
             

referendum dotyczącego….. 

cofnięcia reformy. 

Mamy kwiecień, zmiany wcho-

dzą we wrześniu, samorządy w 

95% ustaliły sieć szkół…. Kie-

dy więc ma odbyć się to refe-

rendum? W lipcu? 

„Najwyższe władze” ze Smuli-

kowskiego nie mogły podjąć tej 

inicjatywy np. we wrześniu 

2016 r., kiedy to pojawiły się 

projekty ustaw…. Być może 

udałoby się opóźnić start refor-

my o minimum 1 rok i lepiej 

przygotować zarówno przepisy 

jak i zabezpieczyć pieniądze. 

Nie wiedzieli o tym? Czy też 

nie mieli przyzwolenia? 

Nauczyciele, zastanówcie się. 

Nie dajcie sobą manipulować. 

  SW 

 31 marca 2017 r. 

największa organizacja związ-

kowa zrzeszająca nauczycieli w 

naszym kraju postanowiła poli-

czyć się i pokazać swoją siłę. 

No cóż, nie wypadło to zbyt 

okazale… raptem – w skali 

kraju – to ok. 12-15% zatrud-

nionych…. Czyli mniej, niż jest 

członków organizatora strajku. 

Warto przypomnieć, że ZNP 

nie podjęło najmniejszych prób 

porozumienia się w sprawie 

podjętej akcji z jakimkolwiek 

innym związkiem zawodowym 

zrzeszającym nauczycieli i 

pracowników oświaty – ani z 

NSZZ „Solidarność”, ani też ze 

związkami zrzeszonymi w 

Forum ZZ. Pycha? Arogancja? 

Nieumiejętność dialogu? 

W naszym stanowisku z 23-

.03.2017 r. podnosiliśmy też 

niedopuszczalne metody, jaki-

mi organizatorzy w poszczegól-

nych regionach i szkołach pró-

bowali „nagnać” chętnych do 

strajku… 

Strajk zorganizowano w czasie 

trwających rokowań ze stroną 

rządową. Nieudany strajk (bo o 

takim należy powiedzieć 

wprost) znacznie osłabia pozy-

cję negocjacyjną nie tylko ZNP 

ale też pozostałych związków 

uczestniczących w negocja-

cjach. 

Należy więc zadać otwarte 

pytanie: w czyim interesie było 

bezmyślne parcie ZNP do straj-

ku??? Nauczycieli? Wątpię. 

Na horyzoncie rysuje się kolej-

ne pole konfliktu: obywatelski 

wniosek o przeprowadzenie 

Krajobraz po strajku... 

Sesja Nadzwyczajna III Kongresu Związku 

 24 marca 2017 r. w 

Bydgoszczy odbyła się Sesja 

Nadzwyczajna III Kongresu 

Wolnego Związku Zawodo-

wego "Solidarność - Oświa-

ta". 

Podczas Sesji Nadzwyczajnej 

III Kongresu Związku wybrano 

2 nowe osoby w skład Zarządu 

Krajowego Związku tj. na 

okres bieżącej kadencji (do 

30.06.2018 r.). Nowymi człon-

kami Zarządu Krajowego zo-

stali wybrani: 

- kol. Dagmara IWAN-

CIW (członek Kujawsko - 

Pomorskiego Zarządu Woje-

wódzkiego Związku oraz byd-

goskiej Komisji Międzyzakła-

dowej) - nasz przedstawiciel w 

strukturach oświatowych Euro-

pejskiej Konfederacji Związ-

ków Zawodowych (EKZZ) 

oraz jedyny przedstawiciel 

pracowników z Polski w Ra-

dzie Zarządzającej Europej-

skiego Centrum Kształcenia 

Zawodowego (CEDEFOP) w 

Salonikach; 

- kol. Mirosław GÓRCZYŃ-

SKI (wiceprzewodniczący 

Lubelskiego Zarządu Woje-

wódzkiego Związku oraz szef 

lubelskiej Komisji Międzyza-

kładowej) - nasz przedstawiciel 

w Zespole opiniodawczo-

doradczym przy Ministrze Edu-

kacji Narodowej do spraw 

kształcenia zawodowego. 

 Dokonano także wyboru nowej 

Przewodniczącej Krajowej 

Komisji Rewizyjnej Związku, 

którą została kol. Beata SZY-

MAŃSKA (woj. kujawsko - 

pomorskie) oraz uzupełniono 

skład KKR o wybór kol. Anny 

KOSMOWSKIEJ (woj. ku-

jawsko - pomorskie). 

Delegaci podjęli również 

uchwałę o dokonaniu zmian w 

Statucie Związku. 

                                                  

Wszystkim wybranym gratu-

lujemy! 

 

  SW 
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 23 marca 2017 r. w 

Bydgoszczy odbyło się 10 posie-

dzenie Zarządu Krajowego WZZ 

" S o l i d a r n o ś ć  -  O ś w i a -

ta". Podczas posiedzenia omó-

wiono pakiet spraw finanso-

wych, zatwierdzono Sprawozda-

nie finansowe Związku za 2016 

r. Omówiono aktywność mię-

dzynarodową naszego Związku. 

Podjęto szereg decyzji dotyczą-

cych przygotowania wyborów 

władz statutowych wszystkich 

organów Związku z uwagi na 

kończącą się III kadencję. Przy-

pomnijmy, że bieżąca (III) ka-

dencja władz statutowych szcze-

b l a  mi ę d z y z a k ł a d o w e g o 

(zakładowego) upływa z dniem 

31.12.2017 r., władz szczebla 

wojewódzkiego z dniem 

31.03.2018 r. a władz krajowych 

Związku z dniem 30.06.2018 r. 

Zarząd Krajowy Związku posta-

nowił, że wykonawcze i kontrol-

ne szczebla międzyzakładowego 

(zakładowego) będą wybierane 

od 01.09 do 31.12.2017 r., wła-

dze wojewódzkie do 31.03.2018 

r. a IV Kongres, który wybierze 

władze krajowe Związku odbę-

dzie się w II kwartale 2018 r. 

Zarząd Krajowy Związku przy-

jął także uchwałę o kluczu wy-

boru delegatów na IV Kongres 

Związku. 

Podczas posiedzenia omówiono 

szczegółowo trwające od listo-

pada prace powołanego przez 

minister Edukacji Narodowej 

Zespołu do spraw statusu praw-

nego nauczycieli i innych pra-

cowników oświaty oraz czte-

rech Grup roboczych. Określo-

no priorytety Związku do zreali-

zowania w trakcie rokowań z 

MEN. 

Zarząd Krajowy Związku jed-

nogłośnie przyjął stanowisko w 

sprawie strajku organizowanego 

przez ZNP w dniu 31.03.2017 r. 

 

 

  SW 

Zespół ds. statusu zawodowego nauczyciela — raport 

 W listopadzie 2016 r. 

został powołany – za zgodą 

Premier Beaty Szydło – przez 

Minister Edukacji Narodowej 

Annę Zalewską Zespół do 

spraw statusu prawnego na-

uczycieli i innych pracowni-

ków oświaty. W skład Zespołu 

weszli przedstawiciele MEN i 

innych ministerstw prowadzą-

cych szkoły oraz przedstawi-

ciele 3 reprezentatywnych 

central związkowych (Forum 

ZZ – z udziałem WZZ 

„Solidarność – Oświata” – 

NSZZ „Solidarność oraz 

OPZZ – reprezentowanym 

przez ZNP) a także 6 korpora-

cji samorządowych, które są 

partnerami Rządu RP w Ko-

misji Wspólnej Rządu i Samo-

rządu Terytorialnego. 

Zostały powołane cztery Gru-

py robocze: ds. finansowania 

oświaty, ds. wynagrodzeń na-

uczycieli i innych pracowni-

ków oświaty, ds. awansu zawo-

dowego nauczycieli oraz  ds. 

czasu i warunków pracy na-

uczycieli i innych pracowni-

ków oświaty. 

W pracach Zespołu i Grup 

roboczych aktywnie uczestni-

czą przedstawiciele WZZ 

„Solidarność – Oświata” (S. 

Wittkowicz, B. Belicka, D. 

Dziatkowiak i M. Górczyński) 

oraz innych oświatowych 

związków zawodowych zrze-

szonych w Forum ZZ (E. Ta-

tarczak i T. Pisarek). W pra-

cach dość aktywnie uczestniczą 

też przedstawiciele sekcji oświa-

ty NSZZ „Solidarność”. Z przy-

krością natomiast odnotowujemy 

niską aktywność przedstawicieli 

ZNP. 

Do połowy marca br. trwały 

intensywne prace grup robo-

czych. 21.03.2017 r. odbyło się 

w Warszawie wspólne posie-

dzenie wszystkich Grup robo-

czych, które miało za zadanie 

skatalogowanie dotychczaso-

wych problemów i ustaleń. 

Na 4 kwietnia 2017 r. przewi-

dziane jest plenarne posiedzenie 

Zespołu ds. statusu prawnego, 

które ma podsumować dotych-

czasowe efekty prowadzonych 

rozmów oraz nakreślić dalszy 

harmonogram prac. 

Podczas spotkania 04.04.2017 

r. z udziałem Minister Eduka-

cji Narodowej Anny Zalew-

skiej przewidywane jest 

przedstawienie propozycji 

Rządu odnośnie harmonogra-

mu znaczących podwyżek 

płac. 

Należy podkreślić, że prace 

Grup roboczych nie zakończyły 

się spisaniem formalnych usta-

leń strony rządowej, związko-

wej i samorządowej. Jednak 

można powiedzieć, że w części 

głównych problemów zaryso-

wały się kierunki zmian. 
Zdecydowano, że od 2018 r. 

zostaną zmienione zasady fi-

nansowania zadań oświatowych 

w ramach subwencji oświato-

wej (ok. 42 miliardy złotych 

rocznie). Dotychczasowy model 

finansowania (funkcjonujący od 

2000 r.) oparty o tzw. kwotę na 

ucznia zostanie zastąpiony no-

wym modelem, mieszanym. 

Polegać ma on na ustaleniu 

podstawowej kwoty subwencji 

na oddział oraz na przyjęciu 

kwoty uzupełniającej liczonej 

na każdego ucznia. Nowy mo-

del ma preferować małe oddzia-

ły. Ma zostać zachowana do-

tychczasowa relacja między 

kwotami przeznaczanymi na 

szkoły wiejskie i miejskie. Nasz 

Związek wskazuje, że kwota 

subwencji na oddział w szkole 

podstawowej – oprócz pokrycia 

kosztów tzw. ramówki – musi 

uwzględniać pakiet działań 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Uważamy, że standardem musi 

być zatrudnienie w przedszkolu 

i klasach I-III SP logopedy. Tak 

samo musi być ustawowa gwa-

rancja etatu dla pedagoga, na-

uczyciela biblioteki i wycho-

wawcy świetlicy. 
W obecnie trwających pracach 

nie ma jeszcze żadnych propo-

zycji ze strony MEN, które 

dotyczą zmian dotyczących 

szkolnictwa specjalnego ani też 

szkolnictwa zawodowego. To są 

kwestie, które będą omawiane 

w późniejszym okresie. 
Odnośnie zmian w systemie 

wynagradzania nie ma jeszcze 

żadnych ustaleń. Nasze stano-

wisko zmierza do odejścia od 

dotychczasowych tzw. średnich 

wynagrodzeń. Uważamy, że 

winno nastąpić znaczące pod-

niesienie wynagrodzeń zasadni-

czych nauczycieli – winny być 

one zapisane w ustawie i ustalo-

ne w relacji do np. przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej lub do kwoty bazo-

wej dla nauczycieli. Ponadto, 

uważamy, że należy „uwolnić” 

dodatek za staż pracy, którego 

maksymalna wartość jest dzisiaj 

na poziomie 20% - co powodu-

je, że maksimum nauczyciel 

uzyskuje w połowie swojej 

aktywności zawodowej! Uwa-

żamy, że maksimum tego do-

datku należy ustalić na pozio-

mie 30-35%. Podnosimy po-

nadto konieczność znacznego 

podniesienia stawek dodatku 

za wychowawstwo. Dzisiaj jest 

on na poziomie ok. 120 zł mie-

sięcznie! To pokazuje, jaki jest 

stosunek samorządów w na-

szym kraju do kwestii wycho-

wawczych… Uważamy, że 

dodatek ten winien być ustalo-

ny na poziomie minimum 500 

zł a wychowawstwo winno być 

przydzielane najlepszym na-

uczycielom w szkole! 
Odrębną kwestią jest nasze 

żądanie uporządkowania do-

datków za trudne i uciążliwe 

warunki pracy. Analizując 

otrzymane dane stwierdzamy, 

że niedopuszczalne jest konty-

nuowanie dotychczasowej 

zasady, że jest to domena jed-

nostki samorządu terytorialne-

go (JST). Uważamy, że MEN 

winien w rozporządzeniu okre-

ślać wysokość minimalnej 

stawki dodatku. Ponadto uwa-

żamy, że dodatek za trudne 

warunki pracy powinien doty-

czyć każdego nauczyciela, 

który pracuje z dzieckiem o 

specjalnych potrzebach eduka-

cyjnych. Protestujemy prze-

ciwko kontynuowaniu dotych-

czasowej praktyki, gdzie doda-

tek ten jest związany wyłącznie 

z miejscem zatrudnienia! 

MEN skłania się do propozy-

cji, aby dodatki były wyspecy-

fikowane i ich minimalna war-

tość została określona w rozpo-

rządzeniu. Postulujemy, aby 

była ona określana procentowo 

od kwoty bazowej dla nauczy-

cieli. Ponadto oczekujemy, aby 

prawnie umożliwić zawieranie 

Obradował Zarząd Krajowy WZZ „Solidarność—Oświata” 
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przez reprezentatywne związki 

zawodowe zrzeszające nauczy-

cieli ponadzakładowych ukła-

dów zbiorowych pracy z wójta-

mi (burmistrzami, prezydentami 

miast, starostami i marszałkami 

województw) podnoszących 

stawki tych dodatków na terenie 

danej JST. 
W kwestiach dotyczących awan-

su zawodowego nauczycieli 

strony doszły do wniosku, że 

zbędne jest tworzenie kolejnego 

stopnia awansu zawodowego 

nauczycieli. Nasz związek wska-

zywał natomiast na konieczność 

systematycznego dokonywania 

ocen pracy nauczyciela i dyrek-

tora (np. co 5-7 lat) – z zachowa-

niem dotychczasowego prawa 

do odwołania. Ponadto, oczeku-

jemy od MEN przedstawienia 

propozycji szczegółowych kom-

petencji oczekiwanych pod 

nauczyciela na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. 
W Grupie roboczej ds. czasu i 

warunków pracy nauczycieli i 

innych pracowników oświaty 

doszło do uzgodnienia, że pen-

sum tzw. nauczycieli specjali-

stów (pedagogów, psycholo-

gów, logopedów, doradców 

zawodowych, nauczycieli 

wspomagających) zostanie usta-

lone na poziomie Karty Na-

uczyciela! Tym samym, samo-

rządom zostanie odebrane do-

tychczasowe prawo do dowol-

nego ustalania pensum dla gru-

py ok. 70 tysięcy nauczycieli 

specjalistów. Należy podkreślić, 

że przez ostatnie 17 lat samo-

rządy doprowadziły do sytuacji, 

że pensum tych nauczycieli 

waha się między 18 a 40 godzin 

tygodniowo!!! Czas najwyższy 

skończyć z tą patologią! Naj-

prawdopodobniej pensum zosta-

nie ustalone na poziomie 20 

godzin tygodniowo. Ustalenie 

ustawowego pensum dla tej 

grupy nauczycieli jest wielkim 

sukcesem Związku! Należy 

wskazać, że od 1981 r. ta grupa 

nauczycieli nigdy nie miała 

pensum ustalonego na poziomie 

ustawy. 

Nasz Związek oraz pozostałe 

związki zrzeszone w FZZ uwa-

żają, że prace Grup roboczych 

winny trwać w dalszym ciągu. 

Podnosimy, że do tej pory nie 

zajęto się problemami pracow-

ników niepedagogicznych – 

ani w zakresie systemu ich 

wynagradzania ani też warun-

ków i czasu pracy. Podobne 

stanowisko w tej kwestii ma 

też NSZZ „Solidarność”. 

  SW 

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych — rozwiewamy wątpliwości! 

 Prawo oświatowe 

przywróciło reprezentatywnym 

związkom zawodowym obowią-

zek opiniowania projektów arku-

szy organizacyjnych szkół oraz 

wrześniowych aneksów do nich 

– począwszy od roku szkolnego 

2017/2018. 

Należy podkreślić, że przywilej 

ten dotyczy wyłącznie repre-

zentatywnych związków zawo-

dowych zrzeszających nauczy-

cieli – czyli m.in. WZZ 

„Solidarność – Oświata”! 

Szczegółowe informacje o tym, 

jakie informacje muszą być za-

warte w arkuszu organizacyjnym 

zawiera rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z 17 marca 

2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 649) – ze szcze-

gólnym uwzględnieniem § 17. 

Przedmiotowe rozporządzenie 

zostało wydane na podstawie art. 

111 ustawy – Prawo oświatowe. 

Rozporządzenie to wchodzi w 

życie z dniem 01.09.2017 r. 

W niektórych jednostkach samo-

rządu terytorialnego pojawiły się 

– tradycyjnie już – wątpliwości, 

czy przepisy te należy stosować 

już przy tworzeniu w kwietniu 

2017 r. projektu arkusza, czy 

dopiero od września 2017 r.? 

Wątpliwości te jednoznacznie 

rozwiewa autor przepisów, 

czyli Ministerstwo Edukacji 

Narodowej a ściślej p. Anna 

Sarnecka, Dyrektor Departa-

mentu Podręczników, Progra-

mów i Innowacji, która odpo-

wiedziała na nasze zapytanie w 

tej sprawie. 

W stanowisku MEN czytamy: 

„Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 

r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 59) wprowadzająca 

nową strukturę szkół oraz więk-

szość wydawanych obecnie na 

podstawie tej ustawy rozporzą-

dzeń wchodzą w życie z dniem 1 

września 2017 r. Oznacza to, że 

z dniem 1 września 2017 r. 

wszystkie szkoły mają już funk-

cjonować w nowej zreformowa-

nej szkole. 

Aby z dniem 1 września 2017 r. 

szkoły mogły rozpocząć funk-

cjonowanie w nowej zreformo-

wanej strukturze muszą być 

przeprowadzone i sfinalizowane 

czynności przygotowujące szko-

ły do działania w takiej struktu-

rze. W stosunku do czynności, 

które wiążą się z organizacją i 

przygotowaniem szkół na nowy 

rok szkolny 2017/2018 ustawo-

dawca zdecydował, że będą one 

podejmowane już w oparciu o 

nowe przepisy ustawy – Prawo 

oświatowe oraz nowe rozporzą-

dzenia, w tym rozporządzenie 

dotyczące szczegółowej organi-

zacji publicznych szkół i pu-

blicznych przedszkoli, określają-

ce procedurę i terminy opraco-

wywania, uzgadniania i zatwier-

dzania arkusza organizacji. Pod-

stawę prawną do takiego działa-

nia stanowi przepis szczególny 

zawarty w art. 307 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prze-

pisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 60), zgodnie z któ-

rym: 

‘Czynności podejmowane na 

rok szkolny 2017/2018 i następ-

ne lata szkolne dotyczące orga-

nizowania i prowadzenia kształ-

cenia, wychowania i opieki w 

jednostkach organizacyjnych 

systemu oświaty, oraz realizo-

wania zadań oświatowych w 

tych latach szkolnych, są podej-

mowane zgodnie z przepisami 

ustawy – Prawo oświatowe oraz 

ustaw zmienianych w art. 4 i 15, 

w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, a także zgodnie z prze-

pisami wydanymi na podstawie 

tych ustaw, o ile przepisy szcze-

gólne nie stanowią inaczej.” 

Przepis ten już obowiązuje 

(wszedł w życie z dniem 26 

stycznia 2017 r.). 

Należy zauważyć, że w/w prze-

pis szczególny art. 307 ust. 2 

nie nakazuje stosować nowych 

przepisów oświatowych do 

wszystkich podejmowanych 

obecnie czynności lecz jedynie 

do tych, które wiążą się z przy-

gotowaniem szkół do funkcjo-

nowania od nowego roku szkol-

nego 2017/2018, czyli których 

skutki zaistnieją od dnia 1 wrze-

śnia 2017 r. 

Reasumując, wszystkie czyn-

ności dotyczące bieżącego 

roku szkolnego należy podej-

mować w oparciu o dotych-

czasowe przepisy (np. zmiana 

w arkuszu organizacji szkoły 

dotycząca trwającego obec-

nie roku szkolnego 2016-

/2017 przeprowadzana jest 

bez opinii związków zawodo-

wych), natomiast czynności 

dotyczące przyszłego roku 

szkolnego 2017/2018 i na-

stępnych lat podejmowane 

są już w oparciu o nowe 

przepisy (np. arkusz organi-

zacji szkoły na rok szkolny 

2017/2018 podlega opiniowa-

niu przez związki zawodo-

we). 

Przyjęta konstrukcja przepi-

sów oświatowych, ich wejścia 

w życie i stosowania, jest 

zamierzona i prawidłowa, a 

zasygnalizowana wątpliwość 

co do możliwości stosowania 

nowych przepisów oświato-

wych przed dniem 1 wrze-

śnia 2017 r. nie jest uzasad-

niona.’ 

 Tym samym, wątpli-

wości co do zasady winny 

zostać usunięte. Wskazujemy, 

że przywilej opiniowania ar-

kuszy organizacyjnych na rok 

szkolny 2017/2018 dotyczy 

wyłącznie reprezentatywnych 

związków zawodowych. 

Zgodnie ze Statutem Związ-

ku, kompetencje opiniowa-

nia arkuszy organizacyjnych 

przypisane są właściwej 

komisji międzyzakładowej 

( z a k ł a d o w e j )  W Z Z 

„Solidarność – Oświata”. 

  SW 
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 W związku z otrzyma-

nym 26.01.2017 r. projektem 

rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie Ministra Eduka-

cji i Sportu w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagro-

dzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawa-

nia dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagrodze-

nia za prace w dniu wolnym od 

pracy, konferencją   uzgodnie-

niową w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej w dniu 17.02.2017 r. 

oraz faktem podpisania przez 

MEN w/w rozporządzenia 20 

marca 2017 r. Wolny Związku 

Zawodowy ,,Solidarność - 

Oświata" przedstawia nastę-

pujące stanowisko: 

 
 Doceniając wolę prze-

prowadzenia waloryzacji płac 

nauczycieli - po raz pierwszy od 

2012 r. - negatywnie oceniamy 

proponowane minimalne stawki 

wynagrodzeń zasadniczych. Nie 

do przyjęcia jest kontynuowanie 

praktyki zwiększania minimal-

nych stawek wyłącznie o ustalo-

ny wskaźnik waloryzacji. Uwa-

żamy, że w ramach publicznych 

6rodkow przekazywanych jed-

nostkom samorządu terytorialne-

go (JST) w ramach subwencji 

(ok. 42 miliardy złotych w 2017 

r.) możliwe jest zwiększenie 

minimalnych stawek wynagro-

dzenia zasadniczego nauczycieli 

o minimum 15%, co stanowiło-

by wyłącznie rekompensatę za 

pięcioletnie zamrożenie mini-

malnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli. 

Wskazujemy, że wg danych z 

regionalnych izb obrachunko-

wych w kraju wynagrodzenia 

wszystkich nauczycieli zatrud-

nionych przez JST (w tym także 

nauczycieli przedszkoli, którzy 

nie są objęci subwencją) nie 

przekraczają 2/3 rocznej sub-

wencji. Jest więc w JST wystar-

czający margines finansowy, 

aby spełnić oczekiwania nauczy-

cieli i związków zawodowych. 
Wolny związek Zawodo-

wy ,,Solidarność - Oświata" za 

niedopuszczalne uznaje dalsze 

proponowanie  przez MEN  

minimalnych  stawek  na  pozio-

mie  niższym niż obowiązujące 

od 01.01.2017 r. minimalne 

wynagrodzenie za prace. W 

proponowanej tabeli (na 16 po-

zycji) jest 5 takich propozycji a 

4 pozostałe przekraczają kwotę 

2.000 zł o kilkanaście lub kilka-

dziesiąt złotych! 
Ponadto, Wolny Związek Zawo-

dowy ,,Solidarność - Oświata" - 

po raz kolejny - wskazuje na 

konieczność usunięcia w para-

grafie 8 pkt. 8 obowiązującego 

rozporządzenia dyskryminacyj-

nego zapisu uzależniającego 

otrzymywanie dodatku za trudne 

warunki pracy nie od pracy z 

dzieckiem ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi i posia-

dającym stosowne orzeczenie, 

lecz od miejsca zatrudnienia 

n a u c z y c i e l a  w  s z k o l e 

(przedszkolu) specjalnej! Utrzy-

mywanie tego zapisu powoduje 

sytuację nierównego traktowa-

nia nauczyciela pracującego z 

takim uczniem w zależności od 

miejsca zatrudnienia - inaczej 

nauczyciel traktowany jest w 

szkole specjalnej i inaczej w 

szkole integracyjnej i w szko-

le ,,masowej". 

Postulujemy zatem zmianę tego 

przepisu w taki sposób, aby był 

on uzależniony wyłącznie od 

faktu, czy dany nauczyciel pra-

cuje z dzieckiem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych i po-

siadającym stosowne orzecze-

nie. W 2017 r. jako okresie 

przejściowym wskazujemy na 

potrzebę objęcia takim dodat-

kiem także nauczycieli zatrud-

n i o n y c h  w  s z k o ł a c h 

(oddziałach) integracyjnych. 

 

  SW 

Wywiad z Przewodniczącym Związku kol. Sławomirem Wittkowiczem 

Przewodniczący naszego 

Związku Sławomir Wittkowicz 

odpowiadał 10 marca 2017 r. 

na pytania dziennikarza porta-

lu WolnaDroga.pl Aleksandra 

Wiśniewskiego o wdrażaną 

właśnie reformę polskiego 

systemu oświaty. Pytania 

dziennikarza i odpowiedzi kol. 

Przewodniczącego publikuje-

my poniżej: 

Wprowadzana obecnie refor-

ma szkolnictwa budzi zachwy-

ty z jednej i ostrą krytykę z 

drugiej strony. Czy wprowa-

dzane zmiany są rzeczywiście 

tak złe jak to określają jej 

przeciwnicy? 

 

Sławomir Wittkowicz:  
Na początek warto przypomnieć 

trzy sprawy. Pierwsza, to pogłę-

biający się niż demograficzny. 

Druga, to masowa likwidacja 

szkół w ostatnich 12 latach – 

głównie na wsi. Trzecia, to zbyt-

nia władza samorządów teryto-

rialnych w sprawach oświaty, 

szczególnie negatywnie widocz-

na w metropoliach i dużych 

miastach. Dopiero po uwzględ-

nieniu tych trzech spraw można 

odpowiedzieć na Pana pyta-

nia.  Zmiany w dotychczasowym 

systemie – 6 lat szkoły podsta-

wowej, 3 lata gimnazjum i 3-4 

lata szkoły ponadgimnazjalnej – 

były niezbędne. Z jednej strony 

należało wydłużyć naukę w 

liceach ogólnokształcących, aby 

ponownie stały się ogólno-

kształcącymi, a nie kursem 

przygotowującym do zdania 

testu. Z drugiej strony należało 

rozwiązać coraz poważniejszy 

problem w kształceniu zawodo-

wym. Uważam, że powrót do 

koncepcji 4-letniego LO, 5-

letnich techników oraz branżo-

wych szkół 1 i 2 stopnia jest 

najważniejszą częścią tej refor-

my. Nasze główne zastrzeżenia 

dotyczą kwestii tempa wprowa-

dzanych zmian. Za błędną uwa-

żamy decyzję forsującą wpro-

wadzanie zmian od 1 września 

2017 r. Brakuje wielu kluczo-

wych rozwiązań: siatki godzin, 

ustawowego ujednolicenia pen-

sum dla ok. 1/3 nauczycieli 

(pedagogów, psychologów, 

nauczycieli wspomagających i 

doradców zawodowych). Bra-

kuje standardów zatrudnienia i 

zmian w systemie finansowania 

zadań oświatowych. Brakuje 

decyzji o zmniejszeniu liczby 

uczniów w klasach. Nie ma 

rozstrzygnięć w uproszczeniu 

systemu wynagradzania nauczy-

cieli, który dzisiaj jest kuriozal-

ny. Na koniec, brakuje w bu-

dżecie pieniędzy na znaczącą 

podwyżkę wynagrodzeń dla 

nauczycieli. 

 

Krytyki reformy na pewno nie 

uwiarygodniają wcześniejsze 

wypowiedzi szefa ZNP, który 

wcześniej był za, obecnie jest 

przeciw reformie. Czym jest 

podyktowana ta chwiejna 

postawa ZNP? 

 

Sławomir Wittkowicz:  

Należy odróżnić ścisłe kierow-

nictwo ZNP z prezesem Sławo-

mirem Broniarzem od członków 

tej organizacji. Faktem jest 

wyjątkowo nieczytelny przekaz 

szefostwa ZNP. Można skonsta-

tować, że bez względu na pro-

pozycje zmian ZNP jest zawsze 

przeciw. Było przeciw powsta-

niu gimnazjów w 1999 roku, 

jest w 2017 roku przeciw ich 

przekształceniu w szkoły pod-

stawowe lub szkoły śred-

nie. Ponadto, ZNP wpisuje się 

w politykę lansowaną od roku 

przez tzw. totalną opozycję. 

Doskonale widać to na przykła-

dzie ostatnio rzuconego hasła o 

przeprowadzeniu ogólnopol-

skiego referendum w spra-

wie…. reformy systemu świa-

ty. Słuszna idea, żeby obywate-

le rozstrzygnęli, to w referen-

dum. Tyle tylko, że trzeba było 

zbierać podpisy w czerwcu ub. 

roku, kiedy to minister Anna 

Zalewska na konferencji w 

Toruniu ogłosiła zamiar likwi-

dacji gimnazjów. Ostatnim 

dzwonkiem był wrzesień ub. 

roku, kiedy to projekty ustaw 

reformujących dotychczasowy 

system trafiły do konsultacji 

publicznych i do parlamentu. 

Ogłaszanie woli zbierania pod-

pisów w styczniu br., po podpi-

saniu ustaw przez Prezydenta 

Andrzeja Dudę, jest już tylko 

zwykłą hucpą polityczną. Na-

wet gdyby organizatorom uda-

ło się zebrać 500 tysięcy pod-

pisów, to jest oczywiste, że 

parlament nie ogłosi referen-

dum przed 1 września 2017 

r. Czemu więc ma służyć ta 

akcja? Moim zdaniem służy 

wyłącznie politykom PO, któ-

rzy rozpaczliwie poszukują 

„paliwa” do protestów społecz-

nych – szczególnie po wyczer-

paniu się sprawy Trybunału 

Rozporządzenie płacowe na 2017 rok— stanowisko Związku 
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czy konfliktu o budżet… Czystą 

hipokryzją są dzisiejsze występy 

byłej minister Krystyny Szumi-

las czy Joanny Kluzik-

Rostkowskiej nawołujących do 

przeprowadzenia referendum. Ci 

sami politycy „zmielili” ponad 

trzy milionów podpisów obywa-

teli domagających się referen-

dum w sprawach oświatowych, 

m.in. w sprawie sześciolatków 

czy też przyszłości gimnazjów. 

W tej sprawie postawa szefostwa 

ZNP jest co najmniej dziwna. 

Poprzez swoją politykę szefo-

stwo ZNP wprowadziło związek 

na ścieżkę znacznego upolitycz-

nienia. Tracą w ten sposób pod-

miotowość związku zawodowe-

go. Moim zdaniem, dają się 

wykorzystywać politykom opo-

zycyjnym. Wyraźnie widać, że 

prezes ZNP nie może odnaleźć 

się w sytuacji, gdy w MEN nie 

ma „swoich” ludzi… 

 

Czy likwidacja gimnazjów 

będzie miała jakiś wpływ na 

szkolnictwo zawodowe, np. 

technika kolejowe?  

 

Sławomir Wittkowicz:  
Najbardziej kontrowersyjną 

decyzją rządu i parlamentu jest 

decyzja o likwidacji gimnazjów. 

Mogą być przekształcone w 8-

letnią szkołę podstawową, 4-

letnie LO, 5-letnie technikum 

lub 3-letnią branżową szkołę 1 

stopnia. Decyzje jednak należą 

do organów prowadzących, któ-

r y m i  s ą  s a m o r z ą -

dy. Bezproblemowo gimnazja w 

szkołę średnią, w tym w techni-

kum, mogą być przekształcone 

wyłącznie w miastach na pra-

wach powiatu. W pozostałych 

przypadkach gminy muszą za-

wrzeć porozumienie z powiatem 

o takim przekształceniu. To jest 

słabość proponowanego rozwią-

zania. Rzeczywista odbudowa 

szkolnictwa zawodowego wy-

maga wielu działań. Wicepre-

mier Mateusz Morawiecki na 

konferencji w Wałbrzychu w 

czerwcu ub. roku zapowiedział 

m.in. powołanie specjalnego 

Funduszu Rozwoju Edukacji 

Zawodowej. Znajdowałyby się 

w nim także środki spoza budże-

tu, np. pieniądze pracodawców. 

Należy rozważyć pomysł obliga-

toryjnego zrzeszania się przed-

siębiorców i pracodawców w 

izby gospodarcze lub związki 

pracodawców. Dopiero wtedy 

można by pozyskać środki na 

kształcenie zawodowe od praco-

dawców. Z powodu obecnej 

struktury firm i przedsiębiorców 

(ok. 95% to mikro i małe firmy) 

nie można zastosować modelu 

takiego, jak np. w Niemczech. 

Należy inaczej wykorzystać 

pieniądze unijne znajdujące się 

w gestii marszałków – w regio-

nalnych programach operacyj-

nych. To wszystko wymaga 

przemyślanych i zdecydowa-

nych, szybkich decyzji rządu. 

Dzisiaj widać wyraźnie, że re-

formy AWS i UW, które w 1999 

roku praktycznie zlikwidowały 

szkolnictwo zawodowe były 

koszmarnym błędem, za który 

wszyscy płacimy. Klinicznym 

tego przykładem była faktyczna 

likwidacja szkół kolejowych. 

Dzisiaj odtworzenie bazy i pozy-

skanie fachowców jest niezwy-

kle trudnym zadaniem. 

 

Nie tak dawno w jednej ze 

szkół odbył się „czarny pro-

test”, w którym uczestniczyły 

nauczycielki. Czy to stosowna 

forma wyrażania sprzeciwu 

przez pedagogów?  

 

Sławomir Wittkowicz:  
Nauczyciele, tak jak inni obywa-

tele naszego kraju, mają prawo 

do posiadania i głoszenia swoich 

poglądów. Nie jestem jednak 

zwolennikiem, aby te poglądy 

głoszone były na terenie szkoły 

albo podczas pracy z dziećmi w 

szkole. Przykład nauczycielek z 

Zabrza jest tym bardziej przy-

kry, że popierając tzw. strajk 

kobiet zapomniały, gdzie i z kim 

pracują. Radziłbym na przy-

szłość więcej refleksji nad misją 

zawodu, który wykonują i wię-

cej samodzielności myślenia. 

Polecam popularne w Internecie 

hasło „wyłącz tv – włącz myśle-

nie”. 

 

Jakie jest oficjalne stanowisko 

WZZ „Solidarność – Oświata” 

i NSZZ „Solidarność” w spra-

wie reformy szkolnictwa? 

 

Sławomir Wittkowicz: Nie 

jesteśmy przeciwnikami zmian. 

W znacznej mierze podzielamy 

diagnozę, która legła u podstaw 

proponowanych rozwiązań sys-

temowych. Środowisko oświa-

towe jest podzielone w tej spra-

wie, jednak większość popiera 

proponowane zmiany. Uważa-

my jednak, że najpierw należało 

rozstrzygnąć wiele kluczowych 

kwestii, o których już wspomi-

nałem (siatka godzin, standardy, 

liczebność klas etc.). Należało 

zabezpieczyć środki w budżecie 

zarówno na wsparcie samorzą-

dów terytorialnych przy wpro-

wadzaniu tych zmian, jak i na 

podwyżki wynagrodzeń dla 

nauczycieli. Przypomnę, że od 5 

lat płace były zamrożone i są na 

żenująco niskim poziomie. Pro-

ponowaliśmy minister Annie 

Zalewskiej opóźnienie startu 

reformy o 1 rok. Niestety, zde-

cydowały kalkulacje polityczne, 

a nie merytoryczne. Będziemy 

musieli sobie z tym wszystkim 

poradzić. Tak, jak musieliśmy 

przeprowadzić chybioną refor-

mę w 1999 roku… 

  AW i DD 

Źródło:  WolnaDroga.pl 

„Nadzwyczajne zebranie” — komentarz związkowca... 

Spotkaliśmy się ostat-

nio, by omówić najpilniejsze 

sprawy naszych związkowców. 

Oczywiście, rozmawialiśmy o 

strajku! Odnoszę wrażenie, że 

część z nas nie rozumie tego, że 

jego organizatorem jest wyłącz-

nie ZNP. Ten związek (i to jest 

literalnie zapisane w jego wystą-

pieniu) nie dopuszcza innych 

związków do organizacji strajku  

i z żadnym nie porozumiał się w 

sprawie postulatów sporu zbio-

rowego. To pierwsza prosta 

uwaga! Wobec powyższego 

pytam Was, czy chcecie się 

podkładać? Jak myślicie, kogo 

będzie próbował zwolnić dyrek-

tor w pierwszej kolejności wo-

bec obecnej polityki miasta i 

nastrojów społecznych wyrażo-

nych demonstracjami przeciw  

rządzącym? Kogoś z naszych 

czy może zetenpowca? Oni 

strajkują, bo mają poparcie 

opozycji z PO, która rządzi w 

naszym mieście i dlatego liczą 

na to, że to nie oni będą zwal-

niani. Jest to realna kalkulacja. 

Nie podnoszą też w postulatach 

strajkowych żadnych kwestii 

związanych z protestem prze-

ciwko reformie! Nie zerwali  

rozmów z rządem podczas grup 

roboczych zajmujących się 

aktami prawa dotyczącymi 

nauczycieli! Czy przypadkiem 

nie jest to strajk stricte poli-

tyczny? Czy nie słyszycie tu 

„kodowskiego” jazgotu stoją-

cego na straży przeciwników 

obecnego rządu? Nasz związek 

popiera nie partie, a szukanie 

konstruktywnych działań na 

Kol. Sł. Wittkowicz — Przewodniczący WZZ „Solidarność-Oświata 
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rzecz oświaty. Czy PiS, czy SriS 

będzie stał u władzy, to nas na-

prawdę nie obchodzi! Nasz 

Związek będzie ZAWSZE chronił 

należących do naszej organizacji 

pracowników oświaty! Będzie 

bronił ich miejsc i warunków 

pracy, ich godzin i będzie stawał 

przed obliczem sądu w naszych 

sprawach, w obronie Karty Na-

uczyciela, urlopów dla porato-

wania zdrowia, godziwego pen-

sum, przeciwko którym przez 

ostatnie lata występowało PO.  

Mamy naprawdę waż-

niejsze sprawy do załatwienia 

niż „rzucanie kamieniami” , 

kiedy trwają rokowania w istot-

nych dla naszego środowiska 

kwestiach.            

            BB  i  AK 

Jesteśmy w warmińsko — mazurskim! 

 Z przyjemnością infor-

mujmy, że 15 lutego 2017 r. 

Prezydium Zarządu Krajowego 

Związku stwierdziło prawidło-

wość i zatwierdziło wyniki wy-

borów władz Warmińsko - Ma-

zurskiej Organizacji Wojewódz-

kiej Związku z siedzibą w Je-

zioranach (pow. olsztyński). 

Organizacja została utworzona 

23.01.2017 r. Jest to trzynasta 

organizacja wojewódzka nasze-

go Związku. 

Przewodniczącym Warmińsko - 

Mazurskiego zarządu Woje-

wódzkiego Związku został wy-

brany kol. Zbigniew SADZA. 

Serdecznie witamy w naszym 

gronie! 

  SW 

 
„ Nauczyciele” 
  
Kto ma tak jak my? 
Wakacje, święta, pełno w gło-
wie wiedzy... 
Dzieciaki w szkole kochane, 
koledzy! 
A rodzice?- Wierzcie, nauczy-
ciele- 
To życzliwi Wam prawdziwi 
dobrodzieje! 
A na Dyrekcję też nie narzekaj-
cie- 
Przecież macie od niej prawdzi-
we wsparcie! 
Docenia co dzień Waszą ciężką 
pracę 
Daje nagrody. płaci motywację! 

Tak w przyjaznej i ciepłej at-
mosferze 
Czekamy wiosny, zmawiając 
pacierze. 
Dopiero w marcu mamy ból 
głowy 
Bo się zaczyna słynny ruch 
kadrowy… 
Teraz będzie szczególny, pod-
niecający 
O reformę trącający- 
Albo, albo — powiedzą do nas 
szczerze! 
Czy obroni Minister? Ech, nie 
wierzę! 
 
  AK 

Wybory władz Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych 

 W dniu 20.02.2017r. w 

Warszawie odbyło się posiedze-

nie wyborcze Komisji Młodych 

Forum Związków Zawodo-

wych, na którym nasz związek 

reprezentowała przewodnicząca 

Komisji Młodych Katarzyna 

Pawlaczyk. 

 Na początku  posie-

dzenia przewodnicząca  Forum 

Związków Zawodowych Dorota 

Gardias przywitała wszystkich 

przybyłych przedstawicieli 14 

związków członkowskich. Na-

stępnie kolejno odbyły się wybo-

ry Prezydium, komisji wybor-

czej i skrutacyjnej, przewodni-

czącego Komisji Młodych FZZ 

oraz członków Zarządu KM 

FZZ. Nowy przewodniczącym 

komisji Młodych Forum Związ-

ków Zawodowych został Rafał 

Zaręba z Porozumienia Związ-

ków Zawodowych Kadra, który 

do tej pory współpracował z 

poprzednią przewodniczącą 

Wiolettą Janoszką jako członek 

zarządu KM FZZ. Pełny skład 

nowych władz KM FZZ wyglą-

da następująco: 

 

Rafał Zaręba – Przewodniczący 

Maja Bakuła – Wiceprzewodni-

cząca 

Anna Krzemińska – Wiceprze-

wodnicząca 

Robert Jankowski – Sekretarz 

Piotr Obrębski – Członek Za-

rządu 

Marta Mocarz -Demczuk – 

Członek Zarządu 

Paweł Wróblewski – Członek 

Zarządu 

Dominik Maliński – Członek 

Zarządu 

Robert Ptaszek – Członek Za-

rządu 

 
 W dalszej części po-

siedzenia Przewodnicząca FZZ 

Dorota Gardias wypowiadała 

się na temat dalszych kierun-

ków działań Komisji Młodych 

FZZ, poruszając m.in. następu-

jące problemy:  

 statut Forum Związków 

Zawodowych 

 podniesienie składki 

członkowskiej w celu 

stworzenia możliwości 

finansowych 

 stworzenie subkonta dla 

Komisji Młodych FZZ 

 finansowanie projektów 

unijnych  i innych wy-

jazdów zagranicznych 

dla członków reprezen-

tujących FZZ przez 

lokalne związki zawo-

dowe, na co w wielu 

przypadkach nie ma 

środków finansowych i 

wyjazdy te nie dochodzą 

do skutku 

 finansowanie członko-

stwa FZZ w organiza-

cjach międzynarodo-

wych 

 funkcjonowanie Rady 

Dialogu Społecznego, 

które wymaga wielu 

zmian i usprawnień 

 potrzeba zwiększenia 

aktywności reprezen-

tantów FZZ w Radzie 

Ochrony Pracy 

 szkolenia dotyczące 

rynku pracy, których 

organizacją i przebie-

giem miały zająć się 

poszczególne zarządy 

wojewódzkie 

 Ustawa o związkach 

zawodowych i związa-

ne z nią zmiany. 

 

  KP 

Poeta na „sezon” wiosenny... 


