
 

 
Adres witryny: www.wzzfo.pl    Facebook https://www.facebook.com/WZZFO/     Adres wydawcy: 3 Maja 8/3, 85-016 Bydgoszcz 

W tym 

numerze: 

 Rozmowy      
w Warszawie 

 

 Wybory        
w strukturach 
wojewódzkich  

1 

 
 
 

1 
 

 Min. Czarnek 
gra na czas… 

 

2 

 
 

 Z obrad    
Zarządu CESI 

 

 Węgiel dla 
szkół to nie 
KŁOPOTek 

 

3 

 

 
 

4 
 
 
 

  

             

 

Rozmowy w Warszawie 

        05 grudnia 2022                     Str. 1  Numer   VII/2022 (134) 

Redaktor Naczelny: 
Damian Marian Dziatkowiak 

 

Adres redakcji: 
ul. 3 Maja 8/3 

85 - 016 Bydgoszcz 

 

Tel./fax.: 
52 585 11 37 

52 585 12 52 

 

Email: 
wzzfo.pl@gmail.com  

 

Wydawca: 
Wolny Związek Zawodowy 

„Forum-Oświata”  

 Zarząd Krajowy 

 

Numer rejestrowy: 
R Pr 834 

30 listopada br. w Warszawie 
odbyły się rozmowy kierownic-
twa Ministerstwa Edukacji i 
Nauki (min. Przemysław Czar-
nek i minister Dariusz Piont-
kowski) z reprezentatywnymi 
związkami zawodowymi zrze-
szającymi nauczycieli. 
Ze strony Forum Związków 
Zawodowych w spotkaniu wzię-
li udział Sławomir Wittkowicz 
(członek Prezydium FZZ i prze-
wodniczący WZZ „Forum-
Oświata”) oraz Ewa Tatarczak 
(członek Zarządu Głównego 
FZZ i przewodnicząca ZZ 
„”Rada Poradnictwa”). 
Ministerstwo ustaliło dwa głów-
ne tematy spotkania: nauczy-
cielskie świadczenia kompensa-
cyjne oraz ocena pracy nauczy-
ciela. 
W kwestii nauczycielskich 
świadczeń kompensacyjnych 
ustalono dwie kwestie: 
1. objęcie prawem do tego 
świadczenia nauczycieli z po-
radni psychologiczno-
pedagogicznych – na razie 
wstępna zgoda MEiN, która 
wymaga konsultacji w ramach 
Rady Ministrów; 
2. objęcie zdjęciem zakazu pra-
cy nauczycieli przedmiotow-
ców, którzy będą mogli zatrud-
nić się w szkołach, gdzie uczą 

się dzieci ukraińskie…. Ta pro-
pozycja budzi nasze kontrower-
sje, z uwagi na fakt nierównego 
traktowania nauczycieli przeby-
wających na świadczeniach 
kompensacyjnych. 
Odnośnie zmian w procedurze 
dokonywania oceny pracy nau-
czycieli Ministerstwo pozytyw-
nie odniosło się do uwag zgło-
szonych przez WZZ „Forum-
Oświata” dotyczących: 
1. zagwarantowania nauczycie-
lowi i reprezentującemu go 
związkowi zawodowemu rów-
nego dostępu stron do zgroma-
dzonej dokumentacji, m.in. do 
opinii wyrażonych przez samo-
rząd uczniowski i nauczyciela-
metodyka, 
2. zapoznania nauczyciela i 
związku zawodowego ze stano-
wiskiem dyrektora w przypadku 
złożenia do kuratora odwołania 
od zaniżonej oceny pracy. 
Ministerstwo nie zajęło jedno-
znacznego stanowiska w kwestii 
całkowitego zniesienia wskaźni-
ków i relacji procentowych, 
które warunkują otrzymanie 
konkretnej oceny pracy. 
Podczas spotkania przewodni-
czący WZZ „Forum-Oświata” 
wskazał, że głównym problem 
do natychmiastowego rozwiąza-
nia są spadające realnie wyna-

grodzenia nauczycieli. Przypo-
mniał najważniejsze postulaty 
Związku w tej sprawie m.in. 
20% podwyższenie wynagro-
dzeń zasadniczych nauczycieli 
dyplomowanych i mianowa-
nych oraz zniesienie dyskrymi-
nującego przepisu, który uza-
leżnia prawo do dodatku za 
trudne warunki pracy z dziećmi 
o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych od faktu zatrudnienia 
w szkole specjalnej. Minister D. 
Piontkowski jednoznacznie 
stwierdził, że wszelkie podwyż-
ki wynagrodzeń dla nauczycieli 
są uwarunkowane zgodą związ-
ków zawodowych na podniesie-
nie pensum – nieoficjalnie wia-
domo, że rządowa propozycje 
opiewa na pensum na pozio-
mie…. 26 godzin!!! 
Ze strony WZZ „Forum-
Oświata” nie ma zgody na taką 
propozycję strony rządowej. 
Następne spotkanie kierownic-
twa MEiN ze związkami zawo-
dowymi wstępnie zaplanowano 
na styczeń 2023 r. Głównym 
tematem zapowiedzianym przez 
Ministerstwo ma być kwe-
stia…. biurokracji w szkole. 
 
  SW 

Wybory władz Związku w poszczególnych województwach 

Zakończyły się kolejne wybory 
statutowych władz organizacji 
wojewódzkich WZZ „Forum-
Oświata” na V kadencję. 
 
W województwie łódzkim Za-
rząd Wojewódzki będzie działał 
w składzie: kol. Katarzyna 
STRZELECKA-przewodniczą-
ca oraz kol. Grzegorz MUSKA-
ŁA, Joanna MOZDRZANOW-
SKA, Wojciech BERŁOWSKI i 
Dariusz ROGULSKI. 
 
W województwie śląskim wy-
brano Zarząd Wojewódzki w 

składzie: kol. Tomasz SZY-
MANKIEWICZ-przewodniczą-
cy oraz kol. Piotr REJMAN, 
Ryszard KULAK, Krzysztof 
KAWKA, Joanna SMOLIŃ-
SKA, Tomasz KIEPURA, Bog-
dan HUCZKO, Waldemar KA-
ROŃ, Ryszard PLESZKA, Ad-
am ŁUĆ i Anna LASEK-
STARZEC. 
 
W województwie lubuskim 
Zarząd Wojewódzki będzie 
działał w składzie: kol. Agata 
HARCIAREK-przewodnicząca 
oraz kol. Hanna MUSIEJKIE-

WICZ, Beata ZAWALNA i 
Magdalena BILSKA. 
 
W województwie podkarpac-
kim Zarząd Wojewódzki bę-
dzie działał w najbliższej ka-
dencji w składzie: kol. Iwona 
RUTKOWSKA-WYDRA-prze-
wodnicząca oraz kol. Bogusła-
wa DYNEK i Monika JANO-
WY. 
 
WSZYSTKIM WYBRANYM 
SERDECZNIE GRATULUJE-
MY! 
  SW 

http://www.wzzso.pl
https://www.facebook.com/WZZFO/
http://www.cesi.org/
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Sławomir Wittkowicz—Przewodniczący 
WZZ „Forum-Oświata” w wywiadzie 
udzielonym Portalowi Samorządowemu 
wyjaśnia, w jaki sposób Minister Czar-
nek gra na czas i dlaczego samodzielne 
rozmowy ZNP z MEiN to błąd. Poniżej 
przedstawiamy cały wywiad: 
 
„Minister Czarnek cynicznie gra na 
czas. Dziwię się, że ZNP to kupuje 
 
Spotkanie Związku Nauczycielstwa 
Polskiego z kierownictwem resortu 
edukacji odbyło się poza jakąkolwiek 
konsultacją, nawet szczątkową, z or-
ganizacjami, z którymi Sławomir Bro-
niarz zawarł porozumienie. I to jest 
bardzo duży błąd, bo to osłabia walkę 
związków zawodowych o wyższe wy-
nagrodzenia w 2022 r. - mówi Sławo-
mir Wittkowicz, przewodniczący 
WZZ "Forum - Oświata". 
 

 ZNP popełnia, zdaniem Wittko-
wicza, dokładnie ten sam błąd, 
który zrobiła Solidarność oświa-
towa, godząc się na indywidual-
ną rozmowę z rządem z pominię-
ciem innych partnerów społecz-
nych. 

 Spotkanie z ministrem Czarn-
kiem – i to z udziałem premiera 
– zabiegały związki zrzeszone w 
Międzyzwiązkowym Komitecie 
Protestacyjnym. 

 Brak jedności nauczycielskich 
związków zawodowych to, jak 
przekonuje nasz rozmówca, efekt 
wielu błędnych decyzji, prze-
świadczenia o swojej wielkości i 
niewyciągnięcia wniosków z 
przeszłości. 

 
W środę (9.11) odbyło się spotkanie 
kierownictwa Ministerstwa Edukacji i 
Nauki z przedstawicielami Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. O czym mó-
wiono? Pana tam nie było. 
 
Sławomir Wittkowicz, przewodniczą-
cy Wolnego Związku Zawodowego 
„Forum – Oświata”: - Oczywiście, że 
nie, ponieważ z przekazów medialnych 
wynika, że to minister zaprosił kierow-
nictwo Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego i tyle. Więc nie jesteśmy stroną. 
Na szczęście nie jesteśmy też Związ-
kiem Nauczycielstwa Polskiego. 
 
Na szczęście? Dlaczego? 
 
- Bo jesteśmy odrębną organizacją 
związkową. 
 
To oczywiste. Więc jak pan ocenia to 
spotkanie? Co może z niego wynikać 
dla środowiska? 
 

- Trudno mi powiedzieć, bo na stronie 
ZNP są tylko ogólne informacje, jaką te-
matykę poruszano. Ale trzymamy kciuki, 
żeby koledzy ze Związku Nauczycielstwa 
Polskiego osiągnęli sukces, bo to będzie 
sukces dla całego środowiska. Niestety, 
mam jednak wrażenie, że to będzie taki 
sam sukces, jak samodzielne negocjacje 
oświatowej Solidarności z MEiN pod nad-
zorem prezydenta w grudniu roku ubiegłe-
go. Myślę, że efekt będzie dokładnie taki 
sam, czyli żaden. 

Czyli to przeszkodzi w upominaniu się 
środowiska o wyższe wynagrodzenia i 
inne sprawy związane z zawodem nau-
czyciela? 
 
- Myślę, że kierownictwo ZNP popełniło 
duży błąd, dając się wpuścić w dyskusję 
jeden na jeden, zamiast wykorzystać moż-
liwość prowadzenia rozmów i negocjacji 
w formacie Międzyzwiązkowego Komite-
tu Protestacyjnego. Ale to są pytania do 
prezesa Broniarza, bo on był inicjatorem 
rozmów międzyzwiązkowych, więc ja nie 
będę się tutaj wyrywał do odpowiedzi. 
 
Za dużo polityki, za mało konkretów. To 
wszystkich osłabia 
 
Poczekam, co szefostwo ZNP ma do za-
proponowania. Niestety, obserwując to, co 
działo się w trakcie tzw. miasteczka edu-
kacyjnego, nie spodziewam się fajerwer-
ków. Nie był to punkt startu do wspólnej 
walki o najważniejsze kwestie – w dniu, 
który był poświęcony tematom płacowym, 
postulaty płacowe praktycznie w ogóle nie 
wybrzmiały. Dyskutowano o wszystkim, 
ale odniosłem wrażenie, że bardziej jest to 
akcja polityczna niż akcja związkowa i 
propracownicza. 
 
W takich sytuacjach wiele zależy od 
organizatorów. 
 
- Zwłaszcza gdy organizuje się takie wy-
darzenie. W tym samym czasie, w moim 
regionie, organizowaliśmy wspólnie z 
ZNP i Solidarnością akcję propagandową 
w autobusach i tramwajach, a także 
wspólną pikietę przed siedzibą kuratora 
oświaty. I środowisko zostało przez społe-
czeństwo bardzo pozytywnie odebrane, bo 
potrafiliśmy się ograniczyć do naprawdę 
podstawowych problemów oświaty, które 

bardzo mocno wybrzmiały. 
Niestety - moim zdaniem, bo zarząd krajo-
wy WZZ nie poświęcał jeszcze uwagi roz-
mowom ZNP z MEiN - na szczeblu krajo-
wym ZNP popełnia dokładnie ten sam błąd, 
który zrobiła Solidarność oświatowa, go-
dząc się na indywidualną rozmowę z rzą-
dem, z pominięciem innych partnerów spo-
łecznych. To osłabia wszystkich. To jest na 
rękę ekipie rządzącej, bo dzieli środowisko, 
zyskując czas. 
 
Pozytywnych efektów nie będzie 
 
- Jestem przekonany, że ani to spotkanie, ani 
następne - które, jak słyszałem, zaplanowa-
no na 30 listopada - nie przyniosą efektu, 
który wspólnie zarysowaliśmy, łącznie z 
Solidarnością, że ma być podwyżka o 20 
proc. w tym roku. I to jest moje zasadnicze 
pytanie do prezesa ZNP: czy taka podwyżka 
będzie? Bo jeżeli będzie, przyklasnę mu i 
pogratuluję. 
 
Muszę pana zapytać właśnie o to. Czy ten 
postulat podwyżki jeszcze w tym roku 
zniknął już z horyzontu całkowicie? 
 
- Nie, przynajmniej jeżeli chodzi o moją 
organizację związkową. Natomiast jeżeli 
inne związki zamilkły w tej sprawie, to 
możliwość realizacji tego postulatu jest 
zdecydowanie niższa. I tego nie będę ukry-
wał. Nie będę robił dobrej miny do gry, 
którą bardzo negatywnie oceniam. 
 
Nie tylko pan. W komentarzach pod in-
formacjami na temat spotkania pan Bro-
niarz dostał kilka cierpkich uwag, m.in. 
taką, że chce załatwić problemy kadrowe 
osobami będącymi na świadczeniu kom-
pensacyjnym i emerytami, a gdzie miejsce 
dla młodych. 
 
- To jest ratowanie sytuacji na 3 lata, góra 5. 
W ten sposób nie rozwiąże się żadnego pro-
blemu. Podstawą jest to, co od kilku lat po-
wtarzamy do znudzenia, że bez godziwych 
wynagrodzeń nie ma możliwości przycią-
gnięcia do tego zawodu nowych ludzi. 
Tych, na których nam jako społeczeństwu 
powinno szczególnie zależeć. 
Może zabrzmi to dość górnolotnie, ale jeśli 
zależy nam na przyszłości naszych dzieci, to 
nie może być takiej sytuacji, że propozycja 
płacowa dla wykształconego człowieka 
oscyluje w granicach minimalnego wyna-
grodzenia za pracę, bo to jest uwłaczające. 
 
Jakie są dalsze plany związku, którym 
pan kieruje? Czy rezygnujecie z akcji 
protestacyjnej? 
 
- Akurat w przyszłym tygodniu mamy po-
siedzenie zarządu, więc nie będę wybiegał 
przed to gremium, ale z całą pewnością 
przeanalizujemy obecny ruch ZNP, bo prze-
cież mamy z nim formalne porozumienie z 
15 września br. o wspólnym działaniu w 

„Minister Czarnek cynicznie gra na czas…” 

http://www.wzzso.pl
https://www.facebook.com/WZZFO/
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ramach Międzyzwiązkowego Komitetu 
Protestacyjnego. Więc w tej sytuacji 
zastanowimy się, co jest możliwe dalej.  
 
Zerwiecie to porozumienie? 
 
- My się nie obrażamy. Gdyby Ryszard 
Proksa załatwił 20-proc. podwyżkę, to 
bym mu pogratulował. Jeżeli dziś zała-
twi to Sławomir Broniarz, to butelkę 
dobrej whisky ma gwarantowaną. 
 
Komitet protestacyjny pod znakiem 
zapytania 
 
Nie o to mi chodziło, ale skoro już 
pan to powiedział, to z przyjemnością 
odnotuję. Pytałem o waszą współpra-
cę z ZNP. 
 
- Będziemy to analizować. To jest cy-
niczna gra na czas ze strony ministra 
edukacji i nauki, którą doskonale rozu-
miem. Natomiast nie jestem w stanie 
zrozumieć doświadczonego szefa 
związku zawodowego, który to kupuje. 
I robi to samodzielnie. To spotkanie 
odbyło się całkowicie poza jakąkolwiek 
konsultacją, nawet szczątkową, z orga-
nizacjami, z którymi Sławomir Broniarz 
zawarł porozumienie. I to jest bardzo 
duży błąd, bo to osłabia walkę związ-
ków zawodowych o wyższe wynagro-
dzenia w 2022 r. 
Bardzo negatywnie oceniam to spotka-
nie, bo to odbiera nam argumenty. Pro-
szę zwrócić uwagę, że w manifestacji 
służb mundurowych uczestniczyli nie 
tylko przedstawiciele związków zrze-
szonych w FZZ (policjanci, strażnicy 
graniczni, więzienni - prawie 90 proc. 

obecnych). Oni potrafili iść ławą. 
To świadczy o słabości liderów środo-
wiska oświatowego. I to trzeba sobie 
powiedzieć wprost, jasno, żeby środo-
wisko nie żyło złudzeniami, że jedna 
organizacja jest w stanie coś załatwić. 
Kategorycznie stwierdzam, że nie. 
Żadna z organizacji - bez względu na 
jej liczebność - nie jest w stanie zała-
twić tych postulatów. 
 
Wygląda na to, że w środowisku 
oświatowym nie jest to możliwe. 
 
- To jest efekt wielu błędnych decyzji, 
przeświadczenia o swojej wielkości i 
niewyciągnięcia wniosków z przeszło-
ści. Przypomnę, że w grudniu ubiegłe-
go roku Solidarność prowadziła roz-
mowy z udziałem szefa Komisji Kra-
jowej „Solidarności”, Prezydenta Rze-
czypospolitej, premiera i ministra 
edukacji, z których po trzech tygo-
dniach nie zostało nic. Kompletnie! I 
ZNP mając tego typu doświadczenie, 
będąc największym związkiem bran-
żowym w Polsce, nie jest w stanie 
tego zrozumieć. 
Moim zdaniem tak zwane ścisłe pre-
zydium ZNP uwierzyło w to, że w 
stosunkowo krótkim czasie zmieni się 
władza i załatwią to z nowymi. Uwa-
żam, że to duży błąd. 
 
A może przyczyna jest prozaiczna – 
zapraszało się, krytykowało, więc w 
końcu minister odpowiedział i trze-
ba było iść? 
 
- Nie będę tego komentował. Przypo-
mnę tylko, że o takie spotkanie z mini-

strem Czarnkiem - i to z udziałem 
premiera - zabiegaliśmy wspólnie. 
Teraz rozumiem, że ZNP wycofało się 
z żądania spotkania z premierem z 
udziałem wszystkich związków zawo-
dowych, bo tak mogę to odczytać. 
 
Nikt teraz nie myśli o strajku 
 
Czy jako związek myślicie jeszcze o 
strajku? 
- Jeśli już, to tylko w kontekście wio-
sny. Innej możliwości nie ma, bo pro-
cedura sporu zbiorowego trwa od 2 do 
3 miesięcy. 
 
Nie ma żadnego sygnału, że się spo-
tkacie w ramach trójstronnej komi-
sji? 
 
- Nie. Ale w środę akurat było wspól-
ne spotkanie Zespołu ds. Usług Pu-
blicznych RDS, gdzie na 8 punktów 
zgłoszonych do dyskusji 7 było ZNP. 
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 
11:00, ale - niestety - po 20 minutach 
zostało zakończone, bo nie było ani 
jednego przedstawiciela ZNP, co de-
precjonuje zarówno Zespół RDS, jak i 
postawę zaprezentowaną przez wnio-
skodawców. 
Dyskusja miała dotyczyć kilku rozpo-
rządzeń ministra edukacji i nauki, o 
których chciał rozmawiać ZNP, w tym 
m.in. pracowników niepedagogicz-
nych, po czym nie pojawił się nikt z 
wnioskodawców, bo mieli spotkanie w 
MEiN. To naprawdę żenujące.” 
 
Źródło: portalsamorzadowy.pl 
 
   DD 

 
02 grudnia 2022 roku odbyło się kilkugo-
dzinne, zorganizowane w trybie hybrydo-
wyn, posiedzenie Zarządu CESI. Człon-
kowie Zarządu omówili bieżącą sytuację 
w Europie, nie tylko z perspektywy go-
spodarczo-ekonomicznej, ale również 
politycznej, oraz zajęli się sprawami 
członkowskimi, finansowymi i związany-
mi z realizowanymi obecnie oraz projek-
towanymi aktywnościami i inicjatywami.  
 
Istotnym punktem obrad było wysłucha-
nie sprawozdania Skarbnika, który wraz z 
Sekretarzem Generalnym omówił realiza-
cję budżetu na rok 2022. Nikomu nie 
trzeba tłumaczyć, w jak trudnym okresie 

znajduję się większość Europejczyków i 
gro gospodarek na kontynencie, dlatego 
cieszy realizacja programu działań na 
2022 rok w ramach zaplanowanych w 
budżecie środków. Kierujący Akademią 
Europa Marcello Pacifico pokreślił, że 
udało się z sukcesem zakończyć dwa 
projekty współfinansowane przez Unię 
Europejską – Pulser i DiWork. W ra-
mach tego drugiego projektu odbyły się 
dwa spotkania kierownictwa CESI z 
szefostwem naszej Organizacji, w tym 
jedno w Bydgoszczy w formule hybry-
dowej w kwietniu 2022 r. Rok 2023 w 
propozycji Skarbnika wygląda ambitnie, 
przede wszystkim ponownie ze względu 
na przewidywane projekty Akademii 
Europa, ale jednocześnie bezpiecznie i 
przewidywalnie. 
  
Sekretarz generalny CESI Klaus Heeger 
przedstawił sprawozdanie z ostatnich 
prac Sekretariatu Generalnego oraz prio-
rytety pracy naszej europejskiej centrali 
na kolejny rok. Wśród najważniejszych 
zagadnień znajdą się takie tematy jak: 
pogarszająca się kondycja psychiczna 
zatrudnionych w sektorze usług publicz-

nych, zdrowie w miejscu pracy, cyfrowa 
transformacja i zmiany klimatyczne. 
Członkowie Zarządu zapoznali się rów-
nież z kalendarzem pracy na rok 2023.  
 
Sprawozdanie z działalności i priorytety 
na następny rok przedstawił także prze-
wodniczący Komisji Młodych CESI 
Matthäus Fandrejewski. CESI zależy na 
aktywności tej komisji, gdyż wszędzie 
w Europie obserwujemy coraz większe 
trudności z pozyskiwaniem młodych 
ludzi do aktywności i pracy na rzecz 
związków i w ogóle środowisk zawodo-
wych.  
 
Przedstawicielem WZZ „Forum-
Oświata” na posiedzeniu Zarządu CESI 
2 grudnia 2022 r. był kol. Damian 
Dziatkowiak – Wiceprzewodniczący 
Zarządu Krajowego naszego Związku. 
 
    
   DD 

Z obrad Zarządu CESI 

http://www.wzzso.pl
https://www.facebook.com/WZZFO/
http://www.cesi.org/
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Gmina Warlubie poradziła sobie z bra-
kiem funduszy na oświatę przez 
„zaciskanie pasa” nauczycielom, po 
prostu zaoszczędzono na nagrodach z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej…  
Włodarze małej gminy na północy woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego znaleź-
li doskonały sposób na zaoszczędzenie 
pieniędzy w dziurawym budżecie. Po-
mysł był bardzo prosty. Skoro nauczy-
ciele i tak korzystają w pracy ze swojego 
prywatnego sprzętu, doposażają pracow-
nie z własnych pieniędzy, za które rów-
nież kupują pomoce dydaktyczne, to 
może i dołożą się tym razem do zasypa-
nia dziury w budżecie gminy?  
Doskonałą okazją do realizacji tego po-
mysłu był zbliżający się 14 października 
2022 r., a więc Dzień Edukacji Narodo-
wej obchodzony w całym kraju. Wystar-
czyło tylko nie wypłacić wszystkich 
środków przeznaczonych na nagrody 

Wójta Gminy i dyrektorów szkół dla nau-
czycieli, które od wielu lat były bardzo 
mizerne, ale w tym roku pokazano, że moż-
na zaoszczędzić jeszcze bardziej!!!  
Sam Włodarz Gminy okazał się najwięk-
szym oszczędzającym przy rozdawaniu 
nagród. Nie jest żadną tajemnicą, że Nagro-
dy Wójta w Gminie Warlubie od zawsze 
były przyznawane wyłącznie dyrektorom 
szkół, mimo że jest ich tylko trzech.   
Trudne czasy, w jakich się znaleźliśmy, 
faktycznie zobowiązują do zaciskania pasa, 
ale w tej Gminie dotyczy to tylko pracow-
ników edukacji. Gdy czytamy dane udo-
stępnione przez UG w Warlubiu, z których 
jasno wynika, że podwyżki dla urzędników 
wynosiły około 3.295,00 zł (miesięcznie), 
łatwo policzyć, że tylko jeden urzędnik 
otrzymał w stosunku rocznym 39.540,00 zł 
więcej. Ponadto, urzędnicy otrzymywali 
również nagrody sięgające nawet  4600.00 
zł. W Urzędzie Gminy pracuje takich 

urzędników kilka tuzinów, łatwo więc 
oszacować, jakie kwoty zostały przezna-
czone na podwyżki, a o nagrodach dla 
nauczycieli nie będzie już nawet po co 
wspominać…  
Najwyraźniej, zdaniem włodarzy Gminy, 
pedagodzy najprawdopodobniej nie po-
trzebują pieniędzy, ponieważ nie pracują 
dla nich, a najpewniej dla idei, jakkol-
wiek mało oryginalnie by to już nie 
brzmiało… 
Zagadką Gminy Warlubie jest jeszcze, 
co, dzięki takiej polityce Gminy, będą 
finansowali nauczyciele w przyszłym 
roku? Być może będzie to wyposażenie 
nowo budowanego przedszkola albo 
droga, bo przedszkole mogą przecież 
urządzić  za własne pieniądze…. 
 
Przekonamy się zapewne niedługo! 
 
           KO 

Węgiel dla szkół to dla nas żaden KŁOPOTek…  

http://www.wzzso.pl
https://www.facebook.com/WZZFO/

