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Widziane od œrodka

Do tego smutnego obrazu naszej codziennej rzeczy-
wistoœci trzeba te¿ dopisaæ fataln¹ politykê zagraniczn¹
ministra Rados³awa Sikorskiego czy brak reakcji premiera
Donalda Tuska na haniebny raport strony rosyjskiej do-
tycz¹cy katastrofy smoleñskiej  i mamy prawdziwy ob-
raz trzyletnich rz¹dów Platformy Obywatelskiej i Polskie-
go Stronnictwa Ludowego. Mam nadziejê, ¿e w zapew-
nienia premiera Donalda Tuska o tym, ¿e jesteœmy zie-
lon¹ wysp¹ i œwietnie radzimy sobie z kryzysem  wierz¹
ju¿ tylko cz³onkowie jego rz¹du, mo¿e pos³owie PO i -
oczywiœcie - czêœæ dziennikarzy, którzy zrobi¹ wszyst-
ko, aby tylko dzisiejszy uk³ad rz¹dz¹cy siê nie zmieni³.
Wszystkie opowieœci o tym jak œwietnie rz¹dzimy, jakie
kolejne pomys³y zrealizujemy s¹ pustymi sloganami, na
które, niestety, wielu rodaków da³o siê nabraæ.

Mam nadziejê, ¿e czas piarowskich sztuczek w wy-
konaniu ekipy rz¹dz¹cej zaczyna siê koñczyæ, bowiem
go³ym okiem widaæ, jaka jest dzisiejsza rzeczywistoœæ.

Podwyżki cen żywności, wzrost cen energii elektrycznej, ciepła, chaos i
likwidacja połączeń na kolei, ograniczenia w dostępie do nocnej opieki le−
karskiej, likwidacja części placówek pocztowych, drastyczne ograniczenie
środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, minimalna walory−
zacja emerytur, brak podwyższenia kryteriów dochodowych przy zasiłkach
rodzinnych (504 zł), pomocy społecznej (351 zł) czy łamanie praw pracowni−
czych poprzez między innymi niewypłacanie należnych wynagrodzeń...

Szkoda tylko tych lat - straconych przez nasz kraj, przez
nas wszystkich. Tym, którzy jeszcze ufaj¹ premierowi,
warto przypomnieæ jego najd³u¿sze expose i ponad sto
obietnic, z³o¿onych przez niego z trybuny sejmowej, z
których zrealizowano zaledwie kilka. Mia³y  byæ kolej-
ne ofensywy legislacyjne i co: ostatnia, jesienna, na któr¹
premier zapowiedzia³ swoje urzêdowanie w Sejmie -
skoñczy³a siê jak zwykle, czyli niczym...

Donald Tusk zapowiada³ wysokie standardy sprawo-
wania w³adzy. Wszyscy widzimy, jak to wygl¹da: wy-
starczy przypomnieæ katastrofê smoleñsk¹ bez ¿adnych
konsekwencji wobec swojego ministra, aferê hazardow¹
schowan¹ pod dywan, obsadzanie wszystkich kluczowych
stanowisk w naszym pañstwie dzia³aczami partii rz¹dz¹-
cych bez wzglêdu na kwalifikacje i totaln¹ walkê z naj-
wiêksz¹ parti¹ opozycyjn¹. Niestety smutne to, ale praw-
dziwe i niemaj¹ce nic wspólnego z demokracj¹, wrêcz
zagra¿aj¹ce demokracji. Wszystkie dzia³ania, podejmo-

wane wobec Prawa i Sprawiedliwoœci, przekraczaj¹ nor-
malne zasady walki demokratycznej. Robi¹ to ludzie, któ-
rzy maj¹ usta pe³ne frazesów o wolnoœci i demokracji, a
d¹¿¹ do wyeliminowania z ¿ycia publicznego Prawa i
Sprawiedliwoœci.

Mamy rok wyborczy, jeszcze nie tak dawno  Donald
Tusk  g³osi³, ¿e nie ma z kim wyborów przegraæ, sonda-
¿e wskazywa³y na mo¿liwoœæ samodzielnych rz¹dów
Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj sytuacja diametralnie
siê zmieni³a: notowania PO spadaj¹, z trudem skrywa-
ny konflikt Schetyna-Tusk pokazuje „ prawdziw¹” mi-
³oœæ liderów partii, a g³ówne przes³anie tej kadencji, ¿e
za wszystko odpowiada PiS, te¿ ju¿ tak nie dzia³a, jak
jeszcze parê miesiêcy temu. Do tego dochodz¹ nega-
tywne opinie wielu œrodowisk i ekspertów, którzy  wcze-
œniej popierali ekipê rz¹dow¹. To wszystko powoduje,
¿e wielu rodaków przestaje bezgranicznie ufaæ temu
rz¹dowi.

PO szuka nowych sojuszników, aby tylko utrzymaæ
siê przy w³adzy. Zapewne wkrótce bêdziemy œwiadkami
¿onglowania kolejnymi obietnicami bez pokrycia, wy-
wo³ywaniem tematów zastêpczych i oczywiœcie strasze-
niem PiS-em. W tym wszystkim g³ównym sojusznikiem
Platformy Obywatelskiej bêd¹ us³u¿ne jej media. Mam
nadziejê, ¿e wiêkszoœæ obywateli nie da siê jednak na-
braæ na te sztuczki i w najbli¿szych wyborach parlamen-
tarnych wystawi Donaldowi Tuskowi i jego ekipie odpo-
wiedni rachunek.
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Szanowni Pañstwo! Kole¿anki i Koledzy!
W  ostatnich trzech latach w systemie edukacji w Polsce

zasz³y bardzo istotne zmiany. Dokonano nowelizacji podsta-
wowych aktów prawnych: ustawy o systemie oœwiaty, usta-
wy Karta Nauczyciela i bardzo wielu rozporz¹dzeñ Minister-
stwa Edukacji Narodowej. S¹ one powszechnie krytykowa-
ne, wprowadzaj¹ chaos prawny i organizacyjny w placów-
kach, zwiêkszaj¹ biurokracjê, zakres zadañ i obowi¹zków,
wyd³u¿aj¹ czas pracy, obci¹¿aj¹ finansowo jednostki samo-
rz¹du terytorialnego.

Zmiany w podstawie programowej bardzo krytycz-
nie oceni³o tak¿e wiele autorytetów ze œwiata kultury i
nauki. Mimo obietnic ze strony minister edukacji naro-
dowej nie dokonano ich korekty.

Ogó³ spo³eczeñstwa nie jest informowany o pe³nym
zakresie reform przeprowadzanych przez resort eduka-
cji. Warunki naszej pracy uleg³y w ostatnim czasie po-
gorszeniu. Straciliœmy prawo do przechodzenia na wcze-
œniejsz¹ emeryturê. Zostaliœmy zobowi¹zani do prowa-
dzenia bezp³atnych zajêæ dodatkowych (s³ynny artyku³
42 Karty Nauczyciela). Wielu z nas straci³o pracê nie tyl-
ko ze wzglêdu na ni¿ demograficzny, ale w³aœnie z po-
wodu zmian w prawie oœwiatowym (bulwersuj¹ce zmia-
ny  w siatce godzin z poszczególnych przedmiotów, li-
kwidacja etatów w œwietlicach). Zlikwidowano corocz-
ny obowi¹zek uzgadniania regulaminów dodatków do
wynagrodzeñ. Mimo tego, ¿e w ca³ym kraju realizujemy
takie same zadania i obowi¹zki, to nasze wynagrodzenie
jest bardzo zró¿nicowane i zale¿y g³ównie od zasobnoœci
i woli organu prowadz¹cego - jednostek samorz¹du tery-
torialnego.

W zwi¹zku z powy¿szym w maju 2010 roku Sekcja
Krajowa Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ”
sformu³owa³a 21 postulatów dla naprawy polskiej oœwia-
ty, jako podstawê do ogólnopolskiej debaty o oœwiacie.
Mia³y trafiæ do Katarzyny Hall, minister edukacji naro-
dowej, w trakcie Walnego Zebrania Delegatów SKOiW
NSZZ „Solidarnoœæ”, które odbywa³o siê w Gdañsku w
maju 2010 roku. Jednak Pani Minister nie przyjê³a za-
proszenia i konsekwentnie unika dwustronnych rozmów
z NSZZ „Solidarnoœæ” wyjaœniaj¹c na piœmie (tak¿e w
imieniu Premiera RP), ¿e poszanowanie zasad dialogu
spo³ecznego nie pozwala na takie rozmowy tylko z jed-
nym ze zwi¹zków zawodowych. Z doniesieñ medialnych
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wynika jednak, ¿e tej zasady obecny rz¹d nie stosuje do
innych organizacji zwi¹zkowych!

Koalicja PO - PSL nie dotrzyma³a porozumienia za-
wartego ze zwi¹zkami zawodowymi w kwestii wzrostu
p³ac. Obecne zmiany w systemie edukacji krytykuj¹ tak-
¿e rodzice, przede wszystkim w zakresie obligatoryjne-
go obni¿enia wieku szkolnego i zapewnienia bezpieczeñ-
stwa ich dzieciom oraz stworzenia w³aœciwej bazy loka-
lowej i dydaktycznej. Ze zmian¹ w podstawie programo-
wej wi¹¿¹ siê znaczne wydatki na podrêczniki szkolne.

Skoro ostatnie badania PISA (Programu Miêdzyna-
rodowej Oceny Umiejêtnoœci Uczniów - Programme for
International Student Assessment) wskazuj¹, ¿e polscy
uczniowie, dziêki odpowiedzialnej pracy nauczycieli,
uzyskuj¹ coraz lepsze wyniki, to nie ma uzasadnienia do
wprowadzania tak daleko id¹cych reform, które  nie s¹
poprzedzane naukow¹ analiz¹ stanu obecnego i prognoz¹
skutków. Czy chodzi tylko o wydanie przez MEN unij-
nych funduszy - 3 miliardów z³otych?

NSZZ „Solidarnoœæ”, reprezentuj¹c interesy œrodowi-
ska oœwiatowego, wielokrotnie wyra¿a³ krytyczne stano-
wiska i opinie wobec wprowadzanych zmian. Oœwiato-
wa „Solidarnoœæ” podjê³a wiele dzia³añ informacyjnych
i protestacyjnych - miêdzy innymi:
● Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” na wniosek
SKOiW  wyst¹pi³a z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ do Parla-
mentu, Rz¹du, Prezydenta w sprawie usuniêcia z ustawy
Karta Nauczyciela kontrowersyjnych zapisów art. 42 -
do tej pory nie otrzymaliœmy w tej sprawie odpowiedzi
od ¿adnego organu pañstwa,
● pikiety przed Urzêdami Wojewódzkimi i Urzêdem
Rady Ministrów oraz MEN,
● petycje do Premiera RP i „laurka” dla Katarzyny Hall
● wiele informacyjnych konferencji prasowych o zasiê-
gu lokalnym i centralnym.

Przedstawiciele „Solidarnoœci” uczestnicz¹ w pracach
zespo³ów opiniodawczo-doradczych powo³ywanych w
MEN. Kieruj¹ tak¿e uwagi i opinie do projektów aktów
prawnych. Zasadniczy problem polega na tym, ¿e te „kon-
sultacje” spo³eczne s¹ pozorowane. Ministerstwo tylko w
minimalnym stopniu uwzglêdnia uwagi p³yn¹ce z szeroko
rozumianego œrodowiska oœwiatowego, lekcewa¿¹c opi-
niê osób o wysokich kwalifikacjach z wieloletnim doœwiad-
czeniem zawodowym. St¹d wiele absurdalnych pomys³ów,

które burz¹ dotychczasowy sposób pracy szkó³ i placó-
wek oœwiatowych. Przyk³adem na to jest miêdzy innymi
rozporz¹dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szko³ach oraz
projekt pod robocz¹ nazw¹ „Zmiany w ustroju szkolnym
w Polsce - konsolidacja zasobów oœwiaty”(?!).

Ten ostatni zamys³ w ogóle nie podlega³ konsultacjom.
Czy zostanie zrealizowany? Jakie bêd¹ tego efekty dla
polskiej edukacji?

Jakie bêd¹ tego efekty dla nas  - nauczycieli?
● awans zawodowy uzale¿niony od opinii rodziców i
uczniów i jego droga zostanie wyd³u¿ona do 20 lat i ogra-
niczona do 30 procent nauczycieli,
● nauczyciel kontraktowy dwa razy zatrudniany na czas
okreœlony,
● honorowy tytu³ profesora oœwiaty mo¿liwy dopiero po
30 latach pracy i dostêpny dla nielicznych,
● likwidacja uprawnieñ socjalnych (ograniczenia ZFŒS,
radykalne skrócenie urlopu wypoczynkowego, zmiany w
przyznawaniu  urlopu dla poratowania zdrowia),
● wykluczenie spod Karty Nauczyciela nauczycieli „nie-
tablicowych”,
● zwiêkszenie i zró¿nicowanie pensum dydaktycznego.

Znamienne s³owa Premiera RP, ¿e „nawet w dobie
powszechnej oszczêdnoœci nie wolno oszczêdzaæ na
oœwiacie” oraz „oœwiata potrzebuje m¹drych decyzji i
inwestowania ze œwiadomoœci¹ odroczonego zysku” -
wypowiedziane w dniu 10 lutego bie¿¹cego roku w trak-
cie otwarcia seminarium, na którym prezentowano wy-
niki badañ PISA - staj¹ siê puste i bezwartoœciowe, jeœli
nie poci¹gaj¹ w³aœciwych dzia³añ rz¹du, w szczególno-
œci resortu edukacji. Obecnie potrzebne jest swego ro-
dzaju „pospolite ruszenie” tych wszystkich, dla których
wa¿ne jest dobro polskiej szko³y.

Kierownictwo MEN podejmuje szkodliwe dzia³ania
dla systemu edukacji w Polsce. Sekcja Krajowa Oœwiaty
i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹c w poczu-
ciu odpowiedzialnoœci za jakoœæ polskiej oœwiaty doma-
ga siê odejœcia Katarzyny Hall ze stanowiska ministra
edukacji narodowej i w zwi¹zku z tym rozpoczyna akcjê
zbierania podpisów pod petycj¹ o jej odwo³anie.
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