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Warszawa, 13.03.2020 r. 

Oświadczenie Prezydium ws. stanowiska MEN  

w przedmiocie wynagrodzenia nauczycieli 

 

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

ze zdumieniem przyjęło  wypowiedź ministra Dariusza Piontkowskiego, który w programie 

„Panorama Opinii” w TVP stwierdził, iż „nauczyciele będą dostawali wynagrodzenie  

za gotowość do pracy, ale nie będą dostawać dodatkowego wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe, bo takich godzin nie będzie”. 

Powyższe stwierdzenie stoi w oczywistej sprzeczności z dotychczasową wykładnią 

resortu edukacji w zakresie ustalania wynagrodzenia nauczycieli pozostających w gotowości  

do pracy na podstawie kodeksu pracy (art. 81 § 1). Przypominamy, że niespełna 5 miesięcy 

temu Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na pytanie o sposób rozliczania 

wycieczek szkolnych wyraziło pogląd, iż kilkudniowe imprezy wyjazdowe z uczniami 

mieszczą się w kategorii przestoju z art. 81 §1 k.p., za który nauczyciel zachowa prawo  

do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Brak bowiem możliwości realizacji tych 

godzin wynika  z przyczyn leżących po stronie szkoły. Trudno tym samym racjonalnie 

uzasadnić, dlaczego MEN w sytuacji zaplanowanej z wyprzedzeniem wycieczki szkolnej,  

jest skłonne przyznać nauczycielom wynagrodzenie za niezrealizowane zajęcia edukacyjne,  

a w przypadku epidemii koronawirusa - czyli akademickiego przykładu przestoju w pracy - już 

nie.   

Uczulamy jednocześnie, że wszelkie próby ograniczenia wypłacenia godzin 

ponadwymiarowych za czas epidemii przez jednostki samorządu terytorialnego są również 

bezzasadne. W tym zakresie zdarza się, że organy prowadzące szkoły forsują nie mające 

podstaw prawnych postanowienia w ramach regulaminu określającego wysokość  

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa. Samorządy zapominają, że w ich 

kompetencji nie mieści się upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach nauczyciel 

zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane,  

są to bowiem warunki przyznawania (zachowania prawa do) wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe faktycznie niezrealizowane, o których decydują przepisy prawa pracy.  

W tematyce tej wypowiadały się już niejednokrotnie sądy administracyjne.  

Prezydium KSOiW NSZZ Solidarność zapewnia, że nie pozwoli wykorzystać 

obecnego stanu zagrożenia epidemiologicznego do próby oszczędzania na oświacie,  

a zwłaszcza bezzasadnemu ograniczaniu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników 

administracji i obsługi. We wszystkich tego typu przypadkach będą podejmowane odpowiednie 

kroki prawne.  
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