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ie niekonsekwencji resortu edulkacji dotyczacej dodatku
uzupelniajecegc'
Wyra2am
Edukacji Narod
dla nauczycieli,
wprowaozanru p
W proje
Edukacji Narod
dodatku uzupel
obowiqzku wyp
rozstrzygniqcie
kilku dni I\4 in iste
wycofuje siQ z
jednostek samo

dezaprobate dla podejmowanych w ostatnim czasie przez l\4inistra
ej Pani4 Anne Zalewskq dzialari dotyczqcych dodatku uzupelniajqcego
alanie to charakteryzowalo niezdecydowanie i niekonsekwencja przy

trzebnych i uzasadnionych zmlan.
ie Przepis6w wprowadzajEcych LrstawQ Prawo o6wiatowe lvlinisterstwo
ej uwzglQdnilo postulat 6rodowisk samorzEdowych dotyczqcy likwldacji
iajqcego wraz z wprowadzeniem przepisu przejsciowego dotyczEcego
cenia tego dodatku jeszcze za rck 2076. Okazalo sie jednak, 2e
inistra niekonii-.cznie mo2e bya traktowane jako trwa{e. W ciagu zaledwie
Edukacji Naroclowej na skutek - jak zostalo to okre6lone - ,,samorefleksji"
proponowanello rozwiAzania. Bardzo 2le 6wiadczy to o traktowaniu tak
du terytorialnego, jak i nauczycieli.
Podkre6l my, 2e rezygnacja z likwidacji dodatku uzupelniajacego nie jest ciosem
w samorzedy al przede wszystkim w nauczycieli. Dodatek uzupelniajEcy w 2adnej mierze
nie spelnia m wujEcego charakteru, a mechanizm jego ustalania jest nieracjonalny
i niejednokrot ie powoduje, 2e decyzje dotyczEce przyznawania wynagrodzeh
nauczycielom ni sE podejmowane w oparciu o wyniki ijako6a pracy ale z uwzglednieniem
konieczn06ci
aty dodatkow uzupelniajqcych. Tym bardziej dziwi postawa
przedstawicieli
iEzk6w zawodowych reprezentujEcych nauczycieli, kt6rzy najwyra2niej
albo nie rozLl ejq, albo nie majE wiedzy jak mechanizm przyznawania dodatk6w
uzupelniajqcych d praktyce funkcjonuje.
Nale2y
odkre6lia, Ze celem samorzad6w nie jest dq2enie do odebrania
czegokolwiek na czycielom, jak to pr6bowano w ostatnim czasie przedstawiai, Przeciwne
jeste6my za ty
aby ka2dy nauczyciel otrzymal wynagrodzenie odpowiadajEce nakladowi
wszystkie 6rodki, kt6re przeznaczane sq na wynagrodzenia nauczycieli
Jego pracy ra
byly dzielone
miQdzy nauczycielami w spos6b sprzyjajEcy podnoszeniu jako6ci pracy
ikompetencji te grupy zawodowej.
Z ogro nym rozczarowan!em przyjmujemy wiec decyzjQ Ministra Edukacji
Narodowej o zg szeniu autopoprawki do projektu ustawy, tym bardziej, Ze m6gi to byd
pierwszy krok w kierunku pozytywnych zmian w systemie wynagradzania nauczycieli, Taki
spos6b postQ
ania powoduje po naszej stronie LrtratQ zaufania do deklaracji
lYin srra Edukacj. Narodowej, bo ja(2e ufai w zapewTielra, ltore
wygraszanycn p
w mgnieniu oka ogq okazac siQ nieaktualne.
Jak zade larowal resort edukacji temat likwidacji dodatku uzupelniajEcego powr6ci
podczas prcc z polu ds, statusu zawodowego pracownik6w oiwiaty. Zapewniamy wiec/
2e ZwiAzek Powi t6w Polskich bQdzie aktywnym czlonkiem tego zespolu ije2eli zajdzie taka
potrzeba bedzie bronil zar6wno interes6w samorzqd6w jak i nauczycieli, a na pewno nje
pozwoli na ut
ywanie nieracjonalnych rozwiEza6.
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