
 

ZMIANY W NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ” 
Ponad 300 delegatów uczestniczyło w 25 Krajowym Zjeździe Delegatów, który w 
dniach 21-22. 10. br. odbył się we Wrocławiu. KZD był zjazdem sprawozdawczo-
wyborczym. Delegaci reprezentujący prawie 700 tys. członków Związku 
podsumowali mijającą kadencję oraz wybrali nowe krajowe władze NSZZ 
„Solidarność”. Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Krajowej kandydowali: 
Janusz Śniadek  – dotychczasowy Przewodniczący oraz Piotr Duda  – 
dotychczasowy Przewodniczący największego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Obaj kandydaci prezentowali swój program działania Związku. Śniadek 
zapowiadał kontynuację dotychczasowych form działania, Duda proponował 
istotne zmiany. Streszczenie jego wystąpienia w kolumnie obok. W głosowaniu 
zwyciężył Piotr Duda zostając nowym Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. 
KZD sprzeciwił się między innymi: 

• prowadzeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szkodliwej polityki 
oświatowej, krytykowanej przez wiele środowisk, a przede wszystkim 
nauczycieli, pracowników oświaty i rodziców, 

• dotychczasowemu przebiegowi konsultacji społecznych – łamaniu przez 
MEN ustawy o związkach zawodowych i nieuwzględnianiu opinii 
odmiennych niż stanowisko rządowe.  

• wprowadzaniu niekorzystnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela. 
 

 

SKRÓT WYSTĄPIENIA PIOTRA DUDY 
 Piotr Duda stawia przede wszystkim na poprawę skuteczności 
Związku. – Za dużo czasu poświęcamy naszej wspaniałej historii, 
a ja bym chciał, aby była równowaga. 
Musimy być skuteczni, bo młodzi ludzie nie zapisują się do nas ze 
względu na historię. Oni chcą być w skutecznym związku – mówił. 
Piotr Duda zapowiadał większą aktywizację członków Związku, ale 
także zmiany wewnątrz Związku. Jego zdaniem obrady KK 
powinny odbywać się w Warszawie lub w miejscach gdzie jest 
jakiś lokalny problem. Przewodniczący Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego zapowiedział wprowadzenie funkcji 
wiceprzewodniczących do spraw struktur branżowych i 
terytorialnych, wprowadzenie kadencyjności władz. Piotr Duda 
odniósł się też do relacji związku z polityką. – Nikt – ani politycy, 
ani dziennikarze – nie mogą nam mówić, jak mamy uprawiać 
politykę. Pytanie nie jest „czy”, ale jak Solidarność ma być w 
polityce. To o nas politycy mają zabiegać – podkreślił Duda. 
Podkreślił, że Solidarności najbliżej do programu Prawa i 
Sprawiedliwości. – Ale nie z partią, tylko z programem – 
zaznaczył. Duda dodał, że członkowie Solidarności powinni 
angażować się w działalność różnych partii i komitetów 
wyborczych. 

 

Piotr Duda – nowy Przewodnicz ący Komisji Krajowej  
NSZZ „Solidarno ść”  

 

ŚWIEŻY ODDECH ZE ŚLĄSKA 
Trzymałem kciuki za wygraną Dudy, ponieważ Związek – moim zdaniem 
– zbyt przywiązał się do jednej partii i zbytnio skostniał w metodach 
działania. To istotna zmiana pokoleniowa – pierwszy Przewodniczący 
Związku, który nie spał na styropianie w roku 1980. Piotr Duda to były 
komandos, który jako żołnierz w stanie wojennym ochraniał budynek 
telewizji przed „Solidarnością”! W swoim regionie (największym w 
Polsce) cieszy się ogromnym autorytetem, co dobrze rokuje dla 
przyszłości całego Związku. Należy się spodziewać „odklejenia” 
„Solidarności” od PIS-u i sporych zmian w działalności związkowej (np 
Duda krytykuje duże manifestacje w Warszawie, które są bardzo 
kosztowne a nie przyniosły jak dotąd pożądanych efektów). 
Po pierwszym posiedzeniu nowej Komisji Krajowej można przewidywać 
nawet większe zmiany od zapowiadanych. Otóż całkowicie zmieniło się 
Prezydium Komisji Krajowej (teraz tworzy je 5 osób, a poprzednio – 15). 
Wiceprzewodniczącymi Związku zostali Bogdan Biś i Tadeusz 
Majchrowicz. 
W pełni zgadzam się z nowym Przewodniczącym, gdy mówi, że 
najważniejsze są skuteczne starania o byt pracowników, a za bardzo 
byliśmy dotąd zapatrzeni we wspaniałą historię NSZZ „Solidarność”. 

Ludwik L 

 

PIERWSZY ZESPÓŁ. 
KIEDY POZOSTAŁE? 

Komisja Międzyzakładowa na posiedzeniu 20 października 
podjęła decyzję o powstaniu Zespołu do Spraw Przedszkoli. Jego 
Przewodniczącą została Wiesława Cybula  z PP 3. 
Tworzenie zespołów zaproponował jeszcze wiosną 
Przewodniczący KM. W skład KM wchodzą pracownicy bardzo 
różnych placówek oświatowych mających bardzo różne 
problemy. Zatem dobrze by było, gdyby działacze mające 
podobne problemy powoływali zespoły, które by wypracowywały 
stanowisko w ważnych dla danego typu placówek sprawach. 
Zespoły mają przedstawiać swoje wnioski Komisji 
Międzyzakładowej, która jako jedyna może zadecydować o ich 
przyjęciu do realizacji bądź odrzuceniu. Np. mogą być zespoły ds 
szkolnictwa zawodowego, do spraw liceów, do spraw gimnazjów, 
do spraw bibliotek, do spraw pracowników obsługi i tak dalej.. 
Wskutek licznych zarzutów stawianych Kierownikowi Zarządu 
Oddziału M. Kaszowskiemu  (o brak jakiejkolwiek działalności) 
KM zdecydowała się zaprosić go na kolejne zebranie 24 
listopada, by mógł przedstawić swoje stanowisko, zanim 
wystosujemy oficjalne pismo do Zarządu Regionu w tej sprawie. 
 

KOLEJNE ROZMOWY Z POWIATEM 
(27 paździrnika odbyło się spotkanie związków zawodowych z Wicestarostą R. 
Rokaszewiczem  oraz Naczelnikami Wydziału Finansowego i Wydziału Edukacji. 
Zgodnie z zapisami z poprzednich rozmów przedstawiciele Powiatu przedstawili 
stan finansów. Według nich potrzeba dodatkowych 800 tys. zł na płace jeszcze 
w tym roku, zatem nie ma szans na jakiekolwiek ruchy płacowe. Postawiliśmy 
wniosek, by w projekcie przyszłorocznego budżetu znalazł się zapis dotyczący 
podwyżki pracowników administracji i obsługi, ale zdaniem Wicestarosty jest na 
to za wcześnie. Ustalono zatem, że spotkanie dotyczące możliwości podwyżek w 
roku 2011 odbędzie się w połowie grudnia. 
Przy okazji dowiedzieliśmy się, ile zarabiali średnio nauczyciele w placówkach 
prowadzonych przez Powiat Głogowski w okresie I-VIII 2010 (przed podwyżką). 
Średnia płaca – według danych Powiatu - wyniosła: dla stażystów: 2569 zł, dla 
kontraktowych - 3087 zł, dla mianowanych - 3602 zł, a dla dyplomowanych: 4552 
zł. 
"Solidarność" reprezentowali: Maria Rackiewicz , Janusz Leciej  oraz Ludwik 
Lehman . 
Rozmowy z Powiatem toczyły się – jak zwykle – w dobrej atmosferze, jednak – 
też jak zwykle – bez konkretnych rezultatów. To prawda, że Powiat dużo 
inwestuje w budynki oświatowe, ale inwestycje w ludzi są w oświacie jeszcze 
ważniejsze. To prawda, że powiatowi nauczyciele zarabiają dodatkowo dzięki 
programom unijnym, ale konieczna jest podwyżka „normalnych” płac – 
szczególnie dla pracowników administracji i obsługi. 

 

GŁOGOWSKI nr 7 (138)    NSZZ 

BIULETYN   

 

OŚWIATY W GŁOGOWIE 6               LISTOPADA              2010 


