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Stanowisko 
Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

w sprawie propozycji korporacji samorządowych dotyczących zmian w Karcie 
Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty 

 
  
           Rada Sekcji Krajowej negatywnie odnosi się do samorządowych propozycji 

zmian w ustawie Karta Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty. Propozycje te są 

szkodliwe dla jakości polskiej edukacji i warunków pracy nauczycieli.  

Jedyną przesłanką proponowanych zmian jest trudna sytuacja budżetowa 

jednostek samorządów terytorialnych, będąca efektem polityki finansowej państwa. 

Przedstawiony projekt w żadnym wypadku nie poprawia warunków pracy nauczycieli, 

kształcenia dzieci i młodzieży, nie wpływa także na podnoszenie jakości pracy szkół. 
 

Za szczególnie groźne dla polskiego systemu edukacji uznajemy propozycje: 

- zmian statusu zawodowego nauczyciela (zwiększenie pensum, ograniczenie czasu 

urlopu wypoczynkowego, zmiany w awansie zawodowym itp.), 

- zmniejszenia procentowego odpisu na doskonalenie zawodowe, 

- zmian w procedurze udzielania urlopów dla poratowania zdrowia zwłaszcza przy 

znacznym wydłużeniu wieku emerytalnego,       

- zniesienia limitu uczniów w szkołach, które mogą być przekazane do prowadzenia 

innym podmiotom niż jednostkom samorządu terytorialnego, czyli nieograniczonej 

prywatyzacji, 

- dalszego ograniczenia roli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. 
 

 Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

zdecydowanie opowiada się za tym, aby: 

- Karta Nauczyciela obejmowała wszystkich nauczycieli bez względu na organ 

prowadzący daną szkołę lub placówkę oświatową, 

- nakłady rządu na oświatę wynosiły co najmniej 5% PKB, 
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- określić górną granicę liczebności uczniów w oddziałach w poszczególnych typach 

szkół oraz realizacji wymogów sanitarnych w szkołach (istotne zwłaszcza  

w kontekście pięcio- i sześciolatków), 

- zwiększyć rolę organów sprawujących nadzór pedagogiczny w dziedzinie 

opiniowania arkuszy organizacyjnych, likwidacji lub przekazywania szkół innym 

organom prowadzącym.  

            

 Podtrzymujemy nasze stanowisko, że jakiekolwiek zmiany dotyczące 

warunków pracy i płacy mogą nastąpić tylko w efekcie uzgodnień rządu  

z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi po zakończeniu rzeczywistego 

badania czasu i warunków pracy nauczycieli przez Instytut Badań Edukacyjnych. 

           Oczekujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej jednoznacznie opowie się 

przeciwko szkodliwym propozycjom dyskredytującym polską oświatę i prestiż 

zawodu nauczyciela.  

  
 

Z poważaniem, 

Ryszard Proksa 
Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania  

NSZZ „Solidarność” 
 
 
 
 

 


