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Bran2a Nauki, OSwiaty i Kuttury Forum Zwiqzkow Zawodowych - w porozumieniu
z WZZ ,,Solidarnosi - Oswiata", ZZ ,,Rada Poradnictwa" i NSZZ Pracownikow
Schroniska dta Nietetnich i Zaktadow Poprawczych - przedstawia poni2ej swoje
stanowisko w sprawie projektu zmiany rozporzqdzenia ptacowego, ktore przewiduje
zamro2enie od 01 .09.2016 r. - po raz kotejny! - minimatnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dta nauczycieti na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego.

Przedto2ony projekt opiniujemy negatywnie!

Forum Zwiqzkow Zawodowych podtrzymuje swoje stanowisko - wyra2one m.in.
na spotkaniu uzgodnieniowym w dniu 20.04.2016 r. - wskazujEce na mo2tiwo(c
podniesienia od 01.09.2016 r. minimatnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
od 200 do 400 zt. Uruchomienie podwy2ek minimatnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego mo2e nast4pic w ramach 6rodkow subwencji na 2016 r. - nie jest
wymagane zwigkszenie tzw. kwoty bazowej dta nauczycieli. Przypominamy,
2e roczna kwota subwencji o(wiatowej dta jednostek samorzqdu terytoriatnego
(JST) w 2016 r. wynosi ok.41,5 mtd ztotych. Srodki na ptace wszystkich nauczycieti
(tak2e tych, ktorzy nie sq objqci subwencjonowaniem) stanowiq 2/3 tej kwoty.
Jest wiqc wystarczajqco du2o (rodkow w systemie, aby mo2[iwe byto uruchomienie
podwy2ek stawek wynagrodzenia zasadniczego dta nauczycieli.

Forum Zwiqzkow Zawodowych uwaza, 2e minimatna stawka wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieta dyptomowanego winna byi ustatona od 01.09.2016 r.
na poziomie 70% tzw. sredniego wynagrodzenia - to jest winna byi ustatona
na poziomie 3 500 zt.
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Ponadto, Forum Zwi4zkow Zawodowych oczekuje zmian w s 8 obowiqzujacego
rozporzqdzenia ptacowego w taki sposob, aby dodatek za trudne warunki pracy
przystugiwat z tytutu pracy z dziecmi i mtodzie2q o specjatnych potrzebach
edukacyjnych, a nie byt uzale2niony od rodzaju (typu) szkot, w kt6rych jest
zatrudniony nauczyciet. Obecnie obowi4zujqcy przepis S 8 rozporz4dzenia
ma charakter dyskryminujqcy wobec nauczycieti pracujqcych z dzieimi i mtodzie2q
o specjatnych potrzebach edukacyjnych zatrudnionych w szkotach integracyjnych
i ogotnodostqpnych.

Forum Zwiqzkow Zawodowych podnosi tak2e koniecznoii ujednoticenia na szczebtu
krajowym kwestii zwiqzanych z dodatkami za trudne i uciq2tiwe warunki pracy.
Uwazamy, 2e te kwestie winny zostai uregutowane poprzez wydanie stosownego
rozporzqdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej - np. na wzor rozporzqdzenia
z 1997 r. Obecnie obowiqzujEce przepisy powodujq znaczqce zro2nicowanie stawek
np. dodatek za trudne warunki pracy okrestone w 5 8 pkt 19 waha sig migdzy
2 a20o/o wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela!

Forum Zwiqzkow Zawodowych oczekuje rownie2 przyjqcia przez Ministra Edukacji
Narodowej zasady, 2e stawki wynagrodzerir zasadniczych dta nauczycieti bedE
watoryzowane z mocE od 01.01. danego roku katendarzowego.

1, *yoq&"t* l4ar,wr"I^


