
 

LIST I ODPOWIEDŹ 
Zarząd Powiatu Głogowskiego 

Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie z dużym 
niepokojem dowiaduje się o planach Zarządu Powiatu 
Głogowskiego wobec placówek oświatowych w tym roku.  

Nasz szczególne obawy budzą: 
- zamierzenia dokonania licznych zwolnień z pracy wśród 

pracowników administracji i obsługi 
- planowana likwidacja samodzielności Głogowskiego 

Centrum Edukacji Zawodowej, która spowoduje dodatkową 
redukcję etatów 

- zamiar ograniczenia liczby nauczycieli bibliotekarzy (kolejne 
zwolnienia z pracy!) 

- brak zamiaru dokonania jakiejkolwiek podwyżki 
wynagrodzeń zarówno dla nauczycieli jak i pracowników 
administracji i obsługi. 

Tłumaczenie redukcji etatów administracji i obsługi 
zmniejszającą się liczbą uczniów brzmi zupełnie niewiarygodnie. 
Brak podwyżki dla pracowników administracji i obsługi 
zarabiających dotychczas więcej niż płaca minimalna budzi 
słuszne oburzenie, bowiem pogłębia istniejącą niesprawiedliwą 
strukturę wynagrodzeń. 

Nasz Związek dowiaduje się o powyższych planach albo z 
mediów albo z rozmowy ze Starostą, której sami się 
domagaliśmy. NSZZ „Solidarność” nie został jak dotąd oficjalnie 
poinformowany o planowanych cięciach i oszczędnościach. 
Domagamy się rzetelnej informacji o tych planach, a potem 
poważnych rozmów. W przeciwnym przypadku niemal pewny jest 
duży wzrost napięcia w środowisku oświatowym pociągający za 
sobą różne formy protestu, które NSZZ „Solidarność” będzie 
organizować lub wspierać. 

 

Obok pismo, które zostało wystosowane 8 lutego do Zarządu Powiatu 
Głogowskiego zgodnie z decyzją Komisji Międzyzakładowej. Zostało ono szybko 
zauważone i opisane przez głogowskie media. Starosta Głogowski R. 
Rokaszewicz  zaprosił nas na rozmowę, która odbyła się 1 marca. W obecności 
Naczelnika Wydziału Edukacji Arletty Haniewicz-Czerwiec próbował wyjaśnić 
konieczność zaciskania pasa w oświacie głównie: 

- spadającą liczbą uczniów (od 2007 roku spadła o prawie tysiąc) 
- niemożliwością dalszego finansowania oświaty w kwocie o 5 mln większej 

od subwencji (Powiat w przeciwieństwie do gmin nie ma własnych źródeł 
dochodów)  

Podnosiliśmy głównie kwestię zwolnień z pracy. Według Starosty i Pani 
Naczelnik nie wszystkie z 15 osób, które zajmują skasowane etaty, stracą pracę. 
Dyrektorzy mają swobodę decyzji np mogą zamiast zwolnić jedną osobę z dwóch 
mogą zostawić dwie na pół etatu. Niektórzy mogą przejść na emeryturę. 
Największe obawy budzą zwolnienie w GCEZ, które ma stracić samodzielność. 
Żadna decyzja jeszcze nie zapadła nawet na poziomie Zarządu. Gdyby jednak 
GCEZ wcielono do ZSSiB, to stanowiska straci (ale nie pracę) 4-osobowa 
dyrekcja, a z 11 etatów administracji – mniej więcej połowa. Pracę stracą również 
pedagog i bibliotekarz.  

Ponadto Powiat likwiduje 6 etatów bibliotekarzy w szkołach. Według Starosty 
wszystko po to, by nie likwidować szkół jak to robią gdzie indziej. 

Na nasz monit o podwyżkę dla administracji i obsługi uzyskaliśmy tylko 
zapewnienie spotkania na ten temat w kwietniu, gdy będzie znana ostateczna 
subwencja. Na pytanie, czy tylko w oświacie Powiat szuka oszczędności 
otrzymaliśmy odpowiedź, że nie, bo np w szpitalu zredukowano ostatnio 30 
etatów. „S” reprezentowali: Maria Rackiewicz , Janusz Leciej  oraz Ludwik 
Lehman . 

Ogólne wrażenie z rozmowy jest przygnębiające, ponieważ władze szykują 
wyraźne zaciskanie pasa. Według nich reforma programowa spowoduje duże 
zwolnienia z pracy nauczycieli. Walne Zebranie lub Komisja Międzyzakładowa 
muszą teraz wypracować strategię postępowania wobec Powiatu. 
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OŚWIATY W GŁOGOWIE 

 
Rajd Dolnośląskiej Solidarności 
Perły Światowego Dziedzictwa 

 

Kutna Hora – Praha 
3 - 6 maja 2012 

 

cena 500 zł obejmuje: 
 przejazd autokarem, ubezpieczenie KL+NNW, 3 
noclegi w Kutnej Horze,  
3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad, wycieczkę 
do Pragi 
Wycieczkę organizuje dla nas 
 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury 

Zdrowotnej i Sportu  

                NSZZ  

 

  
Szczegóły i sposób zapisywania się 

na naszej stronie 
www.solidglogow.republika.pl 

w dziale IMPREZY 

KOMPROMIS  
W PRZEMKOWIE 

    17 lutego zostaliśmy zaproszeni przez Burmistrza Przemkowa Stanisława 
Pępkowskiego  do rozmów negocjacyjnych w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 
XII 2008 dotyczącej „regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków…”.  
     Spotkanie dotyczyło uzgodnień zmiany dwóch zapisów w wymienionej uchwale. 
Pierwszy odnosił się do dodatku motywacyjnego, zmniejszenia jego wysokości z 7 
do 2%, drugi do dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli uczących w szkołach 
wiejskich, zlikwidowania go.  
      Burmistrz wyjaśnił przyczyny takiej decyzji, są nimi nadal trwające problemy 
Gminy z odzyskaniem 13 mln. zł, co niekorzystnie wpłynęło na budżet wszystkich 
jednostek. Ponadto do oświaty Gmina „dokłada” 1,5 mln. zł. 
       My z kolei wyraziliśmy dezaprobatę dla nadal trudnej sytuacji oświaty w 
Przemkowie – między innymi zaległości w składkach na ZUS!, niewypłacanie 
dodatków dla nauczycieli,. 
        Na pytanie „po co jest zmiana regulaminu, jeśli nie ma w budżetach szkół 
zabezpieczenia realizacji dodatku ani 2%, ani 7%, nie mówiąc o braku środków na 
nagrody i premie dla pracowników administracji”, Burmistrz odpowiedział, że jeżeli 
wyrazimy zgodę na 2% dodatku, będzie to podstawa do dokonania zmian w 
budżetach szkół od kwietnia tego roku (zwiększenie budżetów). Zapytany o 
wypłatę zaległych, stwierdził, że nie można mówić o zaległych dodatkach, 
ponieważ budżet został zamknięty. Poprosiliśmy o krótką przerwę na naradę w 
sprawie podjęcia decyzji a następnie przedłożyliśmy nasze propozycje: przyjęcie w 
„ Regulaminie…” zapisu 2% dodatku motywacyjnego od kwietnia (tylko na 2012r.) 
z zabezpieczeniem w budżetach placówek; zabezpieczenie środków na nagrody i 
spotkanie w tej sprawie przy planowaniu budżetu dla Gminy na 2013 r. 
Uwzględnienie spotkania ze związkami zawodowymi we wrześniu tego roku 
(konsultacje zapisu). Związek reprezentowali: Jadwiga Nowak , Maria Kowalczyk , 
Gizela Smalec , Danuta Cwen  i Elżbieta Kaniewska . W negocjacjach brali 
również udział przedstawiciele ZNP. 

Gizela Smalec 
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