
 

 

 

 

Katowice, 12 marca 2019 roku 

 

Szanowny Panie Premierze 

My, nauczyciele, członkowie NSZZ „Solidarność” Regionów: Częstochowskiego, Podbeskidzia  

i Śląsko-Dąbrowskiego, zwracamy się do Pana, ponieważ czujemy się oszukani i wykorzystani! 

Obecna sytuacja prawno-ekonomiczna naszej profesji zmusiła nas do podjęcia protestów i okazania 

naszego niezadowolenia. 

Z wielką nadzieją, w listopadzie 2015 roku, przyjęliśmy expose Pani Premier Beaty Szydło,  

w którym zapowiadała, że oświata i nauczyciele będą ważnym podmiotem w polityce Rządu. 

NSZZ „Solidarność” ze zrozumieniem przyjęła postulaty Rządu związane z reformą oświaty, 

tym bardziej, że część z nich była tożsama z naszymi postulatami (czteroletnie liceum 

ogólnokształcące, rozpoczęcie nauki w wieku siedmiu lat, przywrócenie istotnej roli Kuratoriom 

Oświaty). 

Związek Nauczycielstwa Polskiego przyjął postawę krytyki wszelkich działań Rządu  

w dziedzinie oświaty, angażując się politycznie w działania „totalnej opozycji”, wprowadzając histerię 

w szkołach, strasząc masowymi zwolnieniami nauczycieli w wyniku przeprowadzanej reformy.  

NSZZ „Solidarność” podjęła trud nieprzeszkadzania Rządowi we wprowadzaniu tej reformy, 

zastrzegając sobie obronę praw pracowniczych. 

W pierwszym roku rządów Minister Edukacji Narodowej, Pani Anny Zalewskiej, zmiany  

w prawie oświatowym zaczęły zmierzać w dobrym kierunku, a dialog pomiędzy NSZZ „Solidarność”  

a Ministerstwem stał na wysokim poziomie. Od początku rozmów zgłaszaliśmy dwa postulaty 

finansowe: pierwszy dotyczył podwyżek płac, to znaczy 20-procentowej podwyżki wynagrodzeń,  

a drugi - zmiany/uproszczenia sposobu naliczania wynagrodzeń. 

Ze zrozumieniem przyjęliśmy informację, że podwyżki w latach 2016 i 2017 są niemożliwe,  

ale zakomunikowano nam, że przywrócona zostanie waloryzacja płac z tytułu wyrównania inflacji  

i że w pierwszym okresie wyniesie ona 1,3%. Spotkanie naszych przedstawicieli z Panią Premier, 

Beatą Szydło, w listopadzie 2016 roku zakończyło się deklaracją, że nasze oba postulaty finansowe 

będą przez MEN przeanalizowane do kwietnia 2017 roku, po czym  zostaną nam przedstawione 

propozycje rozwiązań. Jednak w kwietniu 2017 roku zadeklarowano tylko podwyżkę płac  

w wysokości 15% w ciągu trzech lat. Zgody NSZZ „Solidarność” na takie rozwiązanie nie było! Zmiany 

w Karcie Nauczyciela, jakie zostały wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku, jedynie pogłębiły nasze 

rozgoryczenie - przypominamy, że naszej zgody na nie również nie było! 



Panie Premierze, cała reforma oświaty - bardzo trudna (której to reformie  

nie przeszkadzaliśmy - wielu z nas wręcz była za) została przeprowadzona naszym kosztem! Nowe 

podstawy programowe (często pisane na kolanie), nowa sieć szkół (przenoszenie nauczycieli  

ze szkoły do szkoły), a co za tym idzie nagminne łączenie etatów w kilku szkołach, by mieć pełny etat, 

nauczanie przez jednego nauczyciela według różnych podstaw programowych (w szkołach 

branżowych w przyszłym roku szkolnym nawet według czterech podstaw) to wszystko nas obciąża 

dodatkową pracą i ogromnym stresem! 

W zamian: wydłużono nam awans zawodowy, co będzie skutkować utratą wymiernych 

pieniędzy - minimum 90 tysięcy zł. !!!, jak i w przyszłości mniejszą emeryturą !!!, młodym 

nauczycielom zabrano dodatek na zagospodarowanie - około 5 tysięcy zł, wprowadzono absurdalną 

ocenę pracy, obligatoryjną co pięć lat ( do tej pory byliśmy oceniani wg innych zasad). 

To, co nas dodatkowo irytuje i frustruje, to manipulowanie opinią publiczną, poprzez 

stosowanie półprawd, przez Panią Minister, Annę Zalewską, gdy stwierdza, że: 

1) Nauczyciele zarabiają ponad 5500 złotych, używając pojęcia tzw. średniej na etat nauczyciela 

dyplomowanego, robiąc skrót myślowy, bo tylko połowa nauczycieli to nauczyciele 

dyplomowani, a sama średnia dla większości nauczycieli jest nieosiągalna (każdy nauczyciel 

może jedynie liczyć na pensję zasadniczą, wysługę lat i trzynastą pensję, a te wynoszą dla 

nauczyciela dyplomowanego z minimum dwudziestoletnim stażem pracy około 4400 zł 

brutto, zaś dla nauczyciela mianowanego około 3600 zł brutto , nauczyciela kontraktowego 

około 2960 zł brutto, i stażysty około 2750 zł brutto). 

2) Nauczyciele dostaną podwyżki ponad 1000 zł – uwzględniając w tym łącznie 15 % podwyżkę 

rozłożoną na trzy lata oraz dodatek/premię 500 zł za wyróżniającą pracę, który w pełnej 

kwocie wejdzie w życie dopiero w roku 2022 i będzie dostępny tylko dla nielicznych.  

3) Nauczyciele będą lepiej zarabiać, a faktycznie wydłużenie czasu awansu zawodowego z 10  

do 15 lat spowoduje, że nauczyciele stracą tym samym średnio ponad 90 tysięcy złotych,  

co również zmniejszy późniejszą emeryturę !!!  

4) Nauczyciel stażysta otrzyma dwa razy dodatek po 1000 złotych, gdy faktycznie parę miesięcy 

wcześniej zabrano mu dodatek na zagospodarowanie w wysokości około 5000 zł! 

Szanowny Panie Premierze!  

Na tego typu politykę nie ma naszej zgody. W związku z tym żądamy realizacji postulatów, 

zgłoszonych przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”! Prosimy Pana,  

by nas i nasz zawód traktować podmiotowo i z szacunkiem. 

Przewodnicząca  

RSO NSZZ „Solidarność”  

Region Częstochowski 

Dorota Kaczmarek 

Przewodnicząca  

RSO NSZZ „Solidarność”  

Region Podbeskidzie 

Jadwiga Utecht - Nolbrzak 
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Przewodniczący  

RSO NSZZ „Solidarność” 

Region Śląsko – Dąbrowski 

Lesław Ordon 
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