
  

SPÓR ZE STRAJKIEM W TLE 
SPÓR ZBIOROWY 

   Komisja Międzyzakładowa przy rekordowej frekwencji przyjęła 18 lutego uchwałę 
o wejściu w spór zbiorowy we wszystkich placówkach oświatowych, w których 
istnieją nasze koła. Domagamy się: 
1. Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników, 
podobnie jak w sferze mundurowej, nie mniej niż o 650 zł od stycznia 2019 r. i 
o kolejne 15% od stycznia 2020 r.  
2. Likwidacji bezpłatnych godzin przez zapewnienie środków na wszystkie 
zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli  (wg stawek osobistego 
zaszeregowania, a placówkach, w których problem występuje). 
Uchwała nie wzbudziła większej dyskusji. Tylko drugi postulat wymagał 
przedyskutowania. Komisja była wyjątkowo zgodna zarówno przy podejmowaniu 
uchwały o wejściu w spór zbiorowy jak i przy przyjęciu stanowiska zamieszczonego 
obok. Wyraża ono głębokie przekonanie, że tylko wspólne działania całego 
środowiska mogą spowodować, że Rząd zacznie się z nami liczyć i da wyraźną 
podwyżkę. 
Gdy przeczytałem projekt stanowiska i otworzyłem dyskusję nad nim – zapanowała 
cisza. Gdy nieco skonsternowany ponownie wezwałem do dyskusji, usłyszałem: 
„przecież to oczywiste, nad czym dyskutować!” 

Głogów 18.02.2019 

STANOWISKO 
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża głębokie 
przekonanie, że tylko wspólne zdecydowane działania 
związków zawodowych poparte determinacją całego 
środowiska mogą doprowadzić do godnego 
podwyższenia wynagrodzeń w oświacie. 
Demonstracyjne okazywanie niechęci do współpracy ze 
strony czołowych działaczy obu najważniejszych 
związków jest zwyczajnie szkodliwe dla wszystkich. 
Deklarujemy dołożenie wszelkich starań, by w naszym 
rejonie działania akcja protestacyjna była wspólna. Jeśli 
ZNP ogłosi strajk w rozsądnym terminie – poprzemy go. 
Zwracamy się do Zarządu Oddziału ZNP w Głogowie oraz 
do Zarządu Oddziału ZNP w Chojnowie o podobną 
deklarację. 
Apelujemy do organizacji związkowych w całej Polsce o 
przyjmowanie podobnych stanowisk. 
 

TRZECIA WROCŁAWSKA 

 

 
Z lewej reprezentacja 
głogowska na pikiecie (ładna, 
choć nie cała). Wyżej Ludwik 
L. zachęca do wytrwałości (to 
zdjęcie pochodzi ze strony 
sekcji). 

 

23 stycznia odbyła się we Wrocławiu (przed Urzędem Wojewódzkim) trzecia pikieta tej akcji protestacyjnej. Jak w każdej dotąd udział Głogowa był 
zauważalny. Ta pikieta była najliczniejsza. Widać, że nauczyciele tracą cierpliwość. Obszerne relacje ze zdjęciami można oglądać np. na stronie 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty Region Dolny Śląsk oraz na stronie Regionu Zagłębie Miedziowe. 

WIOSNA WRESZCIE NASZA? 
Trwają procedury naszego sporu zbiorowego. Mamy nadzieję zakończyć 
je do połowy marca. ZNP szybciej rozpoczął i już przystępuje do 
referendów strajkowych. Następuje kluczowy moment: czy potrafimy 
działać wspólnie mimo starych podziałów? Nasze stanowisko (patrz 
wyżej) jest oczywiste i naturalne. Chcemy wspólnej akcji!  

Dwa strajki nie mają sensu. Skoro ZNP zaczął, gotowi jesteśmy dołączyć. 
Apeluję do koleżanek i kolegów z ZNP: przeprowadźmy te referenda 
strajkowe wspólnie. Formalnie przeprowadza je ZNP, ale przecież nic 
nie stoi na przeszkodzie, by przeprowadzał je w ścisłej współpracy z 
kołami „Solidarności”. Im lepsza współpraca obu związków – tym więcej 
ludzi zdecyduje się na uczestnictwo w strajku. No i tym większa szansa 
na prawdziwą podwyżkę! 

Z rosnącym oburzeniem czytam wypowiedzi czołowych działaczy obydwu 
związków: „Solidarności” i ZNP. Oni chyba stracili kontakt z 
rzeczywistością próbując zniechęcać członków swojego związku do tego 
drugiego! Być może polityka przesłoniła im sprawy związkowe i są ślepi.  

Pokażmy im tu, „na dole”, że nie chcemy tego słuchać. To w końcu my ich 
wybieramy! Mają reprezentować nas, a nie jakąkolwiek partię czy 
ideologię. Działajmy razem. Jeśli „doły” w całej Polsce będą zgodnie 
współpracować – „działacze” przejrzą w końcu na oczy. 

Nie tylko nie mamy obowiązku celibatu (podziękowania za idiotyczną 
wypowiedź, która tak podgrzała nauczycielskie nastroje). Nie mamy też 
obowiązku słuchać ślepych. Jesteśmy ludźmi myślącymi. I niech tak 
zostanie.                                                                                    Ludwik L 
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WIOSENNY RAJD 23-24 MARCA 
Od wielu lat organizujemy rajdy w góry dla 
naszych członków (z osobami towarzyszącymi). 
To już tradycja. Tym razem będzie to wiosenny 
rajd do Szklarskiej Poręby w dniach 23-24 marca. 
Naszą bazą noclegową będzie bardzo dobrze 
wyposażone Schronisko PTSM PLUM (za zdjęciu 
obok). 
Można będzie wziąć narty: biegowe i zjazdowe. 
Autobus podwiezie tam i z powrotem. Można 
będzie pójść na spacer do Szklarskiej Poręby lub 
na wędrówkę w Karkonosze. Potem wspólny 
wieczór przy kominku i gitarze, no i długie nocne 
Polaków rozmowy. 
Tym razem zapisało się 41 osób. To rekord, na 
parę ostatnich rajdów wybierało się kilkanaście 
osób. 
Na ten rajd już miejsc nie ma. Wszystkich 
naszych członków prosimy o zaglądanie raz na 
tydzień na naszą stronę: www.solglo.idsl.pl, gdzie 
ogłoszenia o naszych imprezach są umieszczane 
na bieżąco. Każdy członek naszej organizacji 
związkowej może też zapisać się na listę mailową, 
na którą rozsyłamy „co tydzień” bieżące 
informacje o naszej działalności. Wystarczy 
przysłać zgłoszenie mailem na adres w stopce 
redakcyjnej niżej. 
 

Numer zrobił LL 
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200 NUMERÓW  
Ku mojego (miłemu) zaskoczeniu po publikacji dwusetnego 
numeru naszego biuletynu nadeszły życzenia z daleka… 

 
Kol. Ludwik Lehman – Przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Głogowie 
Chciałbym przekazać serdeczne gratulacje z tytułu wydania 
jubileuszowego – dwusetnego – numeru Biuletynu Waszej 
organizacji związkowej. Jak go otrzymuję, przesyłam także do 
innych Komisji Zakładowych, Międzyzakładowych wchodzących w 
skład Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku, stąd i podziękowania także od 
Współpracowników. 
Tu, na Pomorzu Gdańskim, kolebce „Solidarności”, cenimy 
konsekwencję, pracowitość, widzenie związku zawodowego jako 
organizacji służącej ludziom. Te zasady znajdujemy w zapisach 
Biuletynu głogowskiego, który z jednej strony przedstawia 
informacje ogólne, z drugiej szukanie porozumień, dialogu, na 
poziomie miasta, powiatu, gmin. Z trzeciej, co bardzo też ciekawe, 
obrazuje inne inicjatywy związkowe, jak wspólne ogniska, 
spotkanie, wyjazdy.  
Gratulujemy takiego różnorodnego wymiaru „Solidarności”. 
Dziękujemy za przypominanie, jak ważne są działania na rzecz 
godnego statusu ludzi oświaty – nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi szkolnej. Wiemy, że praca w szkolnictwie, z 
jednej strony bardzo piękna, szlachetna, bywa też coraz 
trudniejsza. Stąd upominanie się o godziwe płace to tak naprawdę 
domaganie się uznania roli, którą mają do odegrania ludzie 
oświaty. Także dla przyszłości naszej wspólnej, jedynej 
Rzeczpospolitej. 
Z wyrazami uznania i szacunku: 

Wojciech Książek 
(Przewodniczący Sekcji Gdańskiej) 

Gdańsk 14 stycznia 2019 r. 
 
I jeszcze mail z daleka… 
 
Ludwiku, gratuluję wytrwałości i okrągłego jubileuszu. 
Dziękuję za pamięć o "Solidarności" z Biłgoraja, zawsze czytam 
od deski do deski. 

Andrzej Antolak 
 

CO (Z)ROBI ZWIĄZEK 
W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej odbyło się 
spotkanie pomiędzy najwyższymi władzami PiS i przedstawicielami NSZZ 
Solidarność. Po stronie partii rządzącej w rozmowach udział wzięli prezes 
Jarosław Kaczyński premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie pracy i 
polityki rodzinnej Elżbieta Rafalska, edukacji Anna Zalewska, spraw 
wewnętrznych Joachim Brudziński i sekretarz stanu w ministerstwie energii 
Grzegorz Tobiszowski. Ze strony Solidarności stawiło się ścisłe prezydium 
ogólnopolskiego sztabu protestacyjno-strajkowego z Przewodniczącym 
Piotrem Dudą na czele, który po ponad dwugodzinnym spotkaniu pytany 
przez portal Tysol.pl o efekty rozmów, powiedział między innymi: 
- Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze, przedstawiciele PiS z 
wielką powagą podeszli do naszych postulatów. Jestem zbudowany tym, że 
z dużą otwartością zarówno premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości jak i 
członkowie rządu, odnieśli się do naszych wniosków określonych w 
stanowisku z grudnia 2018 roku. Omówiliśmy wszystkie propozycje 
uwzględniając szeroko rozumianych pracowników sfery budżetowej, 
począwszy od nauczycieli, poprzez pracowników urzędów wojewódzkich, 
SANEPID-ów, weterynarii, a skończywszy na muzealnikach i pracownikach 
kultury. 
Nie przesądzając wyników tych rozmów, widzę, że jest wola porozumienia 
ze strony rządu i te postulaty, których spełnienie jest realne jeszcze w tym 
roku, zostaną spełnione. Jest też wyraźna deklaracja powrotu dialogu 
społecznego w ramach Rady Dialogu Społecznego, zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami. 
Reasumując - decyzja sztabu protestacyjno-strajkowego o zaproszeniu 
prezesa PiS do rozmów, była jak najbardziej słuszna i dzięki temu, mam 
nadzieję, najpilniejsze sprawy pracowników będą niebawem załatwione. 

(ze strony Komisji Krajowej) 
Cała „Solidarność” jest w akcji protestacyjnej m.in. w naszej nauczycielskiej 
sprawie. Nic dziwnego, że po rozpoczęciu protestów siada się do rozmów – 
tak robi każdy profesjonalny Związek. Szkoda tylko, że rozmowy są z Partią, 
a nie z Rządem. Jeśli zostanie wynegocjowana dobra podwyżka, będzie to 
niewątpliwy sukces Związku. W końcu nie chodzi o strajk tylko o podwyżkę! 
Strajk jest tylko bolesnym środkiem do realizacji tego celu. Jeśli jednak 
Komisja Krajowa w przeddzień strajku zgodzi na jakiś rzucony z góry ochłap 
– będzie to jej kompromitacja, która dużo będzie nasz Związek kosztować.   
Póki co – zdecydowanie odradzam czytanie wypowiedzi Ryszarda Proksy 
(niestety ciągle Przewodniczącego Sekcji Krajowej). Trudno go zrozumieć. 
Obawiam się, że on sam już się nie rozumie. 

                                                               LL 
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