
 
 

ROZMAWIAMY Z MINISTRĄ 
O nowelizacji ustawy o systemie oświaty, finansowaniu edukacji, 
liczebności klas oraz Karcie Nauczyciela rozmawiała we wtorek w siedzibie 
MEN minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska  z 
przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność". Spotkanie odbyło się na wniosek „Solidarności" oświatowej. 
Na prośbę przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
Ryszarda Proksy  ustalono, że takie spotkania będą odbywać się 
regularnie. Jednym z tematów ma być wypracowanie nowoczesnego 
dokumentu regulującego prawo oświatowe. 
Powyżej relacja ze strony Sekcji Krajowej 
www.solidarnosc.org.pl/oswiata/  , gdzie można nawet zobaczyć film z 
fragmentem rozmów. 
. 

CHCEMY PODWYŻKI 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno ść" stanowczo protestuje 
przeciwko zamro żeniu płac w o świacie na okres kilku kolejnych 
lat.  
Od 2012 roku wynagrodzenia nauczycieli pozostają na 
niezmienionym, poziomie. W tym samym czasie, na skutek zmian w 
prawie oświatowym, znacznie zwiększono zakres zadań i 
obowiązków, a tym samym odpowiedzialności nauczycieli. 
Jednocześnie ustawowo zobowiązano naszą grupę zawodową do 
nieodpłatnego świadczenia pracy w wymiarze 1 lub 2 godzin 
tygodniowo (tzw. godziny karciane). 
Przypominamy, że minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, 
ustalane na szczeblu ministerstwa, są głównym składnikiem średniego 
wynagrodzenia nauczycieli. Stanowią one przeciętnie proporcję 
wynoszącą niespełna 2/3 w ogólnej strukturze wynagrodzenia 
pracowników pedagogicznych. Kolejny rok z rzędu równoważenie 
finansów publicznych odbywa się kosztem pracowników oświaty. 
W związku z powyższym Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" 
stanowczo żąda, aby w pracach nad budżetem państwa na 2015 rok 
zabezpieczyć środki w wysokości 9% na podwyżkę wynagrodzeń 
nauczycieli, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2015 roku. 
Byłoby to także spełnieniem obietnicy danej kilka lat temu przez 
Premiera RP. 
Protestujemy przeciwko projektom szkodliwych zmian w ustawie - 
Karta Nauczyciela i w ustawie o systemie oświaty, które niekorzystnie 
wpłyną na całe środowisko oświatowe. 
W przypadku braku pozytywnej reakcji ze strony rządu Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność" podejmie przewidziane prawem działania 
protestacyjne, włącznie z wykorzystaniem ustawy o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych. 

Stanowisko KK z 27 sierpnia 

WZORCOWE NEGOCJACJE 
- 3% PODWYŻKI 

  Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Głogów wzrosły od 1 lipca 2014 
roku o 3% (nie dotyczy to osób, które już dostały w tym roku podwyżkę 
wynagrodzenia minimalnego).  Ponadto dodatkowe podwyżki otrzymali: 
szefowie kuchni po 40 zł oraz główni księgowi po 70 zł. Zatem Prezydent 
Jan Zubowski spełnił postulat "Solidarności" (poparty przez ZNP) 
przedstawiony podczas negocjacji 8 maja (relacja w numerze 5  (167) 
Biuletynu – jest dostępny jak wszystkie inne na naszej stronie 
http://solglo.idsl.pl  w dziale BIULETYN. Ostatecznie związki porozumiały 
się z Prezydentem w czerwcu. 
To były wzorcowe negocjacje, sukces wspólny obu związków i Prezydenta! 

 
Obok zdj ęcie z 
rozmów z Pani ą 
Minister. 
Zwraca uwag ę Jej 
pozycja zaczepno-
obronna, 
zademonstrowana 
równie ż w wersji 
audio (wystarczy 
posłucha ć na 
stronie Sekcji)..  

 

 

NOWY STARY PRZEWODNICZĄCY. 

 27 czerwca 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
Solidarność. 
Spotkanie odbyło się w Centrum Spotkań Jana Pawła II i było poprzedzone Mszą Świętą. 
Delegaci, wśród których byli nasi przedstawiciele: Jadwiga Nowak , Jolanta Peciak  i Jan 
Rzepa, wybrali nowego Przewodniczącego Zarządu Regionu. Po raz czwarty został nim 
Bogdan Orłowski , na którego głosowała ogromna większość delegatów. Delegaci wybrali 
również dwudziestoosobowy Zarząd Regionu .Obrady przebiegały sprawnie w miłej atmosferze. 
Nowo wybranemu Przewodniczącemu życzymy wielu sukcesów.              

 JP 
Dodajmy, że Region ma nowego Zastępcę Przewodniczącego i zarazem Skarbnika. Funkcję tę 
pełni Piotr Wegner . Szczegóły – w tym pełny skład nowego Zarządu Regionu ze zdjęciami na 
stronie  

www.solidarnosc.org.pl/legnica/wladze.html 
 

NOWY STARY BLOGER 
Region Dolny Śląsk ma nową piękną stronę internetową. Jest w niej między innymi blog 
związkowy. Animator całości Janusz Wolniak namówił niżej podpisanego Ludwika Lehmana, 
by taki blog również prowadził (jest w tym gronie oprócz Janusza także Mirosław Lisowski  i 
Zbyszek S ękowski. Wkrótce dołączyć mają inni blogerzy. 
Piszę o tym, bo blog jest formą, w której można w sposób bardzo osobisty poruszać tematy, na 
które nie ma miejsca w innych publikatorach Związku. Na przykład w trzech częściach 
wyłożyłem swoje poglądy na temat, czy Związek powinien angażować się w politykę i dlaczego 
nie. Posłużyłem się między innymi doświadczeniami.. Robin Hooda.. Zapraszam do lektury 
wszystkich blogów (adres to: http://solidarnosc.wroc.pl/blog/ ) oraz do wpisywania jako 
komentarzy własnych przemyśleń. Bez szczerej i kulturalnej wymiany poglądów każda 
organizacja wcześniej czy później uschnie, a jednolitość poglądów to wręcz nieszczęście! 

Ludwik L . 
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