
  

W SPRAWIE PODWYŻEK 
Wrocławskie spotkanie z ministrami 

13 października odbyło się we Wrocławiu spotkanie związkowców 
"Solidarności" z Minister Anną Zalewską oraz Minister Elżbietą 
Witek. Wyraziliśmy głębokie niezadowolenie z powodu zbyt niskiej 
podwyżki oraz niekorzystnych zmian w Karcie, których projekty są już 
w Sejmie. Relacja ze zdjęciami jest na stronie Sekcji 
Międzyregionalnej solidarnosc.wroc.pl/category/oswiata-2/, skąd 
zaczerpnęliśmy poniższe zdjęcie. 

 
Na spotkaniu (zdjęcie ze strony sekcji) 

Na spotkaniu powiedziałem mniej więcej tak: 
Za rządów AWS w związku z tamtejszą reformą nauczyciele otrzymali 
ok. 25 % podwyżki. Za rządów PO 40%, co daje 20% na kadencję. W 
tej kadencji mamy dostać od PiS 10% i to mimo bardzo trudnej i 
bolesnej dla nas reformy. Ponieważ płaca minimalna i średnia 
wzrośnie w tym czteroleciu o ok. 20%, więc ta podwyżka oznacza 
relatywne obniżenie naszych wynagrodzeń o 10%. W dodatku 
planowane są niekorzystne zmiany w Karcie: de facto likwiduje się 
urlop zdrowotny i wydłuża ścieżkę awansu. Pani minister lekceważy 
Związek, więc widać, że uległość nie popłaca. Dalszą drogę wskazują 
nam lekarze rezydenci.. 
I tu rozległy się burzliwe oklaski.. 

Stanowisko Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność” w 
sprawie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, 

administracji i obsługi oraz pracowników nadzoru 
pedagogicznego. 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w pełni popiera postulaty Krajowej 
Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotyczące: 

1.     konieczności powiązania systemu wynagrodzeń nauczycieli 
zatrudnionych we wszystkich typach szkół i w placówkach oświatowych 
z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Uważamy za 
konieczne wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 
wszystkich stopni awansu  zawodowego w  wysokości co najmniej 15 
% od 1 stycznia 2018 r. 
2.     zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i 
obsługi przez poprawę: 

·         niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu ws. 
wynagrodzenia pracowników samorządowych, 
·         zmianę w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę poprzez dopisanie pkt 5: 
„dodatku stażowego” do art. 6 ust. 5 jako składnika, którego nie 
uwzględnia się przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia 
pracownika. 

3.     wzrostu wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego 
zatrudnionych 
w kuratoriach oświaty. 
4.     odstąpienia od wprowadzenia proponowanych zmian w ustawie 
Karta nauczyciela, które drastycznie pogorszą status zawodowy 
nauczyciela. 

   
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd RP do podjęcia działań 
gwarantujących poprawę sytuacji finansowej pracowników oświaty. Jest to 
jedyny sposób na uspokojenie coraz bardziej napiętej sytuacji w tej 
branży.   

25 października 2017 

U POSŁA NIE 
KURTUAZYJNIE 

Rada sekcji dolnośląskiej podjęła na zebraniu 11 października 
uchwałę (niemal jednomyślnie) o zorganizowaniu w dniu 25 
października pikiety pod Urzędem Wojewódzkim w sprawie braku 
satysfakcjonującej podwyżki i niekorzystnych zmian w Karcie. 19 
października Rada Sekcji Krajowej zdecydowała o 
przeprowadzeniu akcji informacyjnej u wszystkich 
parlamentarzystów PiS i zorganizowaniu wspólnej akcji 
protestacyjnej, gdyby rozmowa ostatniej szansy z Premier Szydło 
nie przyniosła efektu. W związku z tym nasza dolnośląska pikieta 
została przełożona na inny termin, w zamian tego dnia 
związkowcy odwiedzili biura parlamentarzystów PiS we 
Wrocławiu. Także 25 października Komisja Krajowa wyraziła 
całkowite poparcie dla stanowiska oświaty (czytaj obok wyżej). My 
w Głogowie umówiliśmy się Posłem Wojciechem Zubowskim na 
30 października i wtedy poszliśmy do niego domagając się 
zdecydowanie większej podwyżki dla nauczycieli, administracji i 
obsługi oraz wycofania złych zmian w Karcie Nauczyciela. 
Poszliśmy w strojach "protestacyjnych" (zdjęcie obok), by 
podkreślić nasze niezadowolenie i determinację. 
  

Tuż przed wizytą u posła Wojciecha Zubowskiego 
 

WAŻNA DEBATA WE WROCŁAWIU 
Nasza Sekcja Międzyregionalna zorganizowała 8 listopada we Wrocławiu Debatę Oświatową. Przybyli z różnych regionów działacze zastanawiali się 
wspólnie z gospodarzami, jak bardziej skutecznie walczyć o realizację naszych postulatów przez Rząd i jak lepiej informować o tym środowisko 
oświatowe. Wielogodzinna dyskusja przyniosła wiele refleksji i wniosków. Bardziej obszerna relacja ilustrowana zdjęciami jest na stronie sekcji:  

http://solidarnosc.wroc.pl/debata-oswiatowa-we-wroclawiu/ 
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NIEZWYKŁY WIECZÓR AUTORSKI 
27 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się 
wieczór autorski i  promocja książki Adama Orzecha "Czuć się 
naprawdę wolnym.. " (więcej o niej w poprzednim numerze 
Biuletynu). Wieczór prowadził Krzysztof Jeleń - Prezes 
Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego. Z prowadzonych 
rozmów można było dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy, a 
spotkanie było jedyną w swoim rodzaju okazją zobaczenia wielu 
bohaterów pierwszej "Solidarności" z całego regionu. Szczególnie 
wzruszające było wystąpienie wywołanego "do tablicy" Piotra 
Kuźmiaka, który walnie przyczynił się do wydania książki ofiarując 
środki wywalczone przed sądem jako odszkodowanie za 
uwięzienie w stanie wojennym.  
Warto dodać, że Region Dolny Śląsk podarował nam aż 120 
egzemplarzy książki. Pięknie dziękujemy. Książka jest też już 
dostępna w sprzedaży w głogowskich księgarniach i MAH.  
Na zdjęciu obok Autor Adam Orzech i Wydawca Antoni 
Wójtowicz. Więcej zdjęć z wieczoru można zobaczyć np na 
stronie facebookowej GSL oraz Głogów 31 sierpnia 1982. 
  

RAJD SOLIDARNOŚCI OŚWIATY - RUDAWY 2017 

 
Uczestnicy rajdu, niestety, bez autorki pięknych zdjęć - Asi, której bardzo dziękujemy 

WYBORY 
  No cóż, cztery lata minęły i 
pora na kolejne wybory w 
naszej organizacji 
związkowej. Do końca lutego 
muszą się one odbyć we 
wszystkich kołach. Na 
zebraniu wyborczym musi 
być obecny przedstawiciel 
Komisji Wyborczej. Komisja 
Międzyzakładowa już taką 
powołała. Jej skład stanowią 
członkowie Prezydium, a 
Przewodniczącym został - jak 
4 lata temu - Janusz Leciej. 
Na zebraniach wyborczych 
będą rozdawane do 
wypełnienia nowe wnioski o 
wydanie legitymacji 
elektronicznej, jaką nasz 
Związek właśnie wprowadza. 
Legitymacja związkowa to 
nowa jakość, bowiem dzięki 
niej nasi członkowie będą 
mogli korzystać z pewnych 
bonusów i przywilejów.  
 

ROZMOWY ZE STAROSTĄ 
Nareszcie Starosta Jarosław Dudkowiak zaprosił 
związki na rozmowę w sprawie podwyżek płac w 
oświacie. Rozmowa odbyła się 9 listopada, uczestniczyły 
w niej oba związki: "Solidarność" i ZNP. Przypomnijmy, 
że w tym roku nie było żadnych rozmów o podwyżce, a 
tym bardziej samej podwyżki. Tym razem powiat 
proponuje w roku przyszłym podwyższyć płacę 
zasadniczą w administracji i obsłudze o 100 zł na każdy 
etat. Zgodziliśmy się na to. Powiat jest też gotowy 
podwyższyć dodatek za wychowawstwo od 1 września 
2018 roku do 150 zł (czyli o 20 zł). 
Niestety, mimo naszego wniosku, powiat nie chce 
podnieść dodatku motywacyjnego twierdząc, że nie ma 
na to pieniędzy. W trakcie rozmowy okazało się, że od 1 
stycznia dyrektorzy mają otrzymywać dodatek 
motywacyjny z puli pieniędzy przeznaczonych dla 
wszystkich nauczycieli. Do tej pory ich dodatek nie 
obciążał tego wspólnego funduszu. Wyraziliśmy sprzeciw, 
bowiem oznacza to de facto obniżenie średniego 
poziomu dodatku motywacyjnego. Zatem domagamy się 
odpowiedniego zwiększenia poziomu tego dodatku (teraz 
wynosi on 5%). Starosta odparł w porozumieniu ze 
skarbnikiem, że konieczne są dodatkowe wyliczenia i że 
będziemy zaproszeni na kolejne rozmowy po ich 
zakończeniu. 

WZÓR 
SKARBNIKA 

 
Maria Rackiewicz -  od wielu 

kadencji pełniąca funkcję 
Skarbnika przeszła na 

emeryturę, także związkową. 
Marysia była dla nas 

wszystkich wzorem. Życzymy 
Jej zdrowia i szczęścia na tej 

nowej drodze życia. 

KONKURS PLASTYCZNY  
Sekcja Międzyregionalna Dolny Śląsk zaprasza dzieci i 
młodzież z dolnośląskich szkół do wzięcia udziału w 
XVIII już edycji Konkursu Historycznego Od 
„Solidarności” do III RP. 
Konkurs ma trzy etapy: szkolny, międzyszkolny i 
finałowy. Patronat honorowy sprawują Rafał 
Dutkiewicz – prezydent Wrocławia i Roman 
Kowalczyk – dolnośląski kurator oświaty. 
Szczegóły na stronie sekcji, a konkretnie pod adresem: 
www.solidarnosc.wroc.pl/od-solidarnosci-do-iii-rp-2/ 

 

PODWÓJNY WYJAZD 
 DO WROCŁAWIA 

Przypominamy, że w sobotę 18 listopada organizujemy 
"podwójny" wyjazd do Wrocławia: od godz. 10 mamy 
warsztaty w sprawie emerytur, które poprowadzi 
wybitny specjalista Jerzy Płaza. Od godz. 18 
oglądamy "Makbeta" w Teatrze Muzycznym Capitol. 
Będą jechały dwa autobusy, poranny i późniejszy, 
proszę więc o uwagę. Szczegóły znają 
Przewodniczący Kół.  

Numer przygotował LL 
Druk Xeromax Głogów 
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