
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 14. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 kwietnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Do mojego biura zgłosiła się grupa nauczycieli z centrum kształcenia praktycznego. W powiecie łęczyc-

kim, który znajduje się w moim okręgu wyborczym, funkcjonują dwie placówki CKP. Problem, z jakim zgło-

sili się nauczyciele zatrudnieni w CKP, dotyczy nierównego traktowania pod względem prawa do nauczyciel-

skiego świadczenia kompensacyjnego. 

Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych świadczenia takie przysługują nau-

czycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowaw-

czych. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne mogą być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 

trzydziestoletni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, i pracują na co najmniej 1/2 etatu. 

Część centrów kształcenia praktycznego tworzy całość z zespołami szkół. Wówczas nauczyciele tam 

uczący mają prawo do tzw. kompensówek. Prawa takiego nie mają zaś nauczyciele z centrów niepołączonych 

ze szkołami. 

Nauczyciele zatrudnieni w centrach kształcenia praktycznego niepołączonych z innymi placówkami 

oświatowymi w sposób przypadkowy zostali pozbawieni świadczeń kompensacyjnych przysługujących nau-

czycielom zatrudnionym w innych placówkach oświatowych. Istotny jest też fakt, że nauczyciele ci objęci są 

Kartą Nauczyciela, dotyczą ich te same zasady zdobywania awansu zawodowego i pracy oraz podlegają nad-

zorowi kuratorium oświaty. Nie sposób wyjaśnić, czym miałby się różnić nauczyciel CKP od nauczyciela 

zatrudnionego w centrum kształcenia ustawicznego, ponieważ zajęcia praktyczne realizowane przez nauczy-

cieli praktycznej nauki zawodu w CKP dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników są zajęcia-

mi dydaktycznymi identycznymi z zajęciami praktycznymi prowadzonymi przez nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu w warsztatach szkolnych należących do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 

zawodowe, w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. Tożsamość zajęć obejmuje nawet wykorzy-

stywanie tych samych podstaw programowych i programów nauczania. 

Ponadto przywołać należy przepis art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty, w której placówki kształcenia 

praktycznego wymienione są razem z placówkami kształcenia ustawicznego, podczas gdy nauczyciele tych 

pierwszych zostali pominięci w nowej regulacji, uprawniającej do świadczeń kompensacyjnych. Ponadto 

w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nawet nie wspomniano o nauczycielach CKP, 

co dowodzi nierównego traktowania wspomnianej grupy zawodowej. Nauczyciele zatrudnieni w CKP do 

31 grudnia 2008 r. posiadali prawo do wcześniejszej emerytury oraz wszystkich uprawnień wynikających 

z ustawy – Karta Nauczyciela. 

Reasumuję: niezrozumiałym jest fakt odebrania, w sposób irracjonalny, nauczycielom CKP prawa do 

otrzymywanego dotychczas świadczenia. 

Szanowna Pani Minister, proszę o ustosunkowanie się do obecnej sytuacji nauczycieli centrów praktycz-

nego kształcenia. Czy są przewidziane zmiany dotyczące poszerzenia zakresu podmiotowego ustawy o nau-

czycielskich świadczeniach kompensacyjnych i objęcia nauczycieli CPK przywilejem wspomnianego świad-

czenia? 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 
 


