
  

ZWIĄZEK A PODWYŻKA 
Długo oczekiwana zapowiedź podwyżki dla nauczycieli (15% 
rozłożone na 3 lata) nie wzbudziła entuzjazmu. Wręcz 
przeciwnie. Na zebraniu Komisji Międzyzakładowej 9 kwietnia ani 
jedna osoba nie była za "przyjęciem" przez Związek takiego 
poziomu podwyżki. Obradująca dzień później Rada 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty Dolny Śląsk przyjęła w tej 
sprawie dwa stanowiska rozesłane do wszystkich sekcji 
regionalnych (czytaj niżej). 
Obradująca  25 maja w Bytomiu Rada Sekcji Krajowej Oświaty 
również nie zaakceptowała tak niskiego poziomu podwyżki 
(czytaj obok). 
Rada Sekcji Międzyregionalnej Dolny Śląsk uznała na zebraniu 
14 czerwca, że nie ma na co czekać i uchwaliła petycję w 
sprawie podwyżki (patrz niżej). Już zbieramy podpisy poparcia. 
Im więcej - tym więcej do myślenia dla Rządu! 

 
 Stanowisko 1 / 05 / 2017 r. 

W związku z zapowiedzią absolutnie nie satysfakcjonujących 
podwyżek płac dla nauczycieli, Rada Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk domaga 
się od Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” nie wyrażania zgody  na tak niską podwyżkę, 
przystąpienia do akcji protestacyjnej i rozpisania jej 
harmonogramu. 

 
Stanowisko 2 / 05 / 2017 r. 

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Dolny Śląsk domaga się od Rady Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpienia do 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie przez nią działań 
mających doprowadzić do zagwarantowania przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, w planowanym na kolejne lata 
budżecie, zwiększonych środków na oświatę. 

 
P E T Y C J A 

Nie zgadzamy  się na żenująco niski poziom proponowanej przez MEN 

podwyżki dla pracowników pedagogicznych (15% rozłożone na 3 

lata).  

Nie godzimy się na brak wzrostu wynagrodzeń pracowników 

administracji i obsługi. To oni są niezbędni do zapewnienia 

właściwych warunków do pracy i nauki. 

Oczekujemy szybkiego spełnienia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 

deklaracji złożonej przez Panią Premier Beatę Szydło w sprawie 

znacznego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i zwiększenia środków 

budżetowych na oświatę.   
 

Stanowisko 
Rady Krajowej Sekcji O światy i Wychowania NSZZ 

„Solidarno ść” 
w sprawie wynagrodzeń nauczycieli 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
odrzuca ogłoszony przez ministra edukacji narodowej poziom i harmonogram 
wdrożenia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. 

Domagamy się przeznaczenia przez rząd RP środków finansowych na 
zagwarantowanie nauczycielom wynagrodzenia na poziomie odzwierciedlającym 
wysiłek związany z wdrożeniem reformy oraz oczekiwanym przez 
społeczeństwo podniesieniem jakości nauczania i wychowania.  

Fundamentalne znaczenie edukacji dla rozwoju i dobrobytu 
społeczeństwa uzasadnia realny udział nauczycieli we wzroście gospodarczym.  
Dlatego żądamy powiązania poziomu płac z  przeciętnym wynagrodzeniem w 
gospodarce narodowej. 

Rada oczekuje podjęcia bezzwłocznych rozmów w celu ustalenia 
satysfakcjonującego dla środowiska oświatowego systemu wynagrodzeń. 

Z obszernego uzasadnienia, które można przeczytać w całości na 
stronie Sekcji Krajowej www.solidarnosc.org.pl/oswiata/ , cytujemy poniższy 
fragment: 
28 kwietnia 2017 r. minister edukacji narodowej w imieniu rządu RP ogłosiła 
harmonogram i poziom progresji płac nauczycieli w latach 2018-2020, a więc w 
cyklu trzyletnim, który został określony 15% stopą wzrostu. Uznajemy tę 
zapowiedź za bulwersującą i manipulacyjną, bowiem uwzględniając zaległe 
zaniechania waloryzacji płac oraz prognozowany w latach 2018-2020 wzrost cen 
towarów i usług łącznie spowoduje, że ogłoszony poziom podwyżek ledwie 
pokryje inflację. Tak więc nie może być mowy o jakiejkolwiek podwyżce płac 
nauczycieli, którą ogłosiła minister edukacji narodowej, a jedynie o ich znikomej 
waloryzacji. 
Ponadto z ogłoszonych przez minister edukacji narodowej informacji wynika, że 
do systemu płacowego nauczycieli mają być przesunięte inne składniki o 
charakterze socjalnym (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy), zlikwidowany 
ma zostać dodatek na zagospodarowanie oraz fundusz zdrowotny dla 
nauczycieli, a także zweryfikowane warunki uprawniające do otrzymywania 
dodatku za warunki pracy. Środki finansowe w ten sposób uzyskane mają zasilić 
siatkę płac. Nie godzimy się, by znacząca grupa nauczycieli finansowała w dużej 
części wzrost płac pozostałym. 

13 czerwca został podany kolejny ważny komunikat Sekcji, cytujemy 
tylko początek, całość na stronie. 

Nie ma zgody Solidarności na te zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, 
przedstawione do konsultacji w projekcie ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych, które są niekorzystne dla środowiska, odbierają mu szereg 
uprawnień i godzą w jego żywotne interesy. Związek zaakceptuje tylko takie 
propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które korzystnie wpłyną na 
poprawę poziomu kształcenia, warunki pracy i sytuację materialną pracowników 
oświaty. 

 

UDANA WYCIECZKA DO BUDAPESZTU  

 
Wycieczka do Budapesztu w dniach 28 kwietnia - 3 maja była bardzo udana (zdjęcie wyżej). Zaraz po zakończeniu roku szkolnego ruszamy do 

Chorwacji! Wszystko to dzięki Januszowi Leciejowi - bardzo, bardzo dziękujemy! 
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MOK I ZWIĄZEK NA SESJI 
 Podczas sesji Rady Miejskiej 23 maja miał być przedstawiany - z 
inicjatywy Klubu Radnych Jana Zubowskiego - problem (nie)przestrzegania 
prawa i dyskryminowania naszego Związku w Miejskim Ośrodku Kultury. W 
czasie tego punktu obrad pojawiła się na sali nasza delegacja (zdjęcie z 
prawej), żeby podkreślić, że nie zostawimy naszych koleżanek z MOK-u 
lecz będziemy je wspierać jak to tylko możliwe. Podczas samej sesji nie 
dowiedzieliśmy się niczego nowego. Pan Prezydent radził załatwić sprawę 
w sądzie.  
Jest to dziwna rada. Skoro już pierwszy wyrok potwierdził (patrz poprzedni 
numer Biuletynu) ewidentne łamanie prawa - potrzebna jest zdecydowana 
reakcja przełożonego pani dyrektor MOK. Czy jej brak oznacza 
przyzwolenie na dalsze lekceważenie praw związkowych w MOK-u aż do 
zapadnięcia za parę lat kolejnych wyroków? 
Podczas sesji była też na sali liczna grupa niezrzeszonych pracowników 
MOK, przed ratuszem stał nawet służbowy samochód tej firmy. W tym 
samym czasie prawie wszyscy członkowie NSZZ "Solidarność" musieli być 
w pracy.   

PODWYŻKA W MIEŚCIE 
Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz  zaprosił obydwa związki na rozmowy w 
sprawie podwyżki. Spotkanie odbyło się 31 maja, a "Solidarność" reprezentowali: 
Jolanta Peciak  i Ludwik Lehman . Po informacjach o bieżących sprawach 
miejskiej oświaty Prezydent zaproponował podwyżkę dla pracowników 
administracji i obsługi w tym roku w wysokości 3%. Ma obowiązywać od 1 maja i 
objąć wszystkich i tylko tych pracowników, którzy nie otrzymali podwyżki 
związanej ze znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Na naszą 
propozycję podwyżek dla nauczycieli Prezydent odparł (i jest to w protokole), że 
"przesuwamy" na temat "do przyszłego roku, po zbilansowaniu kosztów 
wdrażania reformy oświaty, która jest procesem wieloletnim". 

Koleżanki z ZNP zaproponowały osobną podwyżkę dla szefów 
kuchni. Prezydent obiecał, że to rozważy i prześle mailem 
ewentualne propozycje. Faktycznie tydzień później otrzymaliśmy 
dwa warianty takiej podwyżki. Razem z ZNP wybraliśmy wariant 
drugi czyli "wyrównanie do 200 zł dodatku tzw. funkcyjnego od 1 
września 2017 r". 
Zwróciliśmy się już do Starosty Jarosława Dudkowiaka  o 
spotkanie. Chcemy spytać między innymi o podwyżkę w 
placówkach powiatowych. 

UDANE XXIV OGNISKO 

 

Nasze tradycyjne "ognisko" było już tradycyjnie udane, choć tym razem było trochę mniej osób (może dlatego, że było w piątek, a nie w sobotę jak wiele lat 
z rzędu?). Tradycyjnie już zdjęcie zbiorowe zostało wykonane (patrz wyżej). Album zdjęciowy pojawi się w GALERII na naszej stronie (adres w stopce 

redakcyjnej). Serdeczne podziękowania dla głównego organizatora ognisk Janusza Lecieja.  
 

OGŁOSZENIA  
Mamy jeszcze kalendarze nauczycielskie na rok szkol ny 2017/2018. 
Ostatnia szansa na nabycie (5 zł dla członków, 10 d la pozostałych) 

 
Rajd w Rudawy Janowickie zostanie zorganizowany 

prawdopodobnie w dniach 7-8 pa ździernika 
 

W czasie wakacji stałych dy żurów nie b ędzie, ale mo żna nagrywa ć 
wiadomo ści na sekretarce. W pilnych przypadkach prosz ę dzwoni ć 

na numery podane na naszej stronie w dziale BIURO 
 

Numer przygotował LL 
Druk Xeromax Głogów 

 

DZIESIĄTA ROCZNICA 
20 maja MOK obchodził uroczyście 40-lecie swego istnienia. Tak 

przynajmniej ogłoszono na początku uroczystości. Potem okazało się, 
że właściwie obchodzimy 10-lecie kierowania tą placówką przez obecną 
dyrektorkę panią Barbar ę Mareńczak-Piechock ą. W ogóle nie 
wspomniano o obecnych wszak na sali poprzednich dyrektorach. 
Dopiero na samym końcu poproszono ich do wspólnego zdjęcia 
wszystkich pracowników jakby korygując popełniony gruby nietakt. W 
dodatku pani dyrektor publicznie poprosiła do tego pozowania swojego 
męża, który w MOK nie pracuje. Już wcześniej dziękowała mu za 
wsparcie. Jakiś niesmak po tym wszystkim pozostanie. Szkoda. 

Lem 
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