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Zwi!zki chc! pieni"dzy za konsultacje dla maturzystów 
 $./)"+" 

Artur Radwan 
artur.radwan@infor.pl

Dyrektorzy szkó! "rednich nie 
chc# p!aci$ za spotkania nauczy-
cieli z tegorocznymi absolwen-
tami. O"wiatowe zwi#zki t!uma-
cz#, %e dzieje si& tak przez luk& 
prawn#, któr# powinien w try-
bie pilnym zlikwidowa$ resort 
edukacji. 

Zgodnie z par. 1 pkt 3 lit. c 
nowelizacji rozporz#dzenia 
ministra edukacji narodowej 
z 15 maja 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funk-
cjonowania jednostek systemu 
o"wiaty w zwi#zku z zapobie-
ganiem, przeciwdzia!aniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 
poz.'871) od 1 czerwca do 7 czerw-
ca 2020 r. uczniowie szkó! pod-
stawowych i ponadpodstawo-
wych oraz artystycznych maj# 
mie$ zapewnione konsultacje 
z nauczycielami prowadz#cymi 
zaj&cia edukacyjne oraz mo%li-
wo"$ korzystania z biblioteki 
szkolnej. Konsultacje maj# by$ 
przeprowadzone na podstawie 

wyra%enia takiej woli przez 
uczniów, a za ich zorganizowa-
nie zgodnie z par.'9b nowelizacji 
rozporz#dzenia MEN z 14 maja 
2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwi#za( w okresie czasowe-
go ograniczenia funkcjonowa-
nia jednostek systemu o"wia-
ty w zwi#zku z zapobieganiem, 
przeciwdzia!aniem i zwalcza-
niem COVID-19 (Dz.U. poz. 872) 
odpowiada dyrektor szko!y. 

Kto jest uczniem, a kto nie
Szefowie placówek o"wiato-
wych podkre"laj#, %e o ile sta-
tus uczniów klas VIII szkó! pod-
stawowych przed egzaminem 
ko(cowym (który tak%e jest pla-
nowany na czerwiec) nie budzi 
w#tpliwo"ci, bo do ko(ca roku 
szkolnego kontynuuj# nauk&, 
o tyle inaczej jest w przypadku 
absolwentów szkó! "rednich. Ci 
po 24 kwietnia 2020 r. otrzymali 
"wiadectwa i w rozumieniu pra-
wa nie s# ju% uczniami.

– W przepisach jest ewident-
nie odes!anie do uczniów. Nie 
ma w nich mowy o absolwen-
tach, czyli tegorocznych ma-

turzystach, którzy pod koniec 
kwietnia opu"cili nasze mury. 
Je"li nauczyciele b&d# chcieli 
przeprowadza$ z nimi konsulta-
cje na terenie placówki, to oczy-
wi"cie udost&pni& sale. Nie mam 
jednak podstaw prawnych, aby 
osobom udzielaj#cym korepe-
tycji wyp!aca$ dodatkowe wy-
nagrodzenie – mówi Anna Sala, 
dyrektor Liceum Ogólnokszta!-
c#cego nr 1 w Suchej Beskidzkiej. 

Dodaje, %e po odej"ciu ze 
szko!y maturzystów i zmniej-
szeniu liczby godzin nauczycie-
le i tak nie trac# finansowo, bo 
otrzymuj# pensj& na podstawie 
tzw. wynagrodzenia "rednio- 
rocznego, które rekompensuje 
brak tych lekcji. 

Bez podstawy, bez pieni!dzy
Waldemar Bartosik, dyrektor  
Liceum Ogólnokszta!c#cego im. 
Miko!aja Kopernika w Ostrowi 
Mazowieckiej, zwraca uwag&, 
%e wcze"niej takie konsultacje 
mo%na by!o poleci$ nauczycie-
lom w ramach tzw. godzin kar-
cianych, ale te zosta!y zlikwi-
dowane. – Nie mo%emy wi&c 

zmusza$ pedagogów do takiej 
formy aktywno"ci – podkre"la. 

Obecne rozwi#zania nie po-
dobaj# si& o"wiatowym zwi#z-
kom zawodowym. 

– Na podstawie interpretacji 
obecnych przepisów przez MEN 
okazuje si&, %e nawet absolwenci 
z poprzednich lat i przypadkowe 
osoby mog# przyj"$ na konsul-
tacje. To absurd. Tym bardziej 
%e nikt nie zamierza nauczy-
cielom p!aci$ za t& dodatkow# 
prac& – mówi S!awomir Witt-
kowicz, przewodnicz#cy bran%y 
nauki, o"wiaty i kultury w Fo-
rum Zwi#zków Zawodowych.

Apeluje, by pedagodzy nie zga-
dzali si& na takie zaj&cia, skoro 
resort nie zapewni! dodatkowe-
go finansowania. 

Szukanie rozwi"za#
– To bardzo powa%na luka praw-
na, a nauczyciele nie chc# pra-
cowa$ charytatywnie. Zw!asz-
cza po tym, jak w ubieg!ym roku 
podczas strajku zostali potrakto-
wani przez rz#dz#cych – mówi 
Tomasz Malicki, profesor o"wia-
ty i wicedyrektor Technikum 

nr'2 w Krakowie. I dodaje: – Za-
proponowa!em nauczycielom, 
%e mo%emy podwy%szy$ dodatek 
motywacyjny o 50 z! na miesi#c, 
a je"li by!aby odpowiednia pod-
stawa, to otrzymaliby te% 50 z! 
za konsultacje.

Anna Ostrowska, rzecznik 
MEN, jest przekonana, %e dy-
rektorzy i nauczyciele porozu-
miej# si& dla dobra uczniów 
i w!a"ciwego przygotowania 
do matury i nie zostawi# ni-
kogo bez wsparcia. 

Zwi#zkowcy nie zamierzaj# 
odpu"ci$. – Nie mo%e by$ tak, 
%e w wytycznych dla nauczy-
cieli ka%e si& im bez dodatko-
wego wynagrodzenia prowa-
dzi$ dodatkowe lekcje z by!ymi 
uczniami, a w przepisach nie 
ma mowy na ten temat – obu-
rza si& Krzysztof Baszczy(ski, 
wiceprezes Zwi#zku Nauczy-
cielstwa Polskiego. 

Zapowiada, %e ZNP b&dzie 
dzi" interweniowa$ u Dariu-
sza Piontkowskiego, ministra 
edukacji narodowej, o natych-
miastowe usuni&cie tej luki 
prawnej.  ©0

Kryzys w uzdrowiskach
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W gminach uzdrowiskowych 
problemy gospodarcze wyni-
kaj#ce z epidemii kumuluj# 
si&. Tak jak pozosta!e miej-
scowo"ci w kraju odnotowa!y 
one w kwietniu znaczne stra-
ty z wp!ywów z podatków PIT 
i CIT. W przypadku gmin, które 
swoj# dzia!alno"$ opieraj# na 
lecznictwie i turystyce, ró%ni-
ce w kwietniu, liczone rok do 
roku, wynosz# nawet ponad 
90 proc. Tak jest w )wierado-
wie-Zdroju (strata we wp!ywie 
z CIT to 94,33 proc.), w Duszni-
kach-Zdroju (99,44 proc.), Solcu-
-Zdroju (96,29 proc.). W ponad 
po!owie z 41 uzdrowisk statu-
towych (brak danych z czterech 
gmin) ró%nice we wp!ywach 
si&gaj# ponad 50'proc. Spad-
ki s# tak%e z wp!ywów z PIT 
– w zdecydowanej wi&kszo"ci 
gmin uzdrowiskowych oscyluj# 
w okolicach 40 proc. 

Te samorz#dy wraz z odp!y-
wem turystów trac# równie% 
wp!ywy z op!at uzdrowisko-
wych i miejscowych. W Busku-
-Zdroju oznacza to strat& w wy-
soko"ci 400 tys. z! – w ci#gu 
dwóch miesi&cy. Ciechocinek 
miesi&cznie traci 800 tys. z! 
(400 tys. z! op!aty uzdrowisko-
wej i 400 tys. z! dotacji uzdro-
wiskowej). 

Gminy inne ni$ wszystkie
Lokalni w!odarze nie maj# w#t-
pliwo"ci, %e gospodarka w ich 
przypadku b&dzie odmra%a$ 
si& najwolniej. W typowych 
miejscowo"ciach uzdrowisko-
wych gros przyjezdnych sta-
nowi# starsi kuracjusze cz&sto 
z chorobami towarzysz#cymi. 
A sanatoria maj# by$ na powrót 
uruchamiane jako ostatnie. 

Cz&"$ uzdrowisk co prawda 
powoli otwiera si& na przy-
jezdnych i "wiadczy us!ugi, 

ale w bardzo ograniczonym 
zakresie. – W obiekcie, który 
ma ponad 100 miejsc, zjawia 
si& 12–13 osób. Przyje%d%aj# 
g!ównie tury"ci jednodniowi: 
zwiedzaj# ogrody, wychodz# 
w góry. Tych, którzy zatrzy-
muj# si& na noc, jest dos!ow-
nie garstka – mówi Jacek Gol-
ba, burmistrz Muszyny i prezes 
Stowarzyszenia Gmin Uzdro-
wiskowych RP. 

W Ciechocinku pierwsze 
obiekty otworzy!y si& w po-
niedzia!ek. – Mamy 5,5 tys. 
miejsc sanatoryjnych. Osoby, 
które decyduj# si&, by korzysta$ 
z zabiegów rehabilitacyjnych, 
to przede wszystkim pacjenci 
w sanatoriach, którzy maj# wy-
odr&bnione oddzia!y szpitalne. 
W skali ca!ego miasta jest to od 
120 do 150 osób, czyli namiast-
ka tego, co zwykle – mówi Le-
szek Dzier%ewicz, burmistrz 
Ciechocinka, wiceprezes sto-
warzyszenia. 

W gminach uzdrowiskowych 
rynek pracy jest skonsolido-
wany wokó! lecznictwa i tu-
rystyki, bo aby utrzyma$ sta-
tus, ograniczaj# one na swoim 
terenie dzia!alno"$ przemys!u. 
W Ciechocinku w obiektach 
sanatoryjnych zatrudnio-
nych jest 2,5 tys. osób, do tego  
1,8–2 tys. pracuje w powi#-
zanych z lecznictwem bran-
%ach. – W ponad 10-tys. 
miejscowo"ci, jak# jest Ciecho-
cinek, 40'proc. mieszka(ców 
jest zwi#zane z lecznictwem 
uzdrowiskowym w szerokim 
tego s!owa znaczeniu – zazna-
cza burmistrz Dzier%ewicz. 

Lockdown w uzdrowiskach 
uderzy! tak%e mocniej ni% gdzie 
indziej w spó!ki odbieraj#ce "cie-
ki, odpady i dostarczaj#ce wod&. 
Je"li stoj# sanatoria, a domy 
wczasowe, hotele i pensjonaty 
nie przyjmuj# go"ci, to nie pobie-
raj# wody i nie oddaj# "cieków. 
Wed!ug Jacka Golby spó!ki ko-

munalne straci!y nawet 60 proc. 
przychodów. W oparciu o pla-
nowane przychody by!y skalku-
lowane du%e inwestycje, m.in. 
z wykorzystaniem "rodków unij-
nych. Muszyna chcia!a moder-
nizowa$ oczyszczalni& "cieków, 
uj&$ wody, rewitalizacj& sieci wo-
doci#gowej i kanalizacyjnej. – To 
koszt 81 mln z!. Ale posypa!y si& 
wszystkie kalkulacje – przyzna-
je Jacek Golba. – Spó!ka komu-
nalna ma zaci#gni&t# po%yczk& 
na wk!ad w!asny w Narodowym 
Funduszu Ochrony )rodowiska. 
Zaproponowali"my, aby sp!at& 
przesun#$ w czasie lub zamie-
ni$ po%yczk& na dotacj& – doda-
je. K!opot maj# te% spó!ki odpa-
dowe. W przypadku Muszyny 
"mieci odbiera!a spó!ka komu-
nalna. – Umowy s# pozawierane, 
a odpadów z sanatoriów, pensjo-
natów nie ma – mówi burmistrz. 

Tarcza, której nie ma 
Stowarzyszenie Gmin Uzdro-
wiskowych RP chcia!oby szcze-
gólnych rozwi#za( dla gmin, 
których gospodarka opiera 
si& na lecznictwie i turysty-
ce. Swoje propozycje zaadre-
sowali do premiera Mateusza 
Morawieckiego. Dotycz# one 
refinansowania spadku wp!y-
wów z dochodów z tytu!u op!a-
ty uzdrowiskowej, podwy%-
szenia udzia!ów w podatkach 
PIT i CIT albo refinansowania 
spadku wp!ywów w okresie za-
mkni&cia uzdrowisk. Jednym 
z postulatów jest zmniejsze-
nie finansowego udzia!u gmin 
w inwestycjach realizowanych 
z programów unijnych. Kolejn# 
z propozycji jest wprowadze-
nie „bonu uzdrowiskowego” 
w 100'proc. finansowanego ze 
"rodków centralnych, by zach&-
ci$ do przyjazdu turystów. Gmi-
ny uzdrowiskowe chcia!yby te% 
zabezpieczenia finansowego 
ci#g!o"ci funkcjonowania klu-
czowej dla nich infrastruktury.

– Je"li chodzi o atrakcyjno"$ 
oferty i jako"$ "wiadczonych 
us!ug medycznych, polskie 
uzdrowiska mog# rywalizowa$ 
z uzdrowiskami Europy Za-
chodniej. Nie zmarnujmy tego 
– przekonuje burmistrz Cie-
chocinka.

Zapytali"my resort rozwo-
ju, czy planuje szczególne 
rozwi#zania dla gmin uzdro-
wiskowych. Odpowiedzia!, %e 
opracowa! pakiet rozwi#za( 
dla samorz#dów, który czeka 
na przyj&cie przez rz#d. 

DGP opisywa! te propozycje 
– projekt !agodzi m.in. regu-
!& fiskaln# ograniczaj#c# za-
d!u%enie JST dla wydatków 
na przeciwdzia!anie epidemii, 
a w odniesieniu do równowagi 
bud%etowej uwzgl&dnia ubyt-
ki w dochodach podatkowych 
wynikaj#cych z epidemii. 

Samorz#dowcy jednak oce-
niali, %e jest on niewystar-
czaj#cy. Tak%e w!odarze gmin 
uzdrowiskowych zaznaczaj#, 
%e nie jest to odpowied* na ich 
potrzeby.  ©0

 2)*"*!3  Spó!ki komunalne gmin uzdrowiskowych notuj" 
drastyczny spadek wp!ywów z op!at. Zagro4one s5 
wielomilionowe inwestycje wspó6finansowane ze 7rodków 
unijnych. Rz"d planuje pomoc, ale mo#e si$ ona okaza% 
niewystarczaj"ca
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