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Warszawa, 10 stycznia 2019 r.
Komunikat z rozmów z MEN w dniu 10 stycznia 2019r.

Jest wstępna zgoda minister Anny Zalewskiej na 15 proc. podwyżkę wynagrodzeń
zasadniczych dla nauczycieli od stycznia 2019 r. – potwierdza Ryszard Proksa, przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”.
Dzisiaj (10 stycznia) w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło
się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z szefową resortu edukacji. Minister Anna
Zalewska zaprosiła reprezentację KSOiW NSZZ „S” na odrębne rozmowy.
Cieszymy się z zapowiadanej podwyżki wynagrodzeń. To spełnienie naszego postulatu
dotyczącego podwyżki płac. Przypomnę, że został on sformułowany w stanowisku podjętym przez
Walne Zebranie Delegatów KSOiW NSZZ „S” w maju 2018 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz
stanowisku Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S” w październiku 2018 r. w Częstochowie –
mówi przewodniczący KSOiW NSZZ „S”.
To niejedyne ustępstwa, na które zgodziła się minister edukacji. Większość postulatów
przedstawianych przez „Solidarność” pracowników oświaty ma zostać zrealizowana, a są to m.in.:
usunięcie niekorzystnych przepisów dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli,
likwidacja godzin karcianych – zmiana art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela według propozycji
KSOiW NSZZ „S”, usunięcie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela umożliwiającego zatrudnianie
nauczycieli na umowy terminowe, zmiana interpretacji art. 42 ust. 5c dotyczącego uśredniania
pensum osób wykonujących różnego rodzaju zajęcia w szkole w ramach jednego stosunku pracy,
a także usunięcie przepisu, który pozwalałby na prowadzenie zajęć szkolnych 6 dni w tygodniu.
Jeżeli postulaty, o których dziś rozmawialiśmy, nie zostaną zrealizowane, nie wykluczam
akcji protestacyjnej. Taka decyzja musiałaby być jednak podjęta przez Radę KSOiW NSZZ „S”,
która ma się odbyć 15 lutego w Zakopanem – dodaje Ryszard Proksa.
15 stycznia kolejne ważne spotkanie – Rady KSOiW NSZZ „S” z przewodniczącym Komisji
Krajowej NSZZ „S” Piotrem Dudą.
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