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Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty
Koleżanki i Koledzy!

LIST OTWARTY

- Oczekuję, aby Pan Premier wywiązał się ze swoich umów - napisał w liście do szefa
polskiego rządu Mateusza Morawieckiego przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda.
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej jawi się w atmosferze wyjątkowo bulwersującej
sprawy tj. niewywiązania się przez rząd RP z porozumienia zawartego ponad dwa lata
temu z oświatową „Solidarnością”, które dotyczy m.in. zmian w systemie wynagradzania
nauczycieli.
Podpisując to porozumienie w kwietniu 2019r. Solidarność wykazała się daleko idącą
rozwagą i odpowiedzialnością za przyszłość nie tylko pracowników oświaty, ale też
za przyszłość polskich dzieci i młodzieży.
W obecnej sytuacji oświatowa „Solidarność” powołała sztab protestacyjny, rozpoczynając
tym samym przygotowania do działań, mających na celu wyegzekwowanie wszystkich
zapisów przyjętego porozumienia, które to działania będą wspierane przez Komisję
Krajową.
Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników
Oświaty w Stalowej Woli popiera te działania, gdyż nie ma pola do negocjacji,
a zamiast realnego, znaczącego podniesienia wynagrodzenia jest pogorszenie warunków
pracy i utrata finansowych świadczeń. Takie zmiany w niedługim czasie zdestabilizują
pracę szkół i obniżą jakość nauczania.
-To dobry czas na refleksję i wywiązanie się ze zobowiązań zawartych
w porozumieniu w kwietniu 2019r. zanim dojdzie do eskalacji konfliktu – czytamy
w Stanowisku Komisji Krajowej 4/21 z dn. 06.10. 2021r.
Aktualnie wszystkie trzy centrale związkowe: SKOiW NSZZ "Solidarność", ZNP i Forum ZZ
są przeciwne zwiększeniu pensum, wprowadzeniu dodatkowych 8-godzin tygodniowo
tzw. dostępności i opowiadają się za powiązaniem wynagrodzenia nauczycieli ze średnim
wynagrodzeniem w gospodarce. Zaznaczyć należy, że publicznie oszukuje się
społeczeństwo informując o kilkudziesięcioprocentowym podwyższeniu wynagrodzeń,
przedstawia się tylko część aspektów czasu pracy nauczyciela, pomija się warunki pracy
oraz fakt najgorszego wynagradzania polskich nauczycieli w Europie.
Radykalne zwiększenie czasu pracy – zwiększenie pensum o 4 godziny – skutkować
będzie kilkudziesięcioma tysiącami zwolnień nauczycieli, a dwukrotnie większa liczba osób
będzie pracować na niepełnych etatach.

Walczymy jednak nie tylko o podwyżkę płac i zmianę struktury naszego wynagrodzenia,
ale także o przekonanie, że nie jesteśmy oszukiwani i tworzymy przyszłość polskiej
oświaty oraz nadajemy jej lepszy kształt.
Drugi rok czasu epidemii spowodował, że nasza praca stała się o wiele trudniejsza,
wymaga wzmożonego wysiłku i poświęcenia, dlatego też Dzień Edukacji Narodowej jest
szczególną okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności i podziękowań dla tych,
którzy na co dzień służą wiedzą i umiejętnościami, którzy swoją pracą urzeczywistniają
wielką wartość, jaką jest edukacja w procesie kształcenia i wychowania pokoleń Polaków.
Wyrażamy szacunek za ogrom tej bardzo teraz niedocenianej pracy.
Dzień Edukacji Narodowej to święto całej oświatowej społeczności, dlatego serdeczne
podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz szkół i placówek kierujemy także
do Pracowników administracji i obsługi. Rodzicom życzymy cierpliwości w motywowaniu
dzieci, natomiast uczniom niesłabnącej wytrwałości i radości w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności.
Życzymy dobrej atmosfery w gronie pedagogicznym, jedności całej społeczności
szkolnej, dużo zdrowia oraz normalnego – stacjonarnego funkcjonowania szkół
i placówek oraz wszystkiego co najlepsze w życiu osobistym i pracy zawodowej.

Z wyrazami szacunku,
Przewodnicząca
Marzena Kardasińska
wraz z całą Komisją Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty
w Stalowej Woli
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