
JAKA NOWA KARTA?  

   24 marca Minister Katarzyna Hall powołała zespół „opiniodawczo-
doradczy do spraw statusu zawodowego nauczycieli”. Minister Hall 
argumentowała potrzebę napisania „Karty Nauczyciela” od nowa. Jej 
zdaniem nazwa nowej ustawy regulującej status zawodowy 
nauczyciela mogłaby pozostać ta sama, czyli Karta Nauczyciela, ale 
nie w obecnym kształcie, bo – jak stwierdziła minister – język Karty 
jest przestarzały, nieadekwatny do dzisiejszego języka prawniczego. 
Minister Edukacji stwierdziła, że nie widzi możliwości zmiany Karty 
bez dialogu ze środowiskami związanymi z oświatą i określeniem 
kierunków zmian. Dlatego Zespół opiniodawczo-doradczy powinien 
zastanowić się czy nowy dokument powinien powstać i co powinien 
zawierać. 
   27 maja zespół faktycznie zaczął się zastanawiać.. (szczegóły na 
stronie Sekcji Krajowej Oświaty www.solidarnosc.org.pl/oswiata/ ). 
  Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
protestowała od razu twierdząc, że tak naprawdę chodzi o likwidację 
Karty Nauczyciela, czemu Minister zaprzecza. Sekcja przygotowała 
materiały (prezentację i ankietę) na temat: „co tracisz wraz z likwidacją 
Karty Nauczyciela”.  
Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” (patrz niżej) zobowiązało nowo wybrane władze 
Sekcji Krajowej do opracowania planu działań protestacyjnych – w tym 
protestu przed Urzędami Wojewódzkimi w całej Polsce, w ewentualnej 
współpracy z innymi związkami zawodowymi działającymi w oświacie. 
 Akcje protestacyjne mają dotyczyć: 

a) zaniżania nakładów na oświatę i braku realnych podwyżek  
dla pracowników oświaty,  

b) wprowadzania dodatkowych, obowiązkowych godzin, 
c) prób obniżania statusu zawodowego nauczycieli. 

 

Fragment Listu Otwartego do Rady Sekcji Krajowej.. 
   Co zatem trzeba zrobić? Przede wszystkim przestać mówić o likwidacji Karty, 
zamiast tego twierdzić, że grozi nam radykalna zmiana Karty. Wejść do 
zespołu wypracowującego założenia nowej Karty i aktywnie w nim pracować. 
Jest to historyczna szansa wprowadzić tam rozwiązania dla nas korzystne. 
Podam przykład. Pewnie nie uda się obronić urlopów zdrowotnych w 
dotychczasowym kształcie. Wcale zresztą bym ich nie żałował, gdyby udało się 
zamiast nich wprowadzić rozwiązanie występujące w niektórych krajach 
(bodajże w Holandii). Niech nauczyciel raz na 5-7 lat ma taki rok pracy bez 
lekcji, żeby mógł odreagować, odpocząć itd. Taki nauczyciel przychodziłby 
normalnie do pracy, pomagałby młodszym nauczycielom, może organizowałby 
uroczystości szkolne itp., ale nie miałby lekcji!! Z takiego rozwiązania 
korzystałby każdy nauczyciel (w przeciwieństwie do urlopów), no i 
zwiększyłaby się ogólna ilość godzin – wszak w każdej przeciętnej wielkości 
miejskiej szkole paru nauczycieli każdego roku nie miałoby lekcji! W dobie niżu 
i grożących zwolnień to naprawdę wielka zaleta. 
   To tylko przykład na gorąco, co można dobrego zrobić. Gdyby wypracowane 
przez zespół założenia rażąco odbiegały od naszych oczekiwań – wtedy nasz 
przedstawiciel mógłby (i powinien) złożyć wotum separatum. Dopiero wtedy 
należałoby przeprowadzić ankietę, gdzie zamiast dotychczasowego głupiego 
pytania można by na przykład zadać takie: „czy jesteś za dotychczasowym czy 
proponowanym przez Rząd sposobem awansu nauczyciela”. I tak dalej, i tak 
dalej. Gdy ludzie będą oburzeni proponowanymi zmianami, wtedy dopiero 
trzeba rozwinąć wielką akcję protestu do strajku włącznie! 
Paradoksalnie dzisiejsze straszenie nauczycieli całkowitą likwidacją Karty 
może w decydującym momencie zaszkodzić mobilizacji ludzi. Powiedzą 
bowiem: łee, tak straszyliście, że nam wszystko zabiorą, a tak źle przecież nie 
jest, bo zostało to i to, i tamto też.. 

Delegat Ludwik Lehman 
 

WALNE ZEBRANIE W GDA ŃSKU 
   W dniach 20-22 maja odbyło się w Gdańsku Walne Zebranie Delegatów – najwyższa 
władza Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Wybrano nowe 
władze wykonawcze: Radę Sekcji oraz jej Przewodniczącego. Pełniący tę funkcję od 
dawna Stefan Kubowicz  nie kandydował z powodu złego stanu zdrowia. Został przez 
aklamację wybrany na „honorowego” Przewodniczącego. Rzeczywistym 
Przewodniczącym został Ryszard Proksa  (zdjęcie z lewej) z Ostrowca Świętokrzyskiego, 
dotychczasowy szef zespołu płacowego Sekcji Krajowej. 
   Walne Zebranie przyjęło wiele uchwał i stanowisk dotyczących wielu aspektów sytuacji 
polskiej oświaty, wszystkie można przeczytać na stronie 
www.solidarnosc.org.pl/oswiata/ . Między innymi – w nawiązaniu do XXX rocznicy 
powstania naszego Związku – przyjęto 21 POSTULATÓW DLA NAPRAWY POLSKIEJ 
OŚWIATY.  
  Oburzenie delegatów spowodował fakt, że Minister Hall nie pojawiła się na zebraniu 
mimo wcześniejszego jej zaproszenia, przysłała tylko trzech urzędników MEN. Delegaci 
potraktowali to jako niechęć do rzetelnego przedyskutowania zapowiadanej „rewolucji” w 
Karcie Nauczyciela. Aktywny udział w zebraniu brał Ludwik Lehman  – jeden z dziewięcu 
delegatów z Międzyregionalnej Sekcji Dolny Śląsk. 

 

JAKA PODWY ŻKA W POWIECIE?  

Z ostatniej chwili : Zarząd Powiatu zdecydował, że podwyżka będzie w wysokości 2% od maja (to była propozycja ZNP, potem ZNP poparł nasz wniosek). 
Taką informację rozesłano do szkół, ale.. nikt nie poinformował o tym Związku, choć negocjacje formalnie się nie zakończyły. Po wyrażeniu naszego 
niezadowolenia Wicestarosta R. Rokaszewicz  zadzwonił twierdząc, że 2%-podwyżka dotyczy wszystkich powiatowych jednostek, a rozmowy w sprawie 
oświaty będą kontynuowane, opóźnienie w przekazywaniu informacji wytłumaczył dużym zaangażowaniem w walkę z powodzią. 
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OŚWIATY W GŁOGOWIE 

 

17.05.2010 odbyła się pierwsza tura rozmów z Zarządem 
Powiatu w sprawie podwyżki pracowników administracji i 
obsługi w roku 2010. Zarząd Powiatu proponuje 
podwyżkę (we wszystkich podległych mu placówkach, nie 
tylko oświatowych) w wysokości 2% od 1 czerwca.  Po 
wymianie argumentów  nasza delegacja zaproponowała 
propozycję kompromisową: 4% od 1 września. 
Wicestarosta stwierdził, że Zarząd musi się nad tą 
propozycją zastanowić. Podobnie jak Prezydent Miasta, 
Zarząd Powiatu nie przewiduje podwyżki dodatków 
nauczycielskich w tym roku. "S" reprezentowali: Maria 
Rackiewicz, Janusz Leciej oraz Ludwik Lehman. 
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