
             

niec maja br. do konsultacji 

społecznych projekt zmian w 

Karcie Nauczyciela w części 

dot. wynagrodzeń nauczyciel-

skich i innych uprawnień – w 

tym też do urlopu dla porato-

wania zdrowia – mamy nieod-

parte wrażenie, że kierownic-

two MEN próbuje przerzucić 

koszty reformy na obecnie 

zatrudnionych nauczycieli. 

Zamiast rzeczywistych, real-

nych podwyżek w 2017 r. pro-

ponuje nam się odebranie więk-

szości  dotychczasowych 

uprawnień już teraz i mami 

mglistymi obietnicami w latach 

przyszłych. Proponowane przez 

MEN zmiany są kuriozalne i 

wysoce szkodliwe. Zwracamy 

uwagę, że część z nich nie była 

nawet sygnalizowana przez 

MEN podczas prac specjalnego 

Zespołu do spraw statusu praw-

nego nauczycieli i innych pra-

cowników oświaty! Zapropo-

nowane przez MEN rozwią-

zania nie są uzgodnione ze 

związkami zawodowymi zrze-

szającymi nauczycieli i in-

nych pracowników oświaty! 

Należy powiedzieć wyraźnie, 

że projekt ten jest zaprzecze-

niem jakiegokolwiek dialogu 

społecznego i winien spotkać 

się ze stanowczą reakcją 

wszystkich związków zawo-

dowych! 

Prezydium Zarządu Krajo-

wego Związku zdecydowało o 

pilnym zwołaniu nadzwyczaj-

nego posiedzenia Zarządu 

Krajowego Związku – jeszcze 

w pierwszej połowie czerwca 

br.! 

  SW 

30 maja 2017 r. Prezydium 

Zarządu Krajowego przyjęło 

stanowisko, w którym z rozcza-

rowaniem przyjmuje zapowie-

dzi Minister Edukacji Narodo-

wej o planowanej podwyżce 

wynagrodzeń nauczycieli w 

ciągu trzech (!) lat o 15%. Pro-

pozycje MEN i Rządu RP są 

nie do przyjęcia dla środowiska 

nauczycielskiego. Rozłożenie 

planowanych podwyżek na trzy 

lata spowoduje, że de facto 

będziemy mieli do czynienia 

nie z faktycznymi podwyżkami 

wynagrodzeń, ale z waloryza-

cją płac na takim samym lub 

zbliżonym poziomie jak w 

przypadku płacy minimalnej. 

Wolny Związek Zawodowy 

„Solidarność – Oświata” 

uważa, że już teraz, w ra-

mach aktualnych środków 

przekazywanych jednostkom 

samorządu terytorialnego, 

możliwe jest podniesienie 

wynagrodzeń zasadniczych 

nauczycieli o ok. 20%! Braku-

je jedynie woli politycznej ze 

strony obecnego kierownictwa 

MEN. Wielokrotnie wskazywa-

liśmy, wraz z innymi oświato-

wymi związkami zawodowymi 

zrzeszonymi w FZZ, na istnie-

jące możliwości prawne i fi-

nansowe w tym zakresie. Dziwi 

i rozczarowuje nas postawa 

kierownictwa MEN w tej kwe-

stii. Brak woli rozwiązania 

problemu niskich płac zasadni-

czych nauczycieli powoduje, że 

obecnie prawie 1/3 wynagro-

dzeń zasadniczych wg poszcze-

gólnych stopni awansu zawo-

dowego oraz poziomu wy-

kształcenia kształtuje się na 

poziomie poniżej 2000 zł brutto 

– czyli jest niższa niż obowią-

zująca wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, obo-

wiązującego w naszym kraju 

od 01.01.2017 r.! Jest to skan-

dalicznie niska stawka. Rów-

nież rozczarowująca jest nie-

chęć ze strony szefostwa MEN 

do niezwłocznego wypłacania 

dodatku za trudne warunki 

pracy wszystkim nauczycielom, 

którzy faktycznie pracują z 

dziećmi i młodzieżą posiadają-

cą stosowne orzeczenia. Nie do 

przyjęcia jest podtrzymywanie 

w obowiązującym rozporządze-

niu płacowym MEN przepisu, 

który ogranicza prawo do tego 

dodatku wyłącznie do szkolnic-

twa specjalnego! Są to jawnie 

dyskryminacyjne praktyki. 

Szczególnie, że wg oficjalnych 

danych udostępnionych związ-

kom zawodowym przez MEN 

ponad połowa dzieci i młodzie-

ży z orzeczeniami uczy się 

poza systemem szkół specjal-

nych! Wyraźnie widać więc, że 

działaniami MEN kieruje ra-

chunek ekonomiczny a nie 

zasadą równego traktowania 

pracowników!. 

Wolny Związek Zawodowy 

„Solidarność – Oświata” do-

maga się od Minister Eduka-

cji Narodowej natychmiasto-

wego wszczęcia negocjacji z 

reprezentatywnymi związka-

mi zawodowymi w celu usta-

lenia wysokości i terminów 

wdrożenia rzeczywistych 

podwyżek wynagrodzeń dla 

nauczycieli. 

Wskazujemy, że do dzisiaj 

MEN nie podjęło też żadnych 

prac – nawet koncepcyjnych! 

– w celu uporządkowania 

żenująco niskich wynagro-

dzeń dla pracowników niepe-

dagogicznych! Domagamy się 

więc od MEN podjęcia roko-

wań i w tej sprawie. 
Analizując przesłany pod ko-

Prezydium Zarządu Krajowego o podwyżkach…! 
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29 maja 2017 r. w Ossie k. 

Rawy Mazowieckiej odbył się 

Nadzwyczajny Kongres Statu-

towy Forum Związków Zawo-

dowych. 
Delegaci, reprezentujący prawie 

80 różnych związków zawodo-

wych działających we wszyst-

kich sektorach w naszym kraju, 

dokonali niezbednych zmian w 

Statucie FZZ. Uczestniczyło w 

nim 186 delegatów. 
Doceniono zwiększającą się rolę 

struktur wojewódzkich FZZ. 

Kongres zdecydował, że Zarząd 

Wojewódzki będzie organem 

statutowym FZZ. Ustalono też 

zakres kompetencji i odpowie-

dzialności zarządów wojewódz-

kich. Delegaci odrzucili propo-

zycje zmian dotyczących wybo-

ru wiceprzewodniczących           

i członków Prezydium FZZ oraz 

nie wyrazili zgody na zmianę 

zakresu kompetencji Prezydium 

FZZ i Zarzadu Głównego. Kon-

gres dokonał też szeregu popra-

wek merytorycznych i technicz-

nych do Statutu. 

W Kongresie uczestniczyli re-

prezentanci Wolnego Związku 

Zawodowego „Solidarność – 

Oświata”: kol. Sławomir WITT-

KOWICZ – Przewodniczący 

Związku oraz kol. Damian 

DZIATKOWIAK – Sekretarz 

Zarządu Krajowego Związku. 

Przewodniczący Związku został 

wybrany do Prezydium Kongre-

su Statutowego FZZ. 

  SW 

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego FZZ! 

Przed rozpoczęciem Kongresu 

odbyło się w Ossie – zwołane w 

trybie nagłym – posiedzenie 

Zarządu Głównego Forum 

Związków Zawodowych. Pod-

czas posiedzenie wykluczono z 

FZZ dwie organizacje z woj. 

pomorskiego (z powodu rozwią-

zania związku zawodowego oraz 

za niepłacenie składek) oraz na 

wniosek Prezydium FZZ i Za-

rządu Wojewódzkiego FZZ z 

woj. podlaskiego wykluczono z 

FZZ Obywatelski ZZ Pracowni-

ków Oświaty z siedzibą w Bia-

łymstoku. OZZ PO został wy-

kluczony z Forum Związków 

Zawodowych m.in. za działanie 

na szkodę naszej centrali, nie-

podporządkowanie się decy-

zjom władz krajowych i woje-

wódzkich FZZ oraz antagoni-

styczne relacje z innymi związ-

kami zawodowymi zrzeszonymi 

w FZZ. Decyzja o wykluczeniu 

tej organizacji z FZZ zapadła 

stosunkiem głosów 43 za, przy 

braku głosów przeciw i 5 gło-

sach wstrzymujących. Tym 

samym, organizacja ta z dniem 

29.05.2017 r. utraciła status 

organizacji reprezentatywnej. 

  SW 

 

Kongres Statutowy Forum Związków Zawodowych 

Obradowała Rada zawodowa EDUC—CESI w Brukseli. 

23 maja odbyło się posiedzenie 

Rady zawodowej ds. Edukacji, 

Szkolenia i Badań Naukowych 

EDUC (CESI). Było to pierw-

sze posiedzenie Rady po Kon-

gresie, który odbył się na począt-

ku grudnia 2016 r. Tym samym 

miało ono również charakter 

wyborczy. Członkowie Rady 

wybrali nowe władzę, które będą 

kierować jej działalnością do 

2020 r. Omówiono ponadto nie-

które najpilniejsze priorytety 

CESI dotyczące europejskich 

nauczycieli i ich problemów     

w codziennym funkcjonowaniu 

w rzeczywistości zawodowej    

w różnych krajach członkow-

skich. Przewodniczącym Rady 

EDUC w jednomyślnym głoso-

waniu ponownie wybrano Cla-

ude’a Heisera z Luksembur-

skiej Konfederacji Usług Pu-

blicznych (CGFP), zaś Salvato-

re Piroscia z Włoskiej Konfe-

deracji Niezależnych Związ-

k ó w  Z a w o d o w y c h 

(CONF.S.A.L.) oraz Mario 

Gutiérreza z hiszpańskiej Cen-

trali CSI-F na funkcje Wice-

przewodniczących.  Mario 

Gutiérrez zastąpi Horsta Günt-

hera Klitzinga z niemieckiej 

DBB, który na posiedzeniach 

Rady EDUC reprezentował 

także swój macierzysty związek 

DPhV. Sekretarz Generalny 

CESI Klaus Heeger powiedział: 

"Cieszę się, że EDUC ponownie 

będzie reprezentowane przez 

tak bardzo kompetentne kierow-

nictwo. Claude Heiser, Salvato-

re Piroscia i Mario Gutiérrez są 

wieloletnimi działaczami związ-

kowymi i przynoszą ze sobą 

bogate doświadczenie z sektora 

edukacji. Będą mogli opierać 

się na udanej pracy CESI nad 

europejskimi systemami eduka-

cyjnymi". W trakcie obrad dys-

kutowano o najważniejszych 

europejskich priorytetach CESI 

dotyczących nauczycieli i wy-

chowawców, reprezentowanych 

przez CESI na szczeblu euro-

pejskim. Wiele z nich dotyczy 

bardzo pilnej potrzeby walory-

zacji zawodu nauczyciela, tj. 

podniesienia rangi i prestiżu tej 

profesji. W obecności Kristiny 

Cunningham z Dyrekcji Gene-

ralnej ds. Edukacji i Kultury 

Komisji Europejskiej członko-

wie EDUC omawiali wysiłki 

UE mające na celu wspieranie 

szkół, nauczycieli i wychowaw-

ców w integracji imigrantów i 

uchodźców, którzy w minio-

nych latach licznie przyjeżdżali 

i nadal przybywają do Europy.                      

W dalszej części spotkania wi-

ceprzewodniczący Salvatore 

Piroscia przedstawił projekt 

"Nowa generacja i mobilność 

umiejętności" (nGeMS) prze-

prowadzony przez włoską orga-

nizację CONF.S.A.L., członka 

CESI, inicjatywę, w ramach 

której młodzi eksperci z dzie-

dziny techniki cyfrowej mają 

kontakt z pracodawcami w celu 

ułatwienia młodym ludziom 

dostępu do rynku pracy i poma-

gają pracodawcom w zarządza-

niu oraz podnoszeniu ich umie-

jętności cyfrowych. Razem z 

Aną Marią Noguiera z Sekreta-

riatu Komisji Kultury i Edukacji 

Parlamentu Europejskiego 

członkowie Rady zawodowej 

EDUC debatowali, w jaki spo-

sób UE mogłaby pomóc CESI i 

jej związkom członkowskim 

zwiększyć świadomość na 

temat tego projektu, rozszerzyć 

go i znaleźć nowych partne-

rów. Wreszcie Armindo Can-

celinha z portugalskiej organi-

zacji członkowskiej CESI, 

ANP, mówił o kodeksach etyki 

dla zawodu nauczyciela. Bio-

rąc pod uwagę ich niemałe 

znaczenie w niektórych krajach 

wspólnoty, zgodzono się spo-

rządzić notatkę dotyczącą opra-

cowania lub analizy podob-

nych programów w różnych 

państwach członkowskich UE. 

Nasz Związek reprezentował 

na majowych obradach kol. 

Damian Dziatkowiak, stały 

p r z e d s t a w i c i e l  W Z Z 

„Solidarność-Oświata” w Ra-

dzie EDUC-CESI, który przed-

stawił członkom Rady wyczer-

pujące sprawozdanie z aktual-

nej sytuacji polskiej oświaty. 

  DD 


