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KOMUNIKAT 

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

z nadzwyczajnych obrad  Rady KSOiW 

i spotkania z minister Anną Zalewską 5 kwietnia 2017 r. w Warszawie 

 

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” podsumowała I etap prac Zespołu do spraw 

statusu zawodowego pracowników oświaty. Premier Beata Szydło przedstawi drogę dojścia 

do wyższych płac w oświacie w drugiej połowie kwietnia br. – zapewniła minister edukacji 

Anna Zalewska, która była gościem podczas obrad Rady KSOiW.  

4 kwietnia odbyło się plenarne posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego 

pracowników oświaty. Ministerstwo przygotowało zestaw  postulatów i propozycji zmian                     

w prawie oświatowym, zgłoszonych przez wszystkie strony uczestniczące w pracach Zespołu 

(strona rządowa, korporacje samorządowe i związki zawodowe). Wśród tych postulatów są 

propozycje NSZZ „Solidarność”, które wstępnie uzyskały akceptację Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, m.in. powiązanie płacy nauczycieli ze  średnim wynagrodzeniem w gospodarce 

narodowej i określenie w ustawie-Karta Nauczyciela pensum nauczycieli specjalistów 

(pedagogów, psychologów, logopedów).  

 Rząd RP ma przedstawić harmonogram realizacji podwyżek płac w oświacie do 2020 r.                  

w drugiej połowie kwietnia br. Jest to efekt spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”                 

z premier Beatą Szydło kilka miesięcy temu. 

Pani minister Anna Zalewska poinformowała, że resort edukacji pracuje nad nową ustawą                        

o finansowaniu oświaty. Nowe regulacje w tym zakresie mają ratować cztery tysiące „małych 

szkół”, wzmacniać jednozmianowość, promować mniej liczne oddziały szkolne. 

Podczas spotkania z panią minister dyskutowano o procedurach opiniowania przez kuratoria         

i związki zawodowe arkuszy organizacyjnych. MEN jednoznacznie stwierdza, że związki 

zawodowe mają prawo opiniować arkusze już w kwietniu tego roku, a nie dopiero od września br. 

jak interpretowały zapisy ustawowe w tej kwestii niektóre jednostki samorządu terytorialnego. 

MEN i kuratoria oświaty będą monitorować zatrudnianie nauczycieli, zwłaszcza                               

z wygaszanych gimnazjów. 

Minister Anna Zalewska odniosła się także do procedury przeprowadzania konkursów                       

na dyrektorów szkół. Zdaniem MEN w konkursach mogą brać udział tylko przedstawiciele trzech 

reprezentatywnych central związkowych (NSZZ „S”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych),              

w każdym konkursie po jednym przedstawicielu każdej z tych central. Ostatnio w niektórych 

samorządach zdarzały się sytuacje nadreprezentatywności przedstawicieli Forum Związków 
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Zawodowych w składach komisji konkursowych. Pani minister zadeklarowała, że tę sprawę 

omówi z kierownictwem Forum Związków Zawodowych. 

Podczas spotkania poruszono także problem funkcjonowania szkół niepublicznych, 

przywrócenia obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

oraz doprecyzowania przepisu art. 42 Karty Nauczyciela w celu wyeliminowania nadużyć 

związanych ze zmuszaniem nauczycieli do realizacji nieodpłatnych zajęć edukacyjnych. 

 

      Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S” 
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