
             

 
 

śÓŁTA  KARTKA  DLA  GIERTYCHA 

 
Przewodnicz ący Walnego Zebrania Jarosław Krauze  

wręcza Ŝółtk ą kartę 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty odbyło się we Wrocławiu w 
dniach 1-2 czerwca. Zostało ono poprzedzone sesją na temat szkolnictwa 
zawodowego zorganizowaną przez Związek wraz z MEN i władzami Wrocławia w dniu 
30 maja. Zgodnie z głogowskim Stanowiskiem (patrz poprzedni BIULETYN) Ludwik 
Lehman skrytykował bierność władz Sekcji Krajowej w ostatnim okresie, a 
szczególnie brak – jak dotąd - wyrazistego postulatu płacowego. Przewodniczący 
Sekcji Krajowej Stefan Kubowicz  stwierdził, Ŝe Sekcja Krajowa domaga się podwyŜki 
w roku przyszłym w wysokości 10% ponad planowaną inflację. Walne Zebranie 
zakończyło się w niezwykły sposób. Najpierw przyjęto stanowisko wyraŜające votum 
nieufności wobec wiceministra Mirosława Orzechowskiego , głównie z powodu 
uporczywych i absurdalnych prób odwoływania kuratorów – takŜe dolnośląskiego. 
Przybyły następnie na obrady Wicepremier Roman Giertych  został skrytykowany 
przez wielu delegatów za to samo oraz za rozesłanie informacji do nauczycieli w 
sprawie przechodzenia na emeryturę niezgodnej w treści z wcześniejszymi 
uzgodnieniami. Na zakończenie Wicepremierowi Giertychowi przewodniczący 
Zebrania Jarosław Krauze  wręczył Ŝółtką kartkę (ostrzegając zarazem przed 
czerwoną) i INNY ŚWIAT Herlinga-Grudzińskiego (to wymowna aluzja do "mieszania" 
w zestawie lektur). Przebieg zebrania  (a tym bardziej zakończenie!) wykazał, Ŝe 
nasze głogowskie stanowisko było bardzo słuszne! Więcej o tym waŜnym zebraniu na 
stronie Sekcji Krajowej Oświaty (patrz w dziale LINKI na naszej stronie 
www.solidglogow.republika.pl  ). 

 

TRUDNE  ROZMOWY  Z  GOSIEWSKIM 
Wicepremier Przemysław Gosiewski  - gość nadzwyczajnego 
posiedzenia Rady SKOiW NSZZ „S” zadeklarował, Ŝe będzie załatwiona 
sprawa wcześniejszych emerytur tych nauczycieli, którzy nabędą do nich 
prawa do końca 2007 r. Z projektu ustawy o emeryturach pomostowych  
zostaną wyłączone zapisy nowelizujące ustawę Karta Nauczyciela, 
dotyczące tych właśnie nauczycieli. Będą oni mogli skorzystać z
uprawnienia do wcześniejszej emerytury zgodnie z art. 88 Karty 
Nauczyciela równieŜ po 2007 r. w dowolnym czasie. Zapisy te w formie 
osobnego projektu poddane zostaną szybkiej ścieŜce legislacyjnej. To 
jedyny efekt ponad trzygodzinnego spotkania wicepremiera Przemysława 
Gosiewskiego, który przewodniczy Międzyresortowemu Zespołowi ds. 
Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych z Radą SKOiW NSZZ „S”. Poza tym 
negocjacje w sprawie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli nie 
posunęły się nawet o krok – podsumował spotkanie przewodniczący
SKOiW  NSZZ „S” Stefan   Kubowicz . 
Przewodniczący Kubowicz podkreślił, Ŝe NSZZ „S” nie zmienił po tym 
spotkaniu swojego stanowiska w kwestii emerytur dla nauczycieli. 
Oświatowa „S” domaga się bezterminowego utrzymania moŜliwości 
przechodzenia przez nauczycieli na wcześniejsze emerytury na 
dotychczasowych zasadach. NSZZ „S” chce , aby wcześniejsze 
emerytury lub ewentualne emerytury pomostowe obejmowały wszystkich 
nauczycieli, takŜe  urodzonych po 1968 r. 

Wicepremier Gosiewski stwierdził, Ŝe wygaszanie uprawnień do 
wcześniejszych emerytur zostało rozstrzygnięte juŜ w 1998 r. Nie będzie teŜ 
Ŝadnego wydłuŜenia dotychczasowych zasad przechodzenia na 
wcześniejsze emerytury (poza górnikami). Ten Rząd jest otwarty na 
rozmowy, ale dotyczące tylko emerytur pomostowych – podkreślił Gosiewski. 
Wicepremier powiedział, Ŝe wolą Rządu jest, aby w czerwcu zakończyły się 
konsultacje projektu ustawy o emeryturach pomostowych z partnerami 
społecznymi, a pod koniec lipca projekt tej ustawy trafił do Sejmu RP. 
Wicepremier Gosiewski poinformował członków Rady Sekcji Krajowej, Ŝe 
nauczyciele znajdą się w grupie zawodów uprawnionych do emerytur 
pomostowych. Jak stwierdził, z grupy 320 tys. osób mogących skorzystać z 
emerytury pomostowej 210 tys. będą stanowili nauczyciele. Wymiar czasowy 
emerytury pomostowej dla nauczycieli, według ostatniej propozycji rządowej, 
to maksymalnie 60 m-cy przed uzyskaniem powszechnego wieku 
emerytalnego. Dla nauczycieli szkół i placówek specjalnych wymiar ten 
mógłby być zwiększony nawet do 120 miesięcy. Wymiar finansowy 
emerytury pomostowej, według wstępnej prognozy Rządu, to 80 proc. 
wysokości normalnej emerytury. Rząd jest gotów zadbać o nauczycieli 
urodzonych po 1968 rokiem, poprzez programy pomostowe Funduszu Pracy 
(przekwalifikowania, wsparcie pracodawców itp.)... 
ciąg dalszy tego komunikatu na stronie Sekcji Krajowej (link z naszej strony) 

 

NOWA PLACÓWKA O ŚWIATOWA  
Dnia 1 września 2007 zacznie funkcjonować Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej.  Nowa 
placówka oświatowa składać się będzie z funkcjonującego do tej pory Głogowskiego Centrum 
Kształcenia Praktycznego i nowo powołanego Centrum Kształcenia Ustawicznego  
a takŜe zawierać będzie w swojej strukturze Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
oraz Ośrodek Szkolenia Kursowego. Głównym zadaniem Centrum będzie organizowanie i 
realizowanie edukacji zawodowej w pełnym zakresie form, obejmujące wszystkie grupy społeczne w 
powiecie głogowskim. Zintegrowanie wszystkich form ma przyczynić się do wzrostu poziomu jakości 
kształcenia i jednocześnie obniŜyć koszty edukacji zawodowej. 
Uruchomiono juŜ nabór dla oddziałów CKU. 
Dla absolwentów szkół podstawowych (starego typu) i gimnazjów do nauki w szkole zawodowej dla 
dorosłych w zawodach : 

• mechanik pojazdów samochodowych, 
• elektryk, 
• malarz – tapeciarz.  

Dla absolwentów szkół średnich do nauki w szkole policealnej dla dorosłych w zawodach : 
• technik mechanik, 
• technik elektryk, 
• technik informatyk.  

Szczegółowe informacje na stronie www.ckp.glogow.pl  
Powołanie Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej stwarza równieŜ nowe stanowiska pracy 
dla nauczycieli ( takŜe pracujących w innych szkołach). 

W.N. 
 

Zdrowych spokojnych i ogólnie udanych wakacji Ŝyczy   
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