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Warszawa, 24.01.2012 r.
KOMUNIKAT
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ze spotkania z przedstawicielami organizacji samorządowych
24 stycznia 2012 r. w Warszawie

Wymiana informacji, dialog, kolejne spotkania tematyczne – to najważniejsze
ustalenia ze spotkania Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” z przedstawicielami organizacji samorządowych.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Prezydium SKOiW uczestniczyli
przedstawiciele organizacji samorządowych - członkowie Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, m.in. wójt gminy Lubicz - współprzewodniczący Komisji
Wspólnej, sekretarz generalny Związku Powiatów Polskich, wiceprezydent Mielca, dyrektor
Wydziału Edukacji Miasta Bydgoszcz.
Rozmowy toczyły się w przyjaznej atmosferze. Przewodniczący SKOiW Ryszard
Proksa zasygnalizował

obszary wspólnego działania jednostek samorządu terytorialnego

i NSZZ „Solidarność”, tj.:
- współpraca w sprawie zwiększenia nakładów na oświatę, w tym przekazywanie
subwencji na przedszkola i dotacji celowej na płace nauczycieli,
- podnoszenie jakości pracy szkół, warunków nauczania i pracy nauczycieli,
- określenie standardów edukacyjnych,
- zapobieganie likwidacji szkół,
- uznanie oświaty jako priorytetu w dobie kryzysu,
- objęcie nauczycieli szkół niepublicznych takim samym statusem zawodowym jaki
mają nauczyciele szkół publicznych.
Przedstawiciele organizacji samorządowych wyrazili zadowolenie z możliwości
wspólnego spotkania. Zdając sobie sprawę, że w wielu kwestiach istnieją odmienne
stanowiska samorządów i związków zawodowych, samorządowcy są gotowi współpracować
w tych obszarach, co do których nie ma różnic. Takimi są np. nakłady na oświatę,
wprowadzenie standardów edukacyjnych, objęcie dzieci przedszkolnych subwencją
oświatową.

Przedstawiciele związków samorządowych odnosząc się do problemów poruszonych
przez członków Prezydium SKOiW podnosili m.in., że winnym likwidacji szkół jest algorytm
naliczania subwencji oświatowej, który uzależnia jej wysokość od liczby uczniów.
Samorządom nie zależy na 8 godzinnym
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samorządów chcieliby także zmian w systemie płacowym nauczycieli, m.in. włączając
niektóre dodatki do wynagrodzenia

zasadniczego oraz

zmian w awansie zawodowym

nauczycieli.
W sprawie obniżenia obowiązku szkolnego samorządowcy opowiadają się za tym, aby
sześciolatki poszły do szkoły już od września 2012 r., natomiast te dzieci, które zdaniem
rodziców, nie są do tego przygotowane mogłyby rozpoczynać naukę później.
Strony spotkania ustaliły, że będą wzajemnie przekazywać sobie informacje
i kontynuować rozmowy w segmentach tematycznych.
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