
Głos związkowca 23-24/2021 str. 1 

e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 23-24/2021 

    07.07.2021 

Minutą ciszy ku pamięci Woj-

ciecha Grzeszka, zmarłego nie-

dawno przewodniczącego mało-

polskiej „Solidarności”, rozpoczęła 

się pikieta ostrzegawcza nauczy-

cieli, którą zorganizował Krajowy 

Sekretariat Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność”. 

– W kwietniu 2019 r. podpisali-

śmy z rządem porozumienie,  

w którym zagwarantowano nam, 

że w ciągu roku zostanie zmienio-

ny system wynagradzania i płaca 

nauczyciela będzie uzależniona 

od średniego wynagrodzenia  

w gospodarce narodowej. Minęły 

już ponad dwa lata, a oferta, ja-

ka spłynęła z ministerstwa, całko-

wicie rozmija się z tym, co zostało 

wówczas podpisane. Spotykamy 

się dzisiaj dlatego, że wakacje, 

które są dla nas momentem odpo-

czynku, dla rządu są czasem, kie-

dy musi sporządzić budżet. Na 

dzień dzisiejszy, w budżecie, trze-

ci rok z rzędu, nie ma pieniędzy 

na oświatę. Wysłałem nawet do 

premiera pismo z zapytaniem, ile 

powinien zarabiać nauczyciel, ale 

konkretnej odpowiedzi nie otrzy-

małem – mówił w czasie pikiety, 

zorganizowanej 1 lipca br. przed 

siedzibą Ministerstwa Edukacji  

i Nauki, Ryszard Proksa, prze-

wodniczący Krajowego Sekreta-

riatu Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność”. 

Przed rozpoczęciem pikiety 

ostrzegawczej związkowcy  weszli 

do siedziby ministerstwa ze spisa-

nymi postulatami.  

Pikieta ostrzegawcza  
pracowników oświaty 

- Jeżeli ministerstwo podejmie 

dyskusję nad naszymi postulata-

mi, podejmiemy rozmowy. Jeśli 

ministerstwo będzie upierać się 

przy swoich postulatach, niestety 

wychodzimy z rozmów – mówił 

Proksa. - Co ministerstwo zapro-

ponowało nauczycielom? – Pod-

wyższenie pensum o dwie godzi-

ny, oddanie 1/3 funduszu socjal-

nego, likwidację jednego stopnia 

awansu zawodowego, a zamiast 

likwidacji biurokracji, to zapropo-

nowano następne komisje czy 

inne instytucje, które mają oce-

niać pracę nauczyciela. A my, 

zamiast wypełniać papierki, chce-

my spędzać czas z młodzieżą. 

Jeżeli teraz nie wykrzyczymy na-

szych postulatów i nie wywalczy-

my ich realizacji, to będziemy 

musieli czekać kolejne 2 lata – 

podkreślił Ryszard Proksa. 

Na pikiecie obecni byli rów-

nież przedstawiciele Zarządu 

Regionu Mazowsze NSZZ 

„Solidarność”. – Jesteśmy zbul-

wersowani i zdziwieni. Jak 

można podpisać porozumienie  

i przez dwa lata tylko udawać, 

że się je realizuje? W tym mo-

mencie dialog staje się niewia-

rygodny, wszelkie rozmowy  

z rządem stają się niewiarygod-

ne. Tak nie można postępować 

i nie będziemy tego tolerowali – 

mówił Grzegorz Iwanicki, se-

kretarz ZR. 

Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ „Solidarność” reprezento-

wało prawie 100 pracowników 

oświaty, z przewodniczącą Re-

gionalnej Sekcji Oświaty i Wy-

chowania, Wiesławą Stec, na 

czele. 

tysol.pl 
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Organizacje NSZZ Solidar-

ność, funkcjonujące w Wojsko-

wych Zakładach Inżynieryjnych  

w Dęblinie oraz w Hucie Stalowa 

Wola stanęły przed wyzwaniem, 

jakie wynika z długofalowej stra-

tegii Polskiej Grupy Zbrojenio-

wej, polegającym na tworzeniu 

wokół Huty Stalowa Wola silnej 

domeny artyleryjskiej. W prakty-

ce oznacza to konsolidowanie 

wokół niej innych zakładów  

o mniejszym potencjale. Jest to 

oczekiwane od wielu lat, realne 

wsparcie krajowego przemysłu 

zbrojeniowego, opartego na no-

woczesnej myśli technicznej  

i zamówieniach dla Wojska Pol-

skiego.  

NSZZ Solidarność pozytywnie 

ocenia ten kierunek działań  

i z przychylnością na niego pa-

trzy, dostrzega jednak związane 

z tym niebezpieczeństwa. Jed-

nym z nich jest ewentualna pró-

ba przerzucenia kosztów trans-

formacji na pracowników które-

gokolwiek z tych zakładów. Na 

tego typu działania nie ma i nie 

będzie zgody.  

NSZZ Solidarność zamierza 

konstruktywnie i pragmatycznie 

włączyć się w proces inkorporacji 

Wojskowych Zakładów Inżynie-

ryjnych przez Hutę Stalowa Wola 

– podobnej postawy oczekuje od 

Porozumienie podpisane! 

zarządów tych spółek oraz 

władz Polskiej Grupy Zbrojenio-

wej i Ministerstwa Obrony Naro-

dowej. 

Dowodem na powyższe jest 

treść porozumienia, jakie zo-

stało podpisane 2 lipca br. pod 

auspicjami Zarządu Regionu 

Środkowo–Wschodniego NSZZ 

Solidarność w Lublinie przez 

organizacje związkowe, funk-

cjonujące w tych przedsiębior-

stwach.  

Wspólnym celem związkow-

ców jest: 

1. Zagwarantowanie w trakcie 

rozmów z Zarządem HSW S.A. 

akceptowalnych przez pracowni-

ków w WZ Inż. w Dęblinie pakie-

tów ochronnych, gwarantujących 

bezpieczeństwo zatrudnienia. 

2. Współpraca obu organizacji 

w zakresie bezpieczeństwa za-

trudnienia i pracy dla członków 

NSZZ „Solidarność” WZInż.  

w Dęblinie. 

3. Udzielenie niezbędnej po-

mocy ze strony MOZ NSZZ 

„Solidarność” HSW w Stalowej 

Woli dla Organizacji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” w Wojsko-

wych Zakładach Inżynieryjnych  

w trakcie negocjacji z Zarządem 

HSW S.A. i po inkorporacji Spółki 

w Dęblinie. 

Red.  

Drodzy Związkowcy! 
 
Zgodnie z obowiązującym prawem wewnątrzzwiązkowym 

przypominamy o obowiązku złożenia ankiety informującej  

o stanie organizacyjnym jednostki (organizacji związkowej) 

na dzień 30 czerwca. 

Ankiety należy przesyłać do Działu Organizacyjnego ZR 

mailowo: czas.lublin@solidarnosc.org.pl 

Wzór ankiety dostępny jest na stronie internetowej Regio-

nu w zakładce: Ankieta Organizacji Związkowej 
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11 czerwca 2021 r. w Biurze 

Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” w Warszawie od-

było się spotkanie przedstawicie-

li NSZZ „Solidarność”, działają-

cych w ramach Ogólnopolskiego 

Porozumienia Organizacji Związ-

kowych NSZZ Solidarność Urzę-

dów Wojewódzkich.  

W zebraniu uczestniczył tak-

że Kolega Jerzy Wielgus - Prze-

wodniczący Sekretariatu Służb 

Publicznych NSZZ Solidarność.  

Głównym celem spotkania 

było omówienie opublikowanych 

przez Rząd założeń budżeto-

wych do projektu ustawy budże-

towej na 2022 rok, które zakła-

dają, że w przyszłym roku nie 

będzie automatycznej podwyżki 

wynagrodzeń w sferze budżeto-

wej. Rząd zaproponował bowiem 

zerowy wskaźnik wzrostu płac.  

Oznacza to, że cała grupa za-

wodowa, której zadaniem jest 

sprawne utrzymywanie pracy pań-

stwa, znów nie otrzyma podwyżek.  

Uczestnicy spotkania zgo-

dzili się co do tego, że nie pod-

nosząc wynagrodzeń w sferze 

budżetowej nie będzie chęt-

nych do pracy w administracji. 

Już zresztą jest z tym problem  

i trudno się dziwić, gdyż niektó-

re stanowiska w urzędach ad-

ministracji terenowej proponują 

wynagrodzenie w granicach 

pensji minimalnej, która w 2022 

r. będzie się kształtować na 

poziomie ok. 3 tys. zł. Kolega 

Jerzy Wielgus podkreślał, że 

strona związkowa już w maju 

zaproponowała co najmniej 12-

procentowy wskaźnik wzrostu 

wynagrodzeń w 2022 roku dla 

sfery budżetowej, co miałoby 

też zrekompensować zamroże-

nie płac w bieżącym roku,  

w sytuacji wysokiej inflacji. Jak 

dodał, związek od lat alarmuje, 

że ze sfery budżetowej odcho-

dzą fachowcy. 

Uczestnicy spotkania zgodzili 

się, że wynagrodzenia powinny 

Spotkanie pracowników  
Urzędów Wojewódzkich 

rosnąć w całej sferze budżetowej, 

bo każdy z pracowników powinien 

partycypować we wzroście go-

spodarczym. Tym bardziej, że 

rząd zakłada wysokie tempo 

wzrostu  PKB na 2022 rok. Kon-

sekwencją spotkania i toczących 

się na nim rozmów było  wypraco-

wanie wspólnego stanowiska 

przedstawicieli zakładowych or-

ganizacji związkowych NSZZ So-

lidarność w urzędach wojewódz-

kich - dokumentu przesłanego na 

ręce pana premiera Mateusza 

Morawieckiego.  

Należy podkreślić, że w zebra-

niu wzięli udział związkowcy  

z urzędów wojewódzkich, w któ-

rych działa NSZZ „Solidarność".  

Poniżej pismo, skierowane  do 

pana Mateusza Morawieckiego - 

Prezesa Rady Ministrów. 

Elżbieta Kurzępa  

Przewodnicząca  

Międzyzakładowej Organizacji 

NSZZ Solidarność w Lubelskim 

Urzędzie Wojewódzkim  
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