
                                            

Stanowisko

Podkarpackiego Stowarzyszenia

Samorz ądów Terytorialnych

w sprawie koniecznych zmian w prawie o światowym

Zgromadzeni w Rymanowie w dniu 12 grudnia 2011r. na Konferencji Regionalnej
PSST  wójtowie,  burmistrzowie,  prezydenci  i  starostowie  –  reprezentujący
182 podkarpackie samorządy –  wnosz ą  o pilne dokonanie zmian w obowi ązującym
dotychczas prawie o światowym oraz w pozostałych aktach prawnych,  wi ąŜących
się z funkcjonowaniem o światy.

Główną  przesłanką  zwołania  naszej  konferencji  p.n.  „Problemy  i  dylematy
podkarpackiej oświaty” były sygnały płynące do Zarządu PSST od wielu podkarpackich
gmin  (szczególnie  tych  o  niewielkich  dochodach  własnych)  o  istotnych  problemach
z domknięciem swoich projektów budŜetów na 2012 rok. Ponadto z towarzyszących tym
projektom wieloletnich prognoz finansowych na lata następne wyraźnie pojawia się widmo
„bankructwa” wielu  z  nich  juŜ  w 2013 roku,  pomimo całkowitej  rezygnacji  z  wydatków
majątkowych (inwestycyjnych). Podstawową przyczyną tego zjawiska są pogłębiające się
corocznie rozbieŜności pomiędzy dochodami (subwencja oświatowa) a wydatkami (płace
nauczycieli)  części  oświatowych  budŜetów  samorządów  z  równoczesnym  zakazem
(od 2011r.)  zaciągania zobowiązań  na wydatki  bieŜące,  którymi  są  wspomniane płace.

Początek nowej kadencji Parlamentu RP i rozpoczęcie prac nowego Rządu RP
to najlepszy moment na zmierzenie się z tymi zagroŜeniami. Rozwiązaniem optymalnym
byłaby likwidacja Karty Nauczyciela, ustawy przyjętej w innej rzeczywistości społeczno-
gospodarczej,  która  nie  tylko  blokuje  wszystkie  zmiany  w  obszarze  oświaty,  lecz
dodatkowo utrwala wiele niekorzystnych zjawisk (wręcz patologii) w systemie edukacji.

          Uczestniczący w naszej konferencji przedstawiciele podkarpackich samorządów -
po wielogodzinnej burzliwej dyskusji z parlamentarzystami z Podkarpacia, reprezentantem
Kancelarii  Prezydenta  RP,  wojewodą,  kuratorem  oświaty  oraz  reprezentantami
stowarzyszeń  i  związków  zawodowych  działających  w  obszarze  edukacji  -  mają
świadomość,  Ŝe  rewolucyjne  zmiany  są  nadal  trudne  do  przeprowadzenia.  Dlatego
w niniejszym stanowisku domagamy się zmian, które w naszej ocenie stanowią niezbędne
minimum  dla  umoŜliwienia  rządowi  i  samorządom  optymalizacji  kosztów  i  efektów
kształcenia w obliczu pogłębiającego się  niŜu demograficznego – dla uchronienia wielu
samorządów przed widmem zapaści finansowej.

         Postulowany przez konferencj ę PSST katalog niezb ędnych zmian, to:  

1. Radykalna zmiana ustawy Karta Nauczyciela (KN) – w tym co najmniej:

a. likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowego i wiejskiego) oraz zmniejszenie
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

b.   uchylenie  art.  30a  KN w/s  obowiązku  zapewnienia  nauczycielom średniego
wynagrodzenia i wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających,

c.   zmiana sposobu kwalifikacji i finansowania rocznych urlopów „dla poratowania
zdrowia”, z opcją przejęcia orzecznictwa i płatności za te urlopy przez ZUS,



d.  zwiększenie obowiązkowego (podstawowego, ze zróŜnicowaniem wynikającym
ze  stanowiska  na  jakim  nauczyciel  jest  zatrudniony)  pensum  dydaktycznego
o minimum 4 godziny.

2. Korekta sposobu naliczania subwencji:

a.  objęcie  subwencją  dzieci  5  i  6  letnich  w  zakresie  podstawy  programowej
(min. 5 godzin dziennie),

b. zagwarantowanie przez Państwo ( jako kreatora tych uregulowań) wynagrodzeń
nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego,  w  miejsce
niesprawiedliwego  i  nielogicznego  ich  naliczania  w/g   art.30a  KN  (w  korelacji
z wnioskiem 1.b.),

c. objęcie subwencją wyrównawczą małych miejscowości do 10 tys. mieszkańców
(dotychczas do 5 tys. mieszkańców) lub – opcjonalnie – stworzenie systemu wag
subwencyjnych,  wyskalowanych  co 5  tys.  mieszkańców,   dla  małych i  średnich
miejscowości.

3.  Wprowadzenie  ustawowego  zapisu  umoŜliwiającego  dokumentowanie  pracy
nauczyciela poza pensum dydaktycznym.

4.  Likwidacja  konieczności  dopłacania przez samorządy wkładu własnego do realizacji
programów rządowych  (pomoc  stypendialna,  egzaminy  na  kolejne  stopnie  zawodowe
nauczycieli, itp.).

5. Zwiększenie nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi (efekty kształcenia,
egzaminy  zewnętrzne,  itp.)  w  ścisłej  korelacji  z  prowadzoną  przez  jst  kontrolą
wykorzystania dotacji.

6.  Opracowanie  i  wdroŜenie  przez MEN szeroko  pojętej  cyfryzacji  szkół  (zarządzanie,
system edukacji, wyposaŜenie sprzętowe szkół i uczniów, itp.).

Rymanów, 12 grudnia 2011 r.                                                

Przewodniczący Zarządu PSST

                                                                                                             Mirosław Karapyta

                                                                                           Marszałek Województwa Podkarpackiego

Otrzym  ują:  

1. Marszałkowie Sejmu i Senatu RP.

2. Parlamentarzyści z Woj. Podkarpackiego.

3. Prezes Rady Ministrów RP.

4. Ministrowie: Administracji. Edukacji, Finansów.

5. Wojewoda Podkarpacki.

6. Podkarpacki Kurator Oświaty.


