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Stanowisko 

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
 

w sprawie wychowawców placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej 
 

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ponownie wnosi do Ministra 

Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie skutecznych 

działań na rzecz wychowawców z placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, którzy utracili  

w 2014 roku uprawnienia wynikające z ustawy - Karta Nauczyciela. 

W trakcie prac legislacyjnych, w wyniku których placówki opiekuńczo-wychowawcze zostały 

wyłączone z systemu oświaty, urzędnicy państwowi deklarowali, że osoby zatrudnione w oparciu 

o przepisy Karty Nauczyciela powinny zachować to uprawnienie do czasu wygaśnięcia stosunku 

pracy. W duchu odpowiedzialności za słowo wyrażamy przekonanie, że złożone obietnice 

powinny być dotrzymane. Hipokryzją jest argumentacja, że należało zrównać warunki pracy  

i płacy wychowawców zatrudnionych na podstawie Kary Nauczyciela z tymi, którzy są 

zatrudnieni na podstawie przepisów Kodeksu pracy. 

Obecnym wychowawcom, mimo wykonywania tych samych zadań i wymogu posiadania tych 

samych kwalifikacji, zmieniono status zawodowy i zwiększono wymiar czasu pracy. Bezpośredni 

czas pracy z podopiecznym wynosi 40 godzin tygodniowo. Prowadzenie koniecznej dokumentacji 

oraz ogrom dodatkowych czynności skierowanych na indywidualne potrzeby podopiecznych 

odbywa się w niepłatnych godzinach nadliczbowych. 

Powołując się na obietnice zawarte w programie wyborczym obecnego rządu i wielokrotnie 

powtarzane przez ministra edukacji, stanowczo domagamy się przywrócenia  statusu nauczyciela 

tej grupie, która w dniu wejścia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 

na dzień utraciła uprawniania wynikające z wcześniej zawartego stosunku pracy.  

Rada Krajowej Sekcji wielokrotnie postulowała o naprawę tego stanu rzeczy (w załączeniu 

przypominamy wcześniejsze wystąpienia) i wyraża przekonanie, że w myśl zasady zaufania 

obywateli do Państwa i jego organów problem tej grupy pracowników zostanie właściwie 

rozwiązany.  

 

 

Otrzymują: 

- Ministerstwo Edukacji Narodowej 

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

Do wiadomości: 

- Prezydent RP 

- Premier RP 

- Marszałek Sejmu 

- Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości 
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