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KOMUNIKAT 

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

z obrad Prezydium Rady KSOiW  15 stycznia 2015 r. w Warszawie 

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” solidaryzuje się  

ze strajkującymi górnikami i w pełni popiera ich protest. MEN w imieniu Rządu RP 

odpowiedział na petycję „Solidarności” oświatowej z 9 grudnia ub.r. Zdaniem 

Prezydium KSOiW odpowiedź MEN jest nie do przyjęcia. MEN i Główny Inspektor 

Pracy podzielają stanowisko NSZZ „Solidarność” w sprawie niepłatnych zastępstw 

realizowanych przez nauczycieli.  

„Solidarność” oświatowa zintensyfikuje działania w sprawie kształcenia zawodowego. 

 
Prezydium KSOiW przyjęło stanowisko, w którym solidaryzuje się ze strajkującymi 

górnikami i w pełni popiera ich akcję protestacyjną.  Masowe zwolnienia w górnictwie  

to nie tylko utrata pracy przez tych pracowników, ale również w zakładach kooperujących  

z likwidowanymi kopalniami. Zamykanie kopalń to także zagrożenie bezpieczeństwa 

energetycznego Polski i upadek wielu miast na Śląsku.  

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” omówiło przebieg pikiety pod Kancelarią 

Prezesa Rady Ministrów 9 grudnia 2014 r. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania otrzymała 

odpowiedź MEN na petycję przekazaną Prezesowi Rady Ministrów podczas pikiety. 

Odpowiedź MEN jest dla NSZZ „Solidarność” nie do przyjęcia. Zawiera elementy 

propagandowe, m.in. podane przez MEN wskaźniki dotyczące wzrostu wynagrodzeń 

nauczycieli od 2008 r. nie uwzględniają inflacji. 

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównej Inspekcji Pracy napłynęły do Sekcji 

Krajowej odpowiedzi na stanowisko Rady KSOiW  w sprawie nieodpłatnej realizacji 

doraźnych zastępstw przez pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy  

 i nauczycieli świetlic. „Solidarność” oświatowa wskazywała w nim m.in. na niezgodne  

z prawem uchylanie się dyrektorów od zapłaty za zrealizowane godziny doraźnych zastępstw. 

Zarówno MEN jak i GIP stwierdzają, że nauczyciele muszą być wynagradzani za 

zrealizowane doraźne zastępstwa. Prezydium KSOiW zobowiązuje struktury regionalne 

NSZZ „Solidarność” do rozesłania odpowiedzi MEN i GIP do wszystkich organów 

prowadzących szkoły i lokalnych struktur Związku. 
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Prezydium KSOiW omówiło problemy szkolnictwa zawodowego. Osobą 

odpowiedzialną za kształcenie zawodowe w Prezydium KSOiW jest Roman Laskowski. 

Prezydium KSOiW zachęca sekcje regionalne, by zgłaszały osoby zainteresowane pracą  

na rzecz kształcenia zawodowego do Sekcji Krajowej. 

Ponadto Prezydium omówiło: 

- organizację najbliższej Rady KSOiW w Augustowie,  

- udział delegacji KSOiW w międzynarodowych uroczystościach związanych z 70   

rocznicą wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau w dniach 26-28 

stycznia br.,  

- stan prac sejmowych nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty i projekty 

rozporządzeń MEN. 

 
      Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S” 
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