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KOMUNIKAT 
ze wspólnej konferencji prasowej ministra edukacji narodowej 

Anny Zalewskiej i przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” 
Ryszarda Proksy 

Warszawa, 7 października 2016 r. 

7 października 2016 r. odbyła się wspólna konferencja prasowa 
ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej i przewodniczącego 
KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy dotycząca postulatów 
KSOiW związanych z projektem  ustawy Prawo Oświatowe i 
projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe. 

W związku z przedłużającą się procedurą powołania trójstronnej 
komisji ds. oświaty pani minister wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów 
i uzyskała pozytywną akceptację  powołania  zespołu przy ministrze 
edukacji w składzie: reprezentatywne związki zawodowe w rozumieniu 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego, przedstawiciele poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego, ministrowie umocowani do prowadzenia placówek 
oświatowych. 

Konferencja była zwieńczeniem kilku spotkań negocjacyjnych, które 
odbyły się po opublikowaniu przez MEN ww. dokumentów. Minister 
edukacji narodowej  potwierdziła osiągnięcie konsensu w sprawie 
zmiany zapisu artykułu 42 Karty Nauczyciela i przydziału większej 
liczby godzin do dyspozycji dyrektora, wprowadzenie standardów 
pracy w placówkach oświatowych, wprowadzenie ustawowego 
wymogu opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół przez 
reprezentatywne związki zawodowe, wprowadzenie i ujednolicenie 
pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli 
wspomagających, asystentów nauczycieli, metodyków i doradców 
zawodowych. 

W dalszym ciągu negocjowane są: przywrócenie art. 88 Karty 
Nauczyciela dotyczącego emerytur, przywrócenie roli decyzyjnej 
kuratora oświaty poprzez zmianę m.in. art. 63 projektu ustawy – 
Prawo oświatowe, dotyczącego składu komisji konkursowej, trwania 
kadencji dyrektora oraz zmianę definicji wynagrodzenia w art. 30 Karty 
Nauczyciela. 

Strony wyraziły wolę dalszych negocjacji w szczegółowych sprawach 
w ramach powołanego zespołu trójstronnego. 
 

Stanowisko Rady Sekcji Oświaty i 
Wychowania Regionu Gdańskiego 

w sprawie sytuacji w oświacie z 11 października 
 

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego – w oparciu o uchwałę Krajowej Rady Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” z 28 września 2016 r.: 
1. Stwierdza, że ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

projekt zmian w oświacie wzbudza szereg zastrzeżeń w środowisku. 
Dotyczy to m. in. zbyt radykalnych rozwiązań w zakresie ustroju 
szkolnego, nadmiernego pośpiechu we wprowadzaniu zmian, 
w tym nowych podstaw programowych, braku zabezpieczeń 
finansowych (w tym na godne podwyżki płac), obawy o utratę 
pracy przez nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 
szkolnej. Debaty, które miały miejsce w 16. województwach, nie 
dotyczyły ustroju szkolnego. Oczekujemy wydłużenia czasu na 
dyskusję do co najmniej jednego roku.  

 
2. Postuluje, by ew. zmiany, między innymi programowe, wprowadzać od 

I klasy szkoły podstawowej, a nie w trakcie trwającej  już edukacji 
uczniów.  

3. Domaga się pakietu osłonowego dla pracowników oświaty 
zagrożonych zwolnieniami („S” oświatowa zgłaszała m. in. 
propozycje wydłużenia do roku stanu nieczynnego nauczycieli, 
możliwość opiniowania projektów organizacji szkół, przywrócenie 
uprawnień do tzw. wcześniejszej emerytury, przygotowanie – 
z zabezpieczeniem finansowym – programu uzupełniania lub 
zmiany kwalifikacji do nauczania innych przedmiotów). 

4. Zwraca uwagę na nieprecyzyjne i niejednoznaczne zapisy dotyczące 
art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. W szkołach i 
samorządach interpretuje się w/w artykuł na różne sposoby. Błędne 
działania władz w tym zakresie wpłynęło na pogorszenie klimatu pracy 
w wielu szkołach oraz  wymusiło realizację 1, 2 czy więcej bezpłatnych 
godzin przez nauczycieli. 

5. Oczekuje na podjęcie rozmów w sprawie zestawu 66 postulatów 
edukacyjnych. Są wśród nich niezwykle pilne, dotyczące zmian w 
Ustawie o Systemie Oświaty czy Karcie Nauczyciela. 

Rada upomina się, aby nauczyciel był traktowany PODMIOTOWO, 
aby władze oświatowe respektowały zasady rzetelnego DIALOGU, 
który musi być oparty na szacunku, prawdzie. 
 

 

 

SPOTKANIE Z POSŁEM 

 
W piątek 7 października odbyło się - z naszej inicjatywy i w naszym biurze - spotkanie 
Prezydium z Posłem Wojciechem Zubowskim. Prezydium przekazało mu stanowisko 
Komisji Międzyzakładowej w sprawie reformy oświaty z 22 września (patrz poprzedni numer 
Biuletynu). Poseł stwierdził, że choć nie pracuje w sejmowej komisji zajmującej się edukacją, 
to przekaże nasze stanowisko pani Minister lub MEN. Wyraził gotowość powtórnego 
spotkania, gdy tylko uzyska odpowiedź. Oprócz spraw dotyczących reformy przekazaliśmy 
mu ogromne niezadowolenie nauczycieli z powodu rzekomej likwidacji godzin "karcianych". 

Ludwik Lehman 
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SPOTKANIE Z (WICE)KURATOREM  

5 października miało się odbyć we Wrocławiu spotkanie Rady Sekcji 
Międzyregionalnej poszerzonej o prezydia komisji międzyzakładowych z 
Kuratorem Romanem Kowalczykiem . Niestety, kurator nie przybył - 
zastępował go wicekurator Janusz Wrzal  (pierwszy z lewej). W długiej 
rozmowie pojawiło się do niego dużo pytań związanych przede 
wszystkim z zapowiadaną reformą oświaty oraz z nieszczęsną zmianą 
Art. 42 Karty Nauczyciela (tak zwane godziny karciane). 

Wicekurator stwierdził między innymi, że stanowisko małopolskiej kurator 
oświaty o dobrowolności tych godzin (pisaliśmy o tym w poprzednim 
numerze) "tylko pogłębiło zamieszanie" i nie zgodził się z taką 
interpretacją. Naszą organizację reprezentowały 4 osoby (3 widoczne na 
zdjęciu, czwarty je robił). Zdaniem niżej podpisanego spotkanie nie 
spełniło oczekiwań. Z powodu różnorodności pytań nie udało się zgłębić 
żadnego tematu. Jednak informacje z pierwszej ręki też są ważne. 

Ludwik L 
 

DZIEŃ EDUKACJI W GŁOGOWIE  
Tegoroczna wspólne miejsko-powiatowe uroczystości z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października w MOK-
u. Tym razem było trochę inaczej niż w zeszłym roku. 
Pierwsza część - wręczanie nagród - była chyba krótsza. 
Podobało mi się, że najpierw przywitano nauczycieli, a 
dopiero potem zaproszonych gości, których zresztą w 
większości nie wyczytywano po nazwisku. Sprawnie 
prowadzona akademia obyła się na szczęście prawie bez 
akcentów politycznych mimo atmosfery pełnej napięcia i 
obaw. Tylko Starosta przedstawiając duży sukces maturalny 
absolwentki I LO podsumował następująco: nie dajmy sobie 
wmówić, że polska oświata jest w ruinie! 
Po kilkuminutowej przerwie nastąpiła część artystyczna, na 
której nie byłem :( 

LL 
Na zdjęciach z prawej niektóre z nagrodzonych osób. 

 
 

 

Konkurs jest dla uczniów od przedszkoli do szkół 
ponadgimnazjalnych, szczegóły są na stronie 

http://solidarnosc.wroc.pl/zapraszamy-do-udzialu-
w-konkursie-plastycznym/ 

SMUTNA SPRAWA 
Rada Sekcji Krajowej O światy NSZZ „Solidarno ść” 

                W związku z zapowiadanymi zmianami dotyczącymi reformy oświaty – likwidacji 
gimnazjów - my członkowie Koła NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół im. Ireny Sendler 
w Przemkowie wyrażamy zaniepokojenie biernością oświatowej „Solidarności”. 
Sprzeciwiamy się tworzeniu tylko i wyłącznie negatywnego wizerunku samej szkoły i 
nauczycieli pracujących w gimnazjach oraz pomijaniu naszego głosu w negocjacjach 
społecznych. 

Uważamy, że traktuje się z lekceważeniem i ignorancją nasz dorobek zawodowy 
oraz sukcesy gimnazjalistów. 

Niepokoi nas brak jakiejkolwiek reakcji na nasz wcześniejszy list – protest 
przeciwko likwidacji gimnazjów. 

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że w odpowiedzi na bierność 
oświatowej „Solidarności” rozważamy wystąpienie z szeregów członków NSZZ 
„Solidarność”. 
W imieniu członków Koła NSZZ „Solidarność” w Przemkowie 

Przewodnicząca Koła Iwona Łopacińska - Skraba 
Przypominam, że wspomniane wcześniejsze stanowisko koła zostało przez nas 
rozpowszechnione w Sekcji Międzyregionalnej i zamieszczone w numerze 3 Biuletynu. 
Zgadzam się z koleżankami i kolegami, że Sekcja Krajowa Oświaty jest zadziwiająco bierna 
wobec reformy. Ostatnio czołowi działacze (lecz nie wszyscy) jawnie popierają ją mimo 
braku takiego poparcia w jakichkolwiek stanowiskach władz Sekcji. Dyskredytowanie 
gimnazjów (a więc również pracujących w nich nauczycieli) przez działaczy związkowych 
mających tychże nauczycieli reprezentować jest szczególnie krótkowzroczne i 
niezrozumiałe. 
Jednak decyduje większość, i musimy to szanować nawet jeśli się z tą większością akurat 
nie zgadzamy. Proszę Was: nie róbcie nic nagle pod wpływem emocji. Pozostańcie w 
Związku. Nawet jeśli trudno nam zaakceptować działania naszych władz - tu w naszym 
rejonie mamy wiele do zrobienia. Czy będziemy w lepszej sytuacji, gdy wielu z nas rzuci 
legitymacjami? Nie sądzę. Bądźmy razem jak dotąd. Potrzebujemy się nawzajem. Na tym 
wszak polega solidarność. 

Redaktor numeru Ludwik L. 
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