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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 34-35/2021 

    28.10.2021 

W piątek, 22 października br., 

Solidarność protestowała przed 

Trybunałem Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej w związku  

z decyzją wydaną przez unijny 

sąd w sprawie zamknięcia ko-

palni w Turowie. Związkowcy 

stanowczo sprzeciwiają się po-

stanowieniu TSUE, które stano-

wi zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa energetycznego Polski  

i doprowadzi do likwidacji tysię-

cy miejsc pracy. 

- Dajemy Wam czas do na-

mysłu, a jeśli nie, to podpalimy 

Europę! Podpalimy ją w na-

szych sercach, aby dać odpór 

tym idiotom, którzy zamykają 

tysiące miejsc pracy i chcą po-

zbawić energii elektrycznej mi-

liony Polaków – mówił w piątek 

w Luksemburgu przewodniczą-

cy NSZZ Solidarność Piotr Du-

Protest w Luksemburgu! 

da. 

– Solidarność to piękne słowo, 

to związek zawodowy, to ludzie 

ciężkiej pracy, którzy doprowa-

dzili do tego, że żyjemy w wolnej 

Europie. Proszę się rozej-

rzeć wokół - to wygląda jakbyśmy 

byli na granicy polsko-

białoruskiej – mówił podczas ma-

nifestacji w Luksemburgu szef 

Solidarności Piotr Duda. 

Jak podkreślił, kolejnych błę-

dów, tak jak to było w latach ‘90, 

już nie popełnimy, kiedy to Komi-

sja Europejska zamykała w Pol-

sce stocznie, huty i kopalnie. - Na 

to już nie pozwolimy! - mówił sta-

nowczo. 

Przewodniczący NSZZ Soli-

darność wystosował także krótkie 

przemówienie do szefa PO i byłe-

go premiera Donalda Tuska. 

– Nie powiem nic odkrywczego. 

Zacytuję jego słowa z Sejmu  

z 2012 roku. To co pan dzisiaj 

robi, to potrafi każdy pętak. Tak 

proszę pana, to co pan dziś robi, 

to potrafi każdy pętak. Pan powi-

nien być tutaj i bronić polskich 

miejsc pracy i polskiej gospodar-

ki, a nie być na usługach Niem-
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Rada Krajowej Sekcji Oświaty  

i Wychowania NSZZ Solidarność  

w związku z niezrealizowaniem VI. 

punktu Porozumienia z 7 kwietnia 

2019 r. dotyczącego wypracowania 

systemu wynagradzania nauczycieli 

w powiązaniu z przeciętnym wyna-

grodzeniem w gospodarce narodo-

wej, podjęła uchwałę o powołaniu 

Sztabu Protestacyjnego, który nie-

zwłocznie podejmie działanie. 

Rada negatywnie oceniła pro-

pozycje przedstawione przez Mi-

nisterstwo Edukacji i Nauki 21 

września 2021 r. i podjęła w tej 

sprawie stanowisko: 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty  

i Wychowania NSZZ Solidarność 

odrzuca projekt zmian dotyczący 

statusu zawodowego nauczyciela 

przedstawiony przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki 21. 09.2021 r. 

Z oburzeniem przyjmujemy fakt 

niezrealizowania porozumienia 

zawartego pomiędzy  NSZZ Soli-

darność a Rządem RP 7 kwietnia 

2019 r., a w szczególności braku 

powiązania wynagrodzenia nau-

czycieli  z przeciętnym wynagro-

dzeniem w gospodarce narodo-

wej. Rząd w ten sposób podwa-

ża  swoją wiarygodność oraz spo-

łeczne zaufanie co do celowości 

prowadzenia negocjacji. 

Zaproponowane „nowe” stawki 

wynagrodzenia nauczycieli okaza-

ły się proponowanymi wiele lat 

temu i zdecydowanie odrzuconymi 

przez stronę społeczną postulata-

mi. NSZZ Solidarność przedstawił 

podczas spotkania Zespołu ds. 

statusu zawodowego pracowni-

ków oświaty  swoją propozycję 

powiązania płacy nauczycieli  

z przeciętnym wynagrodzeniem  

w gospodarce narodowej w lipcu 

br. Nieprawdziwe jest twierdzenie 

MEiN, że nikt nie zgłosił żadnych 

propozycji do dyskusji. 

Pomimo galopującej inflacji nau-

czyciele po styczniu 2020 r. nie 

Sztab protestacyjny  
w oświacie 

otrzymali waloryzacji płacy, a kurio-

zalna propozycja rządu podno-

si  płacę o zwiększony czas pracy 

nauczyciela i zwielokrotnienie tzw. 

godzin karcianych. Rząd oszukuje 

społeczeństwo informując o  kilku-

dziesięcioprocentowym podwyż-

szeniu wynagrodzeń. Nie zgadza-

my się na przedstawianie tylko nie-

których aspektów czasu pracy nau-

czyciela, pomijanie warunków pra-

cy, a szczególnie faktu najgorszego 

wynagradzania polskich nauczycieli 

w Europie. Stale zmniejszająca się 

atrakcyjność zawodu nauczyciela 

spowodowała już mocno widoczne 

braki kadrowe, które rząd chce wy-

pełnić znacznym zwiększeniem 

czasu pracy bez dodatkowych na-

kładów finansowych.  

Tak radykalne zwiększenie 

czasu pracy – zwiększenie pen-

sum o 4 godziny - skutkować bę-

dzie kilkudziesięcioma tysiącami 

zwolnień nauczycieli, a dwukrotnie 

większa liczba osób będzie praco-

wać na niepełnych etatach z po-

wodu  braku  godzin, z obniżonym 

wynagrodzeniem.  

Negatywnie opiniujemy propozy-

cję tzw. odbiurokratyzowania pracy 

nauczyciela. To także niezrealizo-

wany postulat porozumienia z 7 

kwietnia 2019 r. Fakt zakończenia 

projektu europejskiego, który przy-

niósł więcej szkody polskiej oświa-

cie, niż pozytywnych efektów 

(ewaluacja zewnętrzna i wewnętrz-

na), w ogóle nie spowodował 

zmniejszenia biurokracji szkolnej.  

Wiele lat walczyliśmy z dwiema 

godzinami karcianymi, które były 

przyczyną konfliktów i wprowadzi-

ły chaos  w pracy placówek oświa-

towych. Były one krytykowane  

i ostatecznie zlikwidowane przez 

obecnie rządzących. Teraz propo-

nuje się osiem godzin karcianych 

tygodniowo pod hasłem dostępno-

ści nauczyciela i zwalczania biuro-

kracji. Praktyka pokazała, że jest 

to dodatko-

we  zmu-

szenie nau-

czyciela do 

pracy bez 

wynagrodze-

nia bez określenia czasu  

i warunków pobytu w placówce. 

Proponuje się tylko konieczność 

rozliczenia tego pobytu w szkole 

na piśmie! 

Również negatywnie opiniujemy 

uproszczenie awansu zawodowe-

go nauczycieli. Propozycja, co 

prawda, likwiduje stopień awansu 

nauczyciela kontraktowego kosz-

tem czteroletniego stopnia staży-

sty, ale wprowadza dwa dodatko-

we stopnie specjalizacji bez okre-

ślenia gratyfikacji  finansowej.  Plan 

tworzenia kolejnych instytucji, które 

mają oceniać nauczyciela, podwa-

ża zasadność istnienia nadzoru 

pedagogicznego kuratora oświaty. 

Nie zgadzamy się na finanso-

wanie podwyżek płac kosztem ob-

niżenia świadczeń socjalnych. 

Nie wyrażamy zgody na zmniej-

szenie wymiaru urlopu i zmuszania 

nauczycieli do pracy w czasie, gdy 

nie ma zajęć dla uczniów w szkole. 

Powodzenie każdej restruktu-

ryzacji  zależy od osiągniętego 

konsensusu stron. Nie widzimy 

pola do negocjacji, ponieważ nie 

otrzymaliśmy propozycji znaczą-

cego podniesienia wynagrodze-

nia. Zamiast tego zaproponowano 

nam pogorszenie warunków pra-

cy i utratę finansowych świad-

czeń. Wprowadzanie planowa-

nych zmian zdestabilizuje pracę 

szkół,  co skutkować będzie po-

gorszeniem jakości nauczania. 

Odnosi się wrażenie, że autorzy 

tej propozycji opierali się na staty-

styce, nie znając realnych  pro-

blemów środowiska oświatowego. 

Monika Ćwiklińska 

rzecznik prasowy 

KSOiW NSZZ Solidarność  
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4 listopada będziemy prote-

stować przed siedzibą Polskiej 

Organizacji Handlu i Usług. Ta 

instytucja zrzesza wszystkie 

największe sieci handlowe 

działające w naszym kraju. Złe 

warunki pracy i niskie wynagro-

dzenia to problem  wszystkich 

pracowników handlu, bez 

względu w jakiej sieci  pracuje-

my. Chcemy  zaprotestować 

przeciwko niskim wynagrodze-

niom i fatalnym warunkom za-

trudnienia pracowników han-

dlu. Chcemy upomnieć się  

o prawo pracowników do nie-

dziel wolnych od pracy. 

Gorąco apelujemy o udział  

w proteście pracowników 

wszystkich sieci handlowych, 

prosimy o wsparcie członków 

innych organizacji. Im będzie 

nas więcej, tym silniejszy bę-

dzie nasz głos. 
 

1. Pracownikom handlu cią-

gle dokładane są nowe obowiąz-

ki. Podwyżki wynagrodzeń  wy-

musza na pracodawcach wzrost 

płacy minimalnej. Godziwe wy-

nagrodzenia to jedyny sposób, 

aby zatrzymać w sklepach do-

świadczonych pracowników  

i zachęcić nowe osoby do pracy. 

Pikieta pracowników handlu 

2.  Z roku na rok pracowni-

ków jest coraz mniej, a pracy 

coraz więcej. Obowiązkom, które 

kiedyś wykonywały 2-3 osoby, 

dzisiaj musi sprostać 1 pracow-

nik. Dodatkowo godziny otwarcia 

sklepów są coraz dłuższe. Mamy 

już dość pracy ponad siły! Pra-

cowników jest za mało i praco-

dawcy wreszcie muszą to  sobie  

uświadomić! 

3.  „Solidarności” udało się 

wprowadzić ograniczenia handlu 

w niedziele. Żadnemu pracowni-

kowi handlu nie trzeba tłuma-

czyć, jak ważna jest to sprawa. 

Niestety w ostatnich miesiącach 

kolejne sieci zaczęły obchodzić 

prawo i ponownie otworzyły skle-

py w niedziele. W wyniku inter-

wencji „Solidarności” Sejm 

uszczelnił ustawę o ograniczeniu 

handlu w niedziele, ale nowe 

przepisy wejdą w życie dopiero  

w styczniu lub lutym przyszłego 

roku. Domagamy się, aby sieci 

handlowe już dziś przestały omi-

jać prawo i przywróciły pracowni-

kom prawo do niedzielnego od-

poczynku z rodzinami. 
 

Nie możemy dłużej zgadzać 

się na przeciążenie pracą, na ni-

skie wynagrodzenia, na pracę po 

kilkanaście godzin dziennie sie-

dem dni w tygodniu. Chcemy wy-

razić nasze niezadowolenie. 
 

 

NSZZ „Solidarność” organizuje 

bezpłatny wyjazd z Lublina. Pro-

simy o zgłaszanie chętnych. 

 

Alicja Symbor 

Przewodnicząca KZ  

w Stokrotce 

tel. 662 961 454 

Serdeczne wyrazy współczucia 
 

Kol. Andrzejowi Budzyńskiemu 
Przewodniczącemu OZ NSZZ Solidarność 

w JOBON Sp. z o.o. w Zwierzyńcu  

 
z powodu śmierci 

 

MAMY 
 

składa 

 
Rada Oddziału Zamość 

Regionu Środkowo-Wschodniego  
NSZZ „Solidarność” 
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12 października br. odbyło 

się dwustronne spotkanie Za-

rządu Spółki i Organizacji Mię-

dzyzakładowej NSZZ Solidar-

ność Pracowników Poczty Pol-

skiej, dotyczące podwyżek 

płac. Negocjacje zakończyły 

się sukcesem i zawarciem po-

rozumienia. 

Dialog opierał się na wspól-

nym przekonaniu o zasadności 

podniesienia zarobków pracow-

ników Spółki oraz zrozumieniu 

dla ogólnej sytuacji finansowej 

Poczty Polskiej. Wypracowane 

rozwiązanie zacznie obowiązy-

wać od 1 stycznia 2022 r. i do-

tyczy wszystkich pracowników 

objętych Zakładowym Układem 

Zbiorowym Pracy. 

W wyniku wypracowanego 

porozumienia pracownicy Spół-

ki otrzymają podwyżkę wyna-

grodzenia dwuetapowo: 

 - od 1 stycznia 2022 r. - 250 

złotych brutto do wynagrodze-

nia zasadniczego, co realnie 

przełoży się na wzrost wyna-

grodzenia średnio o 338 zło-

tych brutto w przeliczeniu na 

pełen etat, 

Wielki sukces „S”. Wyższe wynagrodzenia  
dla pracowników Poczty Polskiej! 

 - od 1 lipca kwota ta wzrośnie 

o 50 zł brutto do poziomu 300 zł 

brutto, co realnie przełoży się na 

wzrost wynagrodzenia średnio  

o 405 złotych brutto w przelicze-

niu na pełen etat. 

Ponadto Zarząd Spółki zadekla-

rował, wypłatę jednorazowej nagro-

dy w wysokości 500 zł brutto pod 

warunkiem uzyskania przez Pocztę 

Polską S.A. w 2021 r. środków  

z tytułu Tarczy Antycovidowej. 

Porozumienie zamyka trwają-

cy od 2019 r. spór zbiorowy doty-

czący podwyżek wynagrodzeń  

i stanowi kompromis pomiędzy 

oczekiwaniami Związku a możli-

wościami finansowymi firmy. De-

cyzja  podjęta przez Zarząd, po-

mimo trudnej sytuacji ekonomicz-

nej Spółki, to wyraz troski  o po-

prawę materialnej sytuacji  pra-

cowników Poczty Polskiej S.A. 

tysol.pl 

 

Drodzy Związkowcy, 
 

informujemy, że uległy zmianie terminy trzech szkoleń  

on-line w listopadzie i grudniu.  

 

Zmiany wyglądają następująco: 

 

 

1. Reprezentatywność OZ szkolenie przełożone z 02.11 na 26.11 

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenie przełożone z 09.12 na 16.12 

3. Uprawnienia  organizacji zakładowych/międzyzakładowych/podzakładowych w sprawach 

indywidualnych członków związku - szkolenie przełożone z 16.12 na 20.12 

 

Pozostałe terminy zostają bez zmian.  
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Związkowcy upamiętnili 

37. rocznicę męczeńskiej 

śmierci duchowego przy-

wódcy Solidarności - bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki.  

W kościele pw. Św. Pio-

tra Apostoła w Lublinie 

sprawowana była uroczy-

sta Msza św. Eucharystii 

przewodniczył ks. prał. 

Zbigniew Kuzia Duszpa-

sterz Ludzi Pracy naszego 

regionu, a homilię wygłosił 

ks. Karol Serkis. Po Mszy 

37. rocznica śmieci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

św. zostały złożone kwiaty 

pod pomnikiem Patrona 

NSZZ Solidarność. 

19 października obcho-

dzony jest również Naro-

dowy Dzień Pamięci Du-

chownych Niezłomnych. 

Data nie jest przypadko-

wa, bowiem łączy się z tra-

giczną śmiercią bł. ks. Je-

rzego Popiełuszki 19 paź-

dziernika 1984 r. 

T. Kupczyk 
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