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ODWOŁAĆ  MINISTRA 
Szanowny Panie Premierze Krajowa Sekcja Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” żąda w trybie 
natychmiastowym odwołania Pana Przemysława Czarnka z 
funkcji Ministra Edukacji i Nauki. 

Tak zaczyna się pismo skierowane 9 maja do Premiera Mateusza 
Morawieckiego przez Przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty 
Ryszarda Proksę. Niżej fragmenty obszernego uzasadnienia (cały 
list jest na stronie Sekcji Krajowej). 

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek prowadzi od 
dwóch lat politykę pozorowanego dialogu społecznego, która 
prowadzi do destrukcji systemu edukacji w Polsce oraz 
degradacji zawodu nauczyciela. Krajowa Sekcja Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” wielokrotnie apelowała do 
rządu RP o merytoryczną debatę o kształcie polskiej oświaty, 
zwracając jednocześnie uwagę na niezrozumiałe, 
kontrowersyjne i szkodliwe decyzje Ministerstwa Edukacji i 
Nauki. (…) 

W dobie postcovidowej rzeczywistości oraz wojny na Ukrainie za 
uwłaczającą godności zawodu nauczyciela uważamy ponadto 
waloryzację płacy w wysokości 4,4%. „Podwyżka” ta pogłębia 
przepaść pod względem wysokości wynagrodzenia między 
nauczycielami a przedstawicielami innych grup zawodowych, 
czyniąc zawód nauczyciela całkowicie nieatrakcyjnym. W 
sytuacji galopującej inflacji i zwiększenia zadań pracownikom 
oświaty w ostatnich dwóch latach, waloryzacja ta powinna 
wynosić przynajmniej 15%. (…) 

Permanentne zmiany przepisów albo ich zapowiedzi w 
przedmiocie m.in. uprawnień emerytalnych (art. 88 ustawy Karta 
Nauczyciela), awansu zawodowego, czasu pracy, ustroju 
szkolnego, odpowiedzialności dyscyplinarnej a nawet karnej 
sprawia, że nauczyciele funkcjonują w niekończącym się stanie 
zagrożenia. 

 

APEL 

DO RZĄDU I POSŁÓW 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 Panie i Panowie, miejcie świadomość, że od Waszych decyzji w sferze 
edukacji zależy przyszłość Narodu. Czy młode pokolenie Polaków 
będzie przygotowane i zdolne do niezależnego, samorządnego  i 
autentycznego uczestnictwa w kierowaniu swym krajem, zależy 
również od Was. 

Głównym celem edukacji powinien być pełny rozwój psychiczny i 
fizyczny naszych dzieci. Żądamy zaprzestania nieprzemyślanych 
działań szkodzących polskiej edukacji. System nie ma służyć 
doraźnym interesom władzy politycznej i administracyjnej, tylko dobru 
wspólnemu. 

Wzywamy Was ! Podejmijcie działania zmierzające do przywrócenia 
społecznego prestiżu stanu nauczycielskiego. 

Żądamy natychmiastowego wykonania zobowiązań 
wynegocjowanych          przez NSZZ „Solidarność” związanych z 
naszymi warunkami pracy i płacy. 

Zanim rozpoczniecie kolejną reformę edukacji pozwólcie nam godnie 
pracować ! 

Powyższy apel wystosowała 16 maja Rada Sekcji Międzyregionalnej 
Oświaty Region Dolny Śląsk w pełni popierając wniosek o odwołanie 
Ministra Czarnka. 

Dobrze, że władze Sekcji Krajowej wreszcie zrozumiały, że dalsza uległość 
wobec Rządu prowadzi donikąd. Jest to właściwie przyznanie się do błędu 
(choć może sam Ryszard Proksa tak nie uważa), który doprowadził do 
fatalnej próby rozbicia solidarności środowisk tuż przed strajkiem z 2019 
roku. Cóż, lepiej późno niż wcale… 

Jednak, aby wniosek do Premiera był potraktowany przez niego poważnie, 
powinien być wystosowany przez Przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. Dlaczego tak się dotąd nie stało? 

 

  

22 kwietnia odbyło się kolejne integracyjne spotkanie w OK Parku. Więcej zdjęć na naszej stronie. 

KONKURSY – JAWNE CZY TAJNE 
Kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych wyłania się w drodze 
konkursów. Strony biorące w nich udział (organ prowadzący, kurator, rada 
pedagogiczna, związki zawodowe) wybierają swoich przedstawicieli do komisji 
konkursowej. Czy wyłonieni przedstawiciele mają prawo poznać złożone oferty 
(imię i nazwisko) przed posiedzeniem komisji konkursowej? Do poprzedniego 
roku wydawało to się nam oczywiste, choć nie było jasne zapisane w przepisach. 
Jednak w zeszłym roku Prezydent Rafael Rokaszewicz pierwszy raz odmówił 
podania takich informacji tłumacząc na piśmie, że „nie ma takiego obowiązku”. 

Takie uzasadnienie jest dla nas nie do przyjęcia, bowiem oznacza, że prezydent 
może niektórym stronom takiej informacji udzielić, a innym nie. Tak „po uważaniu”.  

Organ prowadzący w sposób oczywisty te oferty zna. Żeby wszyscy członkowie 
komisji mieli równe prawa (a to jasno wynika z przepisów), także powinni znać 
oferty. 

Podstawą prawną jest choćby Ustawa o Dostępie do Informacji 
Publicznej. Jednak to nie wszystko. Przedstawiciele związków 
zawodowych ustawowo reprezentują w konkursach 
pracowników. Muszą mieć zatem możliwość skonsultowania z 
nimi ofert, choć decyzję podejmują podczas głosowania 
samodzielnie. Brak ujawniania ofert oznacza zatem 
utrudnianie wypełniania przez związki ich ustawowej roli. Jest 
także sygnałem, że Prezydent nie traktuje związków jako 
rzeczywistych partnerów do współpracy. 

Złożyliśmy do Prezydenta pismo domagające się ujawnienia 
ofert z uzasadnieniem podobnym do powyższych rozważań. 
Do dnia zamknięcia tego numeru nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi. 
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PŁACIĆ  ZA  WYCIECZKI 
W obecnym stanie prawnym nie jest jasne, czy i jak płacić nauczycielom za 
organizację i przeprowadzanie wycieczek szkolnych. Jakoś się wszyscy 
przyzwyczaili, że nauczyciele pracują wtedy za darmo. Na przykład nauczyciel 
będący na 3-dniowej wycieczce jest bez przerwy 72 godziny w pracy, i to bardzo 
odpowiedzialnej i wyczerpującej. Wszak cały ten czas odpowiada za 
bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci. Za tę pracę nauczyciel nie 
otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Nie sposób uznać, że mieści się to w płacy 
zasadniczej, zresztą Karta Nauczyciela stwierdza stanowczo, że nauczyciel nie 
może pracować więcej niż 40 godzin w tygodniu. Proszę sobie wyobrazić, że 
pielęgniarka czy lekarz idą na 3-dobowy dyżur bez wynagrodzenia! A taka jest 
właśnie sytuacja nauczycieli jadących na wycieczki. Kiedyś dostawali jakieś 
nadgodziny czy dzień wolny. Teraz wszyscy się przyzwyczailiśmy do pracy za 
darmo. Dla dobra naszych uczniów. Najwyższy czas to ucywilizować. Nasza 
głogowska organizacja postanowiła poruszyć temat. Sprawa wymaga 
ogólnokrajowego rozwiązania, zatem zgłosiliśmy propozycję stanowiska naszej 
Sekcji Międzyregionalnej, która temat podjęła (stanowisko obok) i przekazała już 
Sekcji Krajowej. 
Trzeba temat nagłośnić. Może inne związki też o to powalczą? Teraz jest chyba 
dobry na to czas. Zbliżają się wybory, a podwyżki nie widać, może władza będzie 
skłonna choć to załatwić? 

STANOWISKO 2 /2022 
Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” 
Dolny Śląsk ws. regulacji przepisów dotyczących 
wynagrodzeń za czas pracy podczas wycieczek 
szkolnych 
 Rada   Międzyregionalnej   Sekcji   Oświaty   i   
Wychowania NSZZ   „Solidarność”   Dolny   Śląsk   
domaga   się   zgodnego z  Kartą  Nauczyciela,  
uregulowania  przepisów  dotyczących  wynagrodzeń za 
czas pracy podczas wycieczek szkolnych. Brak 
jednoznacznych zapisów powoduje nierówne 
traktowanie  nauczycieli w różnych jednostkach 
oświatowych. W  obecnym  stanie  prawnym  
nauczyciele  mogą  i  powinni  odmówić organizowania 
wycieczek szkolnych. Dlatego Rada MSOiW NSZZ 
„Solidarność” Dolny Śląsk uważa, że sprawa ta powinna 
zostać wreszcie jednolicie uregulowana zgodnie z 
przepisami prawa pracy. 
 

 

28 maja odbyło się XVIII OGNISKO. Było mniej osób – pogoda nie dopisała – ale atmosfera była bardzo dobra. 
Więcej zdjęć jest na naszej stronie w dziale IMPREZY 

DOM WCZASÓW 
DZIECIĘCYCH 

W Polsce funkcjonowało dotąd (niewiele) Domów Wczasów 
Dziecięcych (DWD) czyli placówek oświatowych, które przyjmowały 
tzw. zielone szkoły oraz wycieczki szkolne. Zatrudnieni tam 
nauczycieli dbali o to, żeby podczas tych wyjazdów przyjemne 
łączyło się z pożytecznym. Tak było, ale Minister Czarnek 
postanowił na tych ośrodkach zaoszczędzić. Uznał, że płaci 
podwójnie: nauczycielom z domów wczasów dziecięcych oraz 
opiekunom wycieczek (patrz tekst wyżej)! Zmienił tak 
rozporządzenie, że subwencja dla DWD drastycznie zmalała. Nic 
dziwnego, że organy prowadzące DWD stanęły przed dylematem: 
utrzymać je z własnych środków czy zlikwidować. 
W Przemkowie jest od dawna dobrze działający DWD prowadzony 
przez Powiat Polkowicki. Jego istnienie (tak jak pozostałych) stanęło 
pod znakiem zapytania. Nauczyciele zagrożeni utratą pracy 
zaprotestowali. Powiat zdecydował o reorganizacji placówki. 
Dotychczasowi nauczyciele zostaną od września instruktorami 
kulturalnymi – tak będzie dla powiatu taniej. 
W ten sposób po cichu niszczona jest dobrze działająca część 
systemu polskiej oświaty. A nauczyciele czy też już instruktorzy 
zakładają właśnie koło „Solidarności”, żeby ocalić co się da z tego 
potopu. 
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