
  

STRAJK  WŁOSKI  RZĄDU? 
Z komunikatu ze spotkania związków zawodowych  

z Ministrem Edukacji 

W dniu 4 grudnia 2019 r. w Warszawie odbyło się 
spotkanie w sprawie projektu rozporządzenia MEN 
zmieniającego tzw. „rozporządzenie płacowe”. Krajową 
Sekcję Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” 
reprezentowali w nim Monika Ćwiklińska i Jerzy 
Ewertowski. 

Minister Dariusz Piontkowski poinformował, że 
rozporządzenie ma charakter techniczny i służy 
dostosowaniu minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli do ogłoszonego przez rząd 
minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2020 roku 
wynoszącego 2600 zł. Zapowiedział również podwyżkę 
wynagrodzeń nauczycieli o 6% od września 2020 r. (..) 

KSOiW nie akceptuje propozycji MEN podwyżki o 6% 
od września 2020 r. postulując waloryzację płac 
nauczycieli o 15% od stycznia 2020 r. 

 

Z komunikatu ze spotkania Prezydium KSOiW z Ministrem 

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Warszawie doszło do spotkania Ministra Edukacji 
Narodowej Dariusza Piontkowskiego z Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”. (..) 
Minister D. Piontkowski wskazał, że będzie dążył do zrealizowania porozumienia z 7 
kwietnia br. w zakresie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. W jego opinii 
zmiana ta powinna być powiązana z zasadami finansowania zadań oświatowych, 
rozdziałem kompetencji między rządem a samorządem, pragmatyką zawodu 
nauczyciela, organizacją pracy szkół. Szef MEN wskazał, że nowe rozwiązania w tym 
zakresie będą uzgadniane w ścisłej współpracy ze związkami zawodowymi i powinny 
wpłynąć na wysokość płacy nauczycieli. Strony rozmów zgodziły się, że wypracowanie 
takich zmian będzie wymagało czasu dużo dłuższego niż do końca 2019 roku. (...) 
Strony rozmów mają rozbieżne stanowiska dotyczące wysokości podwyżek płac 
nauczycieli w 2020 roku. 

Więcej informacji o działaniach Sekcji Krajowej jest na jej stronie internetowej. 

Zgodnie z porozumieniem z 7 kwietnia od przyszłego roku ma obowiązywać zupełnie 
nowy (lepszy!) system wynagradzania nauczycieli. Teraz w grudniu Krajowa Sekcja 
zgadza się z Ministrem, że to będzie wymagało dużo dłuższego czasu.. Rząd 
najwyraźniej prowadzi strajk włoski, ale czy tylko Rząd? 

LL 

SPOTKANIE Z PROKSĄ.     ŻENADA! 
23 października odbyło się we Wrocławiu poszerzone spotkanie rady 
naszej sekcji dolnośląskiej z Przewodniczącym Rady Sekcji Krajowej 
Ryszardem Proksą. Prawie wszyscy zabierający głos  krytykowali go 
bardzo ostro. Tylko jedna osoba go broniła. Spytałem go (można było 
zadać tylko jedno pytanie), czy poda się do dymisji. Nie odpowiedział 
podobnie jak na wiele pytań, które mu „nie pasowały”. Bardzo trafnie 
podsumował to spotkanie Adam Orzech w tekście pod wymownym 
tytułem „Żenada”, zamieszczonym w dziale FORUM na naszej stronie 
www.solglo.idsl.pl. Niżej pierwsza część tego tekstu. Również w tym 
dziale zamieściłem własny tekst o cenzurze w NSZZ „Solidarność”.  
Nasze FORUM jest otwarte na dyskusję w najważniejszych dla Związku 
sprawach, i to nie tylko dla członków naszej głogowskiej organizacji. 
Może warto z okazji przyszłorocznych obchodów 40-lecia „Solidarności” 
podyskutować otwarcie o tym, czy Związek dobrze działa i czy nie należy 
czegoś poprawić? 

Ludwik Lehman 

Żenujące i przygnębiające. Tak najkrócej opisałbym moje refleksje 
po spotkaniu  i  rozmowie  z  Ryszardem  Proksą.  Choć  zaczęło  
się  ciekawie. Przewodniczący na samym początku publicznie 
przyznał, że przez rząd został ... oszukany. Zresztą oszukali go 
prawie wszyscy: rząd, ZNP i Broniarz, dziennikarze, którzy 
zmanipulowali jego wypowiedzi, nawet Duda i Komisja Krajowa. I 
tak właściwie to największą ofiarą jest on sam. Bo przecież on tylko 
wykonywał decyzje Rady KSOiW i KK, a jakiekolwiek inne działanie 
byłoby złamaniem prawa. A w ogóle to większość nauczycieli była 
strajkowi przeciwna i udziału w strajku nie wzięła (sic!). Jednak 
najbardziej kompromitujące było stwierdzenie, że nie wiedział  jak  
wygląda  sytuacja  w  naszym  regionie.  Kompromitujące  i 
dyskwalifikujące bo jak przypomniały mu nasze koleżanki - był na 
bieżąco o wszystkim informowany PISEMNIE! 

Adam Orzech 
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OŚWIATY W GŁOGOWIE 

RADA WE WROCŁAWIU 
27 listopada zebrała się na comiesięcznym spotkaniu Rada Sekcji Międzyregionalnej 
Oświaty Region Dolny Śląsk. Rada podjęła ważne decyzje. Zdecydowała o 
przesunięciu terminu walnego zebranie sekcji. We wrześniu była przyjęta uchwała o 
zwołaniu go do końca grudnia. Według przyjętej teraz ma być do końca marca. Walne 
zebranie – i tylko one – może zdecydować o wystąpieniu naszej sekcji z Sekcji 
Krajowej Oświaty. W dyskusji członkowie Rady zgodnie uznali, że tak ważną decyzję 
lepiej podjąć po dyskusji z kolegami i koleżankami z innych sekcji, a już najlepiej 
podjąć ją wspólnie z kilkoma sekcjami myślącymi podobnie. 
Dlatego Rada podjęła decyzję o zorganizowaniu w styczniu wyjazdowego 
dwudniowego spotkania, na które będą zaproszeni przedstawiciele wszystkich sekcji 
regionalnych. Chodzi o to, by rzetelnie i spokojnie przedyskutować obecną kryzysową 
sytuację w oświatowej „Solidarności”. Może dojdziemy do wspólnych wniosków? Oby 
tak się stało. 
 

NARADA W LEGNICY 
6 listopada pojechaliśmy (Janusz Leciej i Ludwik Lehman) na zaproszenie organizacji 
międzyzakładowych w Legnicy, by się spotkać z przewodniczącymi organizacji 
oświatowych w Zagłębiu Miedziowym. Kiedyś byliśmy w jednej sekcji regionalnej. 
Później drogi się rozeszły. Organizacje w Głogowie i Chojnowie należą do Sekcji 
Dolny Śląsk, pozostałe (Legnica, Lubin, Jawor i Złotoryja) nie należą do żadnej sekcji. 
Spotkanie było dla nas cenne, bo po latach mogliśmy spokojnie wymienić poglądy i 
doświadczenia z koleżankami „za miedzą”. Wymienione organizacje mają inne 
doświadczenia strajkowe. Podjęły strajk samodzielnie (każda organizacja 
międzyzakładowa ma takie prawo). Strajkujący członkowie „Solidarności” otrzymali 
zasiłek strajkowy od Związku (nawet 1500 zł). Natomiast organizacja w Lubinie nie 
weszła w ogóle w spór zbiorowy. Może być to jedną z przyczyn poważnego spadku 
liczby członków w tej organizacji. 
Od razu wyjaśniam, że u nas (w Głogowie) strajkował tylko ZNP (nasza organizacja 
ten strajk poparła), dlatego nie było możliwości uruchomienia funduszu strajkowego, 
który „Solidarność” utworzyła wyciągając wnioski z oświatowego strajku w 1993 roku. 
Co dziwne, strajkujący członkowie „S” z Wrocławia tego zasiłku również nie otrzymali. 

..    

 

zaprasza grupy zorganizowane. 

Wizyta jest bezpłatna i możliwa po uzgodnieniu 
terminu z opiekunem: obserwatorium(małpa)wp.pl. 
 Do zwiedzania m.in: 
 - wystawa meteorytów (jedyna w polskiej oświacie), 
 -  model Układu Słonecznego, 
  - zegar słoneczny. 
W razie dobrej pogody obserwacje astronomiczne (w 
dzień protuberancje na Słońcu, wieczorem Księżyc i 
planety). Więcej na stronie: 

www.obserwatorium.lo2.pl 
W czwartki o godz. 17  działa 

KLUB 

ASTRONOMICZNY 
Dla wszystkich zainteresowanych.  

Szczegóły są na stronie. 
Zapraszamy! 
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VIII TURNIEJ BOWLINGOWY 
  

 
 

Sześć drużyn uczestniczyło w VIII Turnieju Bowlingowym, który zorganizowaliśmy w OK 
Parku 23 listopada. Pierwsze miejsce  zdobyła drużyna Zespołu Szkół w Przemkowie 
(zdjęcie górne). Drugie: SP 6. Trzecie: SP 14. Niektóre drużyny były de facto między-
placówkowe. Najlepszą zawodniczką była Sylwia Partyka z SP 6, a zawodnikiem - 
Lech Jarząbek z GCKZ (zdjęcie z prawej). Gratulujemy wszystkim (nie tylko 
wygranym). Były nagrody, a także pizza dla drużyn i „napoje” dla kibiców. Więcej zdjęć 
jest a AKTUALNOŚCIACH na naszej stronie: www.solglo.idsl.pl. 

 
 

WYBORY W ZWIĄZKU 
Przewodniczące dwóch kół: Grażyna Stodulska z Kotli oraz Irena 
Kwiatkowska ZZE przeszły na emeryturę i nie chciały nadal pełnić tej 
funkcji (mogły, przejście na emeryturę nie pozbawia żadnej funkcji 
związkowej). Podziękowaliśmy im (oraz Stefanii Wiśniewskiej również z 
ZSE) za dotychczasową działalność na zebraniu KM 13 listopada. W 
tych kołach odbyły się już wybory. Nową Przewodniczącą Koła w Kotli 
została Agnieszka Richter, a Koła w ZZE – Tomasz Borowiak. Oboje 
„automatycznie” stają się szczególnie chronionymi członkami Komisji 
Międzyzakładowej. Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w trudnej 
pracy związkowej. 

WYBORY W GRK 
16 listopada br. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie członków 
Głogowskiej Rodziny Katyńskiej. Głównym punktem był wybór nowego 
prezesa stowarzyszenia, po niespodziewanej śmierci wieloletniego 
prezesa Dariusza Przybylskiego (był też w przeszłości zastępcą przew. 
"S" oświatowej). Zebrani członkowie GRK wybrali jednogłośnie na 
prezesa Adama Orzecha. Wybrano też nowy zarząd, w którym znalazł 
się Bogusław Mielcarek, któremu powierzono funkcję sekretarza GRK. 
To dobrze, że nasi członkowie są aktywni na różnych polach, nie tylko 
związkowych. Zawsze tak było i niech tak będzie                       LL 
 

KALENDARZE 
W biurze są już do odbiory kalendarze ścienne z sekcji krajowej oświaty. 
Będą jeszcze kalendarze ścienne z naszego Regionu. 
Są już też kalendarze książkowe z okazji przyszłorocznego 40-lecia 
Związku „ozdobione” różnymi dokumentami sprzed 40 lat. Jak zwykle do 
kalendarza dołączony jest osobny poradnik prawny w formie broszury. 

Kalendarz można nabyć u nas za 10 zł  
(przez Przewodniczących Kół). 

 
 

Numer zrobił LL 

STAN KASY 
20 listopada odbyło się walne zebranie delegatów Międzyzakładowej  
Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w 
Głogowie. Było to zebranie sprawozdawczo wyborcze  na którym został 
wybrany dziewięcioosobowy Zarząd Kasy i trzy osobowa komisja 
rewizyjna. Przewodniczącą zarządu została wybrana dotychczasowa 
przewodnicząca pani Krystyna Siemek. Na zebraniu zostały 
wprowadzone zmiany do Statutu oraz została podwyższona 
maksymalna kwota pożyczki do 30 tys. zł. Statut z naniesionymi 
zmianami zostanie dostarczony do wszystkich placówek oświatowych w 
których pracują członkowie Kasy, gdzie będzie do wglądu każdego 
członka. Kasa zrzesza  około 1400 członków. Przedstawicielem „S” w 
Kasie jest Janusz Leciej. 
 

WIELKA SMUTA 
Niestety, aktualną sytuację w naszym środowisku oświatowym 
określiłbym jak „wielką smutę”. Tak chyba zawsze jest po nieudanym 
strajku (w 1993 i teraz). Oba najważniejsze związki zawiodły 
oczekiwania. ZNP fatalnie poprowadził strajk, a „Solidarność” co prawda 
uzyskała (korzystając z gotowości strajkowej środowiska) pewne 
ustępstwa Rządu, ale jej oświatowy szef skompromitował się 
doszczętnie. W wyniku tego wielu dotychczasowych członków od nas 
odeszło. Z drugiego związku również wielu, sądząc po różnych 
rozmowach.. 
Jednak nie ma lepszej drogi obrony naszych praw i wynagrodzeń jak 
silne (i nie skłócone!) związki zawodowe. Naszych interesów trzeba 
bronić również na polu lokalnym. Apeluję o zastanowienie się nad tym. 
Czy wielka smuta ma nas także poważnie osłabić w Głogowie czy 
Przemkowie? Czy takie osłabienie nam się opłaca? 
Na zebraniu w listopadzie przyjęliśmy 6 nowych członków. Może to 
oznacza wychodzenie z kryzysu? Oby. Drzwi do naszej organizacji są 
otwarte. Przede wszystkim dla tych, którzy w ostatnich miesiącach 
napisali rezygnację powodowani słusznym oburzeniem. Także dla 
wszystkich, którzy rozumieją, że tylko zorganizowani mają lepiej. 
Naprawdę!                                                                Ludwik L 

  
 

Biuletyn internetowy              Wydawca: Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania w Głogowie 
Adres: 67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 38/5,: Strona: www.solglo.idsl.pl         Red. Naczelny: Ludwik Lehman 
E-mail: solglo@idsl.pl          Tel (fax) (76) 833-36-55    (aut. sekr. podaje aktualny plan dyżurów, można nagrać wiadomość) 

 

http://www.solglo.idsl.pl/
http://www.solglo.idsl.pl/
mailto:solidarnosc.glogow@wp.pl

