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APEL 

Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  

NSZZ „Solidarność” z dnia 17 listopada 2016 r. 

do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o rozszerzenie zakresu zapisów ustawy - Karta 

Nauczyciela na pracowników Ochotniczych Hufców Pracy 

 

 

 

 Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej o rozszerzenie zakresu zapisów ustawy – Karta Nauczyciela na 

pracowników realizujących zadania pedagogiczne, zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach 

Pracy, w celu zrównania warunków pracy i płacy tych pracowników z nauczycielami. 
 

Uzasadnienie 

 

 Pracownicy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach 

wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych, posiadający kwalifikacje, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, wykonujący pracę dydaktyczną i wychowawczą  

co najmniej w połowie obowiązującego ich czasu pracy objęci są ustawą z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (art. 1 ust. 2 p-kt 5 wspomnianej ustawy), w myśl art. 91b ust. 2a tej 

ustawy podlegają jednak tylko niektórym jej zapisom:   

 

 art. 6 – określającemu obowiązki nauczycieli, 

 art. 51 – określającemu warunki przyznania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, 

 art. 63 – dotyczącemu  korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy 

publicznych, 

 art. 64 ust. -  przewidującemu prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni 

roboczych, 

 art. 86 – 88 oraz 90 - precyzującym uprawnienia emerytalne. 

 

 Należy podkreślić, że wychowawcy zatrudnieni w OHP pracują z młodzieżą 

(zaniedbaną wychowawczo i wymagającą specjalnej troski, zagrożoną niedostosowaniem 

społecznym, opóźnioną w cyklu kształcenia lub nierealizującą obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki) w warunkach trudniejszych niż nauczyciele w szkołach. Jednocześnie ich 

sytuacja zawodowa jest zdecydowanie gorsza (w stosunku do nauczycieli szkół), gdyż zostali 

pozbawieni wielu ważnych uprawnień zapisanych w Karcie Nauczyciela. 

 

 I tak: 

1. Wychowawcy w OHP realizują swoje obowiązki bez możliwości awansu zawodowego 

zgodnego z Kartą Nauczyciela. Problem ujawnia się w przypadku przejścia nauczyciela 

o określonym stopniu awansu zawodowego (kontraktowy, mianowany, dyplomowany) 

do pracy w OHP. Zmiana miejsca pracy przerywa przebieg awansu zawodowego 

nauczyciela - wychowawcy. Degraduje go zarobkowo i czyni nieważnym 

dotychczasowy dorobek zawodowy. Zachodzi tu potrzeba uwzględnienia grupy 
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wychowawców w rozdziale 3 KN. Należy podkreślić, że wychowawcy posiadając tytuł 

magistra z przygotowaniem pedagogicznym pracują 40 godzin tygodniowo, w tym: 

 20 godzin wychowawczo-dydaktycznych (np. prowadzenie zajęć zorganizowanych, 

kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, godzin wychowawczych w szkole, 

programów profilaktycznych i wychowawczych); praca wychowawców w OHP jest 

podobna do pracy nauczycieli-wychowawców zatrudnionych w młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych,  

jednak poszerzona jest o obowiązki wymienione niżej, 

 20 godzin na rzecz uczestników (kontakty z ich pracodawcami i rodzinami oraz 

instytucjami działającymi na rzecz młodzieży, kontrola nauki szkolnej oraz 

prowadzenie dokumentacji uczestników itp.)   

2. Wynagrodzenie zasadnicze wychowawcy w OHP brutto do 2015 r wynosiło 1 800 zł 

i zostało podniesione do 2 000 zł. Nie przysługują mu żadne dodatki za pracę 

w trudnych warunkach, jedynie za pracę w godzinach nocnych i popołudniowych 

i w dodatkowe dni wolne oraz święta. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę 

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych 

w niektórych państwowych jednostkach budżetowych wymieniono wychowawcę oraz 

starszego wychowawcę, brak jednak przepisów opisujących warunki tego awansu.  

Porównanie stawek wynagrodzenia zasadniczego wychowawcy (gr. IX – XI;  

minimalne kwoty 1 500 zł -1 650 zł) oraz starszego wychowawcy (gr. XI – XIII; 

minimalne kwoty 1 650 zł – 1 850 zł). Dla porównania: wynagrodzenia zasadnicze 

nauczycieli o takich kwalifikacjach z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą 

odpowiednio:  

 nauczyciela  stażysty – 2 265 zł, 

 nauczyciela kontraktowego – 2 331 zł, 

 nauczyciela mianowanego – 2 647 zł, 

 nauczyciela dyplomowanego – 3 109 zł. 

Należy podkreślić, że objęcie wychowawców z OHP warunkami płacowymi 

właściwymi dla nauczycieli nie skutkowałoby znaczącymi dla budżetu państwa kwotami ze 

względu na niewielką liczbę tych wychowawców w skali Kraju. Zachodzi potrzeba objęcia 

wychowawców rozdziałem 5 KN. Niższy poziom warunków pracy i płacy powoduje, że  

w OHP występuje duża rotacja pracowników. Tylko część z nich wiąże się zawodowo  

z placówką tego typu na stałe; inni podejmują pracę czasowo, ze względu na brak możliwości 

zatrudnienia w szkole (po jej zaistnieniu wracają do korzystniejszych warunków pracy i płacy). 

Uniemożliwia to budowanie zespołów pracowników związanych na stałe z placówką  

i dezorganizuje współpracę między nimi, co odbija się na jakości funkcjonowania tych 

placówek 
 

W imieniu Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”: 

Ryszard Proksa 

przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność” 

 

Otrzymują: 

Premier Rzeczypospolitej Polskiej Beata Szydło 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska 


