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               Kalisz, 20.11.2015 r. 

 
KOMUNIKAT 

prasowy 

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
z obrad Rady KSOiW w Kaliszu w dniach 19-20 listopada 2015 r. 

Pozytywna ocena likwidacji godzin karcianych, wzmocnienia pozycji nauczyciela, 

odbiurokratyzowania szkoły, ale też ogromny niepokój wywołany zapowiedzią zmiany 

ustroju szkolnego – to odniesienie Rady KSOiW do expose premier Beaty Szydło. 

Rada podtrzymała postulat wzrostu płac dla nauczycieli, pracowników administracji, 

obsługi szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, który jest 

podstawą trwającego sporu zbiorowego.  

Z członkami Rady, w drugim dniu obrad spotkała się nowa minister edukacji Anna 

Zalewska. 

 

           Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w przyjętym 

stanowisku dotyczącym expose Prezesa Rady Ministrów, pozytywnie oceniła zapowiedź 

likwidacji tzw. godzin karcianych, wzmocnienia pozycji nauczyciela, odbiurokratyzowania 

szkoły.  

Jednocześnie Rada podzieliła ogromny niepokój nauczycieli i pracowników gimnazjów 

wywołany zapowiedzią likwidacji tego typu szkoły.  

- Oczekujemy, że decyzja zmiany w ustroju szkolnym będzie wypracowana w drodze 

rzeczywistego dialogu społecznego, po dogłębnej analizie podstawy programowej  

oraz skutków planowanych zmian. Krajowa Sekcja  nie wyrazi zgody na działania,  

w wyniku których nastąpiłaby utrata pracy przez nauczycieli,  pracowników administracji 

oraz obsługi szkół i placówek oświatowych – czytamy w stanowisku Rady. 

Rada zadeklarowała gotowość szybkiego spotkania z Ministrem Edukacji Narodowej  

w celu przedstawienia obszarów wymagających bezwzględnego uporządkowania i poprawienia 

warunków oraz jakości pracy szkół. 

Ponadto Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” zaapelowała do struktur związkowych                       

o organizowanie  spotkań z parlamentarzystami Rzeczpospolitej Polskiej z Klubu 
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Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości na temat konsekwencji planowanych przez rząd zmian 

w oświacie.  

Rada KSOiW podtrzymała postulat wzrostu płac dla nauczycieli, pracowników 

administracji, obsługi szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

który jest podstawą trwającego sporu zbiorowego.  

Rada KSOiW wystąpiła do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego z wnioskiem o  

powołanie zespołu problemowego ds. oświaty. 

Prezydium KSOiW zwróci się do MEN w sprawie przywrócenia obowiązywania Karty 

Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych . Wystąpienie do MEN będzie 

poprzedzone przeprowadzeniem ankiety w tej sprawie wśród pracowników zajmujących 

stanowiska pedagogiczne w tych placówkach. 

Członkowie Rady oczekują od nowego rządu pilnych negocjacji w powyższych sprawach.  

 

 

      Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S” 

       Wojciech Jaranowski 

 
 
 


