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Z m i a n a 
systemu płac 
n a u c z y c i e -
li wróciła 
za sprawą 
p r z e d s t a -
wienia przez 
MEiN pakietu 
propoz ycj i . 

Warto ją bez pośpiechu, solidnie 
przeanalizować i wdrożyć w czasie, 
gdy będą odpowiednie warunki.  

Wydaje się, że MEiN popełniło 
błąd. Nie można siadać do stołu roz-
mów, nie proponując dodatkowych 
pieniędzy na zmianę systemu płac. 
Mają pochodzić z oszczędności 
wynikających z podwyższenia o 2 
godziny obowiązkowego pensum 
oraz ograniczenia świadczeń socjal-
nych (odebranie świadczenia urlo-
powego, świadczenia „na start”). To 
przypomina próby „mieszania her-
baty bez cukru”. Lakonicznie mówi 
się o programie osłonowym przed 
ewentualnymi zwolnieniami z tytu-
łu proponowanych zmian. A to gro-
zi szczególnie nauczycielom z tzw. 
małych szkół, gdzie nie ma rezerw 
godzin ponadetatowych.

Kontrowersje wzbudza niejasny 
mechanizm, który miałby zapewnić 
coroczną waloryzację wynagrodzeń 
nauczycielskich. Odniesienie do pła-
cy minimalnej jest mniej korzystne 
od odniesienia do przeciętnego wy-
nagrodzenia w gospodarce narodo-
wej i od wskaźnika wzrostu PKB. 

Bez dodatkowych pieniędzy 
trudno traktować to poważnie, 
jako podstawy do analizy, wy-
liczeń, czy niezbędnych badań 
sondażowych. Czy działania MEiN 
(brak określenia celu zmiany, brak 
wyliczeń) nie są działaniem zapo-
rowym, swoistą prowokacją? 

Resort oświaty musi uważać, 
by nie igrać z ogniem. Nauczyciele 
w swych portfelach czują in�ację, 
wzrost kosztów energii i utrzymania. 

Gospodarka jest sprawą waż-
ną, ale edukacja, kultura, mądre 
wychowanie młodych pokoleń, 
to �lary duchowej tożsamości, 
patriotyzmu, przyszłości narodu, 
Polski. Jutro wykuwa się dzisiaj.

Wojciech Książek  

Płace nauczycieli 
bez „miłosierdzia”

Oświata krytycznie
Rada Krajowej Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ „S” krytycznie 
oceniła stan negocjacji na temat 
statusu zawodowego pracow-
ników oświaty i wycofała przed-
stawicieli z grup tematycznych 
Zespołu ds. statusu zawodowego 
pracowników oświaty.

– Niedopuszczalnym jest brak 
realizacji przez Rząd RP pkt. VI 
Porozumienia z 7 kwietnia 2019 
r. dotyczącego opracowania do 
2020 r. systemu wynagradzania 
nauczycieli w powiązaniu ze śred-
nią płacą w gospodarce narodo-
wej. Minęły już ponad dwa lata od 
czasu, gdy rząd zobowiązał się do 
spełnienia postulatu „S” – czytamy 
w stanowisku KSOiW z 17 czerwca 
br. Więcej...>>

Decalogue – 10 
Prostych Słów    

26 czerwca 2021 r. na placu 
przed Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku odbędzie się Festiwal 
„Decalogue – 10 Prostych Słów!”. 
Zaplanowano koncerty Arki No-
ego, Luxtorpedy, Józefa Skrzeka, 
i koncert �nałowy „Decalogue”. Wy-
darzenie upamiętnia pielgrzymkę 
Jana Pawła II do Ojczyzny z 1991 r.  
Dzień wypełniony będzie świadec-
twami oraz fragmentami wystąpień 
papieskich. Celem wydarzenia jest 
ukazanie wartości Dekalogu jako 
drogowskazu dla współczesnego 
świata. Więcej...>>

 Prawo do strajku
Europejski Trybunał Praw Czło-

wieka orzekł, że prawo do strajku 
jest nadrzędne względem swobód 
gospodarczych, a wolność zrzesza-
nia się i prawo do strajku nie sta-
nowią przeciwwagi dla swobody 
przedsiębiorczości. Strajk należy 
do podstawowych środków związ-
kowej ochrony interesów pracow-
niczych. Do wyroku przyczynił się 
spór pracowników portowych ze 
spółką Holship Norge AS w Dram-
men z pracodawcą, który próbo-
wał zerwać układ zbiorowy zawar-
ty w 1976 r., w którym zobowiązał 
się m. in. do zatrudniania wykwali-
�kowanych dokerów na stabilnych
warunkach. Więcej…>>

Nasza ustawa w Sejmie NASZYM ZDANIEM
18 czerwca br. przewodniczą-

cy KK NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda złożył u marszałek Sejmu 
Elżbiety Witek projekt obywa-
telski ustawy o tzw. emerytu-
rach stażowych. W razie speł-
nienia wszystkich wymogów 
marszałek Sejmu w ciągu 14 dni 
postanawia o przyjęciu projek-
tu i o miejscach udostępnienia 
projektu ustawy do publicz-
nego wglądu. Wtedy możliwe 
będzie rozpoczęcie kampanii 
promocyjnej w celu zebrania 
100 tysięcy podpisów. NSZZ „So-

lidarność” będzie miał na to trzy 
miesiące.  Więcej...>>
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Tegoroczny, 32. Międzynaro-
dowy Wyścig Kolarski Solidarności 
i Olimpijczyków ruszył w środę 23 
czerwca br.  

Na wyścig zapisało się 176 ko-
larzy z 28 drużyn. Pierwszego dnia 
zawodników i kibiców czekały dwa 
etapy – 75,1 kilometra z Pabianic 
do Łodzi i sprint po reprezentacyj-
nej ulicy Piotrkowskiej, a po połu-

32 Wyścig Solidarności 

dniu emocje na 96,9 kilometrach 
między Kutnem a Płockiem. 

W czwartek peleton ścigać 
się ma między Koluszkami a Sie-
radzem (191,6 km). Trzeci dzień 
to górzysty etap między Toma-
szowem Mazowieckim a Kielca-
mi (210 km), a kolejny to 165 km 
z Ostrowca Świętokrzyskiego do 
Stalowej Woli. Więcej...>>

Posiedzenie Komisji Krajowej 
NSZZ „S” 22 i 23 czerwca br. w 
Spale jest pierwszym od sierpnia 
2020 r. w formie stacjonarnej. KK 
NSZZ „S” obraduje m.in. nad przy-
jęciem realizacji budżetu za 2020 
r. i budżetu Komisji Krajowej na 
rok 2021, zmianie uchwały KK nr 
17/17 o zasadach oraz sposobie 
głosowania przy wykorzystywaniu 
środków bezpośredniego porozu-

miewania się na odległość, co ma 
ułatwić prace w  ytuacji ewentual-
nego powrotu obostrzeń pande-
micznych, wsparciu inicjatywy Ko-
mitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
„Emerytura za staż”. Przedstawia-
ne są informacje z prac zespołów 
Komisji Krajowej, Rady Dialogu 
Społecznego, Rady Ochrony Pracy 
oraz sekretariatów branżowych i 
regionów. Więcej...>>

Krajówka wreszcie stacjonarnie
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https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/emerytury-stazowe-piotr-duda-zlozyl-dzis-projekt-ustawy
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rusza-32-wyscig-solidarnosci-i-olimpijczykow
https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/20536-rozpoczelo-sie-pierwsze-popandemiczne-stacjonarne-posiedzenie-komisji-krajowej
http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=897:rozmowy-z-rz%C4%85dem-rp&catid=162&Itemid=797&lang=pl
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/prawo-do-strajku-jest-nadrzedne-wzgledem-swobod-gospodarczych
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/koncert-na-pamiatke-pielgrzymki-jana-pawla-ii-decalogue-10-prostych-slow
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
12,4 procenta

W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej 
miłości, jak dziecko, które zawierza wszystko, co ma najdroższego, 
tym, którzy je miłują, zwłaszcza swoim rodzicom. Potrzeba nam więc 
tej dziecięcej zdolności zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością. 

Jan Paweł II w Olsztynie, 5 czerwca 1991 r.

WYDARZYŁO SIĘ
 

 20 i 21.06.1940 r.  
Egzekucja polskiej 
elity politycznej, 
intelektualnej, 
sportowej i kultu-
ralnej w Palmirach 
(rozstrzelano 358 
więźniów).

  21.06.1996 r.  
W Warszawie 
odbyła się wielka 
demonstracja 
stoczniowców 
przeciwko 
likwidacji Stoczni 
Gdańskiej.

  26.06.1965 r.  
W Gdańsku odsło-
nięto, przeniesiony 
ze Lwowa, pomnik 
Jana III Sobieskie-
go. 

Szosa E7 do wolności
HISTORIA 1976

Tylu Polakow, wedug CBOS, widzi Francję jako faworyta Mistrzostw 
UEFA Euro 2020. Co 10 stawia na Hiszpanię. Na Niemcy stawia 9 pro-
cent badanych. Polska reprezentacja w badaniu uzyskała 1,9 proc.
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Żyvie Biełaruś

Bezpośrednią przyczyną robot-
niczych protestów w 1976 r. była 
drastyczna podwyżka cen żywno-
ści, ogłoszona 24 czerwca 1976 r. 
Podwyżki cen były konsekwencją 
pogarszającego się stanu gospodar-
ki, który starała się ukryć „propagan-
da sukcesu” epoki Edwarda Gierka. 
Nakręcanie konsumpcji od lat 70. 
odbywało się jednak za kredyty wa-
lutowe, do czasu chętnie udzielane 
przez Zachód. Do największych de-
monstracji doszło w Radomiu, Ursu-

sie i Płocku. W Radomiu podpalono 
gmach KW PZPR (był zapis cenzorski 
na ten fakt). Protesty brutalnie spa-
cy�kowano, zatrzymanych  prze-
puszczano przez szpaler bijących 
ich milicjantów, czyli tzw. ścieżki 
zdrowia. Władze wycofały się z pod-
wyżek, ale przeciwko mieszkańcom 
Radomia i Ursusa zorganizowano 
masówki i wiece. Wydarzenia z 1976 
r. zaowocowały powstaniem Komi-
tetu Obrony Robotników (KOR).
Więcej…>>

Gdańska „Solidarność” przeka-
zała kserokopiarkę na potrzeby re-
dakcji prowadzonej przez dzienni-
karza Andrzej Pisalnik i jego żonę 
Iness Todryk.

–  W kwietniu w czasie przesłu-
chania w Komitecie Śledczym w 
sprawie przebywających w areszcie 
dwojga polskich działaczy, dzienni-
karza Andrzeja Poczobuta i Andże-
liki Borys, prezes Związku Polaków 
na Białorusi, śledczy zasugerował 
mi, że następnym razem mogę 
być wezwany już jako oskarżony. 
Również w czasie mojego przesłu-

chania przez prokuratora Grodna 
o�cjalnie mnie poinformowano,
że jeżeli będę dalej w mediach 
komentował sytuację Polaków na 
Białorusi, to zostanę aresztowany 
– wspomina białoruski dziennikarz 
o polskich korzeniach, który wspar-
cie i możliwość zamieszkania otrzy-
mał od Miasta Sopot i od fundacji 
„Wolność i Demokracja”. 

Para uchodźców prowadzi por-
tal znadniemna.pl, wydaje czaso-
pisma „Głos znad Niemna” i „Maga-
zyn Polski” (obecnie tylko w formie 
elektronicznej).  Więcej...>>

Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy ZRG NSZZ „S” na antenie Radia 
Gdańsk 23 czerwca br. mówił, że nie 
ma lepszego sposobu na przetesto-
wanie demokracji bezpośredniej 
niż zebranie podpisów pod obywa-
telskim projektem ustawy wprowa-
dzającej tzw. emerytury stażowe.

– Emerytury stażowe to przy-
wilej obywateli, więc NSZZ „Soli-
darność” liczy na duże społeczne 
poparcie. Bierzemy sprawy w swo-
je ręce. Na początku lipca formal-
nie rozpoczniemy akcję zbierania 
podpisów ponad podziałami poli-
tycznymi. Stwierdziliśmy, że prace 

„Stażowe” na antenie 

nad tą inicjatywą idą na tyle źle, że 
musimy przyspieszyć. W państwie 
demokratycznym nie ma lepszego 
sposobu, niż zebranie określonej 
liczby podpisów obywateli i zło-
żenie projektu ustawy w Sejmie. 
Mam nadzieję, że skorzystanie 
z tej formy demokracji bezpośred-
niej, czyli inicjatywy obywatelskiej, 
odniesie skutek - mówił w Radiu 
Gdańsk Krzysztof Dośla.  Audycja 
tutaj…>>

Mieszkańcy Trójmiasta naj-
chętniej w kraju poddają się ak-
cji szczepienia. W Gdańsku na 
470 805 mieszkańców zaszczepio-
nych przynajmniej jedną dawką 
jest 268 460, a w pełni zaszczepie-
ni to 211 611 (44,9 proc.), w Sopo-
cie z 35 286 mieszkańców jedną 
dawkę przyjęło 19 566, a w pełni 
zaszczepieni to 15 826 sopocian 
(44,9 proc.). To statystycznie naj-
lepsze wyniki w kraju. W Gdyni (8 
miejsce) na 244 969 mieszkańców 

co najmniej jedną dawkę przyjęło 
133 595, w pełni zaszczepieni to 
103 742 (42,3 proc.).  

Z kolei np. w Sierakowicach 
w pełni zaszczepiło się 13,7 proc. 
mieszkańców, w gm. Borzytu-
chom 15,4 proc., w Zblewie 16,3 
proc. Liczba osób w pełni zaszcze-
pionych w woj. pomorskim to 
744 574. W gminach na Podhalu 
zaszczepił się co siódmy mieszka-
niec (wskaźnik zaszczepienia gó-
rali 13-15 proc.). Więcej...>>

Kto się szczepi?

Po czerwcowej waloryzacji 
stany kont ubezpieczonych, na 
których gromadzone są składki na 
ubezpieczenie emerytalne, wzro-
sły o 5,41 proc., a stany subkont 
o 5,23 proc. Wysokość waloryzacji 
konta zależy od in�acji (wzrostu
cen towarów i usług) i przypi-

su składek (wzrostu płac i liczby 
ubezpieczonych) z poprzedniego 
roku. Waloryzacja subkonta to 
pochodna dynamiki wzrostu PKB 
z ostatnich 5 lat. Informacja jest 
udostępniona w formie elektro-
nicznej na Platformie Usług Elek-
tronicznych (PUE ZUS).  

ZUS nam liczy
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/1976-szosa-e7-do-wolnosci-przez-radom-i-ursus
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/gosc-dnia-radia-gdansk/item/128772-solidarnosc-zbiera-podpisy-pod-projektem-ws-emerytur-stazowych-krzysztof-dosla-nie-ma-lepszego-sposobu
https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/na-bialorusi-nie-ma-takiej-sily-jaka-byla-solidarnosc-w-1980-roku
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