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Kontynuowanie akcji zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą 

dotyczącą zmiany systemu wynagradzania nauczycieli 

Trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która zakłada    
powiązanie systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w 
gospodarce narodowej. Rozwiązania przyjęte w inicjatywie uniezależniają wzrost 
wynagrodzeń nauczycieli od woli polityków. 
 
Pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej jest Sławomir 
Broniarz. 
 
 
Informowanie Prezesów Ognisk ZNP o konsekwencjach zmian proponowanych przez 
ministra Przemysława Czarnka w ustawie Karta Nauczyciela oraz działaniach 
podejmowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego na rzecz budowania prestiżu 
zawodu nauczyciela 
 
Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela zakładają likwidację obowiązku corocznej kontroli 
przez RIO osiągania w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz likwidację dodatku uzupełniającego, co w praktyce 
oznaczać będzie zagwarantowanie nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego i minimalnych 
stawek dodatków. Osiągnięcie przeciętnego wynagrodzenia określonego w ustawie będzie 
możliwe pod warunkiem wynegocjowania wyższych stawek między samorządem a zarządem 
oddziału. 
 
Zwiększenie pensum dydaktycznego o 4 godziny oraz obowiązek rejestrowania dodatkowych 
zajęć i czynności w wymiarze ośmiu godzin, które mają być realizowane przez nauczycieli 
„tablicowych”, oznaczać będzie zwolnienia z pracy nauczycieli, ograniczenie zatrudnienia,                             
a także przekroczenie przez wielu nauczycieli 40-godzinnnej tygodniowej normy czasu pracy. 
 
Ponadto, wprowadzenie dodatkowych godzin oznacza nie tylko wzrost biurokracji, ale także 
możliwość zobowiązania nauczyciela do odbywania w ramach tych godzin tzw. doraźnych 
zastępstw. 
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Skrócenie wymiaru urlopu oraz jego formuła oznaczać będzie konieczność tworzenia planów 
urlopów. 
 
Propozycje zmian w awansie zawodowym powodują likwidację stopnia nauczyciela stażysty                               
i kontraktowego, co oznaczać będzie zatrudnienie nauczyciela przez co najmniej cztery lata   
na umowie terminowej (okres wprowadzenia do zawodu). Ponadto przejście do stopnia 
awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego poprzedzone będzie oceną pracy 
dokonywaną na podstawie 25 kryteriów, a w przypadku stopnia nauczyciela mianowanego 
poprzedzone będzie praktycznym i teoretycznym egzaminem zewnętrznym. 
 
Wprowadzono również możliwość uzyskania przez nauczyciela pierwszego i drugiego stopnia 
specjalizacji w zakresie dydaktyczno-wychowawczym, opiekuńczo-wychowawczym, 
zarządzania i organizacji, nadzoru i efektów kształcenia. 
 
Przypominamy o możliwości korzystania z naszych aplikacji – tam dostępne są bieżące 
informacje dotyczące działań podejmowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.  
 
 
Udział w badaniu ankietowym dotyczącym realizacji zajęć wspomagających dla uczniów 
 (link do kwestionariusza ankiety został przekazany do Okręgów i Oddziałów ZNP). 
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