
 
 

       Afiliant 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, tel.(58)308 44 59, 308 42 78, 308 42 86, fax (58)  308 42 77 
       edukacja@solidarnosc.org.pl          
 www.solidarnosc.org.pl/oswiata 
            Warszawa, 6.11.2012 r. 
 

KOMUNIKAT 
z posiedzenia Prezydium SKOiW NSZZ „S” w  dniach 5-6 listopada 2012 r.                             

w  Warszawie 

 

 Działania Sekcji Krajowej w sprawie proponowanych przez samorządy zmian  

w prawie oświatowym, organizacja konferencji oświatowej 6 grudnia br. w Warszawie, 

przygotowania do Rady SKOiW w Gdańsku – to główne tematy obrad Prezydium 

SKOiW NSZZ „S”. 

 

Prezydium SKOiW  omówiło aktualną sytuację w sprawie Karty Nauczyciela    

 i Ustawy o systemie oświaty po spotkaniach w MEN i Sejmie RP.  

W regionach prowadzona była akcja informacyjna o zagrożeniach wynikających z propozycji 

zmian w ustawach oświatowych zgłoszonych przez korporacje samorządowe. Na tej 

podstawie Rada Sekcji podejmie decyzje w sprawie dalszych działań. 

Prezydium zdecydowało o organizacji w Warszawie ogólnopolskiej konferencji   

„ Dokąd  zmierza Oświata  w Polsce? Szanse i zagrożenia dla polskiej oświaty w kontekście 

proponowanych zmian.” Na konferencję zostaną zaproszeni m. in. eksperci, przedstawiciele 

Sejmu   i Senatu,  MEN,  korporacji samorządowych oraz centralne media.  

Projekt budżetu państwa na 2013 r. nie przewiduje żadnej waloryzacji wynagrodzeń 

nauczycieli, co oznacza spadek ich realnych płac przy wzroście cen towarów i usług. Oprócz 

tego ustawy okołobudżetowe przewidują zamrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych na poziomie z 1 stycznia 2012 r. oraz  możliwość zmniejszenia przez Jednostki 

Samorządu Terytorialnego odpisu na doskonalenie nauczycieli z 1 proc. do 0,5 proc. 

planowanych wynagrodzeń  w roku 2013 r. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, w 

porozumieniu z  „S” oświatową,  negatywnie zaopiniowała te zapisy.  Połączone komisje 

sejmowe: edukacji i samorządu terytorialnego, podczas wspólnych obrad głosami koalicji 

PO-PSL pozytywnie zaopiniowały te zmiany.  

Prezydium SKOiW zajęło się także problemami: utraty statusu nauczyciela przez 

pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministerstwu Pracy  

i Polityki Socjalnej oraz  praktycznym „wygaszaniem” kolegiów nauczycielskich  

i językowych. 

 

    Sekcja Krajowa 
Oświaty i Wychowania 

NSZZ 



Ponadto Prezydium Sekcji Krajowej podjęło decyzje w sprawie szkoleń  

i rozwoju Związku. Przygotowało program Rady SKOiW, która odbędzie się w Gdańsku  

15-16 listopada br.  

 

 

Rzecznik SKOiW NSZZ „S” 
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