
 

JAKIE PODWYśKI W 2010? 
NSZZ „Solidarno ść” i Forum Zwi ązków Zawodowych nie zgodziły si ę na 7 proc. 

podwy Ŝkę płac nauczycieli od wrze śnia 2010 r. Rz ądow ą propozycj ę zaakceptował jedynie 
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Podczas spotkania pow ołano dwa zespoły robocze: ds. 
warunków i czasu pracy oraz ds. analizy struktury w ynagrodzenia nauczycieli. MEN 
zobowi ązało si ę do przedstawienia jednoznacznego opisu sposobu roz liczania si ę nauczycieli 
z realizacji dodatkowej godziny zaj ęć z uczniami.  

 Na początku rozmów przedstawiciele SKOiW NSZZ „S” oraz Forum ZZ negatywnie ocenili 
fakt spotkania się Premiera Rządu RP tylko z jednym związkiem zawodowym (ZNP)  i publiczne 
ogłoszenie (poza stołem negocjacyjnym i przed ostatnią rundą rozmów) decyzji Rządu o podwyŜkach 
płac nauczycieli w 2010 r. 

Podczas spotkania Rząd przedstawił ostateczną propozycję wzrostu wynagrodzeń 
nauczycieli na poziomie 7 proc. od września 2010 r. W 2011 r.  zadeklarował powrót do modelu 
wzrostu wynagrodzeń od stycznia 5 proc.  plus 5 proc. od września, ale przy wzięciu pod uwagę 
uwarunkowań budŜetowych.  

W stosunku do pierwotnych propozycji Rządu jest to niewielki postęp, bo jak obliczył zespół 
płacowy SKOiW średnioroczny wzrost wynagrodzeń przy 7 proc. podwyŜce od września wyniesie 2, 3 
proc. w skali roku. Przy pierwotnym wariancie rządowym: 1 proc. od stycznia i 3 proc. od września 
przyszłego roku średnioroczny wzrost płac nauczycieli wyniósłby 2,05 proc. W obydwu przypadkach, 
przy zapowiadanej inflacji na 2010 r. - minimum 2,6 proc.-  realne wynagrodzenia nauczycieli mogą 
ulec obniŜeniu. Zespół płacowy SKOiW postulował realizację deklaracji Rządu z ub. roku o 
dwukrotnej podwyŜce (5 proc. od stycznia  i 5 proc. od września, co dawałoby średnioroczny wzrost 
na poziomie 6,7 proc.) lub wprowadzenie  7 proc. podwyŜki od stycznia 2010 r. 

PowyŜszy tekst to początek Komunikatu Sekcji Krajowej Oświaty z rozmów z MEN z 3 
września. Całość i aktualne informacje na stronie sekcji www.solidarnosc.org.pl/oswiata/   
 

 

SPRAWA KRZYSZTOFA 
Na samym początku wakacji Zarząd Powiatu 
odwołał Krzysztofa Aleksandrowicza z funkcji 
dyrektora Głogowskiego Centrum Edukacji 
Zawodowej. Jest on współtwórcą zarówno 
samej tej placówki jak i jej sukcesów. PoniewaŜ 
Krzysztof jest członkiem Związku, zatem 
zwróciliśmy się od razu do Zarządu domagając 
się uzasadnienia takiej (bezprecedensowej w 
Głogowie) decyzji. Otrzymaliśmy 
wielostronicowe omówienie kontroli, która 
wykazała róŜne usterki.. 
Sam Krzysztof Aleksandrowicz podkreśla 
polityczny charakter swojego odwołania i złoŜył 
juŜ wniosek do sądu zaskarŜający je. Sprawa 
będzie zatem miała ciąg dalszy.. 
W GCEZ były usterki, to fakt. Były teŜ duŜe 
osiągnięcia, to równieŜ fakt. Kontrola była 
sprzed roku i usterki były właśnie usuwane. Ale 
teŜ usunięto z Zarządu Marka Rychlika szefa 
Chrześcijańskiego Forum Społecznego, którego 
Krzysztof Aleksandrowicz jest 
wiceprzewodniczącym. Trudno się oprzeć 
wraŜeniu, Ŝe usunięcie go z funkcji dyrektora 
jest bardziej polityczne niŜ merytoryczne, 
chociaŜ Zarząd ma pewne podstawy takiej 
decyzji.. 

 
Chaos organizacyjny, czyli dodatkowe godziny pracy w szkole  

Oświadczenie 
Rada Sekcji O światy i Wychowania NSZZ „Solidarno ść” Regionu 

Gdańskiego wyra Ŝa swój sprzeciw wobec zasady i sposobu wdra Ŝania od 1 wrze śnia 
2009 roku dodatkowej godziny w szkołach (od nast ępnego roku szkolnego kolejnej w 
szkołach podstawowych i gimnazjach). 

Potwierdzaj ą się nasze obawy, które sygnalizowali śmy w stanowisku z 20 
stycznia 2009 r., domagaj ącym si ę odejścia od tego szkodliwego projektu.  

Wprowadzeniu w Ŝycie tych rozwi ązań towarzyszy: 
1/ Brak naleŜytego przygotowania i wiedzy na ten temat (do dzisiaj czekamy na pełną 
odpowiedź ze strony MEN-u na pytania, jakie skierowaliśmy do władz oświatowych 21 
kwietnia br. - czyli na kilka miesięcy przed nowym rokiem szkolnym!), 
2/ Chaos organizacyjny,  
3/ Trudności z organizacją tego typu dodatkowych zajęć szczególnie na terenach wiejskich - 
w szkołach, gdzie uczniowie są dowoŜeni i brak jest dodatkowych pomieszczeń, 
4/ Coraz bardziej realne obawy nauczycieli, Ŝe będzie to kolejny, pozaprawny instrument –
prowadzący do zwiększenia ich czasu pracy o charakterze dydaktycznym (dodatkowe 
godziny w tygodniowym rozkładzie pracy), 

Ministerialne zalecenie, aby kierować się tzw. zdrowym rozsądkiem, nie jest 
kategorią formalno-prawną. Sekcja podjęła wstępne działania na rzecz skierowania tego 
swoistego BUBLA PRAWNEGO do Trybunału Konstytucyjnego, z uwagi na niejasność 
niektórych zapisów zawartych w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela i brak zgodności 
pomiędzy ustawą a rozporządzeniem o ramowych planach nauczania. 
       BoŜena Brauer                                                                              Wojciech Ksi ąŜek 
(Członek Prezydium Sekcji)                                                               (Przewodniczący Sekcji) 
Sprawa „dodatkowej” rozliczanej godziny budzi wciąŜ kontrowersje, jak widać chociaŜby z 
powyŜszego stanowiska sekcji gdańskiej. Niektórzy dyrektorzy mogą – niestety – 
nadinterpretować przepisy na niekorzyść nauczycieli. Oby nie u nas! Prosimy koła o szybkie 
zgłaszanie wszelkich wątpliwych rozwiązań, a Związek będzie interweniował. 

 

SZKOLENIE SIPOWCÓW  
W dniach 8-10 czerwca odbyło się szkolenie 
nowowybranych społecznych inspektorów pracy z 
placówek oświatowych organizowane wspólnie przez 
"Solidarność" i ZNP. Szkolenie poprowadził Jan 
Kosowski , regionalny koordynator do spraw BHP w 
NSZZ “Solidarność”, nagrodzony w 2006 roku bardzo 
prestiŜową nagrodą im. Haliny Krahelskiej. 
Na zdjęciu z lewej – tak wygl ądało szkolenie!  
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