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MARSZ GODNOŚCI 17 LISTOPADA 
    Zdaniem KK NSZZ "Solidarność" propozycje rządu nie chronią społeczeństwa przed 
ubóstwem energetycznym, nie chronią firm energochłonnych przed upadłością, a w 
kontekście wysokiej inflacji nie gwarantują podwyżek dla szeroko rozumianej sfery 
finansów publicznych. Nie dają też jasnej odpowiedzi co dalej z emeryturami stażowymi. 
Dlatego Solidarność 17 listopada organizuje manifestację pod hasłem "Marsz Godności". 
 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ogłosiła, że 17 listopada odbędzie się w Warszawie 
manifestacja, podczas której Solidarność będzie się domagać: 
 
 • Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich 
rodzajów surowców i nośników; 
 • Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników 
w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych; 
• Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych. 
  

Hasło manifestacji to: „Marsz Godności”! 
 

Stanowisko KK z 23 września 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się od 
Rządu RP natychmiastowego powrotu do rozmów ws 
zmian systemu wynagradzania nauczycieli. 

Uposażenia nauczycieli w kolejnych latach 
systematycznie tracą wartość. Wynagrodzenie 
zasadnicze początkującego nauczyciela od września 
b.r. wynosi 3424 zł i będzie niższe od płacy minimalnej 
w 2023 roku. Projekt ustawy budżetowej na 2023 rok 
wbrew zapowiedziom nie przewiduje żadnych 
podwyżek dla nauczycieli. 

Brak odpowiednich działań Rządu RP spowoduje 
obniżenie jakości pracy placówek oświatowych w 
naszym kraju. 

 

 

 

 
Z lewej plakacik z postulatami Marszu Godności 

 17 listopada. 
Wyżej ulotka naszej dolnośląskiej  

sekcji międzyregionalnej 
 

CO TO DA? 
   Ostry ton prezentowanej wyżej ulotki jest odbiciem powszechnego oburzenia i 
zawodu wobec wiarołomnego Rządu. Sekcja Krajowa Oświaty już w maju 
zażądała odwołania Przemysława Czarnka ze stanowiska Ministra Edukacji. Od 
tego czasu kolejne stanowiska Rady Sekcji są bardzo ostre w tonie. Jednak nie 
przebijają się one do opinii publicznej, bo Sekcja Krajowa przestała się liczyć po 
żenującym zachowaniu jej Przewodniczącego w przededniu strajku z 2019 roku. 

Na szczęście Komisja Krajowa przejęła pałeczkę i włączyła postulat znaczącej 
podwyżki dla nauczycieli do swoich rozmów z Rządem. Po fiasku rozmów kolej 
na wielką manifestację w stolicy (patrz tekst wyżej).  

To bardzo dobrze, że podwyżka dla nas (jesteśmy sferą finansów publicznych) 
jest wśród postulatów. Udana wielka manifestacja całego Związku może dać 
Rządowi wiele do myślenia – to chyba pierwsza w ogóle taka manifestacja 
„Solidarności” „przeciw” Rządowi PiS! Są więc realne szanse, że Rząd się ugnie. 
Jednak nigdy nie udaje się spełnić wszystkich postulatów. Co wybiorą nasi 
związkowi przywódcy w rozmowach z Rządem: emerytury stażowe czy podwyżki 
w sferze publicznej? Struktury oświatowe powinny im ułatwić ten trudny wybór… 

Z kolei ZNP nie ma takich dylematów, ale też jego siła przebicia jest zdecydowanie 
mniejsza. Dlaczego Rząd miałby się ugiąć przed „zwykłym” protestem ZNP, jeśli 
nie ugiął się przed bezprecedensowym strajkiem? 

Jak zwykle najlepsza jest wspólna walka obu związków, ale – jak zwykle – na nią 
się nie zanosi. Dlaczego? Oto jest pytanie! 

JAK ZWYKLE 
   Dotychczasowy stan był następujący: nauczyciele byli 
zobowiązani do umawiania się z rodzicami na rozmowę 
dotyczącą ich dzieci w terminie dogodnym dla obu stron. 
Minister postanowił to zmienić. Teraz ma być wyznaczona 
konkretna godzina w tygodniu na konsultacje z rodzicami. 
Więc szkoły ustalają taką godzinę dla każdego nauczyciela. 
Trzeba jednak prosić rodziców, by wcześniej się telefonicznie 
lub mailowo zapowiedzieli. Wszak nie można dopuścić do 
sytuacji, w której nauczyciel umówił się już z trojgiem uczniów, 
a tu przychodzi pięcioro niezapowiedzianych rodziców! 

Jednak teraz nauczyciel ma prawo odmówić spotkania z 
rodzicem w czasie, który rodzicowi pasuje. Na konsultacje 
Minister przeznaczył jedną konkretną godzinę w tygodniu. I 
szlus! 

Tak oto zmiana, która miała ułatwić rodzicom indywidualne 
konsultacje z nauczycielami, w rzeczywistości je utrudniła. 
Miało być lepiej a wyszło jak zwykle! To nie jest przypadek. 
Świat jest bardzo złożony i dlatego prymitywne metody są 
przeciwskuteczne. Niestety, przykładów prymitywnych metod 
mamy ostatnio w kraju pod dostatkiem… 
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WYCIECZKA  DO  USA 

 
 

Zdjęcie uczestników przed biblioteką nowojorską 
Wycieczka odbyła się dzięki współpracy z Towarzystwem - tworzymywycieczki.pl i panem Marcinem Sochą, 
któremu serdecznie dziękuję .                    Katarzyna Kuczewska  
A my – „Solidarność” – pięknie dziękujemy Kasi, dzięki której możemy się szczycić tak niezwykłą wycieczką! 

Ludwik L 

W dniach 27.06 - 04.07.2022 r. z 
Głogowa wyruszyła grupa 22 
nauczycieli na podbój Stanów 
Zjednoczonych. Na lotnisku w 
Warszawie okazało się, że  
tworzymy sporą grupę 42 osób z 
różnych części Polski. Harmonogram 
wycieczki był bardzo napięty, a 
atmosfera fantastyczna - pierwsze 
dwa dni to New York: zwiedziliśmy 
Times Square, 5 Avenue, Central 
Park, Wall Street, Bibliotekę 
Nowojorską. Następny dzień to 
przejazd autokarem  nad Niagarę, 
niesamowite przeżycie to  
podpłynięcie stateczkiem pod 
wodospad Niagara, był też akcent 
przyrodniczy czyli wizyta w 
stanowym parku przyrodniczym 
Watkins Glen State Park. W 
kolejnym dniu przejazd do 
Waszyngtonu,   w którym 
zobaczyliśmy mauzoleum Lincolna, 
Biały Dom i mogliśmy zwiedzić 
muzea np. Historii Naturalnej, w 
którym kręcono film pt: Noc 
muzeów.  Ostatni dzień wycieczki to 
Filadelfia i słynny pomnik  Rocky'ego 
Balboa w którego rolę wcielił się 
Sylvester Stallone.  
 

 

ADMINISTRACJA  
CHCE PODWYŻKI 

Pracownicy administracji powiatowych placówek oświatowych mają dość 
żenująco niskich płac i domagają się w specjalnym piśmie, które lada dzień 
dotrze do Starosty Jarosława Dudkowiaka, podwyżki w wysokości co 
najmniej 25%. Pismo zawiera obszerne uzasadnienie. Podsumowanie 
wszystkich podwyżek od 2016 roku jest następujące: w tym czasie 
pracownicy obsługi dostali 1515 zł, a administracji zaledwie 570 zł. „Jest to 
upokarzające i lekceważące podejście do pracowników, którzy mają 
wykształcenie wyższe, odpowiedzialną pracę, a wynagrodzenie równe lub 
niższe od pracowników obsługi. Jak to możliwe, że pracownicy obsługi mają 
przyznaną premię w wysokości 50 zł na miesiąc, a administracji 30 zł na 
miesiąc (około 22zł netto)? Są to kwoty, które wskazują, że praca 
pracowników obsługi jest bardziej wartościowa niż administracji.” Pracownicy 
podają obszerną i słuszną argumentację: „Tak znaczące zrównanie pensji 
administracji i obsługi jest przejawem dyskryminacji oraz naruszeniem zasady 
równego traktowania w zatrudnieniu, o czym mówi art. 183b § 1 pkt. 2 
Kodeksu pracy.” 
Pismo jest tak ważne, że zamieścimy je w całości na naszej stronie, o ile 
uzyskamy zgodę autorów. Walka o podwyżkę dla administracji to nasze 
najpilniejsze zadanie. Obsługa dostanie w roku przyszłym dużą podwyżkę. 
Nauczyciele jakąś też dostaną, walczą o to ogólnopolskie struktury 
związkowe. Natomiast pracownicy administracji nie dostaną nic, jeśli nie 
wstawią się za nimi lokalne organizacje związkowe. „Solidarność” na pewno 
tej sprawy nie odpuści. 
 

(NIE)ZAKOŃCZONA 
SPRAWA 

W numerach 208 i 210 Biuletynu pisaliśmy o trudnej sytuacji dwóch osób 
należących do „S” i źle traktowanych przez dyrektorkę Przedszkola nr 3. 
Sprawa sądowa o mobbing zakończyła się oddaleniem pozwu, jednak nasze 
koleżanki nie poddają się i dalej walczą – z pełnym poparciem Związku - o 
prawo do szacunku, równego traktowania, ochrony danych szczególnie 
wrażliwych oraz prawa do ochrony swojej prywatności. 
 

Nr zredagował LL 

WYBORY 
Pięcioletnia kadencja władz każdego szczebla Związku dobiega 
końca. Zaczynają się wybory od struktur najniższych do 
najwyższych. Komisja Międzyzakładowa powołała 15 września 
Komisję Wyborczą, która przygotuje i przeprowadzi wybory w naszej 
organizacji międzyzakładowej. Jej skład to członkowie Prezydium 
KM. Przewodniczącym Komisji Wyborczej został Janusz Leciej, a 
wiceprzewodniczącą Jolanta Peciak. Komisja ustaliła już okręgi 
wyborcze. Wybory w kołach muszą się odbyć w terminie od 1 
listopada do 10 lutego. 
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