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- Warunkiem jakichkolwiek rozmów z rządem jest 
wycofanie z Sejmu poselskiego i rządowego projektu 
ustawy o elastycznym czasie pracy. To jest absolutnie 
podstawowy warunek. Nie zmienimy zdania - podkre-
śla Piotr Duda.

Na konferencji prasowej, która odbyła się 20 maja w 
Gdańsku, wystąpili wspólnie szefowie trzech najwięk-
szych central związkowych w Polsce:  Piotr Duda z Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Jan Guz z Ogólno-
polskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz 
Tadeusz Chwałka z Forum Związków Zawodowych. - Ten 
rząd ma tylko jeden sukces, którym może się pochwalić. 
Udało mu się skonsolidować związki zawodowe. Będzie-
my teraz działać wspólnie, do współpracy zaprosimy też 
mniejsze, niereprezentatywne centrale związkowe - mó-
wił Duda. - Dzisiaj widzimy, że dialog z tym rządem nie 
przynosi żadnych efektów. A nawet wręcz przeciwnie. 
Dlatego razem z obecnymi tu kolegami będziemy podej-
mować decyzje, koordynować działania, przygotowywać 
akcje protestacyjne.

Przewodniczący „Solidarności” zwrócił uwagę, że nie-
dobrze się dzieje wokół projektu ustawy o elastycznym 
czasie pracy. Z poselskiego projektu, który według pre-
miera Tuska nie interesuje rządu, są przenoszone do rzą-
dowego projektu niekorzystne dla pracowników zapisy. 

- Czekamy na kolejne spotkanie z panem premierem w 
ramach Komisji Trójstronnej, ale jeśli rząd nie wycofa się 

z tego haniebnego projektu, nie mamy o czym rozma-
wiać - zaznaczył Duda.

Tadeusz Chwałka, szef FZZ przypomniał o nie-
dotrzymywaniu przez rząd porozumień podejmowa-
nych w ramach Komisji Trójstronnej w sprawie płacy 
minimalnej. - Właśnie została podana do wiadomo-
ści publicznej informacja, że rząd oraz pracodawcy 
mają wspólne stanowisko w sprawie płacy minimal-
nej na rok 2014. Wzrost ma wynosić 88 zł. Dla nas 
brzegową kwotą jest 1720 zł i w żadnym wypadku 
nie wyrażamy zgody na niższe wynagrodzenie - pod-
kreślał Chwałka. - Mamy dość takiego dialogu, któ-
ry jest tylko informowaniem, niczym innym.

„Solidarność” prowadzi już referendum strajko-
we w zakładach pracy. Forum również przeprowa-
dza podobną akcję wśród swoich członków. Wkrót-
ce dołączy OPZZ. - Nie pozwolimy rzucić się na kolana 
- mówił Jan Guz, przewodniczący OPZZ. - Nie pozwo-
limy na dalsze ograniczanie praw pracowniczych w ko-
deksie pracy. My pomagamy temu rządowi, uprzedzamy 
o niebezpieczeństwach, do jakich doprowadzi złe prawo 
w naszym kraju. Ale rząd nie chce słuchać - kontynuował 
Guz. Szef OPZZ zwracał uwagę na cel akcji. - Naszym 
celem nie jest strajk, a załatwienie problemów - mówił. 

Trzej przewodniczący poinformowali, że wypracowa-
li już koncepcję i program, a wkrótce rozpoczną się przy-
gotowania do wspólnej akcji protestacyjnej, która ma od-

Największe związki zawodowe razem…

PRZECIWKO 
KODEKSOWYM ZMIANOM

Komunikat Sekcji Krajowej Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” z obrad Rady SKOiW 
16-17 maja 2013 roku w Bielsku-Białej

 „S” oświatowa przygotowuje się do akcji pro-
testacyjnej. Rada Sekcji Krajowej podjęła uchwa-
łę o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Rady w 
czerwcu br. w Warszawie. Przyczyną tej decyzji jest 
dramatyczna sytuacja w oświacie. Związkowcy do-
magają się m.in. większych nakładów fi nansowych 
na oświatę, wstrzymania prac nad zmianami w Kar-
cie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej, 
zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycie-
li, przywrócenia prawa nauczycieli do wcześniej-
szych emerytur.

„S” oświatowa jest w trakcie realizacji akcji refe-
rendalnej ogłoszonej przez Komisję Krajową NSZZ 
„Solidarność”. W referendum członkowie Związku 
odpowiadają na dwa pytania - czy są za strajkiem, 
czy za organizacją ogólnopolskiej manifestacji w 
Warszawie przeciwko szkodliwym dla pracowni-
ków projektom nowelizacji Kodeksu pracy dotyczących uela-
stycznienia czasu pracy oraz w sprawie realizacji następują-
cych 6-ciu postulatów: 

1. Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przy-
sługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szcze-
gólnych lub o szczególnym charakterze.

2. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających sto-
sowanie tzw. umów śmieciowych. 

3. Zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzu-
cania fi nansowania szkolnictwa publicznego na samorządy. 

4. Stworzenia osłonowego systemu regulacji fi nanso-
wych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymują-
cych zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju pro-
dukcyjnego. 

5. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z 
projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”. 

6. Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przed-
siębiorstw energochłonnych.

Rada SKOiW wyraziła opinię w sprawie nowelizacji 
ustawy o systemie oświaty, zmieniającej zasady wdrażania 
obowiązku szkolnego sześciolatków. NSZZ „Solidarność” 
jest przeciwny obligatoryjnemu obniżaniu wieku szkolne-
go z siedmiu do sześciu lat. Zdaniem Związku decyzje w tej 
sprawie należy pozostawić rodzicom. Konieczne jest stwo-
rzenie odpowiednich warunków w szkołach w celu umożli-
wienia wcześniejszego rozpoczynania edukacji dzieci sze-
ścioletnich, dostępu do powszechnej edukacji przedszkolnej 
i przeprowadzania profesjonalnych badań w celu określenia 
dojrzałości szkolnej. 

Ostatnią propozycję podziału wdrażania obowiązku szkol-
nego na dwa lata Rada SKOiW uznała za działanie, które 
nie jest rozwiązaniem systemowym, a jedynie próbuje mi-

Po bielskich obradach nauczycielskiej „Solidarności”

Będzie protest oświaty

nimalizować negatywne skutki tej nieprzemyślanej decy-
zji. Krok w dobrym kierunku to propozycja wprowadzenia 
ograniczeń górnej liczby uczniów w oddziałach (wprowa-
dzenie tzw. standardów to wieloletni postulat NSZZ „Soli-
darność”). Jednak próg do 25 uczniów w klasach I-III szkół 
podstawowych Rada Sekcji Krajowej uznała za zbyt wyso-

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność”, uznając doniosłą rolę harcerstwa w historii i tra-
dycji państwa polskiego oraz w wychowaniu kolejnych po-
koleń młodych Polaków, opierającą się na najważniejszych 
wartościach, takich jak: wiara w Boga, służba państwu i na-
rodowi polskiemu, niesienie pomocy bliźnim oraz szacunek 
dla życia i przyrody, stanowczo odrzuca proponowany pro-
jekt ustawy o działalności harcerskiej. 

NSZZ „Solidarność” swoją walką doprowadził do przy-
wrócenia w Polsce swobód obywatelskich, demokracji i plura-
lizmu, dzięki którym mogły powstać także różnorodne organi-
zacje harcerskie, bazujące na wspólnych ideałach, a mimo to 
różniące się między innymi wyznawanym systemem wartości. 

W społeczeństwie wolnym i demokratycznym musi 
być miejsce dla różnych postaw i form aktywności. Jeste-
śmy przekonani,  że organizacje harcerskie jako organiza-
cje ideowo-wychowawcze w szczególny sposób wspierają 
rodziny i państwo, wychowując kolejne pokolenia młodych 
Polaków. Uważamy, że w interesie państwa jest wspiera-
nie tych organizacji i uznanie ich niezależności. 

Nasz najwyższy niepokój budzi propozycja nadania mi-
nistrowi edukacji narodowej uprawnień do uznania lub de-
legalizacji konkretnej organizacji harcerskiej. Traktujemy to 
jako próbę ponownego podporządkowania ruchu harcerskie-
go doraźnym interesom politycznym.

Nie do przyjęcia jest również fakt, że w przedłożo-
nym do zaopiniowania projekcie ustawy wyklucza się 
możliwość istnienia organizacji harcerskich, uznają-
cych wiarę w Boga jako jeden z głównych fi larów wy-
chowania. Jest to niedopuszczalna ingerencja w spra-
wy sumienia i wolności osobistych młodych obywate-
li Rzeczypospolitej.

Rada SKOiW wyraża przekonanie, że uchwalenie 
ustawy o działalności harcerskiej w zaproponowanym 
brzmieniu, wykluczającej wartości, dzięki którym od 
wieków funkcjonuje państwo polskie, doprowadzi do 
zaprzepaszczenia ponadstuletniego dorobku organiza-
cji harcerskich.

/Stanowisko Rady SKOiW NSZZ „Solidarność” dotyczą-
ce projektu ustawy o działalności harcerskiej/

NIE NISZCZCIE HARCERSTWA !

ki. Rada SKOiW negatywnie zaopiniowała projekt roz-
porządzenia płacowego MEN, w którym resort eduka-
cji „zamraża” stawki wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli mające obowiązywać od 1 września 2013 roku. 
Sekcja Krajowa, w opinii skierowanej do MEN, postu-
luje podniesienie kwot minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego w ramach tzw. średnich wynagro-
dzeń, zwłaszcza nauczycieli mianowanych i dyplomo-
wanych. W ostatnich latach nastąpiło zachwianie pro-
porcji między minimalnym wynagrodzeniem zasadni-
czym nauczycieli mianowanych i dyplomowanych do 
całości ich wynagrodzenia. 

Rada SKOiW bardzo krytycznie odniosła się do pro-
jektu ustawy o działalności harcerskiej (tekst tego sta-
nowiska publikujemy obok).

Sekcja Krajowa monitoruje skalę zwolnień w oświa-
cie. Już teraz, przed zakończeniem ruchu służbowe-
go, liczby zwalnianych nauczycieli w poszczególnych 
jednostkach samorządu terytorialnego są przerażające. 
Głównymi przyczynami zwolnień i obniżania wymiaru 

godzin nauczycieli są: wdrażana Nowa Podstawa Programo-
wa w szkołach ponadgimnazjalnych i polityka cięć fi nanso-
wych w oświacie samorządowej wynikających z niedoszaco-
wania subwencji oświatowej w budżecie państwa.

WOJCIECH JARANOWSKI
Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

być się we wrześniu. - Czekamy aż  wypowiedzą się nasi 
członkowie, jaka forma protestu ich interesuje. Ludzie 
mają naprawdę dosyć. Ustawa o wieku emerytalnym po-
grzebała Platformę Obywatelską - podkreślał Duda. - Mó-
wiłem wtedy, że to początek końca PO. Przesilenie musi 
nastąpić. I nastąpi.

Przewodniczący KK pytany przez dziennikarzy o plany 
strajkowe poinformował, że do wrześniowych akcji prote-
stacyjnych związki zawodowe chcą i muszą przygotować 
się bardzo dobrze. - Jeśli już pojedziemy do Warszawy, to 
tylko po zwycięstwo - zaznaczył Duda. (sis)


