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Szanowny Panie Premierze,
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” żąda

realizacji

Porozumienia zawartego w dniu 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy stroną rządową a NSZZ
„Solidarność” w zakresie poprawy warunków pracy i płacy nauczycieli, zwłaszcza w
przedmiocie dodatku za wychowawstwo nauczycieli przedszkoli. Według ustaleń
czas ich realizacji ubiega z końcem sierpnia.
Nadmieniamy, że wicepremier RP - Beata Szydło, podczas negocjacji wielokrotnie
złożyła oświadczenie w imieniu rządu :" ...ustalenie dla wszystkich nauczycieli
szkolnych i przedszkolnych minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w kwocie 300
zł."
Podkreślamy, iż jesteśmy głęboko poruszeni nieodpowiedzialnymi i szkodliwymi w
stosunku do całego środowiska oświaty słowami przedstawicieli kierownictwa
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Publiczne twierdzenie, że przyznanie wspomnianego
dodatku jest de facto uzależnione od dobrej woli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
ze względu na fakt, iż prowadzenie przedszkoli jest „zadaniem własnym gminy” jest w
naszej ocenie sprzeczne z zawartym porozumieniem i powszechnie obowiązującym
prawem.

UZASADNIENIE
W trakcie ponad trzyletnich negocjacji z Panią Minister Anną Zalewską
otrzymaliśmy zapewnienie, że nowy system wynagradzania nauczycieli zagwarantuje
wyeliminowanie procederu dyskryminowania pracowników oświaty ze względu na
sposób finansowania danej placówki. Jednym z zaproponowanych narzędzi
legislacyjnych, realizujących ten postulat było finansowanie dodatku za wychowawstwo

pracowników oświaty z subwencji oświatowej. Biorąc pod uwagę powyższe, z
niedowierzaniem przyjęliśmy informację reprezentantów resortu edukacji, iż prace nad
tym rozwiązaniem będą zawieszone do połowy sierpnia. Zwłaszcza, że zbliżające się
wybory parlamentarne będą stanowić kolejny pretekst do wzbudzania społecznego
niepokoju przez środowiska, którym zależy na obniżeniu wartości sukcesu jakim było
podpisanie wspominanego porozumienia z dnia 7 kwietnia.
O tym jak bardzo niefortunne jest stanowisko MEN-u w kwestii przyjęcia koncepcji
fakultatywności dodatku za wychowawstwo nauczycieli przedszkoli niech świadczy
bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w
wyrokach z 29 listopada 2006 r., I OSK 1287/06, z 10 października 2007 r., I OSK
1194/07 (LexPolonica nr 1797049, z 12 października 2007 r., I OSK 1235/07
(LexPolonica nr 1019203) i z 19 października 2007 r., I OSK 1366/07 (opublikowanych
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), zajął stanowisko, że § 5 pkt 2
lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia z 31 stycznia 2005 r. nie
uprawnia do wyłączenia z kręgu adresatów tej normy nauczycieli przedszkoli, którym
powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy, a tym samym przyznanie w uchwale
rady gminy dodatku funkcyjnego nauczycielowi w przedszkolu za sprawowanie funkcji
wychowawcy oddziału przedszkolnego nie narusza art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela i § 5
pkt 2 lit. a tego rozporządzenia.
Co więcej, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 lipca 2008, I PZP 3/08, LEX nr 396245
uznał, że dokonanie zmiany zakresu podmiotowego osób uprawnionych do tego dodatku
- i wyłączenie z tego zakresu nauczycieli przedszkolnych sprawujących funkcję
wychowawcy oddziału przedszkolnego - wyłącznie w drodze nowej interpretacji prawa,
dokonanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz organy nadzoru (wojewodów),
którym przysługuje uprawnienie kwestionowania podjętych przez rady gmin uchwał
określających w drodze regulaminu stawki dodatków funkcyjnych, należałoby uznać za
sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego, do których należą zasada
zapewnienia zaufania obywateli do stanowionego prawa i zasada pewności prawa.
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