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W związku z toczącymi się wydarzeniami, dotyczą-
cymi problemu wzrostu i wielkości wynagrodzeń w
oświacie, informuję:
1. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” na spotkaniu 11 stycznia 2008 roku z kie-
rownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej przed-
stawiła szereg ważnych problemów, dotyczących oświa-
ty, w tym obecnie najbardziej palącego problemu wy-
nagrodzeń w oświacie.
Wnioski najważniejsze:
a) podwyżka od stycznia 2008 nie może być w części
tzw. wynagrodzenia zasadniczego niższa niż możliwo-
ści budżetowe, przyjęte przez Sejm i Senat, a zatem nie
może być dla żadnej grupy zawodowej niższa niż 10
procent w tabeli płac, co oznacza, że dla nauczycieli
dyplomowanych wzrost płacy zasadniczej powinien wy-
nieść około 220 złotych,
b) Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” domaga się kolejnej podwyżki w oświacie
jeszcze w tym roku, co stoi w zgodzie z rangą zawodu
i deklaracjami wyborczymi rządzących,
c) Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” domaga się wynegocjowania ze związ-
kami zawodowymi znaczących podwyżek w latach
2009-2011, co równocześnie zapobiegnie migracji
nauczycieli z kraju.
2. Wszystkie związki zawodowe uczestniczyły 16 stycz-
nia 2008 w rozmowach płacowych z kierownictwem
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Omówiono między
innymi tematy:
- tabela na rok 2008 najniższych stawek wynagrodze-
nia zasadniczego,
- treści całego rozporządzenia płacowego.
Rozmowy te mają być kontynuowane prawdopodobnie
31 stycznia 2008 roku.
Dziś wiadomo, że:
- proponowana przez rząd stawka wynagrodzenia za-
sadniczego dla nauczycieli dyplomowanych jest za
niska,
- nauczyciele przedszkoli nadal mają być pomijani w
rozporządzeniu płacowym przy dodatkach za wycho-
wawstwo (mimo korzystnych wyroków sądowych),
- rząd do tej chwili nie ustosunkował się do propozycji
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” dotyczącej jeszcze jednej podwyżki płac w
bieżącym roku.
3. 18 stycznia 2008 roku odbyła się dobrze zorganizo-
wana manifestacja ZNP pokazująca determinację śro-
dowiska pracowników oświaty i wskazująca, że nie
może być dalszej wyrozumiałości dla polityków, któ-
rzy w kampaniach wyborczych głoszą: „sprawy oświa-
ty są ogromnie ważne i pilne do rozwiązań”, a po wy-
borach uznają, że są co najwyżej ważne (...).
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Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski zapowiedział, że w przypadku
braku realizacji postulatów płacowych NSZZ „Solidar-
ność” władze sekcji zwrócą się do Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” o wszczęcie sporu z Rządem RP. 

W sprawie sytuacji w ochronie zdrowia
Wobec narastającego w społeczeństwie poczucia

zagrożenia, spowodowanego pogłębiającym się cha-
osem w służbie zdrowia i trwającymi napięciami spo-
łecznymi, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
uważa, że:
1. Pacjent i jego bezpieczeństwo to nadrzędna war-
tość wszelkich podejmowanych działań.
2. NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na  formu-
łę tzw. współpłacenia, jako łamiącą konstytucyjną
zasadę równego dostępu do świadczeń. Bez dopro-
wadzenia do solidarnej partycypacji wszystkich ubez-
pieczonych w kosztach utrzymania systemu ochrony
zdrowia w zależności od uzyskiwanego przez nich
dochodu, nie będzie zgody Związku na podnoszenie
składek zdrowotnych.
3. Tolerując zawieranie porozumień płacowych tylko
przez jedną grupę zawodową w sposób dyskryminu-
jący pozostałych pracowników  służby zdrowia, rząd
przyczynia się do pogłębiania napięć społecznych i
chaosu w systemie. Rodzi się niepokój, że to celowe
działanie obliczone na całkowitą destabilizację syste-
mu po to, żeby w sytuacji rozkładu wprowadzać roz-
wiązania dzisiaj nie akceptowane społecznie.
4. Kompetencją i odpowiedzialnością rządu jest takie
zorganizowanie funkcjonowania systemu opieki zdro-
wotnej, które zapewni obywatelom  równy dostęp do
świadczeń. Dlatego wzywamy rząd do niezwłocznych
negocjacji z partnerami społecznymi systemu wyna-
grodzeń w publicznej służbie zdrowia określającego
relację wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi gru-
pami zawodowymi w odniesieniu do średniej płacy
krajowej. Wzywamy w imię odpowiedzialności rzą-
du za pokój społeczny, funkcjonowanie systemu i
bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.
5. Jednocześnie Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” zdecydowanie sprzeciwia się próbom przefor-
sowania przez rządzącą koalicję rozwiązań legislacyj-
nych z pominięciem instytucjonalnych i wymaganych
prawem konsultacji społecznych.

Komisja Krajowa, popierając akcję protestacyjną
Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidar-
ność”, podejmie wszelkie statutowe działania, aby sta-
nowisko Związku zostało uwzględnione w przyjmo-
wanych rozwiązaniach.

W sprawie systemowych negocjacji
płacowych w sferze budżetowej
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest zanie-

pokojona brakiem realnych propozycji ze strony
władz rozwiązania narastającej fali konfliktów spo-
łecznych na tle uzasadnionych roszczeń płacowych,
gdy każdy rozwiązany konflikt generuje kolejne
wśród pracowników, którzy czują się pominięci.

Jest szczególnie uprawnione, aby w grupach za-
wodowych utrzymywanych z podatków lub po-
wszechnych obowiązkowych składek, wzajemne re-
lacje płacowe oraz ich stosunek do średniej płacy kra-
jowej były społecznie akceptowane. Narastające na-

pięcia i konflikty płacowe stają się głównym zagro-
żeniem dla spokoju społecznego, a w ślad za tym dla
rozwoju kraju. Stanowią one też realne zagrożenie
konstytucyjnych uprawnień obywateli do powszech-
nej ochrony zdrowia czy edukacji.

Komisja Krajowa zdecydowanie sprzeciwia się
oszczędnościom budżetowym kosztem pracowników
usług publicznych. Rozwój gospodarczy, wzrost do-
chodu narodowego oraz idący w ślad za nim wzrost
płac niektórych grup zawodowych - powinny wyrów-
nywać istniejące różnice i  zmniejszać rozwarstwie-
nie społeczne.

Komisja Krajowa proponuje, aby wzorem spraw-
dzonych rozwiązań przyjętych już w okresie między-
wojennym, przystąpić do opracowania systemu wy-
nagrodzeń łączącego ze sobą płace wszystkich grup
zawodowych w szeroko rozumianej sferze budżeto-
wej i parabudżetowej, w tym - tak ważnej dla rozwo-
ju - nauki i szkolnictwa wyższego, według wynego-
cjowanych i ustalonych proporcji, w odniesieniu do
średniej płacy w gospodarce narodowej.

Równocześnie Komisja Krajowa zwraca się do
wszystkich pracowników w Polsce o organizowanie
się w NSZZ „Solidarność”. Tylko wtedy możemy
skutecznie zabiegać o realizację praw pracowniczych
dla wszystkich grup zawodowych.

W sprawie wieku emerytalnego kobiet
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” uważa, że

wiek emerytalny kobiet powinien być utrzymany na
dotychczasowym poziomie.

Właściwym - zdaniem KK - rozwiązaniem jest za-
chowanie dotychczasowego wieku emerytalnego i
prawo ubezpieczonej osoby do samodzielnego pod-
jęcia decyzji, czy po osiągnięciu wieku uprawniają-
cego do przejścia na emeryturę chce kontynuować
pracę. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie może
być podstawą do zwolnienia z pracy.

Wysokość świadczenia emerytalnego kobiet będzie
niższa niż świadczenie mężczyzn. Jednak rozwiązania
tego problemu nie można zawężać wyłącznie do kwe-
stii wieku, pomijając pozostałe czynniki wynikające z
sytuacji kobiet na rynku pracy. Od momentu wprowa-
dzenia zmian w systemie emerytalnym NSZZ „Soli-
darność” domaga się, aby w pracach nad systemem
zabezpieczeń społecznych brany był pod uwagę wpływ
godzenia życia zawodowego i rodzinnego na sytuację
zawodową, a w efekcie emerytalną kobiet.

Szczególnie istotne jest powiązanie składki ZUS
odprowadzanej w czasie urlopu wychowawczego z
wysokością przeciętnego wynagrodzenia.

KK NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę na fakt, iż
wszelkie zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych
powinny być wprowadzane w oparciu o szeroki kon-
sensus społeczny i winny być bezwzględnie przedmio-
tem uzgodnień na etapie powstawania ich założeń.

W sprawie zagrożenia realizacji Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża za-

niepokojenie zapowiadanym przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego ograniczeniom w realizacji Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, od
wielu lat postulowany przez NSZZ „Solidarność”, uru-
chomiony w 2007 roku,  jest jednym z instrumentów
polityki regionalnej, stanowi dodatkowy element wspar-
cia z funduszy strukturalnych rozwoju społeczno-gospo-
darczego obszarów Polski Wschodniej. W ramach Pro-
gramu Operacyjnego  Rozwój Polski Wschodniej mają
być realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla
rozwoju gospodarczego pięciu województw: warmiń-
sko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzy-
skiego i podkarpackiego. Realizacja tego programu,
szczególnie trzech osi priorytetowych: „Nowoczesna go-
spodarka”, „Infrastruktura społeczeństwa informacyjne-
go” oraz „Infrastruktura transportowa” może przynieść
bardzo pozytywne efekty dla gospodarki całego kraju.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się
od Rządu RP wsparcia dla pełnej realizacji tego pro-
gramu.

Po posiedzeniu 23 stycznia 2008 roku

W połowie listopada ubiegłego roku weszły w ży-
cie zmiany ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń
wydanych wobec osób represjonowanych za działal-
ność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Przepisy te uznają za nieważne wszystkie decyzje o
internowaniu w czasie stanu wojennego, a także umoż-
liwiają ubieganie się o stwierdzenie nieważności wy-
roków sądów cywilnych i wojskowych, wydanych w
procesach politycznych aż do końca 1989 roku. Zmia-
ny ustawy umożliwiają też otrzymanie przez osoby
pozbawione wolności finansowych odszkodowań i za-
dośćuczynień za poniesione krzywdy. W przypadku
śmierci osoby uprawnionej do takiego odszkodowa-

Dla internowanych i więźniów politycznych

nia, z wnioskiem występować mogą współmałżonko-
wie, dzieci lub rodzice.

- Chcemy pomagać wszystkim osobom, które były
internowane lub uwięzione za swą podziemną dzia-
łalność, a teraz zdecydują się ubiegać o należne im
odszkodowanie. Uważam, że jest to nasz obowiązek,
bo tym ludziom należy się wdzięczność i pomoc - mówi
Marcin Tyrna, przewodniczący podbeskidzkiej „Soli-
darności”. W siedzibie Zarządu Regionu (ul. Asnyka
19, tel. 033/ 812 67 90) w każdą środę od 9.00 do 11.00
dyżurować będzie radca prawny, służący radą i wszel-
ką pomocą osobom, które chcą ubiegać się o odszko-
dowanie.


