracownikami
dogadywali się za plecami załogi. Udowadniali swoje
zasługi w utrwalaniu władzy.
Popatrzmy na naszą grupę kapitałową, w ilu miejscach
mierni, ale wierni pseudo związkowcy, otrzymali
ostatnio podwyżki. Danych oficjalnych mieć nie
będziemy, ale każdy z nas wie, zasłużeni dostają.
Ciekawe czy właściciel, czyli zarząd KGHM, o tym
wie i toleruje to. Czy jest to zgodne z jego hasłem
traktowania wszystkich organizacji związkowych
jednakowo? Czy członkowie tych ponoć związków,
widzą to? Jeżeli tak, to im w tym pomagają.
Siłą związku jest jego liczebność. Im ta jest większa
tym bardziej pracodawca musi się liczyć z opinią
władz związku.Może nadeszła już pora odcięcia się
związkowców od władzy.
Pozorowanie żądań, rozmydlanie oczekiwań. Jedynie
słuszny dziś związek, przyjął postawę bufora, udaje, że
coś robi, troszkę pokrzyczy, rozładują napięcie
społeczne. Publiczna zamąci, namiesza w głowach,
skłuci, ośmieszy. Społeczeństwo zajmie się kolejnym
wydumanym przez rządzących problemem. A
sprzedawczyki, wyciągną kolejny raz rękę po
srebrniki.
Ciekawe, kiedy przynależność do tych jedynie
słusznych, stanie się obciachem i powodem do wstydu.
Kiedy tak, jak nauczyciele i pracownicy naszej grupy,
zaczną oddawać swoje legitymacje?
Jest to dziś jedyna metoda odcięcia ich
pseudozwiązkowych przywódców od koryta. Bo
przecież wszystkim władza nie da za zasługi. A 500+,
to chyba nie najlepszy sposób, na podniesienie naszych
wynagrodzeń.
Analityk

Słowa otuchy mile są widziane, ale dobrze jest je wzmocnić nawet dobrą wpłatą.
Nauczyciele strajkują, domagając się podwyżek niskich płac, a mogą w ogóle nie dostać wynagrodzenia. Taką
informację protestującym przedstawiło Ministerstwo Finansów. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z
przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do
świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz
uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do
wynagrodzenia.
Wiele samorządów, jako wyraz poparcia dla
protestujących zadeklarowało wypłaty wynagrodzeń
ze środków własnych. Jednak na to nie ma zgody
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czyżby w ten
sposób chciano przerwać strajk? Nie można na to
pozwolić. Zorganizowana została zbiórka, która ma
na celu wesprzeć finansowo protestujących
Nie bądźcie obojętni. Każda wpłata ma

znaczenie.

