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Gdańsk, 20 lipca 2017 r. 

 

L.dz. S/79/2017 

  

Pani Anna Zalewska 

Minister Edukacji Narodowej  

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Al. Szucha 25 

00-918 Warszawa 

 

 
Szanowna Pani Minister, 

 

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” wnosi następujące 

uwagi i propozycje do przedstawionego podsumowania stanowisk strony związkowej 

Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty w zakresie projektu 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych: 

1. Lp. I. 8 – określić minimalną wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 

szkoły, jego zastępcy oraz innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w 

szkole. 

2. Lp. II. 30 – wypłata dodatku za wyróżniającą pracę w pełnej wysokości  

od 1 stycznia 2018 roku. 

3. Lp. II. 31 – pensum 20 godzin przy braku propozycji określenia standardów 

zatrudnienia wymienionych nauczycieli oraz standardów zatrudnienia 

nauczycieli bibliotekarzy przy istniejącym dla nich pensum. 

4. Lp. II. 32 – pensum 18 godzin. Wykreślić błędnie wpisaną propozycję 

określenia standardów zatrudnienia wymienionych nauczycieli, uwaga  

ta dotyczyła nauczycieli wymienionych w Lp. II. 31. 

5. Lp. IV. 2 – częstotliwość dokonywania oceny - co 5 lat (oprócz tych, które 

dokonywane są w procedurze awansowej). 

6. Lp. IV. 8 – opinia negatywna. Warunkowo wyrażaliśmy zgodę, ale tylko przy 

akceptacji zmiany systemu wynagradzania nauczycieli na propozycję 

przedstawioną przez KSOiW NSZZ „Solidarność”. 

7. Lp. IV. 9 – proponowana wysokość środków to 0,3% planowanych środków na 

wynagrodzenia nauczycieli. Wnosimy o wprowadzenie zapisów o 
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obligatoryjności udziału związków zawodowych w procedurze przyznawania 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

 
Jednocześnie ponawiamy wniosek przedstawiony na ostatnim spotkaniu 

Zespołu tzn. wprowadzenie, w części II projektu ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, tylko tych zmian ustawy Karta Nauczyciela, co do których jest 

akceptacja strony związkowej a pozostałe zmiany powinny stać się przedmiotem 

dalszych prac Zespołu do czasu wypracowania wspólnego zadowalającego stanowiska. 

 
 

Z wyrazami szacunku 

  

Przewodniczący 

KSNiO NSZZ „Solidarność” 

 

Ryszard Proksa 

 

 


