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KOMUNIKAT
z obrad Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”
w dniu 5 listopada 2014 r. w Warszawie.
Kontynuacja akcji informacyjno-protestacyjnej w oświacie i całym związku „Solidarność”,
opiniowanie projektów aktów prawnych, zastępstwa doraźne realizowane przez pedagogów
i bibliotekarzy bez wynagrodzenia – to główne tematy obrad Prezydium KSOiW.
Brak pozytywnej reakcji Ministerstwa Edukacji Narodowej i rządu RP w sprawie podwyżek
wynagrodzeń w sferze budżetowej, w tym nauczycieli, wywołujący pogłębiające się niezadowolenie
społeczne, upoważnia związek „Solidarność” do zaostrzenia akcji protestacyjnej. O tym, jaka forma
protestu zostanie zastosowana, zadecyduje Rada KSOiW podczas obrad w Gdańsku w dniach 20-21
listopada br.
Tymczasem kontynuowane będą działania o charakterze informacyjnym m.in.: poprzez
organizację w szkołach i placówkach oświatowych otwartych zebrań związkowych i szkolenia
z zakresu procedur strajkowych wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Prezydium, po dokładnej analizie, negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia MEN
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2015.
Postanowiono przedłużyć do 16 listopada 2014 roku akcję zbierania informacji o konkretnych
przykładach łamania prawa oświatowego, szczególnie przez samorządy. Wstępna analiza nadesłanych
już informacji wskazuje na zatrważającą ich ilość i różnorodność. Jednym z wielu ważnych problemów
jest m.in.: wykorzystywanie nauczycieli pedagogów i bibliotekarzy do realizacji dużej ilości zastępstw
doraźnych bez wynagrodzenia. Projekt stanowiska w tej sprawie przedstawiony zostanie na najbliższej
Radzie KSOiW. Natomiast cały materiał zebrany w wyniku prowadzonej akcji zostanie wykorzystany
w trakcie rozmów z MEN.

Następnie omówiono:
 zakończony 19 października br. Konkurs o bł. ks. Jerzym Popiełuszce;
 Konferencję „Godna praca – godna płaca. Ile rzeczywiście zarabiają nauczyciele w Polsce?”,
która odbyła się w Lublinie 28 października br. – obszerny materiał dostępny na stronie
internetowej KSOiW;
 udział w obchodach 70 rocznicy Holokaustu;
 organizację szkoleń związkowych;
Rozpoczęto dyskusję o funkcjonowaniu Komisji Dyscyplinarnych dla Nauczycieli, wskazując potrzebę
organizacji szkoleń dla członków w/w komisji.
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