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Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

odnosząc się do uwagi zgłoszonej w piśmie L.dz. KSOiW/130/2019  

z dnia 5 sierpnia 2019 r. do projektu rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, przedstawiam 

następujące wyjaśnienia.  

 

W uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca br. ustawie 

nowelizującej Kartę Nauczyciela nie ograniczono żadnej grupie 

nauczycieli prawa do dodatku z tytułu sprawowania funkcji 

wychowawcy klasy. W ustawie określono natomiast minimalną wysokość 

tego dodatku. 

 

Do czasu  tej nowelizacji, uprawnienie do dodatku  

za wychowawstwo klasy wynikało z § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego (…) Przepis ten brzmi: 

„Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, 

którym powierzono: 

1) (…) 

2) sprawowanie funkcji: 

a) wychowawcy klasy, 

b) doradcy metodycznego, lub nauczyciela-konsultanta, 

c) opiekuna stażu.”. 



 

 

Celem ustawowego zagwarantowania nauczycielom pełniącym 

funkcję wychowawcy klasy dodatku z tego tytułu  oraz jego minimalnej 

wysokości, ustawą o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych 

innych ustaw, uchwaloną 13 czerwca br. w ustawie – Karta Nauczyciela 

dodano nowy art. 34a, w następującym brzmieniu: „Nauczycielowi, 

któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, 

przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji 

wychowawcy klasy.”. 

 

Zarówno przepis § 5 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia, jak i przepis  

art. 34a zawarty w ustawie – Karta Nauczyciela odnoszą się  

do nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy 

klasy. 

 

W związku z różną interpretacją użytego w przepisie 

sformułowania „wychowawcy klasy” oraz utrwalonego orzecznictwa 

sądów, zgodnie  

z którym określenie „wychowawca klasy”, użyte w § 5 pkt 2 lit. a 

rozporządzenia, obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono 

sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, 

któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad 

oddziałem w przedszkolu, a także biorąc pod uwagę postulaty 

zgłaszane podczas prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, podjęto decyzję o nowelizacji 

powyższego rozporządzenia, w zakresie rozszerzenia katalogu 

podmiotów  uprawnionych do dodatku funkcyjnego. 

 

W projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy wskazano, że 

dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym 

powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym.  

 

Po wejściu w życie ww. rozporządzenia, organy prowadzące 

przedszkola, będące jednostkami samorządu terytorialnego, określą 

wysokość dodatku z tego tytułu w trybie określonym w art. 30 ust. 6 

ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania. 

 

W przypadku dodatku dla nauczycieli, którym powierzono opiekę 

nad oddziałem przedszkolnym, określenie jego wysokości powinno 

pozostać w kompetencji organu prowadzącego ze względu na 



 

potrzebę dostosowania jej do indywidualnych warunków organizacji 

wychowania przedszkolnego na terenie danej jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że nie jest możliwe 

określenie w rozporządzeniu minimalnej kwoty dodatku dla nauczycieli, 

którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym, bez zmiany 

delegacji zawartej w  ustawie - Karta Nauczyciela.   

Jednocześnie pragnę zapewnić, że dokładane są wszelkie 

starania mające na celu rzetelne wypełnienie zapisów Porozumienia z 

dnia 7 kwietnia 2019 r. Uchwalenie przez Sejm RP ustawy o zmianie 

ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw w czerwcu br., 

a także stan zaawansowania prac nad rozporządzeniami wykonawczymi 

gwarantują  terminowe, od  września 2019 r.  wdrożenie  podwyżek płac 

nauczycielskich oraz pozostałych rozwiązań objętych treścią 

Porozumienia. 

 

W ramach realizacji podjętych zobowiązań zawartych  

w Porozumieniu, zgodnie z ustaleniami, wznawiam prace Zespołu  

ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Pierwszym 

zagadnieniem poddanym wspólnym pracom będzie ustalenie kierunku 

modyfikacji systemu wynagradzania nauczycieli, a następnie 

wypracowanie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. Rozmawiać 

będziemy  

o wszystkich elementach wynagrodzenia nauczycieli, także dodatku  

za sprawowanie funkcji wychowawcy, starając się aby nowe 

rozwiązania systemowe w adekwatny sposób honorowały pracę 

nauczycieli. 

 

Przedstawiając powyższe wyjaśnienie, uprzejmie proszę o ich przyjęcie. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 
 

Dariusz Piontkowski 

Minister Edukacji Narodowej 

/ – podpisany cyfrowo/ 


