
  

WALNE  ZEBRANIE SEKCJI 
25 kwietnia odbyło się we Wrocławiu Walne Zebranie 
Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk - najwyższa władza sekcji 
międzyregionalnej, do której należymy. Walne Zebranie 
dokonało wyborów władz sekcji na następne 4 lata. 
Przewodniczącą Rady Sekcji została ponownie Danuta Utrata 
(nikt po za nią nie startował). 

W skład 22-osobowej Rady Sekcji zostali wybrani m.in. Janusz Leciej i 
Ludwik Lehman, a w Komisji Rewizyjnej znalazł się Jan Rzepa. Wszyscy trzej 
pełnili te same funkcje w mijającej kadencji. 
Zebranie przyjęło wiele stanowisk i apeli w pilnych sprawach oświaty. Niżej 
zamieszczamy niektóre z nich. Pozostałe dotyczyły m.in. właściwego 
finansowania oświaty oraz pełnego finansowania szkoleń przez pracodawcę.. 
Zebranie przebiegło w dobrej rzeczowej atmosferze. Nikt nie reprezentował 
władz Sekcji Krajowej. 

Stanowisko nr 2  
Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji 

Oświaty i Wychowania   
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk 

ws. płac 
Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk stanowczo 
protestuje przeciwko zbyt niskiemu poziomowi realizowanej 
podwyżki płac dla nauczycieli (zaledwie 15 % w ciągu 3 lat). 
Według GUS średnia płaca w 2017 r. wzrosła o 6,6 %. 
Kondycja finansowa naszego państwa jest dobra, na co 
wielokrotnie powołuje się Rząd, tymczasem w 2018 r. p. 
Minister Edukacji zaproponowała nauczycielom zaledwie 
pięcioprocentową podwyżkę od 1 kwietnia 2018 r.,czyli 
faktycznie 3,75 %  w skali tego roku. Zwracamy uwagę, że od 
stycznia 2018 r. zostały odebrane nam niektóre dodatki, co 
jeszcze bardziej obniża wysokość tegorocznej podwyżki. 
Przypominamy, że od 2012 r. nauczyciele nie otrzymali żadnej 
podwyżki, oprócz waloryzacji inflacyjnej (styczeń 2017r.), 
dlatego też nauczyciele czują się upokorzeni. 
Oczekujemy, że system wynagrodzeń zostanie uzależniony od 
średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i takiego 
rozwiązania oczekują nauczyciele. Wzrost gospodarczy zależy 
przecież od dobrze wykształconych pracowników. 
Jeżeli Polska ma się nadal rozwijać gospodarczo w szybkim 
tempie, potrzebuje wykształconego i świadomego 
społeczeństwa. Wynagrodzenie nauczycieli musi być 
traktowane jako inwestycja, a nie obciążenie. 
Zapowiedziane podwyżki, trzy razy po pięć procent, są 
przejawem lekceważenia i braku szacunku dla naszej grupy 
zawodowej. Ze względu na narastanie negatywnych 
nastrojów wśród pracowników oświaty, Solidarność jest 
zmuszona do radykalizowania swoich działań.. 
 

Stanowisko nr 1  
ws. rozporządzenia o ocenie pracy nauczycieli 

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk  uważa, że wprowadzenie wymogu oceny 
pracy dla nauczycieli co 3 lata jest nie do zaakceptowania.  
Obligatoryjna ocena powinna być dokonywana po zakończeniu stażu na dany 
stopień awansu zawodowego. Natomiast obowiązkowa ocena powinna być 
dokonywana co 5 lat lub wcześniej na wniosek uprawnionych. 
Uważamy, że ocenianie co 3 lata będzie dla szkół niepotrzebnym 
obciążeniem biurokratycznym dezorganizującym pracę szkoły.  
Uważamy również, że związek zawodowy powinien mieć większy wpływ na 
tworzenie regulaminów oceniania oraz znaczący głos w komisji odwoławczej. 

Stanowisko nr 4  
ws. ochrony przedemerytalnej 

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk wnosi do Krajowej Sekcji Oświaty  i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w sprawie objęcia 
ochroną przedemerytalną nauczycieli. 

Kodeks pracy nie chroni nauczyciela w okresie przedemerytalnym. 
Według Sądu Najwyższego w stosunku do nauczycieli nie stosuje się art. 39 
k.p. chroniącego przed zwolnieniem pracowników w okresie 
przedemerytalnym. Nauczyciele są jedyną grupą w Polsce, która nie ma 
ochrony przedemerytalnej. 

Stanowisko nr 3  
ws. działań władz KSOiW 

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk bardzo krytycznie ocenia poczynania władz 
Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ "Solidarność". Brak strategii i przyjęta filozofia 
działania nie pozwoliły na spełnienie najważniejszych postulatów oświatowych 
Związku i powodują narastające oburzenie wielu jego członków. Kontynuacja 
takiej polityki doprowadzi do zmniejszenia liczebności członków NSZZ 
"Solidarność" i spadku prestiżu związku w środowisku oświatowym.  
 

 
Delegaci z Głogowa (i nie tylko) oraz Przewodnicząca Sekcji Danuta Utrata 

foto Marcin Raczkowski 
 

Stanowisko nr 6  
ws. nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk 
wnosi do Krajowej Sekcji o podjęcie działań w sprawie 
zagwarantowania nauczycielom praktycznej nauki zawodu 
możliwości skorzystania z ustawy  
o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Nie 
obejmuje ona placówek oświatowych, takich jak centra 
kształcenia praktycznego. Nauczyciele praktycznej nauki 
zawodu pracujący w centrach kształcenia praktycznego 
(CKP) zostali w ustawie niesłusznie pominięci.  Uważamy, 
że jest to nierówne traktowanie pracowników. 

Stanowisko nr 8 
ws. pracowników niepedagogicznych 

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk 
kieruje do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wniosek                         
o wynegocjowanie nowelizacji rozporządzenia o 
wynagrodzeniu pracowników niepedagogicznych tak aby 
regulaminy wynagradzania tych pracowników uzgadniane 
były z organami prowadzącymi a nie dyrektorami placówek, 
gdyż oni mając ograniczony budżet nie mogą podnieść 
wynagrodzeń tym pracownikom, a jeżeli tak to podwyżki są 
często upokarzające . 
Ważne aby rozporządzenie zawierało normy pracy. Dziś jest 
tak, że pracownica w jednej placówce sprząta 399 metrów a 
w innej za te same pieniądze 1300 metrów 
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PIERWSZE ZEBRANIE KOMISJI 
    9 kwietnia zebrała się nowa - wybrana na walnym zebraniu - 
Komisja Międzyzakładowa. Komisja przyjęła uchwałę o objęciu 
szczególną ochroną wynikającą z ustawy o związkach zawodowych 
wszystkich jej członków.  
Komisja uchwaliła na wniosek Przewodniczącego, że Prezydium 
będzie liczyło 10 osób. Zgodnie ze Statutem na wniosek 
Przewodniczącego wybrano osiem osób. Jedno miejsce pozostało 
na razie nie obsadzone. Skład Prezydium jest obok. 

 
Niżej zdjęcie z pierwszego zebrania KM 

Skład Prezydium na kadencję 2014-2018 
Ludwik Lehman            przewodniczący 
Janusz Leciej                pierwszy zastępca przewodniczącego 
Jolanta Peciak               zastępca przewodniczącego 
Beata Ogrodnik             skarbnik 
Bogusław Mielcarek      sekretarz 
Marzena Dąbrowska     członek prezydium 
Aurelia Koziar-Babicz   członek prezydium 
Jadwiga Nowak             członek prezydium 
Halina Phongsavath      członek prezydium 
(jedno miejsce jest jeszcze nie obsadzone) 

 
 

PODWYŻKA W MIEŚCIE 
Prezydent Rafael Rokaszewicz zaprosił związki na rozmowy płacowe 
jeszcze w lutym. Odbyły się dwa spotkania. 26 marca udało się dojść do 
porozumienia między między Prezydentem i związkami (NSZZ 
"Solidarność" i ZNP). które miały znacznie większe oczekiwania. Oto 
ustalenia: 
- pracownicy administracji i obsługi otrzymają 2,5 % podwyżkę 
(waloryzację) z wyrównaniem od stycznia z wyjątkiem tych, którzy już 
otrzymali podwyżkę wynagrodzenia minimalnego 
- od marca wynagrodzenie zasadnicze intendentów oraz pomocy 
księgowych rośnie o 150 zł. 

Od 1 września dodatek za wychowawstwo będzie wynosił 130 zł dla 
wszystkich wychowawców szkół i przedszkoli. 
Postulowaliśmy również podwyżkę premii dla pracowników obsługi, która 
w tej chwili wynosi średnio 60 zł. Prezydent obiecał rozmowy na ten temat 
jesienią 
Nie są to imponujące podwyżki, ale jakieś są. 
Za w Powiecie Głogowskim zapadła długa cisza. W tym roku Starosta 
Jarosław Dudkowiak jeszcze w ogóle nas nie zaprosił na rozmowy w 
jakiejkolwiek sprawie. Podobno w maju doczekamy się spotkania i jakichś 
propozycji. 
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NSZZ  

 
Poręczny kalendarz 

 Plus notatnik 
przystosowany do 
potrzeb nauczycieli 

(kalendarz roku 
szkolnego, tabele ocen, 
notatnik wychowawcy, 

biblioteczka prawna etc.) 
W komplecie  

zakładka z linijką 
oraz folia ochronna 

Dostępny już w czerwcu 
 

Zapisy u 
Przewodniczących Kół 

Szczegóły ustali 
Komisja Międzyzakładowa 

 
Nr wyciął LL 

 
Druk XERO-MAX 

 

 

 

 

 

 

TRADYCYJNE  
XXV OGNISKO 

 
odbędzie 9 czerwca  

w Miejskich Obiektach Sportowych 
W programie tradycyjnie m.in. (zgodnie z wolą ludu): 

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 
 

Szczegóły będą na naszej stronie 
gdy je ustali Komisja Międzyzakładowa 

 


