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Warszawa, 11.02. 2015 r. 
 

KOMUNIKAT 
z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 

 NSZZ „Solidarność” w Warszawie 10 lutego 2015 r. 
 

                                  
   Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje  

do wszystkich członków Związku o aktywne włączenie się do akcji protestacyjnych 

organizowanych 19 lutego br. przez Zarządy Regionów NSZZ „S”. Trwają konsultacje 

publiczne na temat opracowania nowej koncepcji organizacji edukacji uczniów 

niepełnosprawnych. Samorządy znowu przymierzają się do masowej likwidacji szkół.  

  
Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” zaapelowało do wszystkich członków 

Związku ze szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych  

o czynny i aktywny udział w różnych formach akcji protestacyjnych organizowanych przez 

poszczególne Zarządy Regionów.    

„Spełnienie postulatów sformułowanych przez trzy centrale związkowe jest ważne dla 

wszystkich pracowników niezależnie od wykonywanego zawodu. Przypominamy 

jednocześnie, że w dalszym ciągu  stanowczo żądamy spełnienia przez rząd RP postulatów 

KSOiW NSZZ „Solidarność”, zawartych m.in. w petycji z dnia 9 grudnia 2014 roku.  

W przeciwnym razie zmuszeni będziemy do zaostrzenia form protestu w branży oświatowej” 

– czytamy w apelu Prezydium KSOiW. 

 Podczas akcji ulotkowych można rozdawać także ulotki z postulatami oświatowymi. 

Do zagospodarowania jest przygotowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” druga 

strona ogólnej ulotki protestacyjnej. Struktury oświatowe mogą liczyć na zwrot kosztów  

z Zarządów Regionów za ewentualny wydruk drugiej strony ulotki. 

 Prezydium KSOiW apeluje do nauczycieli o udział w konsultacjach publicznych 

prowadzonych przez MEN od lutego do kwietnia 2015 r. w sprawie założeń kompleksowych 

zmian przepisów dotyczących edukacji uczniów niepełnosprawnych. Konsultacje prowadzone 

będą w formie badań społecznych, warsztatów i konferencji. Szczegóły na stronie 

internetowej KSOiW NSZZ „S”. 
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 Rozpoczyna się kolejna fala masowych likwidacji szkół. Prezydium KSOiW będzie 

monitorowało ten proces i w miarę możliwości wspierało protestujących przed zamykaniem 

szkół.  

 Prezydium KSOiW zwróciło się do minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej  

z wnioskiem o spotkanie nt. łamania prawa oświatowego przez samorządy i dyrektorów 

szkół. NSZZ „S” posiada bogaty materiał z wielu jednostek samorządu terytorialnego i szkół 

w tej sprawie. 

 Ponadto Prezydium omówiło sprawę szkoleń związkowych, program najbliższej Rady 

KSOiW w Augustowie oraz wytypowało dwóch przedstawicieli NSZZ „S” do składu 

Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.  

 Struktury regionalne „S” oświatowej organizują ważne konferencje: 9 marca br. 

 w Lublinie odbędzie się konferencja nt. perspektyw dla szkolnictwa zawodowego, natomiast 

27 marca br. w Pile organizowana jest konferencja nt. czasu i warunków pracy nauczycieli. 

 

       Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S” 

        Wojciech Jaranowski 

 


