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STRONA 1 

ZG ZNP w czasie pandemii 

Kalendarium marzec 2020 – marzec 2021 

JAK ZNP WALCZYŁ O POPRAWĘ SYTUACJI NAUCZYCIELI  

I PRACOWNIKÓW OŚWIATY W DOBIE KORONAWIRUSA  

Od marca 2020 r. praktycznie nie było tygodnia, by ZNP nie upominał się u rządzących 

o m.in. stworzenie procedur bezpieczeństwa w szkołach, przedszkolach i placówkach 

oświatowych, o testy na koronawirusa i szczepienia dla nauczycieli i pracowników 

szkół, o należne nauczycielom wynagrodzenie i o przygotowanie szkół na kolejną falę 

koronawirusa, o dostęp do bezpłatnego internetu, o sprzęt do prowadzenia zdalnych 

lekcji czy pomoc dla uczniów mających trudną sytuację rodzinną. W niektórych 

sprawach Związkowi na poziomie centralnym udało się odnieść sukces, czasami zyskać 

sojuszników i pomoc od partnerów ze świata biznesu i organizacji pozarządowych.          

W efekcie działań pojawiło wiele nowych rozwiązań (lub zostały zahamowane 

niekorzystne propozycje/działania). Oto niektóre z nich: 

w 2020 roku 

 jednorazowy dodatek dla nauczycieli w wysokości 500 zł na zakup dodatków 

do sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć online,  

 samorządy w miarę możliwości finansowych starały się doposażyć placówki w 

sprzęt, który jest wykorzystywany w szkołach do prowadzenia zajęć na 

odległość lub wypożyczany,  

 Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło 180 mln zł na laptopy do szkół,  

 po apelu ZNP firmy dostarczające internet  - Orange, UPC - zaoferowały 

nauczycielom i uczniom możliwość skorzystania z internetu za darmo (lub za 1 

zł miesięcznie), a firmy dostarczające oprogramowanie Google, Microsoft – 

szkolenia dla nauczycieli z obsługi platform edukacyjnych, 

 udało się zahamować niekorzystną tendencję obniżania wynagrodzeń 

nauczycieli pracujących zdalnie (na podstawie opinii prawnej ZNP wykazującej, 

że organy prowadzące nie mają prawa dowolnie zmieniać arkuszy organizacji i 

ograniczać w ten sposób nauczycielom wymiaru czasu pracy, a tym samym – 

wynagrodzenie. Związkowi udało się zmobilizować kuratorów w całym kraju 

do interwencji), 

 po interwencjach ZNP resort edukacji potwierdził, że nauczycielom należy się 

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, 

 po interwencji ZNP resort edukacji potwierdził, że nauczycielowi za okres 

pracy zdalnej należy się dodatek funkcyjny i dodatek motywacyjny, 
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 po interwencji ZNP Sejm wykreślił z projektu kolejnej tzw. tarczy 

antykryzysowej przepisu odbierającego nauczycielom część tegorocznego 

urlopu 

w 2021 roku 

 nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych i przedszkoli mogli zapisać się 

na bezpłatny test na koronawirusa,  

 ruszyły szczepienia nauczycieli i woźnych oddziałowych pracujących 

stacjonarnie w szkołach, przedszkolach, placówkach i żłobkach,  

 na szczepienie mogli zarejestrować się pozostali nauczyciele do 69. roku życia 

oraz - po interwencji ZNP - została rozszerzona grupa uprawionych osób do 

szczepień o nauczycieli, którzy są nieobecni w pracy z powodu choroby, 

urlopu, przeniesienia w stan nieczynny, oddelegowania do pracy w związku 

zawodowym, 

 pojawiło się wsparcie techniczne dla nauczycieli w postaci infolinii. 

Kampania informacyjna dotycząca działań ZNP związanych 

z pracą szkół, przedszkoli, placówek w czasie epidemii 

COVID-19 (na stronie znp.edu.pl) 

Marzec 2020 r. 

1. Apel ZNP do Premiera i MEN o odwołanie egzaminów zewnętrznych 

2. List prezesa ZNP do Rodziców i Nauczycieli 

3. Apel ZNP do rządu: Bezpłatny internet dla uczniów i nauczycieli 

4. Opinia prawna ZNP – wynagrodzenia w czasie zawieszenia zajęć 

5. List do ministra ws. faktów związanych z organizacją kształcenia online 

6. Zajęcia online. Materiały dla nauczycieli i uczniów 

7. Interweniujemy u premiera ws. zamknięcia szkół 

8. Potrzebna jest nowelizacja przepisów ws. zawieszenia zajęć w kontekście 

obecności pracowników 

9. Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 

Kwiecień 2020 r. 

10. Badanie ZNP: Płace w czasie epidemii 
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11. Głos Nauczycielski (GN): Obcinają wynagrodzenia nauczycielom. Nie ma na to 

zgody! 

12. Pytamy premiera o bezpieczeństwo w przedszkolach 

13. Apel ZNP o zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielom, przedszkolakom i 

uczniom 

14. List ZNP do Ministra Sportu ws. klas sportowych 

15. GN: Ataki na lekcje online? Stop! Możemy się bronić! 

16. Dyżur prawny online dla prezesów oddziałów ZNP 

17. Poradnik: Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online? 

18. ZNP występuje do GIP 

19. GN: Zdalne nauczanie 

20. Epidemia: Szkoły zamknięte do 26 kwietnia 

21. Komunikat: „5 zaniechań MEN” związanych z edukacją zdalną 

Maj 2020 r. 

22. Apel do Premiera: Testy dla nauczycieli 

23. Apelujemy do wicepremier o wprowadzenie ulgi na internet 

24. Badanie: Wynagrodzenia pracowników oświaty 

25. Dyżur prawny online  

26. Egzaminy: Interwencja ZNP ws. składu zespołów nadzorujących 

27. Głos Nauczycielski w czasie epidemii 

28. GN: Eksperyment – otwieranie oświaty 

29. Interwencja ZNP ws. zdalnego nauczania w przedszkolach 

30. Jak COVID-19 zmienił związkową pracę? 

31. Komunikat MEN ws. stopniowego powrotu do szkół 

32. List do Premiera: W czasie epidemii cięcia dotykają najsłabszych 

33. List prezesa ZNP do Ministra Rolnictwa 

34. Piszemy do ministra edukacji ws. konsultacji z maturzystami 

35. Wynagrodzenia w czasie zdalnej pracy – wyniki badania ZNP 
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Czerwiec 2020 r. 

36. Chcemy wrócić do szkół – konferencja prasowa ZNP 

37. Dyżur prawny w czasie pandemii 

38. GN: Skandaliczne cięcia. Wirus bezprawia  

39. List prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 

40. Tarcza 4.0 w szkołach i placówkach 

41. Wakacje z Głosem: e-wydanie przez 14 dni za darmo! 

Lipiec -sierpień 2020 r. 

42. Co z nauką od września? Ponawiamy nasz apel do MEN o systemowe 

rozwiązania 

43. Komunikat: “Koronalojalki” są bezprawne  

44. GN: Co nas czeka we wrześniu? 

45. Jak bezpiecznie wrócić do szkół i przedszkoli? 

46. Konferencja prasowa ZNP 25.08.2020 

47. List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 

48. List ZNP do premiera ws. działań szefa MEN 

49. Stanowisko Prezydium ZG ZNP z 24.08.2020 ws. bezpieczeństwa w szkołach i 

placówkach oświatowych w okresie zagrożenia epidemicznego 

50. Webinarium 27 sierpnia: Wyzwania na nowy rok szkolny 

51. Webinarium fundacji „Szkoła z Klasą” dla dyrektorów 

Wrzesień 2020 r. 

52. GN: Po pierwszym dzwonku. Mogło być bezpieczniej 

53. Nagranie z webinarium: Wyzwania na nowy rok szkolny 

54. Sejmowe komisje o szkołach w czasie epidemii 

55. Wsparcie psychologiczne dla nauczycieli 

56. Webinarium: Po co nam TIK w szkole? 

57. Zniżki dla członków ZNP 

58. ZNP do MEN: Dyrektor powinien decydować o nauczaniu 

zdalnym/hybrydowym 
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Październik 2020 r. 

59. „Wyborcza” z bezpłatną prenumeratą dla nauczycieli ZNP w czasie pandemii 

60. Apel ZNP do premiera dot. bezpieczeństwa w przedszkolach i podstawówkach 

61. Apel ZNP do Premiera o podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo 

62. Apelujemy ponownie do premiera ws. bezpieczeństwa 

63. Domagamy się bezpiecznych warunków nauki i pracy w szkołach 

64. GN: Nauczyciele upominają się o zaległe wynagrodzenia 

65. Konferencja prasowa ZNP 

66. Oświadczenie ZNP w związku z wypowiedzią ministra EiN 

67. Po spotkaniu MEiN – ZNP: Decyzje ws. szkół jutro 

68. Spotkanie ZNP z nowym Ministrem EiN 

69. Zadania rady pedagogicznej w czasie pandemii 

Listopad 2020 r. 

70. 21 edukacyjnych postulatów ZNP na czas pandemii 

71. Ankieta dla nauczycieli – edukacja zdalna 

72. GN: 500 zł od MEiN. Dla kogo ten program? 

73. List do osób, które nadal pracują bezpośrednio z dziećmi 

74. List do Rad Pedagogicznych Szkół i Placówek 

75. Opinia ZNP do projektu rozporządzenia MEiN dotyczącego tzw. 500 zł 

76. Wsparcie prawne pro-bono dla nauczycielek i nauczycieli 

77. Wyniki ankiety ZNP nt. warunków zdalnej edukacji i pracy 

Grudzień 2020 r. 

78. Ankieta dot. finansowania zakupu sprzętu 

79. Ankieta ZNP: Zdecydowana większość nauczycieli poniosła własne koszty 

związane z nauczaniem online 

80. Darmowy internet dla nauczycieli od UPC Polska! 

81. GN: Szczepienia – rząd realizuje nasz postulat! 

82. GN: Wysoka cena za zdalne nauczanie 
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83. Webinar: Fakty i mity w edukacji 

84. Wniosek ZNP do GIS o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo 

pracowników przedszkoli 

85. Wniosek ZNP do MZ o dostęp do testowania i szczepienia przeciwko SARS-

CoV-2 

Styczeń 2021 r. 

86. GN: Po ostatnich decyzjach MEiN wracamy z obawami 

87. List ZNP do ministra Michała Dworczyka ws. terminu szczepień 

88. Oświadczenie ZNP w związku z korektą harmonogramu szczepień 

89. PETYCJA: Szczepmy nauczycieli wraz z seniorami 70+ 

90. Przedszkola w czasie pandemii 

91. Pytamy Ministra Zdrowia o szczegóły szczepień 

92. Rada Dialogu Społecznego o edukacji 

93. Spotkanie ZNP z ministrem Dworczykiem ws. szczepień – komunikat ZNP 

94. Stanowisko ZNP i OSKKO ws. możliwości wprowadzania nauki hybrydowej 

95. Webinarium 27.01: Empatia dla siebie – czyli o radzeniu sobie ze stresem 

Luty 2021 r. 

96. AstraZeneca – informacje Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych 

97. Cykl webinarów dla nauczycielek i nauczycieli 

98. Domagamy się szczepionek o najwyższej skuteczności 

99. GN: Nauczyciele przedszkoli: To ponad nasze siły 

100. Interwencja ZNP ws. szczepień nauczycieli na urlopach 

101. Przewodnicząca Krajowej Sekcji PAiO ZNP: Jesteśmy jedną załogą, a rząd nas 

dzieli 

102.  Stanowisko Prezydium KS PAiO ZNP ws. szczepień 

103.  Szczepienia: Interwencja ws. burs, MDK i innych placówek 

104. Szczepienia: Interweniujemy ws. nauczycieli na urlopach i oddelegowanych 

105.  Szczepionka AstraZeneca także dla nauczycieli do 65 r.ż. 
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106. Wniosek ZNP o szczepienia pracowników oświaty i przyspieszenie szczepień 

nauczycieli 60+ 

107.  Szczepienia: Po interwencji ZNP ruszyła rejestracja nauczycieli na urlopach 

108. Szczepienia: Po interwencji ZNP oddelegowani do pracy w związku mogą się 

rejestrować 

Marzec 2021 r. 

109.  Konferencja prasowa z RSzWiN ZNP dot. szczepień pracowników 

110. Oświadczenie ZNP w związku z decyzjami ws. szczepień 

111. Pracownicy przedszkoli, szkół oraz szkół wyższych powinni mieć możliwość 

zaszczepienia się! 

112. Wniosek ZNP do MZ i MEiN o uruchomienie szczepień pracowników administracji 

i obsługi 

113. Interwencja ZNP ws. przedszkoli i placówek pracujących stacjonarnie 

 

Plakaty: Bezpieczna nauka i praca. Nowy rok szkolny a koronawirus. Postulaty 

ZNP; Dbajmy o przedszkola w czasie pandemii; Jak COVID-19 zmienił 

związkową pracę 

Grafiki ilustrujące komunikat ZNP: 55 

Kampania informacyjna była prowadzona równolegle na Facebooku (posty 

zamieszczane co 3 godziny również w weekendy i święta, udzielanie 

odpowiedzi na pytania) oraz na Twitterze. 

Aplikacja: 220 informacji dotyczących COVID-19 zamieszczanych na bieżąco w 

aplikacji ZNP. 

Niemal codzienne kontakty z mediami za pośrednictwem nowych technologii 

(artykuły publikowane codziennie w Monitoringu mediów).  

Aplikacja Teams: posiedzenia ciał statutowych, spotkania, szkolenia i 

poradnictwo prawne odbywają się od wiosny 2020 online za pośrednictwem 

aplikacji Teams. 

WYKAZ PISM ZG ZNP ws. epidemii COVID-19 

 

12.03.2020 Dariusz 

Piontkowski, 

MEN 

Wniosek ZNP o znowelizowanie rozporządzenia z 

11.03.2020 ws. czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zw. z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
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COVID-19 

18.03.2020 Dariusz 

Piontkowski, 

MEN 

Interwencja ZNP – wniosek o wprowadzenie 

rozwiązań regulujących organizację kształcenia z 

wykorzystaniem metody tzw. zdalnego nauczania 

31.03.2020 Dariusz 

Piontkowski, 

MEN 

Apel ZNP o odwołanie egzaminów zewnętrznych 

06.04.2020 MEN Odpowiedź na pismo ZNP dot. czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

14.04.2020 Główny 

Inspektor Pracy 

Wiesław 

Łyszczek 

Wniosek ZNP o zajęcie stanowiska dot. uprawnień 

dyrektorów szkół do wprowadzania regulaminów 

pracy zdalnej 

27.04.20 Danuta 

Dmowska-

Andrzejuk 

Minister Sportu 

Pismo ZNP z wnioskiem o utrzymanie kształcenia 

dzieci i młodzieży w oddziałach sportowych oraz 

zwiększenie środków finansowych 

28.04.2020 Mateusz 

Morawiecki, 

Premier RP 

Apel ZNP o zapewnienie bezpieczeństwa 

nauczycielom i uczniom w związku z 

zapowiedziami uruchomienia opieki świetlicowej  

05.05.2020 Dariusz 

Piontkowski, 

MEN 

Pismo ZNP w sprawie zasad organizacji pracy 

zdalnej w przedszkolach 

11.05.2020 Dariusz 

Piontkowski, 

MEN 

Apel ZNP o odwołanie tegorocznego egzaminu 

zewnętrznego po ósmej klasie 

19.05.2020 Mateusz 

Morawiecki, 

Premier RP 

Apel ZNP o zapewnienie nauczycielom i 

pracownikom placówek oświatowych dostępu do 

bezpłatnych i szybkich testów na obecność 

koronawirusa 

20.05.2020 Jarosław Pinkas Interwencja ws. przedszkoli. Wniosek ZNP o zajęcie 

stanowiska w sprawie wytycznych GIS dla 
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Główny 

Inspektor 

Sanitarny 

Jadwiga 

Emilewicz,  

 

MF 

przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych 

 

Wniosek ZNP o ulgę podatkową dla nauczycieli. 

Pismo ZNP w sprawie ulgi podatkowej na internet 

dla nauczycieli prowadzących kształcenie na 

odległość.  

Odpowiedź M. Finansów 

21.05.2020 MRPiPS Odpowiedź na apel ZNP 

22.05.2020 MEN Odpowiedź na apel ZNP 

02.06.2020 Dariusz 

Piontkowski, 

MEN 

Wniosek ZNP o zajęcie stanowiska w sprawie 

roszczeń wobec pracodawcy w przypadku zakażenia 

się koronawirusem w trakcie świadczenia pracy 

05.06.2020 MEN Odpowiedź na pismo w sprawie dostępu do 

bezpłatnych i szybkich testów na obecność COVID-

19 

16.06.2020     MEN Odpowiedź na wniosek ZNP dot. czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

19.06.2020 ZNP Odpowiedź zastępcy GIS ws. wytycznych i 

rekomendacji dla przedszkoli 

24.06.2020 Dariusz 

Piontkowski, 

MEN 

 

Wniosek ZNP ws. bezpieczeństwa w szkołach i 

placówkach. 

Przekazanie stanowiska ZG ZNP z 23 czerwca ws. 

systemowych rozwiązań ujednolicających pracę 

szkół i placówek oświatowych w zakresie zdalnego 

nauczania 

25.08.2020 

 

Mateusz 

Morawiecki, 

Premier RP 

Wniosek ZNP ws. bezpieczeństwa w szkołach i 

placówkach. 

Przekazanie stanowiska Prezydium ZG ZNP z 24 

sierpnia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach i 

placówkach oświatowych 
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28.08.2020 MEN Protest ZNP wobec działań ministra Piontkowskiego 

dot. prowadzenia pozornego dialogu z ZNP 

29.09.2020 

 

 

 

Dariusz 

Piontkowski, 

MEN 

 

Pismo ZNP dotyczące bezpieczeństwa w szkołach, 

przedszkolach, placówkach wraz ze stanowiskiem 

ZNP z 24 sierpnia ws. nowelizacji rozporządzenia 

MENiS z 31 grudnia dot. bezpieczeństwa w szkołach 

i placówkach oświatowych w okresie zagrożenia 

epidemiologicznego 

30.09.2020 Dariusz 

Piontkowski, 

MEN 

Pismo ZNP w sprawie pilnego wydania wykładni do 

rozporządzenia MEN z 20 maja dot. rozliczania 

czasu pracy nauczycieli. Odpowiedź MEN 

02.10.2020 Gertruda 

Uścińska  

Prezes ZUS 

 

Pismo ZNP ws. sytuacji prawnej pracowników 

świadczących pracę zdalną podczas odbywania 

obowiązkowej kwarantanny w kontekście prawa do 

świadczeń pieniężnych za czas niezdolności do 

pracy. Odpowiedź ZUS 

16.10.2020 Mateusz 

Morawiecki, 

Premier RP  

Apel ZNP o niezwłoczne podjęcie działań 

zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach, 

szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych 

oraz chroniących zdrowie i życie dzieci, uczniów, 

nauczycieli i pracowników oświaty w obecnej 

sytuacji epidemicznej 

17.11.2020 Przemysław 

Czarnek, MEiN 

Interwencja ZNP ws. przedszkoli. Przekazanie 

stanowiska ZG ZNP z 17 listopada ws. 

funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w 

sytuacji zagrożenia epidemicznego. Odpowiedź 

MEN. 

Uwagi ZNP do proj. rozp. MEiN zm. rozp. w sprawie 

szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

24.11.2020 

 

 

Przemysław 

Czarnek, MEiN 

Mirosława 

Stachowiak-

Różecka, 

Interwencja ZNP ws. sprzętu dla nauczycieli 

pracujących online 

Przekazanie wyników ankiety ZNP dotyczącej 

warunków edukacji zdalnej, zakupu sprzętu do 

zdalnego nauczania i programu jednorazowego w 
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KENiM kwocie 500 zł 

30.11.2020 Adam 

Niedzielski, MZ  

 

GIS 

Wniosek ZNP o priorytetowe potraktowanie 

pracowników oświaty w zakresie dostępności do 

testowania i szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 

Pismo ZNP ws. zakazu przyprowadzania dzieci do 

przedszkoli oraz żłobków, jeśli w domu przebywa 

osoba objęta kwarantanną. Odpowiedź GIS 

04.01.2021 

 

Adam 

Niedzielski, MZ 

Pismo ZNP z wnioskiem o objęcie pracowników 

oświaty szczepieniami przeciw COVID-19. 

Odpowiedź MZ 

08.01.2021 Michał 

Dworczyk, 

KPRM 

Wniosek ZNP o szczepienie nauczycieli i 

pracowników oświaty 

21.01.2021 

 

Adam 

Niedzielski, MZ 

 

Przemysław 

Czarnek, MEiN 

Pismo ZNP ws. trybu zgłaszania pracowników 

oświaty do szczepienia na COVID-19.  Odpowiedź 

MZ 

Wspólne stanowisko ZNP i OSKKO ws. możliwości 

wprowadzenia hybrydowej edukacji przez 

dyrektorów szkół i placówek. Odpowiedź MEiN 

28.01.2021 Sejm - KENiM  

 

Przedstawienie bieżącej sytuacji nauczycieli i 

pracowników na posiedzeniu sejmowej komisji 

edukacji. Temat posiedzenia: „Stan przygotowania 

szkół do kontynuowania nauki po feriach zimowych 

w czasie ogłoszonego na terenie całego kraju stanu 

epidemii”. Informacje z 7 Okręgów ZNP 

10.02.2021 Michał 

Dworczyk, 

KPRM 

Pismo ZNP ws. pracowników obsługi i administracji 

i dostępu do szczepień wraz ze stanowiskiem 

Krajowej Sekcji PAiO ws. szczepień pracowników 

administracji i obsługi szkół i placówek 

08.02.2021 Przemysław 

Czarnek, MEiN 

Wniosek ZNP w sprawie szczepień nauczycieli 

pracujących w bursach, pałacach kultury i MDK 

16.02.2021 Michał 

Dworczyk, 

KPRM 

Przemysław 

Pisma ZNP o dokonanie pilnej korekty 

harmonogramu szczepień dla nauczycieli i 

pozostałych pracowników oświaty ze szczególnym 

uwzględnieniem nauczycieli długotrwale 
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Czarnek, MEiN 

Adam 

Niedzielski, MZ 

nieobecnych - przebywających na urlopach i 

oddelegowanych do pracy w związku zawodowym 

17.03.2021 Przemysław 

Czarnek, MEiN 

Adam 

Niedzielski, MZ 

Wniosek ZNP do MZ i MEiN o uruchomienie 
szczepień pracowników administracji i obsługi 

18.03.2021 Adam 

Niedzielski, MZ 

Wniosek ZNP - interwencja ws. przedszkoli i 
placówek pracujących stacjonarnie po 
wprowadzeniu „rozszerzonych zasad 
bezpieczeństwa w związku z III falą koronawirusa w 
Polsce” 

 

 


