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KOMUNIKAT 
prasowy   

 
z posiedzenia Rady  SKOiW NSZZ „Solidarność”  

w dniach 15-16 listopada 2012 r. w Gdańsku 
 
 

„S” oświatowa zdecydowanie przeciwna samorządowym propozycjom zmian  

w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty. Rada Sekcji Krajowej domaga się 

utrzymania statusu nauczyciela przez pracowników placówek opiekuńczo-

wychowawczych. Związkowcy zwrócili się także do Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie wydłużenia o 2 lata funkcjonowania Nauczycielskich Kolegiów 

Języków Obcych. 

 

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  negatywnie 

odniosła się do samorządowych propozycji zmian  w ustawie - Karta Nauczyciela i Ustawie  

o systemie oświaty.  

- Propozycje te są szkodliwe dla jakości polskiej edukacji i warunków pracy nauczycieli. 

Jedyną przesłanką proponowanych zmian jest trudna sytuacja budżetowa jednostek 

samorządów terytorialnych, będąca efektem polityki finansowej państwa. Przedstawiony 

projekt w żadnym wypadku nie poprawia warunków pracy nauczycieli, kształcenia dzieci  

i młodzieży, nie wpływa także na podnoszenie jakości pracy szkół - stwierdzają członkowie 

Rady. 

Za szczególnie groźne dla polskiego systemu edukacji  „S” oświatowa uznaje 

propozycje: 

- zmian statusu zawodowego nauczyciela ( zwiększenie pensum, ograniczenie czasu urlopu 

wypoczynkowego, zmiany w awansie zawodowym, itp.), 

- zmniejszenia procentowego odpisu na doskonalenie zawodowe, 

- zmian w procedurze udzielania urlopów dla poratowania zdrowia zwłaszcza przy znacznym 

wydłużeniu wieku emerytalnego,       

- zniesienia limitu uczniów w szkołach, które mogą być przekazane do prowadzenia innym 

podmiotom niż jednostki samorządu terytorialnego, czyli nieograniczonej prywatyzacji, 

- dalszego ograniczenia roli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. 

          Rada Sekcji Krajowej  podtrzymała  stanowisko, że jakiekolwiek zmiany dotyczące 

warunków pracy i płacy mogą nastąpić tylko w efekcie uzgodnień rządu z reprezentatywnymi 

organizacjami związkowymi po zakończeniu rzeczywistego badania czasu i warunków pracy 

nauczycieli przez Instytut Badań Edukacyjnych. Rada oczekuje  od  Ministerstwa Edukacji 
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Narodowej jednoznacznego opowiedzenia się przeciwko szkodliwym propozycjom 

dyskredytującym polską oświatę i prestiż zawodu nauczyciela.  

Rada SKOiW podjęła także decyzje o kontynuacji działań informacyjnych  w sprawie 

propozycji zmian w prawie oświatowym i organizacji 6 grudnia br.  w Warszawie 

ogólnopolskiej debaty pod hasłem „Dokąd zmierza polska oświata?”. 

 Członkowie Rady SKOiW zaapelowali do Rządu RP o podjęcie prac legislacyjnych  

na rzecz utrzymania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  

w odniesieniu do wychowawców, którzy na jej podstawie zostali zatrudnieni. 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
przewiduje, że status nauczycielski tych pracowników wygaśnie 31 grudnia 2013 r. 

 W trakcie prac legislacyjnych w 2003 r., kiedy placówki opiekuńczo – wychowawcze 

zostały wyłączone z systemu oświaty, urzędnicy państwowi deklarowali, iż  nie należy 
odbierać praw nabytych, tzn., że osoby zatrudnione w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela 

powinny zachować to uprawnienie do wygaśnięcia stosunku pracy.  
 

Zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym powodują, że od przyszłego roku 

akademickiego  Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych  praktycznie zaczną być  

wygaszane, gdyż ewentualni nowi  słuchacze Kolegiów  nie mogliby już uzyskać dyplomu 

 i tytułu zawodowego licencjata na uczelni wyższej, z którą dane Kolegium miało zawarte 

porozumienie w tym zakresie. Porozumienia takie tracą moc z dniem 30 września 2015 r.  

- Ideą  zmian ustawowych było przejmowanie Kolegiów przez wyższe uczelnie lub 

tworzenie na ich bazie wyższych szkół zawodowych. W wielu województwach proces 

przejmowania tych placówek przez uczelnie nie jest jednak prosty i wymaga  dłuższego 

czasu. (…) Wydłużenie o dwa lata obowiązywania porozumień z uczelniami (do 30 września 

2017 r.) pozwoliłoby na sfinalizowanie rozmów z uczelniami lub przyjęcie innych wariantów, 

które zatrzymałyby wysoko wykwalifikowaną  kadrę nauczycielską kolegiów językowych  

w edukacji – czytamy w stanowisku Rady Sekcji Krajowej. 

Ponadto, w obecnym stanie prawnym,  słuchacze, którzy w tym roku rozpoczęli naukę 

w Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych nie będą mogli cieszyć się pełnymi prawami, 

które zostały zagwarantowane pozostałym rocznikom.  Należy stworzyć odpowiednie 

warunki tak, aby od 2015 roku słuchacze, którzy z różnych powodów nie zdołali ukończyć 

nauki w przepisowym okresie 3 lat  mogli uzyskać dyplom – podkreślają członkowie Rady.  

  

W sprawach szczegółowych proszę o kontakt: 603 090 888, wjaran@wp.pl; 

rzecznikskoiw@solidarnosc.org.pl 

  Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S” 

       Wojciech Jaranowski  


