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PETYCJA
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się zamrożeniu wynagrodzeń
nauczycieli i pracowników sfery budżetowej na kolejny już 2015 rok.
Płace nauczycieli i pracowników oświaty maleją w stosunku do wynagrodzeń
osób zatrudnionych w gospodarce narodowej. Proponowane zamrożenie płac na 2015 r.
spowoduje, że realne wynagrodzenie nauczycieli będzie niższe od otrzymywanego w
2007 roku. Statystyki europejskie podają, że od 2008 r. płace w polskiej oświacie
wzrosły o około 6 %, a nie, jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, od 40 do 50
%.
W celu zatrzymania tego negatywnego zjawiska KSOiW NSZZ „Solidarność”
stanowczo żąda, aby w budżecie państwa na 2015 rok zabezpieczyć środki w
wysokości 9% na waloryzację płac, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2015 r.
Byłoby to także spełnieniem obietnicy danej nauczycielom kilka lat temu przez
premiera RP.
Polska jawi się krajem, w którym edukacja jest wydatkiem, a nie inwestycją w
przyszłość. Od paru lat zmniejsza się poziom finansowania edukacji z budżetu państwa.
Nauczyciele polscy, którzy pracują ponad 46 godzin tygodniowo i mają jeden z
dłuższych
czasów
pracy
w
Europie,
otrzymują
jedno
z najniższych wynagrodzeń.
Zła sytuacja ekonomiczna oświaty powoduje, że powszechnym zjawiskiem jest
nagminne łamanie prawa oświatowego i prawa pracy przez organy prowadzące, co
skutkuje obniżaniem jakości i warunków pracy w polskich szkołach. Negatywne
konsekwencje tego zjawiska ponoszą także uczniowie. Fałszywie Karta Nauczyciela –
czyli ponadzakładowy układ pracy gwarantujący minimalne standardy płacy i pracy –
postrzegana jest jako największa przeszkoda w „reformowaniu” oświaty. Dodatkowym
negatywnym zjawiskiem jest popierana przez rząd prywatyzacja oświaty, która odbywa
się wyłącznie kosztem nauczycieli. Nie godzimy się, aby polska szkoła była firmą
nastawioną na zysk, na dodatek finansowaną z naszych podatków. Szkoła powinna
przede wszystkim zagwarantować uczniom równy dostęp do edukacji.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, dbając
o właściwy poziom kształcenia młodych pokoleń i status społeczny nauczycieli
w Polsce, stanowczo domaga się finansowania oświaty w taki sposób, aby zabezpieczyć
efektywną
realizację
zadań
w
zakresie
edukacji,
opieki
i
wychowania
oraz
odpowiedni
poziom
wynagradzania
nauczycieli
i pracowników oświaty, zapewniający im godne życie.
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