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Warszawa, 29.11.2021 r.
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z oburzeniem
i dezaprobatą ocenia sposób prowadzenia rozmów przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
w przedmiocie realizacji VI. punktu Porozumienia z 2019 r. dotyczącego powiązania
wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.
W toku mediacji prowadzonych pod patronatem Prezydenta RP przedstawiciele
kierownictwa resortu edukacji nie przedstawili swojej propozycji systemu wynagradzania
nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, a także nie odnieśli
się do przedłożonej przez KSOiW koncepcji tego systemu.
Wyrazem prowadzenia pozorowanego dialogu społecznego przez stronę rządową jest
fakt ponownego przedłożenia nam pakietu niosącego negatywne zmiany w pragmatyce zawodu
nauczyciela, jaki znamy już od 21 września b.r. Jedynym novum jest założenie, aby
„od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenia nauczycieli wzrastały o wskaźnik wzrostu przeciętnego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, pod warunkiem, że nie spowoduje to
obniżenia wskaźników budżetowych i gospodarczych. W takim przypadku wskaźnik wzrostu
wynagrodzeń będzie uzgadniany
z organizacjami związkowymi”. Należy podkreślić,
że zaprezentowane rozwiązanie jest lakoniczne, nie oparte na żadnych analizach i wyliczeniach
oraz w dalszym ciągu utrzymuje uzależnienie płacy nauczyciela od politycznej decyzji
rządzących. Jest to całkowite wypaczenie wypracowanych i wynegocjowanych w 2019 r.
przez nasz Związek rozwiązań.
Przyjęta przez MEiN postawa polegająca na notorycznym wykraczaniu
poza przedmiot dyskusji oraz brak odpowiedzi na zaprezentowane przez Związek analizy
i wyliczenia, dowodzi braku dobrej woli w zakresie wywiązania się z podpisanego
Porozumienia. W naszej ocenie taki sposób postępowania narusza powagę mediacji i autorytet
Prezydenta RP.
Uchylanie się od realizacji podjętych zobowiązań i sposób prowadzenia rozmów
z NSZZ „Solidarność” traktujemy jako wyraz lekceważenia ponad półmilionowej grupy
zawodowej nauczycieli oraz braku woli prowadzenia dialogu społecznego.
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