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W imieniu Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” w Gdańsku zwracamy uwagę, że czas epidemii COVID-19 to nie tylko czas 

niepokoju o zdrowie i utrudnienia życia codziennego, ale również zwiększonej pracy 

nauczycieli i dyrektorów.  

 

Ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410), 

a następnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 493)  i kolejne jego nowelizacje zobligowały nauczycieli i dyrektorów 

do opanowania w bardzo krótkim czasie  technik zdalnego nauczania. Po poznaniu nowych 

aplikacji w celu realizacji podstawy programowej i przekazywanie jej metodami na odległość 

nauczyciele musieli dostosować formy i środki do pracy zdalnej.  

Kolejnym krokiem stało się przygotowanie uczniów do kontaktów on-line, ustalenie ich 

możliwości technicznych oraz nowych zasad pracy. To, co było przedmiotem szkoleń, 

kursów wielotygodniowych, czy nawet wielomiesięcznych musiało  zostać osiągnięte 

przez nauczycieli i dyrektorów w bardzo krótkim czasie.  

O wiele więcej czasu nauczyciele też przeznaczali na sprawdzanie wiedzy 

i umiejętności uczniów. Prace przesyłane były różną drogą, w różny sposób, często, 

z różnych powodów utrudniony był kontakt z uczniem. 

Nauczyciele pracowali najczęściej na swoim sprzęcie komputerowym, swoich 

drukarkach, skanerach, korzystali z własnego papieru ksero. Praca ta była też utrudniona 

przez różne łącza internetowe, często brak dostępu do szerokopasmowego Internetu. Z pracą 

tą wiąże się też znacznie zwiększone zużycie energii. 
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Poza tym nieustająca obserwacja zajęć prowadzonych metodą on-line przez osoby, które 

bezpośrednio nie uczestniczyły w zajęciach tworzyły olbrzymią presję i obciążenie 

psychiczne nauczycieli. 

 

Warunki pracy nauczycieli pracujących zdalnie, naszym zdaniem,  należy uznać 

za warunki trudne i dopisać je do katalogu zawartego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst 

jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 416).  

 

W związku z tym Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku zwraca się do Krajowej Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w tej sprawie bądź rozważenie 

innej możliwości zadośćuczynienia za pracę nauczycieli w trudnych, nowych 

warunkach, które niestety mogą się powtórzyć w niedalekiej przyszłości. 

 

Jedną z takich możliwości jest podjęcie starań za pośrednictwem Komisji Krajowej 

w sprawie odpisu od podatku dochodowego opłat za Internet. 
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