
PIKIETA W KWIETNIU-STRAJK W MAJU 

PIERWSZA WSPÓLNA POWIATOWA 

Wręczenie protestu z 596 podpisami, wi ęcej w Aktualno ściach  oraz w Galerii na naszej stronie www.solidglogow.republika.pl   
 

KONIEC ROZMÓW 
W poniedziałek 7.04. odbyła się kolejna - chyba ostatnia - rudna negocjacji z 
Zarządem Powiatu (w pełnym składzie). 
Dogadaliśmy się (oba związki) w sprawie podwyŜki dla administracji i obsługi na 
następujących zasadach:  
1. Premia regulaminowa wchodzi od 1 stycznia do pła cy zasadniczej 
 (to podwy Ŝka o około 2%) 
2. 5 % podwy Ŝki dla ka Ŝdego od 1 kwietnia oprócz dodatku wyrównawczego dla  
tych, którym trzeba było go przyzna ć w zwi ązku z du Ŝym 
wzrostem wynagrodzenia minimalnego.  
3. Dodatkowa premia uznaniowa  średnio 20 zł na osob ę od 1 kwietnia. 
Nie dogadaliśmy się w sprawie nauczycielskiej, poniewaŜ Zarząd twardo nie chciał juŜ 
Ŝadnej podwyŜki dodatku motywacyjnego ponad juŜ poprzednio zaproponowane 1%. 
Proponowaliśmy kompromisową podwyŜkę w wysokości 1,5% lub podwyŜkę dodatku 
za wychowawstwo, ale Zarząd odmówił tłumacząc, Ŝe i tak sięga do rezerwy 
(nadwyŜki budŜetowej), a w przyszłym roku dochody Powiatu mogą zmaleć np z 
powodu ulgi rodzinnej etc. JuŜ poprzednio była zgoda na podwyŜszenie dodatków 
funkcyjnych dla dyrektorów o około 300 zł. 
Wręczenie protestu z 596 podpisami na forum Rady Powiatu chyba istotnie pomogło 
w negocjacjach. Prowadził je cały Zarząd Powiatu. Były to prawdziwe negocjacje, 
zarządzano przerwy, w czasie których strony poszukiwały wyjścia moŜliwego dla obu 
stron. Udało to się w przypadku administracji i obsługi, ale nie dla nauczycieli. 

 

POCZĄTEK AKCJI 
PowyŜsza decyzja Sztabu Protestacyjnego (Protestacyjnego 
połączeniu z decyzją ZNP) oznacza bardzo gorącą wiosnę. Na razie 
najwaŜniejsza – bo najpilniejsza - jest pikieta we Wrocławiu we wtorek 
29 kwietnia, która zacznie się o godz. 15 (zbiórka uczestników o godz. 
14.30). Nie wyobraŜam sobie, Ŝeby z Głogowa nie pojechał choć 
jeden pełny autobus! Przewodniczący Kół (lub inni chętni) zostaną 
zwolnieni częściowo z pracy zgodnie z Ustawą o Związkach 
Zawodowych.  
Zwróciłem się o czynny udział w tej pikiecie do Zarządu Oddziału ZNP 
w Głogowie. Prezes Anna Chrzanowska-Kuzyk  obiecała, Ŝe tak się 
stanie. Dziękujemy!! 

NASZE STOWARZYSZENIE 
Apelujemy o przekazanie 1% podatku na rzecz DOLNOŚLĄSKIEGO 
STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NSZZ 
"SOLIDARNO ŚĆ" , które za pozyskane środki będzie dla nas 
organizować  róŜne imprezy sportowe i turystyczne. 
Dane do wpisania w formularzu PIT: 
Nazwa  OPP: Dolno śląskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i 
Sportu NSZZ "Solidarno ść"  
Numer KRS: 0000027102  

 

GŁOGOWSKI nr 4 (118)    NSZZ 

BIULETYN   

OŚWIATY W GŁOGOWIE 

KOMUNIKAT Nr 2  
Sztabu Protestacyjnego Sekcji Krajowej O światy i Wychowania 
NSZZ „Solidarno ść” z posiedzenia w dniu 10 kwietnia 2008 r. 

 Sztab Protestacyjny Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w związku z: 
a/ Brakiem odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodow ej na pismo z 29 
lutego br. –  wezwanie do rozmów w sprawie postulatów sporu 
„Solidarno ści” o światowej z Rz ądem RP, 
b/ Przyj ęciem przez Mini sterstwo Edukacji Narodowej tzw. 
rozporz ądzenia płacowego dla nauczycieli w wersji niezgodne j z 
postulatami zwi ązkowymi,  
c/ Medialnymi informacjami o wykre śleniu nauczycieli z projektu ustawy 
o tzw. emeryturach pomostowych,  

postanawia:  
1/ Zorganizować w dniu 29 kwietnia (czyli dokładnie w dwa miesiące od chwili 
wysłania stosownego pisma do MEN), w godz. 14,00 – 15,00 – pikiety pod 
urzędami wojewódzkimi w poszczególnych województwach , z 
przekazaniem wojewodom petycji-wezwania do podjęcia rozmów odnośnie 
postulatów protestacyjnych Sekcji Krajowej, tj.: 
• radykalnego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i pracowników 

administracji i obsługi szkolnej; 
• utrzymania uprawnień emerytalnych w oświacie na dotychczasowych 

zasadach; 
• przestrzegania zasady dialogu w oświacie, w tym w sprawie planu bonu 

edukacyjnego, obowiązku szkolnego i przedszkolnego, prywatyzacji 
szkół i placówek oświatowych; 

 

2/ Zwrócić się do Komisji Krajowej, Zarządów Regionów oraz 
poszczególnych struktur NSZZ „Solidarność”, o ogólnozwiązkowe 
poparcie akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem 
ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela zmierzającym do 
radykalnej poprawy zarobków nauczycielskich. Sztab zwraca uwagę, na 
zawarte w nim SYSTEMOWE propozycje zmiany wysokości i struktury 
płac w oświacie, które mają w tej kadencji doprowadzić do ich 
porównywalności ze średnimi wynagrodzeniami obowiązującymi w 
krajach Unii Europejskiej (od 1500 do 2000 EU).  
3/ Wezwać struktury „Solidarności” oświatowej do poparcia strajku 
organizowanego przez Zwi ązek Nauczycielstwa P olskiego, uznaj ąc 
za słuszne - i zgodne z naszymi - zgłoszone w nim p ostulaty.  Sztab 
zwróci się do Sekcji Regionalnych Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” o podjęcie pilnych rozmów z okręgowymi strukturami ZNP 
i wypracowanie wspólnych form działania – protestu, tak podczas 
pikiety 29 kwietnia, jak i strajku 27 maja br.. Sztab Protestacyjny zwraca 
uwagę, Ŝe stanowisko to jest zgodne z listem, jaki w styczniu br. Sekcja 
Krajowa wystosowała do innych związków zawodowych działających w 
oświacie, o podejmowanie wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji 
w oświacie.  

Sztab Protestacyjny, wyraŜając podziękowania wszystkim, 
którzy do tej pory włączyli się do akcji zbierania podpisów pod 
referendum protestacyjnym i Obywatelską Inicjatywą zmian Karty 
Nauczyciela, wzywa do dalszego współdziałania (w tym dalszego 
zbierania podpisów pod obywatelskim projektem) i poparcie naszych 
działań na rzecz poprawy sytuacji pracowników polskiej oświaty. 

Za Sztab Stefan Kubowicz

     18                kwietnia              2008 


