
Kalendarium działań  
Prezydium  

KSOiW NSZZ „Solidarność”  
w dobie pandemii  

SARS-CoV-2 
 



12 marca 2020 r. 

 W pierwszym dniu zwieszenia zajęć 
edukacyjnych rozpoczynamy walkę  

o wypłatę godzin 
ponadwymiarowych  

Komunikat Przewodniczącego  
ws. wynagrodzenia nauczycieli 

 



14 marca 2020 r. 

 Wyjaśniamy sytuację prawną 
pracowników administracji i obsługi  

w trakcie nauki zdalnej 

Komunikat Przewodniczącego  
ws. pracowników pozostających w gotowości do pracy 

 



15 marca 2020 r. 

Dementujemy wypowiedzi szefa resortu edukacji, 
który twierdzi publicznie,  

że „nauczyciele nie będą dostawać 
dodatkowego wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe, bo takich godzin nie będzie” 

Oświadczenie Prezydium  
ws. stanowiska MEN w przedmiocie  

wynagrodzenia nauczycieli 
 



16 marca 2020 r. 

Przeciwdziałamy zmuszaniu 
nauczycieli do codziennego 

przesiadywania w szkole w trakcie 
zawieszenia zajęć edukacyjnych 

Komunikat Przewodniczącego  
ws. zgłaszania gotowości do pracy 

 



19 marca 2020 r. 

Interweniujemy w sprawie masowo 
odwoływanych konkursów  

na dyrektorów szkoły  
z powodu koronawirusa 

Komunikat Przewodniczącego  

 ws. konkursów na dyrektorów szkół 
 



20 marca 2020 r. 

Przypominamy o procedurze opiniowania 
przez organizacje związkowe  

arkuszy organizacyjnych w czasie stanu 
zagrożenia epidemicznego 

Komunikat Przewodniczącego  

 ws. arkuszy organizacyjnych 
 



3 kwietnia2020 r. 

Przeciwdziałamy nadinterpretacji 
przepisów prawa ze strony 

przedstawicieli organów 
prowadzących szkołę 

Komunikat Przewodniczącego  

 ws. ograniczania praw pracowniczych 
 
 



6 kwietnia2020 r. 

Walczymy o zapewnienie 
pracownikom oświaty  

sprzętu komputerowego  
służącego do nauki zdalnej 

Komunikat Przewodniczącego  

 ws. problemu przygotowania zajęć  
z wykorzystaniem metod  zdalnego nauczania 

 



7 kwietnia2020 r. 

Przeciwstawiamy się szkalowaniu  
i zastraszaniu  nauczycielek  
z programu „Szkoła z TVP” 

Oświadczenie Prezydium  
ws. wezwania do zaprzestania naruszeń  

dóbr osobistych 



4 maja 2020 r. 

Zapobiegamy negatywnym  
dla pracowników skutkom zmiany 

ustawy Karta Nauczyciela 

Stanowisko Prezydium  

ws. zmian w Karcie nauczyciela 



9 maja 2020 r. 

Przeciwstawiamy się  
likwidacji szkół 

Stanowisko Prezydium negatywnie oceniające 

decyzję o likwidacji szkół podejmowanych 

przez kuratorów, wojewodów i Ministra 

Edukacji Narodowej 



11 maja 2020 r. 

Proponujemy rządowi specustawę 
edukacyjną 

Komunikat Prezydium  

ws. wynagrodzeń nauczycieli  

w czasie pandemii 



18 maja 2020 r. 

Przypominamy o regułach 
bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy w szkole 

Komunikat Przewodniczącego  

ws. bezpiecznych warunków pracy 



22 maja 2020 r. 

Sprzeciwiamy się obniżaniu poziomu 
procesu legislacyjnego  

przez MEN 

Stanowisko Prezydium  

ws. niskiej jakości stanowionego prawa 



2 czerwca 2020 r. 

Uczestniczymy w Międzynarodowym 
Szczycie Zawodu Nauczyciela  

z udziałem wiceministra edukacji 

Komunikat Prezydium  

ws. ISTP 2020 



10 czerwca 2020 r. 

Prezentujemy obszerne kalendarium wydarzeń 
i stanowiska najważniejszych związków 

zawodowych, resortu edukacji  
oraz państwowej inspekcji pracy w zakresie 
wynagrodzeń nauczycieli za czas pandemii 

Komunikat Prezydium ws. „strusiej” polityki 

MEN i niektórych związków zawodowych 



30 lipca 2020 r. 

Prezentujemy nasze stanowisko  
w zakresie komisji dyscyplinarnych 

dla nauczycieli 

Opinia Prezydium  

do projektu ustawy nowelizującego  

Kartę Nauczyciela 



14 sierpnia 2020 r. 

Sprzeciwiamy się  
dezorganizacji pracy szkoły  

oraz łamaniu prawa związkowego 

Stanowisko Prezydium  

ws. projektów aktów prawnych przygotowujących 

jednostki systemu oświaty do odpowiednich 

rozwiązań w sytuacji zagrożenia epidemicznego 



29 września 2020 r. 

Walczymy o podwyższenie zasiłku 
chorobowego nauczycieli 

przebywających na kwarantannie  

Apel Prezydium  

ws. podwyższenia podstawy wymiaru zasiłku 

względem pracowników oświaty 



27 października 2020 r. 

Walczymy o specjalny dodatek   
dla wszystkich pracowników oświaty 

Stanowisko Prezydium  

ws. dodatku do wynagrodzenia nauczycieli 

narażonych na SARS-CoV-2 



6 listopada 2020 r. 

Sprzeciwiamy się promowaniu rozwiązań 
populistycznych i krótkoterminowych  
w tak newralgicznej dziedzinie życia,  

jaką jest edukacja  

Stanowisko Prezydium  

ws. „Bonu 500 zł” na zakup akcesoriów  

do pracy zdalnej nauczycieli 



10 listopada 2020 r. 

Przeciwstawiamy się  
„planom restrukturyzacji zatrudnienia” 

polegającym na ograniczaniu  
przez dyrektorów szkół godzin 

ponadwymiarowych  

Apel Prezydium do organów nadzoru 

pedagogicznego w przedmiocie realizacji 

ramowych planów nauczania 



Dziękuję za uwagę! 

Przewodniczący  
KSOiW NSZZ „Solidarność” 

Ryszard Proksa 


