
 

CO ZROBI RZĄD 
Negocjacje oświatowych związków zawodowych z Rządem trwają, i nawet stały 

się bardziej intensywne. Zdaniem jednego z negocjatorów „Solidarności”
stanowisko Rządu (i postawa Ministra Boniego ) trochę poprawiły się na spotkaniu 
28 sierpnia, czyli w przeddzień wielkiej manifestacji „S”. 

Rząd proponuje podwyŜki dla nauczycieli w roku 2009 o 10%, ale w dwóch
ratach: 5% od 1 stycznia i następne 5% od 1 września. Taką samą podwyŜkę Rząd 
planuje w 2010 roku. Związki chcą dziesięcioprocentowej podwyŜki w całości od 1 
stycznia. 

Natomiast nie widać Ŝadnego wyjścia Rządu naprzeciw naszym postulatom w 
sprawie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. 

Rozmowy dotyczą takŜe wielu róŜnych aspektów Ŝycia oświatowego, szczegóły 
są na stronie Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ „Solidarność” 

www.solidarnosc.org.pl/oswiata/   
Posłanka Ewa Drozd obiecała na czerwcowym spotkaniu (relacja w poprzednim 

numerze), Ŝe spotka się z nami, gdy tylko będą projekty zmian w oświacie. 1 
września potwierdziła to, ale do momentu zamknięcia tego numeru nie 
zaproponowała konkretnego terminu spotkania. Jeśli to nastąpi, ogłosimy 
natychmiast termin i miejsce spotkania na naszej stronie 

www.solidglogow.republika.pl  
 

RÓśNOŚCI 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku 2007 
wyniosło (brutto) 2 691,03 zł i było o 8,6% wyŜsze niŜ w roku 2006 

* * * * * * * * * 
Według przeprowadzonej przez kuratorium kontroli w 44% dolnośląskich szkół 
łamane było prawo oświatowe. 

* * * * * * * * * 
6 września w Kluczach koło Głogowa odbyły się I Zawody Wędkarskie o Puchar 
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" zorganizowane głównie 
przez Komisję Zakładową "Automatyka-Miedź" w Głogowie. Niestety, oświata nie 
skompletowała 3-osobowej druŜyny. Relacja (ze zdjęciami) na stronie Regionu 

www.solidarnosc.org.pl/legnica/   

POTRĄCENIA ZA STRAJK 
Za udział w jednodniowym strajku 27 maja potrącono 

wynagrodzenie wszystkim strajkującym w Głogowie. Tak 
mówi ustawa o związkach zawodowych, ale.. Szybko okazało 
się, Ŝe niektóre samorządy nie potrąciły! Nasz Związek 
wystosował pisma w tej sprawie do władz Miasta i Powiatu. 
Jeszcze przed strajkiem jego organizator ZNP na piśmie 
prosił o nie potrącanie wynagrodzenia. W czerwcu odbyły się 
spotkania na ten temat obu związków z władzami Miasta i 
Powiatu. 

Niestety, oba samorządy podtrzymały swoje stanowisko: 
potrącenia być muszą! Sporo niejasności i wątpliwości budzi 
takŜe sposób dokonywania tych potrąceń. Inaczej zrobiono to 
w przedszkolach (placówki nieseryjne), a inaczej w szkołach 
(placówki feryjne). Potrącenia sięgały nawet 400 zł za jeden 
dzień pracy! Potrącano takŜe za zajęcia prowadzone po 
obiedzie i wieczorem, mimo Ŝe strajk trwał do godz. 15! 

W związku z tym 27 czerwca wystosowaliśmy pismo do 
Prezydenta Głogowa domagając się wyjaśnień. Prezydent 
Jan Zubowski  odpowiedział, Ŝe „wszystkie wynagrodzenia 
za dni wolne od pracy są wyliczane tak jak za urlop 
wypoczynkowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz 
ekwiwalentu pienięŜnego za urlop nauczycieli”.  

Tylko czy strajk to dzień wolny od pracy? W rozmowach 
sami pracownicy Wydziału Edukacji (w mieście) twierdzili raz, 
Ŝe musieli tak właśnie potrącać, a drugi raz, Ŝe to nie jest 
jasno ustalone.. 

Na roszczenia są 3 lata, sprawę trzeba jeszcze wyjaśnić. 
Związek zapewni teŜ pomoc prawną kaŜdemu członkowi, 
który nie czekając na efekty naszych starań wystąpi do Sądu 
Pracy. 

1 WRZEŚNIA W MIEŚCIE I POWIECIE 

   
Rok szkolny został uroczyście rozpoczęty. Powiatowa inauguracja odbyła się z Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych na placu, gdzie 
uczniów klas pierwszych powitano.. balonikami. Inauguracja miejska miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 3 w hali gimnastycznej (zdjęcie z 
lewej strony). Było tradycyjnie uroczyście. W obu przypadkach obyło się bez niespodzianek. Więcej zdjęć prezentujemy na naszej stronie 

www.solidglogow.republika.pl  w dziale AKTUALNOŚCI 

 PLAN DYśURÓW W BIURZE 
„SOLIDARNO ŚCI” OŚWIATY W GŁOGOWIE 

Tel (76) 833 36 55  
(moŜna zostawić wiadomość lub przysłać faksa) 

PONIEDZIAŁEK 1515 – 1600 Maria Rackiewicz 
                                              (skarbnik) 
WTOREK            1100 – 1400 Jadwiga Nowak 
                                               (wiceprzewodnicząca) 
ŚRODA                 900 – 1200 Ludwik Lehman 
                                               (przewodniczący) 
CZWARTEK        1300 – 1500 Bogusław Mielcarek 
                                               (sekretarz) 
PIĄTEK                1100 – 1400 Janusz Leciej 
                                               (wiceprzewodniczący) 
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