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Opinia KSOiW NSZZ „S” do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty  

oraz o zmianie niektórych innych ustaw  

 
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się wydłużenia 

miesięcznego terminu konsultacji z uwagi  na bardzo szeroki zakres proponowanych zmian w 

omawianym projekcie. 

 

Jednocześnie wnosimy o  podjęcie rozmów – negocjacji, ponieważ proponowane 

zmiany obejmują również ustawę - Karta Nauczyciela, której zapisy podlegają procedurze 

uzgodnień   zgodnie  z Ustawą o Związkach Zawodowych oraz art. 4 Karta Nauczyciela. 

 

 Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  poniżej przedstawia ogólne 

uwagi do omawianego projektu. 

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag w kwestiach 

dotyczących wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 roku. 

 

Pozytywnie oceniamy: 

 doprecyzowanie przepisów dotyczących kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji 

przyznanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, 

 zasadniczy kierunek wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego/roli kuratoriów oświaty 

jako częściową realizację postulatu Związku.  Wielokrotnie bowiem podkreślaliśmy 

szkodliwe zachwianie równowagi między organami prowadzącymi szkoły i placówki 

oświatowe a organem sprawującym nadzór pedagogiczny, czyli KO.  

Za nieuzasadnione  natomiast uznajemy zapisy dotyczące wyrażania opinii przez samorząd 

uczniowski w odniesieniu do projektu sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego. Kontrowersje budzi także zniesienie dotychczasowego wymogu uprzedniego 

powiadamiania dyrektora szkoły  lub placówki o zamiarze przeprowadzenia czynności nadzoru 

pedagogicznego. 
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Znaczne wątpliwości KSOiW NSZZ „Solidarność” dotyczą zapisów o finansowaniu zajęć 

realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich (zmiana art. 5b i dodany art. 7e ustawy o systemie oświaty oraz art. 30 

ust.10b i art. 35a ustawy Karta Nauczyciela). 

 

 Proponowane zmiany rodzą następujące wątpliwości: 

 Czy nie ulegną zmniejszeniu stawki godzinowe wynagrodzenia nauczycieli za 

realizowane zajęcia? 

 Czy w przyszłości środki europejskie nie wpłyną na wyliczenie średnich  wynagrodzeń 

nauczycieli w ramach danego organu prowadzącego? 

KSOiW NSZZ „Solidarność” jest zdecydowanie przeciwna dalszemu ograniczaniu 

stosowania przepisów ustawy - Karta Nauczyciela w odniesieniu do kolejnych grup 

pracowników. Z całą mocą przypominamy postulat Związku, że zatrudnienie pracowników na 

stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych powinno odbywać się tylko na 

podstawie Karty Nauczyciela.   

W odniesieniu do art. 61 ustawy o systemie oświaty KSOiW NSZZ „Solidarność” stoi 

na stanowisku, że zamiast dopuszczać zwiększenie maksymalnej  i tak już nazbyt dużej liczby 

uczniów w oddziale klasowym I-III, lepszym rozwiązaniem jest tworzenie oddziałów 

klasowych o mniejszej liczbie uczniów np. 22 czy 23, tak aby pozostawić miejsce dla tych, 

którzy w rejonie danej szkoły mogą się pojawić w trakcie kolejnych lat szkolnych. Jest to 

rozwiązanie znacznie korzystniejsze. Uważamy za kompromitujące dla rządu wprowadzanie 

zmian w dopiero co uchwalonym przepisie. Po raz kolejny przypominamy, że NSZZ 

„Solidarność” wielokrotnie występował o zmniejszenie maksymalnej liczby uczniów w 

oddziałach klasowych na wszystkich poziomach edukacyjnych. Jest to uzasadnione potrzebą 

zapewnienia dużej indywidualizacji procesu edukacyjnego dla uczniów. 

Wątpliwości budzi także propozycja wprowadzenia dodatkowych egzaminów 

predyspozycji uczniów. W tej kwestii brakuje odpowiedzi na pytania: kiedy? kto? za ile? (art. 1 

pkt. 17). 

 

 

 

                                                             Z poważaniem 

 

Przewodniczący KSOiW 

NSZZ „Solidarność” 

 

Ryszard Proksa 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


