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OPINIA
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
do projektów rozporządzeń:
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
oraz w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża swoje głębokie
oburzenie wprowadzaniem proponowanych zmian bez odpowiednich rozmów i porozumień.
Związek nie jest traktowany jako partner społeczny, jako strona reprezentująca pracowników,
tym bardziej lekceważona brakiem dojścia do realizacji podpisanego porozumienia.
Cały porządek dialogu jest ignorowany przez stronę rządową, co podkreśla również tworzenie
prawa w tak krótkim czasie, a tym bardziej opiniowanie projektów do projektu.
Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zakłada uchylenie w § 4 ust. 2 i 3 trzeciej grupy
zaszeregowania stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli warunkowaną poziomem
kwalifikacji nauczycieli i poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz dostosowanie
tabeli minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli zawartych w załączniku do
rozporządzenia, których wprowadzenie usiłuje dostosować do rozwiązań zawartych
w projekcie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz
niektórych innych ustaw. Ponadto w § 5 pkt 2 lit. c projekt zakłada uchylenie sprawowanie
funkcji opiekuna stażu, w miejsce którego wprowadza funkcję mentora, jednocześnie
warunkowo zachowanie funkcji opiekuna stażu (do 31 sierpnia 2027 r.).
Zauważyć należy, że nadużyciem jest powoływanie się na ustawę z dnia 23 czerwca
2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, bowiem
przywoływany akt prawny jest nieopublikowany i nieopatrzony metryczką Dziennika Ustaw.
Wciąż stanowi projekt ustawy i jako taki nie upoważnia do procedowania aktu wykonawczego.
Proponowane zmiany nie poprawiają systemu już obecnie antymotywacyjnego.
Tworzenie przepisów ciągłego egzaminowania nauczycieli po bardzo szczegółowych
egzaminach na uczelni wyższej wyrażają dezaprobatę dla poziomu kształcenia na tych
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uczelniach. Dziwnym wydaje się stanowisko ministerstwa obejmującego swoim zakresem
system zarówno naukę jak i oświatę, gdzie stawianie wymagań absolwentom uczelni wyższych
nie są uzgodnione właśnie na poziomie ministerialnym.
W przypadku rozporządzenia o awansie nauczycieli zauważamy, iż ministerstwo
zapowiadało zmniejszenie biurokracji, a tymczasem dochodzi do totalnej biurokracji, do
zbierania stosów papierów. Propozycja powrotu do procesów niesprawdzonych, z których nie
tak dawno ministerstwo się wycofało, jest co najmniej wielkim nieporozumieniem. Nie są to
warunki dla młodych nauczycieli sprzyjające, gdzie nauczyciel jest egzaminowany bez
konkretnej zmiany gratyfikacji na kolejnym stopniu awansu.
Mnożenie pracy wymagalnej od nauczyciela, a nie wchodzącej w zakres zadań
obowiązkowych jest nie do przyjęcia. Tworzenie zespołów komisji, niekoniecznie fachowców,
jest kolejnym absurdem. Są to działania tworzenia kolejnej fikcji biurokratycznej przy
budowaniu jedynie przychylności wokół swojej osoby a nie wykazaniu merytoryczności osoby
zainteresowanej awansem.
Kryteria przedstawione w projekcie rozporządzenia są niesamowicie rozbudowane,
szczegółowe. Podkreślamy, zapisy dotyczące oceniania jak i awansu obecnie proponowane nie
są systemem motywującym czy przyciągającym do zawodu nauczyciela.
KSOiW NSZZ „Solidarność” ocenia negatywnie przedstawione projekty. W żaden
sposób proponowane zmiany nie wpłyną na poziom jakości oświaty a proponują Nauczycielom
wielką fikcję odrywając Go jednocześnie od Ucznia i głównych zadań Nauczyciela.
Kosmiczne wymagania, za żenująco niskie wynagrodzenia, są lekceważeniem osób
pracujących z przyszłym pokoleniem naszego kraju.
Ustawa powodująca spłaszczenie wynagrodzeń niszczy sensowy systemu
wynagradzania nauczycieli gdzie znajdować się powinien odpowiedni system awansu
zawodowego.
Żądamy powrotu do rzetelnych rozmów o systemie wynagradzania nauczycieli, a tym
samym, również systemu awansu, szczególnie przyjmując realizację podpisanego przez Rząd
RP w 2019 roku porozumienia z NSZZ „Solidarność”.

Z poważaniem
Zastępca Przewodniczącego
KSOiW NSZZ „Solidarność”
Zbigniew Świerczek
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