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Warszawa, 6 listopada 2013 roku        

  
Oświadczenie  

 Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wobec 
wielu wypowiedzi Ministra Edukacji Narodowej i innych doniesień medialnych  
zawierających nieprawdziwe informacje oświadcza co następuje: 

 NSZZ „Solidarność” nie uzgodnił z Ministrem Edukacji Narodowej obecnie 
projektowanych przez Rząd RP zmian w ustawie Karta Nauczyciela. 

 przedstawiciele Związku uczestniczyli w spotkaniach, które samo MEN nazywało 
„nieformalnymi”, a poświęconych  obszarom ewentualnych zmian, przekazując 
wiele krytycznych uwag. 

 SKOiW NSZZ „Solidarność” skierowała do MEN krytyczną - negatywną opinię 
do założeń projektowanych zmian. Niestety nie zostały one  w żadnym stopniu 
uwzględnione. 

 12 września br. SKOiW NSZZ „Solidarność” w ramach Ogólnopolskich Dni 
Protestu zorganizowała w Warszawie przed gmachem MEN kilkutysięczną 
pikietę pod hasłem „Grzechy Główne Ministra Edukacji Narodowej”, jako formę 
sprzeciwu wobec prowadzonych przez resort edukacji szkodliwych zmian  
w polskiej oświacie. 

 24 października 2013 roku SKOiW NSZZ „Solidarność” przekazała MEN 
negatywną opinię do projektu zmian w ustawie Karta Nauczyciela (opinia 
dostępna na stronie internetowej). 

 Jednocześnie informujemy, że w dniu  8 października 2013 roku Rada SKOiW 
NSZZ „Solidarność” ustaliła plan działań w obronie Karty Nauczyciela. Należy 
podkreślić, że przyjęte działania mają charakter etapowy i powinny być rozłożone              
w czasie, odpowiednio do postępu prac nad omawianym projektem.  

Rada SKOiW NSZZ „Solidarność” zdecydowała również, że w przypadku braku 
pozytywnych rozwiązań nastąpi zaostrzenie form protestu! 

Obecnie pilnie oczekujemy na odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej  
na skierowaną opinię. Od tego uzależniamy dalsze decyzje. 

Wyrażamy zadowolenie, że nasza determinacja i aktywność zmobilizowała do 
działania także inne organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli                  
 i pracowników oświaty. Podtrzymujemy gotowość do prowadzenia wspólnych 
działań w obronie jakości polskiej szkoły oraz godności nauczycieli i pracowników 
oświaty. 

Ryszard Proksa 

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność” 
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