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NEGOCJACJE PŁACOWE
POWIAT GŁOGOWSKI

MIASTO GŁOGÓW

Starosta Powiatu Głogowskiego Rafael Rokaszewicz
zaprosił nas na rozmowy płacowe (w sprawie administracji i
obsługi) na 15 kwietnia. Zaproponowaliśmy podwyżkę w
wysokości średniej 4% dla tych, którzy jeszcze żadnej
podwyżki w tym roku nie otrzymali. Starosta proponował 3%
od 1 kwietnia, ale w wyniku dyskusji zgodził się, by cały
fundusz płac wzrósł o 3%. Tę propozycję przyjęliśmy. Co ona
oznacza? Ponieważ otrzymujący wynagrodzenie minimalne
dostali już w tym roku podwyżkę około 5% od 1 stycznia,
zatem cała przyznana kwota powinna być rozdzielona przez
dyrektorów osobom, które jeszcze podwyżki w tym roku nie
dostały. W związku z tym podwyżka dla tych osób powinna
być wyraźnie większa od 3 procent. Na ile wyższa, to zależy
od placówki i od decyzji poszczególnych dyrektorów.
Następnie zaproponowaliśmy podniesienie dodatków dla
nauczycieli, ale tu od razu spotkaliśmy się z odmową. Wobec
tego zaproponowaliśmy chociaż wydzielenie dodatku
motywacyjnego dla wicedyrektorów ze wspólnej puli czyli
utworzenie osobnego funduszu dodatku motywacyjnego dla
wicedyrektorów, podobnie jak jest dla dyrektorów.
Umożliwiłoby to wzrost tego dodatku nie kosztem ogółu
nauczycieli. Starosta stwierdził, że nie może tego obiecać, ale
po naszych namowach stwierdził, że się nad tym poważnie
zastanowi.
Naszymi reprezentantami byli: Maria Rackiewicz, Janusz
Leciej oraz Ludwik Lehman.

Prezydent Jan Zubowski zaprosił nas na rozmowy płacowe (w sprawie
administracji i obsługi) na 8 maja. Propozycja Miasta zapisana w budżecie to
1,5% podwyżki od 1 maja tylko dla tych, którzy w tym roku nie dostali jeszcze
podwyżki. Dodatkowo główni księgowi otrzymaliby podwyżkę w wysokości 70 zł,
a szefowie kuchni – 40 zł. Propozycja wywołała niezadowolenie obu związków
jako stanowczo zbyt niska. Prezydent podkreślał, że dochody Miasta w tym roku
zmniejszyły się, a Miasto bardzo dba o oświatę (np same zajęcia dodatkowe
finansowane przez Miasto dają dodatkowe – według Prezydenta – 50 etatów).
Stwierdził też, że jeszcze nie wiadomo, ilu sześciolatków pójdzie do szkół 1
września, stąd też nie może dać większych podwyżek. Wobec tego
zaproponowaliśmy, by w ramach zaplanowanej kwoty podwyżka wynosiła co
najmniej 3%, choćby miała wejść w życie później np. 1 lipca. Prezydent na to, że
być może da się to zrobić, ale powinniśmy przenieść negocjacje na czerwiec,
kiedy finanse miejskiej oświaty będą całkowicie określone.
Zgodziliśmy się na to, bo lepiej poczekać na podwyżkę większą, niż dostać teraz
mniejszą. Zaproponowaliśmy również pewne podwyżki dodatków dla nauczycieli,
ale spotkaliśmy się ze zdecydowaną odmową. Prezydent stwierdził, że
nauczyciele dostali w ostatnich latach największą podwyżkę ze wszystkich grup
zawodowych (przynajmniej tych znajdujących się w gestii Miasta) – w sumie
około 45 %. Teraz – zdaniem Prezydenta – trzeba zadbać o inne grupy.
Zaproponowaliśmy przynajmniej pewną poprawę sytuacji wicedyrektorów np
przez wydzielenie funduszu dodatku motywacyjnego dla wicedyrektorów i
podniesienie go np do 20%. ZNP zaproponował podniesienie widełek dodatku
funkcyjnego. Prezydent do czerwca obiecał się zastanowić, którą wersję
wybierze, o ile w ogóle..
„S” reprezentowali:, Jadwiga Nowak, Jolanta Peciak, Marta Kaczmarek i
Ludwik Lehman.

WALNE WE WROCŁAWIU

Nasi delegaci (od lewej): Małgorzata Zawiłowicz, Gizela Smalec, Dorota Zawalska,
Bogusław Mielcarek, Jan Rzepa, Janusz Leciej, Ludwik Lehman.

NOWE PREZYDIUM
Komisja Międzyzakładowa na zebraniu 28 kwietnia podjęła kilka
ważnych decyzji. Między innymi wybrała Prezydium. Zgodnie ze
Statutem kandydatów zgłaszał Przewodniczący, a głosowanie
nad każdym z nich było tajne. Wszyscy zdobyli olbrzymią
większość głosów. Oto skład Prezydium w nowej kadencji:

Ludwik Lehman - przewodniczący
Janusz Leciej - pierwszy wiceprzewodniczący
Jadwiga Nowak -wiceprzewodnicząca
Maria Rackiewicz - skarbnik
Bogusław Mielcarek - sekretarz
Gizela Smalec
Beata Ogrodnik
Halina Phongsavath
Jolanta Peciak
Aurelia Koziar-Babicz

Walne Zebranie Delegatów – najwyższa władza
Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i
Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk –
odbyło się we Wrocławiu 16 kwietnia. Naszą
organizację reprezentowało 7 delegatów (zdjęcie
obok). Byliśmy bardzo aktywni. Do Rady Sekcji
zostało wybranych dwóch naszych przedstawicieli
(mimo zmniejszenia liczebności Rady z 31 do 21
osób): Janusz Leciej oraz Ludwik Lehman.
Poprzednio w Radzie był tylko LL. Do Komisji
Rewizyjnej został wybrany Jan Rzepa.
Przewodniczącą Sekcji została powtórnie Danuta
Utrata – była jedyną kandydatką.
Zebranie
było
zdecydowanie
lepsze
od
poprzedniego sprzed dwóch lat. Znakomicie
prowadził je Janusz Wolniak. Daje to nadzieję, że
ta kadencja będzie dla Sekcji lepsza od poprzedniej.

TRADYCYJNE XXI OGNISKO
w sobotę 31 maja od godz. 16 w Miejskich Obiektach Sportowych
W programie tradycyjnie m.in.:
zespół reprezentacyjny Prezydium Singers Band
chór męski Cantores Piwores Glogowiensis
żeński zespół ludowy OJ DI RI DI
aha, jeszcze trochę piwa, kiełbasek,
tańców, karaoke, ale przede wszystkim

spotkania i rozmowy
Opłaty nie ma, ale trzeba się zapisać u Przewodniczących Kół (lista
chętnych musi wpłynąć do biura do 15 maja), tylko za ewentualne
osoby towarzyszące pobieramy 5 zł

