
SPRAWA PODWYŻEK DLA OBSŁUGI 
MIASTO 

Na zebraniu KM 13 kwietnia omawiane były głównie sprawy dotyczące waloryzacji 
płac pracowników niepedagogicznych.  Niedowierzanie, a wręcz oburzenie wywołało 
pismo rozesłane do placówek przez Naczelnika Wydziału Edukacji etc, w którym 
napisano, że "w wyniku przeprowadzonych.. negocjacji z przedstawicielami związków 
zawodowych.. w sprawie regulacji wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych 
ustalono: 
- podwyżka wynagrodzeń.. od 1 kwietnia 2011 w wysokości 2,6% wynagrodzenia 
brutto 
- dodatkowo 30 zł dla pracowników zatrudnionych.. jako woźny i konserwator" 
Otóż niczego takiego z naszym Związkiem NIE USTALONO! To przedstawiona 
propozycja Prezydenta, który nie czekając na stanowisko Związku wprowadził ją w 
życie. Dlatego Komisja przyjęła poniższe stanowisko. 
Ponieważ w placówkach miejskich narastało oburzenie pracowników z powodu 
spłaszczenia struktury płac, Komisja Międzyzakładowa postanowiła wesprzeć 
oddolne działania pracowników administracji i obsługi opracowując tekst listu do 
Prezydenta, pod którym pracownicy mieliby się podpisywać.  
Poprosiliśmy o współdziałanie koleżanki z ZNP, i akcję zbierania podpisów 
przeprowadziły wspólnie oba związki. Pod listem podpisało się 307 pracowników czyli 
zdecydowana większość z nich. List został Prezydentowi przekazany, teraz 
oczekujemy na rozmowy. Poniżej tekst listu do Prezydenta: 

My, ni żej podpisani pracownicy administracji i obsługi zat rudnieni w 
placówkach o światowych prowadzonych przez Gmin ę Miejsk ą Głogów 
domagamy si ę pełnego przestrzegania zasad waloryzacji płac zapi sanych w 
obowi ązujących regulaminach. 

Od wielu lat czekamy te ż na uczciw ą zmian ę struktury naszych 
wynagrodze ń. Obecna – wskutek znacznie wy ższego wzrostu płacy minimalnej 
od wzrostu pozostałych wynagrodze ń – staje si ę coraz bardziej niesprawiedliwa 
dla pracowników z du żym sta żem pracy. 

Domagamy si ę poważnych rozmów z Panem Prezydentem na te 
tematy zgodnie z Ustaw ą o Zwi ązkach Zawodowych. 

 

POWIAT 
 Wobec milczenia Starosty w sprawie podwyżek w 
placówkach powiatowych, Komisja przyjęła 13 kwietnia 
poniższe stanowisko. 
Tydzień po przekazaniu go Starosta zadzwonił z propozycją 
podwyżki i rozmów na ten temat. 
19 maja odbyły się w Starostwie Powiatowym negocjacje 
dotyczące podwyżki płac pracowników administracji i obsługi 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Głogowski. Starosta Rafael Rokaszewicz  zaproponował 
wcześniej podwyżkę w średniej wysokości 4%, lecz tylko 
2,5% dla mających płacę zasadniczą powyżej 1250 zł. 
Wszyscy mający mniejszą płacę zasadniczą mieliby 
otrzymać co najmniej 1250 zł. Dałoby to duży (ok. 10%) 
wzrost płac w grupie najmniej zarabiających - którzy dostali 
już jedną podwyżkę od stycznia (wzrost płacy minimalnej). 
Starosta nie chciał się zgodzić na zwiększenie ogólnej kwoty 
podwyżki tłumacząc to trudną sytuacją finansową Powiatu. 
Związki zgodnie podkreślały problem spłaszczenia płac, który 
by się pogłębił przy wprowadzeniu takiej propozycji w życie. 
W końcu - po przeliczeniach - strony zgodziły się na 
 następujące zasady podwyżki, która będzie obowiązywać od 
1 maja: 
1. Podwyżka wynosi dla wszystkich co najmniej 3% 
2. Płaca zasadnicza po podwyżce nie może być niższa niż 
1230 zł. 
To znaczy, że osoby zarabiające najmniej dostaną więcej niż 
3%. Średnio wychodzi ok. 4-procentowa podwyżka. 
"Solidarność"  reprezentowali: Maria Rackiewicz , Janusz 
Leciej  oraz Ludwik Lehman . 

 

 

Stanowisko (z 13 kwietnia) 
w sprawie waloryzacji płac w placówkach o światowych 

prowadzonych przez Miasto Głogów 
Międzyzakładowa Komisja Pracowników O światy i Wychowania 
NSZZ „Solidarno ść” w Głogowie o świadcza, że nie wyra żała 
zgody na waloryzacj ę płac pracowników administracji i obsługi 
proponowan ą przez Prezydenta w pi śmie rozesłanym do 
placówek o światowych.  
„Solidarno ść” Oświaty w Głogowie domaga si ę większej 
waloryzacji, która by nad ążała za realnie wzrastaj ącymi kosztami 
utrzymania.  
Następujące od kilku lat wyra źne „spłaszczanie” struktury płac 
administracji i obsługi (wzrost tylko najni ższych wynagrodze ń) 
budzi słuszne oburzenie pracowników.  
Najwyższy czas rozwi ązać ten narastaj ący problem.  
 

Stanowisko (z 13 kwietnia) 
w sprawie braku waloryzacji płac w placówkach o światowych 

prowadzonych przez Powiat Głogowski  
Międzyzakładowa Komisja Pracowników O światy i Wychowania NSZZ 
„Solidarno ść” w Głogowie z narastaj ącym niepokojem czeka na 
propozycj ę waloryzacji płac pracowników administracji i obsłu gi w 
placówkach o światowych prowadzonych przez Powiat Głogowski. 
Nie wyobra żamy sobie, by w obliczu tak rosn ących kosztów 
utrzymania nie było w tym roku godziwej waloryzacji  płac tej grupy 
pracowników. 
Dalsze milczenie władz Powiatu w tej sprawie spowod uje słuszne 
oburzenie pracowników. 
„Solidarno ść” Oświaty w Głogowie wzywa Zarz ąd Powiatu do 
szybkiego podj ęcia decyzji o godziwej waloryzacji po uprzednich 
rozmowach z naszym Zwi ązkiem.  

 

 

PREZYDIUM W 
KOMPLECIE 

Komisja Międzyzakładowa na zebraniu 13 
kwietnia wybrała na wniosek 
Przewodniczącego Jolant ę Peciak  z G1 w 
skład Prezydium.  
Prezydium funkcjonuje zatem już w pełnym 10-
osobowym składzie uchwalonym rok temu. 
Oto ten skład: 
Ludwik Lehman  – przewodniczący 
Janusz Leciej  – wiceprzewodniczący 
Jadwiga Nowak  – wiceprzewodnicząca  
Aurelia Koziar-Babicz  – wiceprzewodnicząca 
Bogusław Mielcarek  – sekretarz 
Maria Rackiewicz  – skarbnik 
Marek Rogowski 
Beata Ogrodnik 
Halina Phongsavath 
Jolanta Peciak 
Pełny skład naszych władz jest na naszej 
stronie www.solidglogow.republika.pl   

           Dąb „Solidarno ść” w G3 rok temu..                                                                                                                       i teraz! 
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