Kraków, 7 grudnia 2015r.

Szanowny Pan
dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,
działając w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego jako jego Zarząd,
zwracamy się z uprzejmą

prośbą o podjęcie

stosownych działań

w organach władzy

Rzeczpospolitej Polskiej, celem przyznania prawa do świadczeń kompensacyjnych dla grupy
nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowo – wychowawczych.
Licząca kilka tysięcy grupa

nauczycieli, pedagogów i psychologów

zatrudnionych

w tych placówkach została pozbawiona praw do świadczeń kompensacyjnych, na podstawie
przepisów zawartych w Ustawie z dnia 22 maja 2009 r.

o nauczycielskich świadczeniach

kompensacyjnych ( Dz.U. z dn. 23 czerwca 2009 r.)
Z niezrozumiałych względów w art. 4 powołanej Ustawy; zawierającym katalog
zamknięty osób uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych, wymienieni zostali
nauczyciele

i

pracownicy

pedagogiczni,

zatrudnieni

na

etatach

w

jedynie

publicznych

i niepublicznych przedszkolach, szkołach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych
ośrodkach

wychowawczych,

specjalnych

ośrodkach

szkolno-wychowawczych

i

osoby

prowadzące socjoterapię, zawężając tym samym rozumienie terminu „nauczyciel”, opisanego w
Ustawie Karta Nauczyciela.

W wykazie tym pominięto nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego
i

poradni

psychologiczno-pedagogicznych,

chociaż

wszyscy,

tak

jak

wymienieni

w wykazie, podlegają prawom i obowiązkom Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) oraz Rozp.
Ministra Edukacji z dn. 12 maja 2011 r. poz. 631.
Uznajemy to za poważne niedopatrzenie oraz dyskryminację wielu tysięcy obywateli
Rzeczpospolitej Polskiej - nauczycieli, którzy z nadzwyczajną pasją i zaangażowaniem edukują,
wychowują, odkrywają, a także rozwijają talenty artystyczne, naukowe i sportowe dzieci i
młodzieży w ich czasie wolnym od nauki szkolnej.
Działalność

placówek

wychowania

pozaszkolnego

obejmuje

swoim

zasięgiem

wielomilionową rzeszę polskich dzieci i młodzieży.
`

Środowisko nauczycieli i pedagogów placówek wychowania pozaszkolnego od 14 lat

reprezentowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego, do

którego

zadań należy między innymi wspieranie działalności tychże placówek oraz troska

o

budowanie ich pozycji i prestiżu w systemie edukacji narodowej.
W związku z powyższym, działając na mocy udzielonego nam upoważnienia, uprzejmie
prosimy Pana o interwencję,

w sprawie regulacji prawnych zawartych w Ustawie

o

nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, które wykluczają i krzywdzą liczną rzeszę
oddanych młodzieży nauczycieli i pedagogów, których łączy z młodym pokoleniem
najwspanialsza z możliwych relacji - „mistrz- nauczyciel- uczeń”.
Wobec bezdyskusyjnej zapaści edukacji artystycznej w szkołach, placówki wychowania
pozaszkolnego zapewniają profesjonalna ofertę i pozostają jedynym miejscem, w którym młodzi
ludzie
i

pasje,

mogą
a

w

także

i odpowiedzialności.

bezpiecznych
zgłębiać

tajniki

warunkach
wiedzy,

twórczo

ucząc

się

rozwijać

zainteresowania

jednocześnie

samodzielności

Szanowny Panie Rzeczniku, pozostaje Pan naszą ostatnią nadzieją i szczerze ufamy, że
zechce Pan podjąć działania, które rozwiążą nękające nas problemy, a w szczególności usuną
rażącą niesprawiedliwość, jaka nas spotyka.
Jako środowisko placówek wychowania pozaszkolnego, uważamy to wyłączenie
z Ustawy za dyskryminację grupy obywateli Rzeczpospolitej Polskiej wobec obowiązującego
prawa, co jest naruszeniem praw obywatelskich zawartych w Konstytucji RP.
Z poważaniem
W imieniu całego środowiska nauczycieli
pracujących w oświatowych placówkach
wychowania pozaszkolnego Zarząd PSWP
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