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Dbaj o form! 
niezale"nie od wieku!

�  Aktywno#$ fizyczna
�  Aktywno#$ umys%owa
�  Zdrowe od"ywianie

Senior w formie seria poradników:

Sposoby na zdrowsze !ycie i energi", 
czyli jak zadba# o cia$o i umys$.

kup: 
sklep.infor.pl

Scedowanie na dyrektorów 
szkó. obowi/zku decydowa-
nia, czy uczniowie powinni 
przej01 na zdaln/ edukacj2, 
to dobry pomys.? 
Zdecydowanie nie. Decyzja 
powinna nale!e" do admi-
nistracji rz#dowej (Minister-
stwa Edukacji Narodowej lub 
kuratora) i$organu prowadz#-
cego, które powinny dzia%a" 
w$uzgodnieniu ze s%u!bami 
sanitarnymi. Rol# dyrekto-
ra winno by" monitorowa-
nie sytuacji i$niezw%oczne 
powiadamianie odpowied-
nich s%u!b o$ wyst#pieniu 
zagro!enia. Jakie narz&dzia 
ma dyrektor? Termometr? 
Czy wed%ug obowi#zuj#cych 
przepisów dyrektor mo!e 
nie wpu'ci" ucznia na zaj&-
cia z$powodu podwy!szonej 
temperatury? Czy ma kwali-
fikacje do oceny jej przyczyn? 
Pomys%y MEN id# w$kierun-
ku przerzucenia odpowie-
dzialno'ci na dyrektorów 
i$nauczycieli.

Cz201 nauczycieli wola.aby 
chyba zdalne nauczanie, 
bo rano wy0l/ materia.y 
do uczniów i3ca.y dzie4 
maj/ wolny. Do tego nie 
wszyscy prowadz/ lekcje 
przez internet, bo jak sami 
t.umacz/, nie ma takiego 
obowi/zku…
My'l&, !e takiego rozwi#za-
nia chcia%aby raczej cz&'" 
uczniów i$ ich rodziców… 
Nauczyciele od kwietnia 
musieli sami sobie zorgani-
zowa" prac& – na w%asnym 
sprz&cie, oprogramowaniu, 
na w%asny koszt. Sami mu-
sieli opanowa" ró!ne plat-
formy edukacyjne i$komu-
nikatory. Ministerstwo 
ograniczy%o si& do wydawa-
nia komunikatów po kolej-
nych konferencjach praso-
wych pana ministra. Warto 
zauwa!y", !e pomimo ape-
li MEN o$nauczanie zdalne 
lub na odleg%o'" z$uczniami 
kierownictwo resortu nie 
zorganizowa%o od kwietnia 
ani jednej wideokonferencji 
z$przedstawicielami repre-
zentatywnych zwi#zków za-
wodowych w$celu omówie-
nia np. warunków, w$jakich 
nauczyciele maj# prowadzi" 
zaj&cia w$formule zdalnej. 

Jak pan ocenia zdaln/ 
edukacj2? 
Mo!e ona pe%ni" funkcje 
wspomagaj#ce, ale nie za-
st#pi tej rzeczywistej – z$fi-
zyczn# obecno'ci# nauczy-
cieli i$rówie'ników. B&dzie 
pog%&bia" ró!nice mi&dzy 
wielkimi miastami a$mniej-
szymi o'rodkami oraz mi&-
dzy poszczególnymi obszara-
mi naszego kraju. To kwestia 
dost&pu do szerokopasmo-
wego internetu oraz sprz&tu, 
który pozwoli wykorzysta" 
mo!liwo'ci poszczegól-
nych programów. To tak!e 
konieczno'" uregulowania 
pracy zdalnej w$przepisach. 
Problemów jest zdecydowa-
nie wi&cej, np. zdalna eduka-
cja pomija ca%kowicie aspekt 
pomocy psychologiczno- 
-pedagogicznej dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami.

A3je0li b2dziemy mieli 
10003zachorowa4 dziennie? 
W$takiej sytuacji szko%y nie 
powinny by" otwarte dla 
uczniów. Trudno powa!nie 
potraktowa" optymistyczne 
wypowiedzi premiera z$kam-
panii wyborczej o$pokonaniu 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
Propagand# nie da si& przy-
kry" rzeczywisto'ci. Wypo-
wiedzi wirusologów wska-
zuj#, !e ogniska zaka!e( 
wyst&puj# w$zamkni&tych 
pomieszczeniach – niezb&d-
ne jest zachowanie dystan-
su (co najmniej 1,5 m). W%o-
si zdecydowali si& na zakup 
jednoosobowych %awek. Czy 
w$naszym kraju podj&to ta-
kie decyzje? Nie, my mamy 
niekonsekwentne wytycz-
ne: w$przedszkolach mo!e 
by" 16$dzieci, na weselu do 
150 go'ci, a$na wiecach wy-
borczych dowolna liczba 
osób, i$to bez zachowywania 
jakiegokolwiek dystansu. 
Moim zdaniem MEN powi-
nien zmniejszy" liczebno'" 
uczniów w$grupie/oddziale 
np. do 15 osób. Oczywi'cie 
wi#!e si& to ze zwi&kszeniem 
liczby oddzia%ów i$w$konse-
kwencji podwy!szeniem 
kwoty subwencji dla jedno-
stek samorz#du terytorialne-
go. Tym powinien pilnie zaj#" 
si& rz#d. Tymczasem mamy 
do czynienia z$wykluczaj#cy-

mi si& wypowiedziami pre-
miera, ministra edukacji, wi-
ceministra zdrowia. Ostatnie 
wypowiedzi sugeruj#, !e de-
cyzje zostan# podj&te w$dru-
giej po%owie sierpnia. Dobrze, 
!e nie 31 sierpnia w$wieczor-
nych wiadomo'ciach.

A3co z3zarobkami nauczycieli 
podczas pandemii? Czy nie 
nale5a.oby tego bardziej 
precyzyjnie uregulowa1? 
Wynagrodzenie nauczycieli 
jest okre'lone w$Karcie Na-
uczyciela. Zwracam uwag&, 
!e w$ustawie antycovidowej 
z$marca br. nie znalaz%y si& 
przepisy, które zawiesza%y-
by jej stosowanie w$ okre-
sie pandemii. Obowi#zuj# 
wi&c wszystkie dotychcza-
sowe uregulowania prawne 
– wynikaj#ce z$karty, roz-
porz#dze( wykonawczych 
i$uchwa% poszczególnych jed-
nostek samorz#du terytorial-
nego. St#d te! wobec$wielu 
JST przygotowywane s# po-
zwy do s#dów pracy o$wy-
p%at& nale!nego wynagro-
dzenia. Spór dotyczy przede 
wszystkim niewyp%acenia 
wynagrodze( za godziny 
ponadwymiarowe zwi#zane 
z$realizacj# podstawy progra-
mowej oraz niewyp%acenie 
dodatku za prac& w$trudnych 
warunkach. Taki dodatek po-
winni dosta" od kwietnia br. 
wszyscy nauczyciele, bo pra-
cowali w$nienormalnej sytu-
acji. MEN jak zwykle umywa 
od tego r&ce. Je!eli sytuacja 
mia%aby si& powtórzy", resort 
w$uzgodnieniu ze zwi#zkami 
zawodowymi zrzeszaj#cymi 
nauczycieli powinien ustali" 
jednoznaczne warunki wyko-
nywania pracy i$precyzyjne 
zasady wynagradzania.

Cz201 samorz/dów chwali 
si2, 5e dzi2ki okrojonej 
siatce godzin dyrektorzy 
unikn2li wyp.aty za godziny 
ponadwymiarowe.
Oszcz&dzanie na o'wiacie 
raczej nie przyniesie ocze-
kiwanych zysków. Przypo-
mn& tylko, !e art. 30a Karty 
nauczyciela zobowi#zuje or-
gany prowadz#ce do wyp%aty 
jednorazowego dodatku uzu-
pe%niaj#cego w$przypadku 
nieosi#gni&cia na poziomie 

danej JST minimalnych 'red-
nich wynagrodze(. Godziny 
ponadwymiarowe (wynika-
j#ce z$siatki godzin i$zwi#-
zane z$realizacj# podstawy 
programowej) stanowi# ok. 
12 proc. w$skali ca%ego kraju, 
dodatek za trudne warun-
ki pracy otrzymuje 50 tys. 
nauczycieli. Konsekwencj# 
ich niewyp%acenia b&dzie 
nieosi#gni&cie minimal-
nych 'rednich i$obowi#zek 
wyp%acenia w$lutym 2021 r. 
jednorazowego dodatku uzu-
pe%niaj#cego wszystkim na-
uczycielom w$danej JST. Jaka 
to jest zatem oszcz&dno'"? 

Czy nauczyciele pójd/ do 
s/du po zaleg.e pieni/dze, 
czy odpuszcz/ jak przy 
strajku?
Zwi#zek przygotowuje pro-
cedur& post&powania dla ko-
misji mi&dzyzak%adowych. 
Decyzje b&d# podejmowa" 
poszczególni cz%onkowie. 
Zach&camy ich do walki 
o$nale!ne pieni#dze. Co do 
ubieg%orocznego strajku to 
zwróc& uwag&, !e w$ nie-
których JST zosta%y zawar-
te porozumienia mi&dzy 
pracodawcami a$zwi#zkami 
zawodowymi (przy zgodzie 
organu prowadz#cego) o$wy-
p%aceniu nale!nego wynagro-
dzenia. W$innych zwi&kszono 
pul& na nagrody dla nauczy-
cieli i$pracowników niepe-
dagogicznych. Przerwanie 
strajku nie oznacza%o zado-
wolenia z$sytuacji. Problemy 
nie znikn&%y, wr&cz przeciw-
nie – nawarstwiaj# si&. 

Cieszy pana to, 5e mimo 
kryzysu nauczyciele 
we wrze0niu otrzymaj/ 
podwy5k2?
Zdecydowanie tak. Ta pod-
wy!ka nie jest jednak dla 
nas satysfakcjonuj#ca. Przy-
pomn&, !e w$2019 r. doma-
gali'my si& zwi&kszenia 
wynagrodze( zasadniczych 
o$1000 z% – ten postulat jest 
ca%y czas aktualny. Bez pod-
niesienia wynagrodze( za-
sadniczych do godnego po-
ziomu nie da si& rozwi#za" 
problemów w$o'wiacie. To, 
!e nie jeste'my „grup# do-
celow#” obecnie rz#dz#cych 
naszym krajem, nie mo!e by" 
argumentem na brak pod-
wy!ek.  

A mo5e samorz/dy nie maj/ 
pieni2dzy na zwi2kszone 
wynagrodzenia nauczycieli?

Utyskiwania samorz#dów 
s%ysz& od ponad 20 lat. Tym-
czasem od kilku lat znacznie 
wzros%y ich dochody w%asne 
– wp%ywy z$CIT, PIT itp. Sa-
morz#dy maj# wi&c mo!li-
wo'" prowadzenia racjonal-
nej polityki. Jest te! Komisja 
Wspólna Rz#du i$Samorz#-
du Terytorialnego, jest wi&c 
przestrze( negocjacyjna do 
uporz#dkowania docho-
dów gmin. Subwencja jest 
tylko jednym z$elementów 
systemu. Zwi#zki zawodo-
we w$2017 r. zgodzi%y si& na 
zmian& systemu naliczania 
subwencji o'wiatowej (z$kwo-
ty na ucznia na kwot& na od-
dzia%). To samorz#dy zabloko-
wa%y te zmiany. 

Czy w32021 r. powinny by1 
podwy5ki dla nauczycieli i3ile 
powinny wynosi1? 
Oczywi'cie, !e tak. Na jakim 
poziomie? Przypomn& po 
raz kolejny !#danie z$2019 r. 
– znaczne podwy!szenie wy-
nagrodze( zasadniczych. 
Podwy!ka musi te! uwzgl&d-
nia" inflacj& z$2020 r. Zamro-
!enie p%ac w$bud!etówce spo-
woduje kolejne problemy 
– przypomn& kryzys z$2008 r. 
Niskie dochody pracowników 
sektora publicznego to jedna 
z$barier rozwoju kraju.

Czy nie obawia si2 pan, 5e 
przy okazji nowelizacji KN 
dotycz/cej post2powa4 
dyscyplinarnych mo5e 
zosta1 w3Sejmie zlikwido-
wany jednorazowy dodatek 
uzupe.niaj/cy, czyli tzw. 
czternastka? 
W$tym Sejmie wszystko jest 
mo!liwe. Obecnie nie ma jed-
nak takich planów. Mamy 
'wiadomo'" nacisków nie-
których korporacji samorz#-
dowych w$tej sprawie. By%by 

to du!y b%#d. Powróciliby'my 
do sytuacji sprzed 2009 r., 
kiedy to obowi#zek wyp%a-
cenia 'rednich wynagro-
dze( by% zapisany w$Karcie 
nauczyciela, ale nie by%o me-
chanizmu jego egzekwowa-
nia. Ewentualna likwidacja 
art. 30a KN wygeneruje tylko 
kolejny konflikt w$o'wiacie.

Nadchodz/cy okres to 
trudny czas dla zwi/zkow-
ców, bo trudno wysuwa1 
roszczenia, gdy pandemia 
wp2dza nas w3kryzys. 
Zwi#zki zawodowe zawsze 
s# niemile widziane przez 
w%adze, i$to bez wzgl&du na 
opcje polityczne rz#dz#cych. 
Przyzwyczaili'my si& do tego. 
Naszym zadaniem jest ochro-
na pracuj#cych i$zapewnienie 
im godnych warunków pracy 
i$p%acy. Walczymy te! o$god-
no'" naszego zawodu. Pan-
demia nie mo!e by" uspra-
wiedliwieniem dla w%adz do 
dzia%a( antypracowniczych.

Jakich dzia.a4 oczekuje pan 
od ministra edukacji w3ci/gu 
najbli5szych miesi2cy? 
Nie mam !adnych z%udze( co 
do kierownictwa MEN. Swój 
stosunek do nauczycieli po-
kaza%o w$kwietniu ubieg%ego 
roku. Jako zwi#zek zawodo-
wy !#damy jednak uczciwego 
dialogu i$uzgodnienia planu 
dzia%a( rozwi#zuj#cych pod-
stawowe problemy naszego 
'rodowiska na najbli!sze 
dwa, trzy lata. G%ównymi !#-
daniami s# znaczne podwy!-
szenie wynagrodze( zasad-
niczych, wdro!enie systemu 
pomocy psychologicznej dla 
nauczycieli oraz wyposa!enie 
stanowisk pracy nauczycieli 
w$niezb&dny sprz&t do pracy.
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Pandemia nie mo!e usprawiedliwia"  
dzia#a$ antypracowniczych

S.awomir Wittkowicz, przewodnicz"cy Wolnego Zwi"zku 
Zawodowego „Solidarno#$-O#wiata”, cz!onek prezydium Forum 
Zwi"zków Zawodowych


