
NADZWYCZAJNE ZEBRANIE RADY SEKCJI 
W dniu 28 stycznia br. w Warszawie odbyło się nadzwyczajne 

posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”. Główne tematy zebrania Rady to:  

- strategia działań Związku podczas negocjacji płacowych w MEN, 
- płace nauczycieli w 2008 roku i kolejnych latach, 
- wniosek do Prezydium KK NSZZ „S” w sprawie sporu z Rządem. 

 Przewodniczący Stefan Kubowicz  przedstawił aktualną sytuację w 
całej Solidarności oraz stan rozmów płacowych w oświacie. 
Przypomniał, Ŝe na zgłoszone w MEN w dniu 11 stycznia postulaty 
płacowe SKOiW do dzisiaj nie ma odpowiedzi. Postulowaliśmy o co 
najmniej 10% wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego (stawki w 
tabeli płac), dodatek za wychowawstwo w przedszkolach oraz drugą 
podwyŜkę płac w 2008 roku. 
     W wyniku dyskusji Rada SKOiW podjęła uchwałę w sprawie podjęcia 
przez SKOiW obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej  o zmianie 
ustawy Karta Nauczyciela w artykułach 30, 53 i 61. Szczegółowy projekt 
zmian zostanie przesłany po konsultacji prawnej. Następnie powołano 
zespół protestacyjny składający się z członków prezydium Rady oraz 
przewodniczących sekcji regionalnych miast wojewódzkich, którego 
zadaniem jest przygotowanie do ewentualnego protestu pracowników 
oświaty. 2008 roku. 

 

Ponadto Rada przyjęła uchwalę wnioskującą do Prezydium KK NSZZ 
Solidarność o rozpocz ęcie sporu z Rz ądem  RP w następujących sprawach: 
1. Rozporządzenie płacowe na 2008 rok w części dotyczącej deregulacji płac 
nauczyciela dyplomowanego, braku dodatku za wychowawstwo dla 
nauczycieli przedszkoli. 
2. Brak rozwiązań płacowych dla nauczycieli nauki zawodu. 
3. Brak skutecznej kontroli ustawowych średnich wynagrodzeń nauczycieli 
wynikających z art. 30 ustawy Karta Nauczyciela. 
4. Brak rządowej strategii radykalnego wzrostu wynagrodzeń w oświacie na 
najbliŜsze lata. 
5. Brak podjęcia powszechnego dialogu społecznego na temat zamierzeń 
reformatorskich Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
6. Przedstawienie przez Rząd rozwiązań emerytalnych po roku 2008. 
         Ponadto Rada SKOiW na nadzwyczajnym posiedzeniu, spełniając 
postulaty nauczycieli, podjęła decyzję o zaproszeniu  przedstawicieli 
zespołów płacowych wszystkich o światowych zwi ązków zawodowych  do 
uzgodnienia stanowisk przed II turą negocjacji płacowych 31 stycznia. 
Nareszcie „Solidarność” wchodzi w spór zbiorowy z Rządem. WaŜne jest 
zaproszenie innych związków do współpracy. MoŜe i pod wpływem 
głogowskiego stanowiska? Więcej (i szybciej) na stronie Sekcji Krajowej pod 
nowym adresem www.solidarnosc.org.pl/oswiata  

NOWOROCZNE ZEBRANIE KOMISJI 
 

 

Pierwsze w tym roku zebranie Komisji 
Międzyzakładowej odbyło się w nowej pięknej Sali 
GCEZ. Przyjęło waŜne – chyba pierwsze takie w 
Polsce – stanowisko domagające się współpracy 
związków w kluczowej sprawie podwyŜek i uchwałę 
wzywającą do wywieszenia flag w ramach 
solidarności z manifestacją ZNP (flagi wisiały z 
wyjątkiem placówek, gdzie je wcześniej 
ukradziono). Potem odbyło się noworoczne 
spotkanie ze Starostą Anną Brok  i Naczelnikiem 
Arlett ą Haniewicz-Czerwiec . Zaproszony 
Prezydent Jan Zubowski  nie przybył z powodu 
choroby.     Obok toast Przewodniczącego. 

Uchwała 
Międzyzakładowa Komisja Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarno ść” 
w Głogowie wzywa wszystkie koła do 
wywieszenia flag zwi ązkowych na 
placówkach o światowych w dniu 18 
stycznia tego roku. 

 

Stanowisko 
Międzyzakładowa Komisja Pracowników O światy i Wychowania NSZZ „Solidarno ść” w 
Głogowie stwierdza, Ŝe zdecydowanie najwa Ŝniejszym problemem do załatwienia w polskiej 
oświacie jest szybki i istotny (o około 50%) wzrost w ynagrodze ń nauczycieli oraz innych 
pracowników o światy. Całe środowisko o światowe – a szczególnie zwi ązki zawodowe 
 – powinno zgodnie współdziała ć w tej sprawie. „Solidarno ść” Oświaty w Głogowie popiera 
kaŜde racjonalne działania zmierzaj ące do zwi ększenia wynagrodze ń w polskiej o świacie. 
 

NEGOCJACJE REGULAMINÓW 
MIASTO GŁOGÓW 

Pierwsze spotkanie odbyło się (z naszej inicjatywy) 28 stycznia, 
prowadziła je Naczelnik Hanna śmuda . Atmosfera była dobra, „S” 
reprezentowali Jadwiga Nowak i Ludwik Lehman . Wysunęliśmy 
postulat zwiększenia dodatku motywacyjnego co najmniej o 2%. ZNP 
zaproponował podniesienie dodatku za wychowawstwo co najmniej o 
10 zł. Oba związki wzajemnie popierają swoje postulaty.  
Hanna śmuda zaproponowała wprowadzenie dodatkowego 
wynagrodzenia za sprawdzanie prac dla polonistów. To od kilku lat 
nasz postulat, jednak do tej pory nie dało się go zrealizować z 
powodu przeszkód prawnych. Natomiast Miasto wycofało się z 
jeszcze zeszłorocznej propozycji dodatku dla nauczycieli mających w 
klasach uczniów o „specjalnych” potrzebach, gdy przypomnieliśmy tę 
sprawę. 
Dla pracowników administracji i obsługi Miasto proponuje wstępnie 
podwyŜkę w wysokości zaledwie.. 2%! To dla nas nie do przyjęcia, 
poniewaŜ de facto dostałyby podwyŜkę tylko osoby zarabiające dotąd 
poniŜej podniesionej ostatnio płacy minimalnej. 
To są wszystko wstępne rozmowy, następne spotkanie ustalono na 
11 lutego. BudŜet miejskiej oświaty został w tym roku zwiększony 
zaledwie o 2%, mimo, Ŝe podwyŜki płacy zasadniczej n-li to 10%, a 
płace to większość budŜetu oświaty! 
Rozmowy z Powiatem zaczynają się (z naszej inicjatywy) 6 lutego.  

Ludwik L  

GMINY 
Gmina Kotla  jak zawsze stara się być pierwsza w rozmowach na temat 
regulaminów. Niestety to, Ŝe pierwsza nie oznacza, Ŝe najlepsza. Pani Wójt 
trzyma sztywne stanowisko wobec podwyŜek motywacyjnego i nadal 
pozostało tam 2%. Podniesiono jedynie wychowawstwo w gimnazjum i to aŜ o 
10 zł. Oj, smutno …Tym bardziej, Ŝe likwidują tam oddziały klas 4-6 w Szkole 
Podstawowej w Chociemyśli, przez co straci pracę kilka osób. 
Natomiast w Przemkowie  powiało optymizmem. Po zmianie burmistrza, od 
zeszłego roku następuje wyraźna zmiana w stosunku do oświaty. Mam 
wraŜenie, Ŝe nowa władza nie postrzega oświaty jako „kuli u nogi” i mimo 
braku finansów uporządkowano i podniesiono płace obsłudze i administracji  w 
szkołach. Podniesiono teŜ dodatek motywacyjny do 4%, wychowawstwo o 10 
zł i wprowadzono na wniosek związkowców dodatek 10% dla nauczycieli, 
którzy uczą w klasach integracyjnych lub mają dzieci z orzeczeniem o 
nauczaniu specjalnym.  
Gmina Jerzmanowa  – czasami mam wraŜenie, Ŝe jest tam taka bieda, Ŝe aŜ 
strach. JuŜ na wstępie – zresztą bardzo długim - Sekretarz Gminy 
przekonywał nas związkowców, Ŝe „nie mamy o czym rozmawiać bo i tak nie 
ma pieniędzy”. „Suma sumarum” jak mówią uczniowie okazało się, Ŝe coś tam 
mają i wychowawstwo będzie wynosić 120 zł.  
Gmina Pęcław  – jak tam zadzwoniłam, Ŝeby dowiedzieć się, kiedy zamierzają 
z nami rozmawiać to byli zaskoczeni i zdziwieni, Ŝe w ogóle muszą rozmawiać 
z „jakimiś” związkami.                                                 

Jadwiga Nowak 
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