
 

PETYCJA  I  LIST OTWARTY  
 Z Listu Sekcji Krajowej O światy i Wychowania NSZZ „Solidarno ść” do 

Nauczycieli i Pracowników O światy 
Szanowni Pa ństwo! Kole żanki i Koledzy! 

  W ostatnich trzech latach w systemie edukacji w Polsce zaszły bardzo 
istotne zmiany. Dokonano nowelizacji podstawowych aktów prawnych: ustawy o 
systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela i bardzo wielu rozporządzeń MEN. Są 
one powszechnie krytykowane. Wprowadzają chaos prawny i organizacyjny w 
placówkach. Zwiększają biurokrację, zakres zadań i obowiązków, wydłużają czas 
pracy. Obciążają finansowo jednostki samorządu terytorialnego.  
 Zmiany w podstawie programowej bardzo krytycznie oceniło także wiele 
autorytetów ze świata kultury i nauki. Mimo obietnic ze strony ministra edukacji 
narodowej nie dokonano ich korekty.  
 Ogół społeczeństwa nie jest informowany o pełnym zakresie reform 
przeprowadzanych przez resort edukacji. Warunki naszej pracy uległy w ostatnim 
czasie pogorszeniu. Straciliśmy prawo do przechodzenia na wcześniejszą 
emeryturę. Zostaliśmy zobowiązani do prowadzenia bezpłatnych zajęć 
dodatkowych (słynny art. 42 KN).. Wielu z nas straciło pracę nie tylko ze względu 
na niż demograficzny, ale właśnie z powodu zmian w prawie oświatowym 
(bulwersujące zmiany w siatce godzin z poszczególnych przedmiotów, likwidacja 
etatów w świetlicach). Zlikwidowano coroczny obowiązek uzgadniania regulaminów 
dodatków do wynagrodzeń. Mimo tego, że w całym kraju realizujemy takie same 
zadania i obowiązki to nasze wynagrodzenie jest bardzo zróżnicowane i zależy 
głównie od zasobności i woli organu prowadzącego – jst.  

W związku z powyższym w maju 2010 roku Sekcja Krajowa Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” sformułowała 21 postulatów dla naprawy polskiej 
oświaty, jako podstawę do ogólnopolskiej debaty o oświacie. Miały trafić do Pani 
Katarzyny Hall, ministra edukacji narodowej, w trakcie Walnego Zebrania 
Delegatów SKOiW NSZZ „Solidarność”, które odbywało się w Gdańsku w maju 
2010 roku. Jednak Pani Minister nie przyjęła zaproszenia i konsekwentnie unika 
dwustronnych rozmów z NSZZ „Solidarność” wyjaśniając na piśmie (także w 
imieniu Premiera RP), że poszanowanie zasad dialogu społecznego nie pozwala 
na takie rozmowy tylko z jednym ze związków zawodowych. Z doniesień 
medialnych wynika, że tej zasady obecny rząd nie stosuje do innych organizacji 
związkowych!. (więcej na stronie www.solidarnosc.org.pl/oswiata , news z 3 
marca)  
Rada Sekcji Krajowej postanowiła w dniach 3-25 marc a zbierać podpisy pod 
petycj ą o odwołanie Minister Hall ze stanowiska. Stanowczo  zbyt du żo było 
ostatnio gro źnych propozycji! Zwi ązek powinien zacz ąć mobilizowa ć swoich 
członków i sympatyków. Szczegóły na podanej stronie , BIULETYN jest zbyt 
mały na ich opisanie..   

 Szanowni Pa ństwo, 
Kole żanki i Koledzy, 
zwracamy się o poparcie i 
podpisanie Petycji o 
odwołanie ministra edukacji 
narodowej – Katarzyny Hall. 

Kategorycznie 
przeciwstawiamy się 
niekorzystnym dla polskiej 
oświaty działaniom 
obecnego kierownictwa 
MEN. 

Chcemy w ten 
sposób zamanifestować 
niezadowolenie środowiska 
oświatowego dotyczące 
szkodliwych działań 

obecnego kierownictwa MEN. A w ostatnich latach było ich 
dużo. Wiele z nich prowadzi do obniżenia jakości edukacji 
destabilizuje pracę szkół. Negatywne, zdaniem ekspertów, 
skutki niektórych posunięć resortu edukacji uwidocznią się w 
późniejszym czasie.  

Petycję mogą poprzeć – oprócz nauczycieli – 
wszyscy, którym nieobojętny jest stan polskiej edukacji, w tym 
najbardziej zainteresowani – rodzice. 
 Deregulacja państwa polskiego dotyka nie tylko 
służby zdrowia, opiekii ubezpieczeń społecznych, transportu 
(kolej, budowa dróg), przemysłu narodowego, finansów 
publicznych, ale również edukacji.  
Razem spróbujmy powstrzyma ć ten chaos.  
Na zdjęciu Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa 
 
 
Uwaga, równolegle z petycj ą zbieramy podpisy pod Listem 
Otwartym do MEN, który maj ą podpisywa ć nauczyciele 
(rady pedagogiczne). To jest z kolei inicjatywa nas zej Sekcji 
Międzyregionalnej. 31 marca w Warszawie odb ędzie si ę 
nadzwyjczajne Walne Zebranie Sekcji Krajowej w spra wie 
dalszej akcji protestacyjnej. 

 

 

 
Jeden z piękniejszych meteorytów z 

wystawy (Fukang z grupy pallasytów) 

NOWA STAŁA WYSTAWA METEORYTÓW 
W obserwatorium astronomicznym II LO otwarto nową wystawę meteorytów. 31 okazów reprezentuje 
wszystkie główne ich typy. Są również okazy bardzo rzadko spotykane (w tym „kawałki” Księżyca oraz 
Marsa). Jest np pełny przekrój planetoidy czyli autentyczne próbki każdej warstwy typowej planetoidy 
od jądra po powierzchnię. Jest to jedna z zaledwie kilku tego typu i skali wystaw w Polsce, a jedyna w 
polskiej oświacie! 
Zwiedzanie wystawy (jak też samego obserwatorium ze wszystkim, co ono oferuje) jest dla wszystkich 
grup zorganizowanych bezpłatne. Trzeba tylko się umówić na konkretny termin z opiekunem Ludwikiem 
Lehmanem (zbieżność z nazwiskiem redaktora naczelnego nieprzypadkowa) najlepiej majlowo na 

adres obserwatorium(małpa)wp.pl. Cała oferta obserwatorium na stronie www.obserwatorium.glowww.obserwatorium.glowww.obserwatorium.glowww.obserwatorium.glogow.plgow.plgow.plgow.pl  
 

NOWE MEBLE, STARE KŁOPOTY 
W naszym biurze są nowe meble zakupione zgodnie z decyzją Komisji 
Międzyzakładowej. Niestety, trzeba było również przeinstalować komputer, bo był trochę 
zawirusowany, no i.. zaczęły się kłopoty. W chwili zamykania tego numeru nadal nie ma 
w biurze Internetu i nie działa poczta mailowa (od paru już tygodni). 
Internet uda się z pewnością w końcu podłączyć, ale z adresami mailowymi mogą być 
pewne kłopoty. Dlatego proszę, jeśli ktoś otrzymywał dotąd pocztę związkową, a nie 
dostanie tą drogą tego numeru BIULETYNU – niech napisze maila (najlepiej za tydzień, 
dwa, nie teraz) na nasz adres solglo(małpa)neostrada.pl, byśmy mogli uzupełnić 
dziurawą bazę danych.  
Przypominam, że każdy nasz członek może zgłosić życzenie dopisania do listy 
otrzymujących serwis związkowy. Można też się z niego wypisać, ale tego może nie 
będę rekomendował :) 
Jak już się uporamy z tym przemeblowaniem, to biuro będzie na prawdę w porządku. I o 
to chodzi, bo do dotychczasowego wstyd już było kogoś zaprosić. 

Ludwik L 
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Usługi stolarskie i ogólnobudowlane 
Paweł Orzech 

www.atp-projekt.pl 

 
Oferujemy m. in. 

Meble kuchenne        Nietypowe zabudowy 
Szafy na systemach przesuwnych oraz  

remonty i renowacje pomieszczeń  
łącznie z instalacją elektryczną  

Dla członków „Solidarności” Oświaty w Głogowie  
rabat 10% 


