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Stalowa Wola, 14.11.2022r.
APEL
Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Stalowej Woli
apeluje o liczny udział nauczycieli i pracowników oświaty w konferencji prasowej, która
odbędzie się w ramach ogólnopolskiej manifestacji naszego Związku, organizowanej na podstawie
uchwały Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w dniu 17 listopada 2022 r. w Warszawie.
Konferencja prasowa odbędzie się w dniu 18 XI 2022 r. (piątek) o godz, 13:00 przy ulicy
Wolności 2a w Stalowej Woli (przed budynkiem ZR).
KONFERENCJA GODNOŚCI
My nauczyciele i pracownicy oświaty wznosimy hasła i postulaty:
➢ inflacja to już ponad 17 % , wartość wynagrodzeń drastycznie spada, a rządzący
zapowiadają podwyżkę w 2023 r. w wysokości zaledwie 7,8 %. To jakby napluć
pracownikom w twarz !;
➢ rząd nadal nie realizuje porozumienia zawartego w kwietniu 2019 r. z oświatową
„Solidarnością” w zakresie powiązania pensji nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem
w gospodarce;
➢ pensja nauczyciela początkującego pozostanie w 2023 r. na poziomie najniższego
wynagrodzenia, a na pozostałych stopniach awansu zawodowego nauczycieli o wiele za
niska, wręcz upokarzająca;
➢
domagamy się podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2023 r. dla nauczycieli i pracowników
oświaty o co najmniej 5 punktów procentowych powyżej inflacji.
Nasze hasła i postulaty kierujemy do tych, którzy twierdzą, że dobrze rządzą naszą Ojczyzną...
ale my jesteśmy pełni obaw o przyszłość i widzimy nadchodzącą katastrofę dla budżetów
gospodarstw domowych.
Horrendalne ceny energii to kluczowa przyczyna obecnego kryzysu, dlatego od rządzących
wymagamy, aby temu przeciwdziałali. Część problemów, o których mówią, że to z powodu wojny
na Ukrainie i bezradnie rozkładają ręce, to tak naprawdę skutki wieloletnich zaniechań kolejnych
rządów, również obecnego rządu.
Rząd nie realizuje umów i porozumień zawartych z oświatową „Solidarnością”. Składa deklaracje,
a następnie nie robi nic, aby dotrzymać słowa. To sztandarowy przykład porozumień społecznych
z tym rządem, które zostały tylko na papierze.
Nie możemy dłużej tolerować takiego lekceważenia. Nie jesteśmy politycznym mięsem armatnim
tej czy innej partii. Jesteśmy członkami niezależnego związku zawodowego.
Należy przywołać rządzących do porządku i zmusić, żeby robili to, za co im płacimy!
Ponownie zwracamy się do lokalnych parlamentarzystów, aby nie byli tylko „maszynką
do głosowania”, ale słuchali społeczeństwa i nie lekceważyli naszych postulatów, bo mandaty,
które sprawują, to przede wszystkim służba społeczeństwu.
Do dnia dzisiejszego nie doczekaliśmy się żadnego zainteresowania Listem otwartym
przekazanym bezpośrednio do Pana posła Rafała Webera i Pani senator Janiny Sagatowskiej.
Pomimo takiego traktowania pozostajemy otwarci na wszelkie formy dialogu, aby rozwiązywać
problemy nauczycieli, pracowników oświaty i polskiej szkoły.
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