
Oświadczenie złożone
przez senatora Przemysława Błaszczyka

na 3. posiedzeniu Senatu
w dniu 22 grudnia 2011 r.

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas oraz do ministra
finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zwracam się do Państwa Ministrów z prośbą o zainteresowanie się sprawą zmiany ustawy –
Karta Nauczyciela oraz zastosowanie korzystniejszych przeliczników na ucznia w algorytmie po-
działu subwencji oświatowej.

Przepisy art. 30a ust. 3 i art. 30b wprowadzone nowelizacją ustawy – Karta Nauczyciela z dnia
21 listopada 2008 r. naruszają konstytucyjne zasady, między innymi demokratycznego państwa
prawnego, równości wobec prawa, samodzielności gmin oraz zapewnienia gminom odpowiedniego
udziału w dochodach publicznych w stosunku do przydzielonych im zadań.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją samorządy w przypadku nieosiągnięcia przez nauczycieli śred-
niego wynagrodzenia zagwarantowanego Kartą Nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego mają obowiązek wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego. Artykuł ten
nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na
podniesienie wydatków związanych z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczy-
cieli, ale nie zostało zagwarantowane przepisami prawa przekazanie tych środków z zasobów finan-
sowych budżetu państwa do budżetu JST.

Jednostki samorządu terytorialnego stosują różne rozwiązania, chcąc uniknąć wypłaty wspo-
mnianych dodatków. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są zwolnienia nauczycieli niepełno-
etatowych celem zwiększenia liczby godzin ponadwymiarowych u nauczycieli, którzy pozostaną,
powiększanie liczby oddziałów oraz ograniczanie liczby zatrudnień nauczycieli przy przydzieleniu
maksymalnej liczby godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełnoetatowym.

Takie rozwiązania są tylko doraźne i nierozwojowe. Generują kolejne rzesze osób bezrobotnych,
zmuszają wielu młodych ludzi do poszukiwań pracy poza miastem i gminą. Nauczyciele, którzy
utrzymają posady, są obarczeni dodatkowymi obowiązkami. Z całą pewnością odbije się to na jako-
ści nauczania.

W związku z licznie napływającymi skargami ze szkół oraz z samorządów mojego okręgu wy-
borczego dotyczącymi pogarszającej się sytuacji finansowej oraz organizacyjnej w szkołach wnoszę
o zastosowanie korzystniejszych przeliczników na ucznia w algorytmie podziału subwencji oświa-
towej.

Jakie są pomysły, plany Państwa Ministrów na bardziej racjonalne wydatkowanie środków finan-
sowych na oświatę?

Z wyrazami szacunku
Przemysław Błaszczyk




