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Stanowisko nr 1/2014
Walnego Zebrania Delegatów
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie Karty Nauczyciela

Walne Zebranie Delegatów KSOiW NSZZ „Solidarność” wyraża sprzeciw wobec
nieuzasadnionych i pozamerytorycznych ataków różnych środowisk, w tym rządowych
i samorządowych, na Kartę Nauczyciela.
Karta Nauczyciela spełnia rolę ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla grupy
zawodowej, której wyznaczono niezwykle ważne i odpowiedzialne społecznie zadanie.
Zwiększenie czasu pracy i pogorszenie warunków pracy nauczycieli zawsze oznacza zagrożenie
bezpieczeństwa i pogorszenie warunków nauki dzieci i młodzieży, a tym samym prowadzi do
obniżenia poziomu kształcenia i wychowania. W dalszym ciągu za zasadny uważamy postulat
NSZZ „Solidarność”, aby Karta Nauczyciela obejmowała wszystkich nauczycieli bez względu na
organ prowadzący daną szkołę lub placówkę oświatową. Zdecydowanie sprzeciwiamy się
zatrudnianiu nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy, a tym samym różnicowania ich statusu.
Zwracamy uwagę, że wszyscy nauczyciele wykonują zadanie państwa wobec społeczeństwa, bez
względu na organ, który to realizuje.
Wzywamy Ministerstwo Edukacji Narodowej do podjęcia dialogu społecznego w sprawie
warunków pracy i płacy nauczycieli i pracowników oświaty oraz zaprzestania inicjowania zmian
prawnych, które ograniczają stosowanie KN.
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Stanowisko nr 2/2014
Walnego Zebrania Delegatów
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie łamania praw pracowniczych i związkowych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez różne podmioty niepubliczne

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
zwraca uwagę na coraz częściej występujące przypadki łamania praw pracowniczych
i związkowych w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. Normą staje się
zatrudnianie pracowników na umowach śmieciowych. Organy prowadzące, wykorzystując niż
demograficzny i zwolnienia w sektorze publicznym, za pełną dyspozycyjność i czas pracy,
znacznie przekraczający unormowania Kodeksu pracy, oferują wynagrodzenia na poziomie
minimalnym.
Coraz częściej ujawniane są przypadki uniemożliwiania pracownikom zrzeszania się
w związkach zawodowych, zastraszanie ich, a nawet wyrzucanie z pracy za próbę podjęcia
działalności związkowej.
Delegaci uznają za szczególnie pilną potrzebę podjęcia zdecydowanych
i wszechstronnych działań, mających na celu wyeliminowanie tych patologicznych zjawisk, jako
negatywnych wzorców rujnujących proces wychowania i kształtowania młodego pokolenia,
a także podważających sens funkcjonowania szkolnictwa niepublicznego.
Delegaci przypominają, że podstawę finansowania szkolnictwa niepublicznego stanowią
środki publiczne, przekazywane z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej, co daje
podstawy do społecznej oceny sposobu ich wykorzystywania oraz postawienia organom
niepublicznym bezwzględnego wymogu przestrzegania zasad współżycia społecznego,
respektowania przepisów prawa i poszanowania godności pracowników.
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Stanowisko nr 3/2014
Walnego Zebrania Delegatów
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Walne Zebranie Delegatów KSOiW NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw
w związku z zapisem w art. 9 ust. 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
dotyczącym zakazu pracy w zawodzie nauczyciela otrzymującego świadczenie i wnosi o jego
wykreślenie.
Utrzymanie w/w zapisu jest krzywdzące dla naszej grupy zawodowej i dyskryminujące ją
wobec innych grup zawodowych. Jednocześnie zwracamy uwagę na nierówne traktowanie
nauczycieli zatrudnionych w Centrach Kształcenia Praktycznego poprzez wprowadzenie
odpowiednich zapisów w ustawie.
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Stanowisko nr 4/2014
Walnego Zebrania Delegatów
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie poprawy warunków pracy i płacy pracowników administracji
i obsługi szkół i placówek oświatowych

W związku z narastającymi problemami dotyczącymi zatrudniania i wynagradzania
pracowników administracji i obsługi, posiadającymi od 01.07.2009r. status pracowników
samorządowych, WZD Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania apeluje do wszystkich struktur
NSZZ „Solidarność”, zobowiązanych statutowo do współdziałania z JST - tj. do Zarządów
Regionów, Międzyzakładowych Organizacji Związkowych i Komisji Zakładowych, by
monitorowały sytuację dotyczącą kwestii wynagradzania i zatrudniania pracowników
niepedagogicznych, podejmowały inicjatywy w sprawie uregulowania zasad wynagradzania
w powiązaniu z zakresem obowiązków, skuteczniej działały w sprawie regularnego podwyższania
wynagrodzeń, kierowały wystąpienia do organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe,
a w szczególności do radnych zabiegających o wybór na kolejną kadencję.
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Stanowisko nr 5/2014
Walnego Zebrania Delegatów
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2014 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
wyraża stanowczy sprzeciw w związku z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego w zakresie zapisu zawartego w paragrafie 2: „Na rok szkolny 2016/17
nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na pierwszy semestr) szkół
prowadzących kształcenie w zawodach technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna
i opiekunka dziecięca. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu
kształcenia”.
Wejście w życie w/w zapisu spowoduje, że utracą pracę kolejni nauczyciele zatrudnieni
w publicznych Medycznych Szkołach Policealnych w kraju. Podobna sytuacja miała miejsce na
przestrzeni ostatnich lat w zawodach: pielęgniarka, położna, technik fizjoterapii, technik analityki
medycznej, ratownik medyczny, dietetyk.
W krajach Unii Europejskiej kształcenie średniego personelu medycznego odbywa się
na poziomie licealnym i policealnym i nie wymaga kształcenia na poziomie akademickim.
Średnie szkoły medyczne posiadają ogromne doświadczenie w organizacji zajęć
praktycznych i praktyk zawodowych, co pozwala na efektywne przygotowanie do pełnienia ról
zawodowych. Uczniowie odbywają zajęcia ćwiczeniowe i praktyczne w małych grupach pod
kierunkiem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.
W ostatnich latach szkoły medyczne przeznaczyły duże środki finansowe na doposażenie
pracowni, zgodnie z wymogami wynikającymi z nowej podstawy programowej. Nauczyciele
poświęcili dużo czasu i środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji czy uzyskanie
uprawnień egzaminatorów OKE.
W aspekcie społecznym proponowane wygaszenie kształcenia dla wymienionych
zawodów na poziomie szkoły policealnej będzie bardzo krzywdzące dla młodzieży pochodzącej
z rodzin o niskim statusie ekonomicznym - z obszarów wiejskich i małych miasteczek, co
uniemożliwi im zdobycie wykształcenia w tych zawodach.
Ponadto, zlikwidowanie kształcenia w zawodach technik farmaceutyczny, asystentka
stomatologiczna, opiekunka dziecięca zamyka drogę do podjęcia pracy w/w zawodach osobom,
które chcą zmienić zawód. Dotyczy to np. absolwentów szkół wyższych, którzy nie mogą podjąć

pracy we wcześniej wyuczonym zawodzie, kobiet, które po dłuższej przerwie chcą wrócić
do aktywności zawodowej i nie mogą podjąć kształcenia na wyższej uczelni.
W związku z sytuacją demograficzną kraju i interesem społecznym zasadne jest
utrzymanie kształcenia w zawodach medycznych w publicznych szkołach policealnych.
XXVII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” wnioskuje o utrzymanie kształcenia w zawodach technik farmaceutyczny,
opiekunka dziecięca, asystentka stomatologiczna w dotychczasowej formie.
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Stanowisko nr 6/2014
Walnego Zebrania Delegatów
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
mając na uwadze realne zagrożenia, wzywa rząd RP do bezzwłocznego podjęcia na forum Komisji
Europejskiej stosownych działań, mających na celu całkowite wyłączenie edukacji publicznej
z negocjacji umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym pomiędzy
Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.
Partnerstwo to stanowi poważne zagrożenie dla edukacji publicznej i może mieć wpływ na
blokowanie kształcenia publicznego oraz nasilenie presji na prywatyzację i komercjalizację
oświaty.
Walne Zebranie Delegatów przypomina, że edukacja jest prawem człowieka
i dobrem publicznym zagwarantowanym Konstytucją RP.
Nie może zatem
być poddawana mechanizmom rynkowym właściwym dla gospodarki bez negatywnych
konsekwencji.
Obowiązkiem rządu jest zagwarantowanie wszystkim obywatelom nieskrępowanego
dostępu do bezpłatnej edukacji publicznej odpowiadającej potrzebom i aspiracjom społeczeństwa.
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Stanowisko nr 7/2014
Walnego Zebrania Delegatów
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie sytuacji na Ukrainie

Walne Zebranie Delegatów KSOiW NSZZ „Solidarność” z wielkim niepokojem przyjmuje
niemal codzienne doniesienia agencyjne o śmiertelnych ofiarach różnych walk na Ukrainie.
Wzywamy wszystkie strony konfliktu do pokojowego rozstrzygania sporów. Uważamy, że naród
ukraiński ma niezbywalne prawo do samodzielnego podejmowania decyzji o swoim losie.
Ingerencja Rosji i jej nieustanna presja jest niedopuszczalna.
Zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o udzielanie pomocy humanitarnej
dla poszkodowanych osób i poparcie akcji pomocowej zapoczątkowanej przez NSZZ
„Solidarność”.
Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że przywódcy państw, którzy mają wpływ na
normalizację sytuacji na Ukrainie, zrobią wszystko, by nie dochodziło tam do dalszego przelewu
krwi.
Wierzymy, że determinacja społeczeństwa ukraińskiego pozwoli na zachowanie
integralności terytorialnej i będzie zaczątkiem budowy demokratycznego ładu opartego na
przestrzeganiu praw człowieka i obywatela, znajdując dla siebie dobre miejsce pośród państw
zjednoczonej Europy.
W przeddzień wyborów
i zaprzestania bratobójczych walk.
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