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Gdańsk, 12.03.2015 r.
KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 11-12 marca 2015 r. w Warszawie

Prezydium

Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” zwołuje nadzwyczajne

posiedzenie Rady Sekcji Krajowej na 18 marca br. w Warszawie.

Rada KSOiW

podejmie decyzje o dalszych formach protestu przeciwko m.in. zamrożeniu płac
w oświacie. Prezydium KSOiW zabrało głos w sprawie kreowania w mediach
fałszywego wizerunku polskich nauczycieli i pracowników oświaty.

Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” domaga się 9 proc. podwyżki wynagrodzeń
nauczycieli. Podczas wczorajszego spotkania z MEN przedstawiciele Prezydium KSOiW
po raz kolejny zgłosili ten postulat ministrowi edukacji argumentując, iż realne płace
w oświacie zmalały i są obecnie na poziomie roku 2007. W przypadku braku realizacji tego
postulatu nastąpi nasilenie akcji protestacyjnej – zapowiedzieli członkowie Prezydium
KSOiW na spotkaniu w MEN. NSZZ „Solidarność” domaga się także lepszych warunków
pracy, zaprzestania likwidacji szkół i przekazywania ich podmiotom prywatnym.
Minister Joanna Kluzik-Rostkowska stwierdziła, że w budżecie państwa na 2015 r. nie ma
środków na podwyżki dla nauczycieli i resort edukacji może poruszać się tylko w ramach
ustalonej na rok 2015 subwencji oświatowej w kwocie ok. 40 mld. zł. Wszelkie ruchy
płacowe są możliwe tylko w ramach tej kwoty.
Odpowiedź MEN powoduje, że konieczne staje się „wyjście na ulicę”, lub wejście
w spory zbiorowe z pracodawcami, tym bardziej, że w MEN głośno mówi się o zmianach
w Karcie Nauczyciela po wyborach parlamentarnych. O zaostrzeniu form protestu zadecyduje
zwołana na 18 marca br. nadzwyczajna Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność”.
Do Sekcji Krajowej wpłynął projekt rozporządzenia MEN w sprawie minimalnych
stawek wynagrodzenia nauczycieli, które ma obowiązywać od 1 września br. Stawki
zasadnicze nauczycieli na wszystkich stopniach awansu nie ulegają zmianie. Prezydium
KSOiW oczekuje na opinie struktur związkowych w tej sprawie.
Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” w oświadczeniu wniosło stanowczy protest
wobec kreowania w środkach masowego przekazu fałszywego obrazu polskich nauczycieli
poprzez pokazywanie tylko patologicznych zachowań pojedynczych

nauczycieli.

„Takie

postawy

mają

charakter

incydentalny.

Powinny

i ocenie właściwych organów, z uwzględnieniem pogłębionej

podlegać

kontroli

analizy przyczyn, które

prowadzą do takich sytuacji. Nie powinny jednak być wykorzystywane do podważania
autorytetu nauczycieli i wychowawców, którzy w ogromnej większości swoje zadania
wykonują odpowiedzialnie i z dużym poświęceniem. Niestety o takich postawach nauczycieli
i wychowawców media nie informują. Podobnie jak o rzeczywistym czasie pracy,
wynagrodzeniach i

znaczącym wzroście obowiązków. Takie działania odbieramy jako

tworzenie wrogiej atmosfery wobec ewentualnej akcji protestacyjnej naszego środowiska.” –
czytamy w oświadczeniu Prezydium KSOiW.
Prezydium KSOiW omówiło przebieg konferencji na temat perspektyw szkolnictwa
zawodowego, która odbyła się 9 marca w Lublinie. Konferencja cieszyła się dużym
zainteresowaniem szkół zawodowych i organów prowadzących. Wnioski z

konferencji

zostaną wykorzystane przez naszego przedstawiciela w pracach zespołu roboczego w MEN.
W najbliższym czasie odbędą się także inne konferencje organizowane przez NSZZ
„Solidarność”: 27 marca br. w Pile pt. „Czas i warunki pracy nauczyciela” oraz 9 kwietnia br.
w Gdyni pt. „Dobra jakość edukacji zawodowej drogą do sukcesu”.
Prezydium KSOiW przypomina strukturom związkowym o przysyłaniu do biura
KSOiW adresów e-mail do mediów lokalnych istniejących na terenie ich działania.
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