
             

 
 

POMOSTOWA WIOSNA CHYBA NIE RADOSNA 
Zakotłowało się, gdy Minister Pracy Anna Kalata  ujawniła, Ŝe w rządowym projekcie dotyczącym 
emerytur pomostowych zabrakło nauczycieli (i paru innych branŜ). Było to sprzeczne z 
wcześniejszymi ustaleniami komisji ekspertów. Natychmiast zareagowała Sekcja Krajowa 
Oświaty – wszystkie jej pisma w tej sprawie są na stronie Sekcji Krajowej (link z naszej strony). 
Obradująca w Gdańsku 17 i 18 kwietnia Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” takŜe zajęła się tą 
sprawą nie kryjąc oburzenia z powodu takiego rządowego projektu i domagając się dymisji 
Minister Kalaty (jedno ze stanowisk KK w tej sprawie obok). Większa relacja z obrad jest 
Tygodniku Solidarność (nr 17) oraz na stronie KK – www.solidarnosc.org.pl .  Minister Kalata 
zareagowała natychmiast zapewniając, Ŝe jednak nauczyciele będą na liście branŜ uprawnionych 
do emerytur pomostowych. Sytuacja nie jest jasna, bo na przykład Wicepremier Dorn nie chce 
emerytur pomostowych dla nauczycieli. Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty omówi tę sytuację na 
przełomie kwietnia i maja i zdecyduje, czy sytuacja wymaga podjęcia akcji protestacyjnej. 

 
 

Na zdjęciu niŜej: Prezydium Komisji Krajowej podczas obrad KK 17-18 kwietnia 

  Stanowisko KK nr 8/07 
 ws. emerytur pomostowych  

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno ść" 
podtrzymuje swoje stanowisko, i Ŝ to jedynie 
kryterium medyczne musi by ć podstaw ą 
określenia prawa do emerytury dla osób 
zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w 
szczególnym charakterze.  
Komisja Krajowa domaga si ę zachowania trybu 
negocjacji ustalonych z rz ądem w grudniu 1998 
r. i w maju 2005 r., potwierdzonych przez obecny 
rząd poprzez wprowadzenie kwestii emerytur 
pomostowych do tematów negocjowanych w 
ramach umowy społecznej. 
Komisja Krajowa traktuje wywołan ą przez 
Minister Pracy debat ę medialn ą na ten temat 
jako prowokowanie konfliktu społecznego. W 
związku z takim działaniem wyra Ŝamy wotum 
nieufno ści wobec minister Anny Kalaty i 
oczekujemy jej dymisji. Od Premiera rz ądu 
doma gamy si ę jednoznacznego stanowiska 
potwierdzaj ącego poprzednie ustalenia. 
W przypadku nieprzestrzegania przez rz ąd tych 
ustale ń, Komisja Krajowa zobowi ązuje 
Prezydium KK do podj ęcia stosownych działa ń 
statutowych do akcji protestacyjnej wł ącznie.  

DYREKTORZY Z „S” 
W czwartek 19 kwietnia w Klubie Nauczyciela 
odbyło się spotkanie Prezydium Komisji 
Międzyzakładowej z dyrektorami. Zaproszenie 
dostali wszyscy dyrektorzy i wicedyrektorzy 
naleŜący do Solidarności. Celem spotkania było 
ustalenie, jakie bolączki mają w swojej pracy 
dyrektorzy i w czym Związek moŜe im pomóc. 
Termin zebrania był dość pechowy, poniewaŜ – jak 
się okazało – nie pasował wielu zaproszonym. 
Jednak spotkanie było bardzo udane. Rozmawiano 
między innymi o tym, co naleŜałoby zmienić w 
przyszłorocznych regulaminach płacowych, jak 
postępować, gdy Koło „S” ma zupełnie inne zdanie 
niŜ dyrektor z „S”, jak sobie nawzajem pomagać itd. 
Wspólnie ustalono, Ŝe jesienią zostanie 
zorganizowane następne takie spotkanie. 

KONKURSY – PRZED I PO 
Konkursy na dyrektora w 4 szkołach prowadzonych przez Powiat Głogowski przebiegły zgodnie z 
planem tuŜ po Wielkanocy, choć to nie znaczy, Ŝe zgodnie z oczekiwaniami! Najpierw we wtorek 10 
kwietnia w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych wygrała Janina Nó Ŝka pokonując 3 
innych kandydatów. W środę 11 kwietnia  odbyły się 2 konkursy. W Zespole Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi (IV LO) wygrała Jolanta Zawartka  pokonując dwie kontrkandydatki, a w Zespole 
Szkół Zawodowych (mechanik) były dyrektor – Czesław Witold Czupryniak - wygrał z obecnym. W 
piątek 13 kwietnia (!) w Zespole Szkół Ogólnokształcących (I LO) wygrała BoŜena 
Kowalczykowska  pokonując dwoje innych kandydatów. Wynik został ogłoszony – oczywiście – o 
godz. 13! 
Teraz konkursy ogłosiło Miasto, równieŜ w czterech placówkach: w Przedszkolu Publicznym nr 2, 
Szkole Podstawowej nr 14 oraz w Gimnazjach nr 2 i nr 5. 
Obecne władze Powiatu przeprowadziły konkursy wręcz wzorcowo. Np członkowie Zarządu 
„kojarzeni” z pewnymi placówkami nie byli w komisjach konkursowych w tych placówkach. Godne 
naśladowania jest teŜ natychmiastowe umieszczenie na stronie Starostwa Powiatowego listy 
kandydatów w poszczególnych szkołach. Miejmy nadzieję, Ŝe Miasto przeprowadzi swoje konkursy 
w podobny sposób. 

 
 
 
 

Zdjęcia ze spotkania 
Prezydium z 
dyrektorami  

DRUGIE DNO SZKOLNYCH BASENÓW? 
W 3 miejskich szkołach są kryte baseny. Ich utrzymanie bardzo obciąŜa budŜet oświaty. Władze miejskie – 
niezaleŜnie od opcji politycznej – nieodmiennie podkreślają, ile muszą „dokładać” do oświaty. Chyba w 
znacznej części dokładają właśnie do basenów! Czy nie byłoby lepiej przekazać je spółce MIEJSKIE 
OBIEKTY SPORTOWE? Spółka wynajmowałaby przed południem baseny szkołom. W ten sposób szkoły 
płaciłyby znacznie mniej niŜ dziś, bo przecieŜ dziś muszą całkowicie te baseny utrzymać, remontować itd. 
Są i inne zalety takiego rozwiązania. Słyszy się, Ŝe w soboty i niedziele baseny są kiepsko 
wykorzystywane.  A przecieŜ powinny wtedy słuŜyć wszystkim mieszkańcom. Myślę, Ŝe wyspecjalizowana 
spółka o wiele bardziej by o to zadbała niŜ szkoły.. Czy moŜna tak zrobić? Nie wiem, bo przecieŜ nie znam 
wszystkich szczegółów, moŜe ktoś kompetentny by mi (i nam wszystkim) to wyjaśnił?      Dociekliwy Pływak 

Biuletyn chętnie opublikuje inne merytoryczne głosy w tej sprawie! 
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