
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676

biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

 III.7040.78.2017.JJ

Szanowna Pani Minister 

W związku z wchodzącą w życie od dnia 1 września 2017r. ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.59 ) w miejsce sześcioletniej szkoły 
podstawowej i likwidowanego gimnazjum wprowadzona zostanie ośmioletnia szkoła 
podstawowa. Wydłuży się o rok kształcenie w liceach i technikach. Natomiast szkoły 
zawodowe przekształcone zostaną w szkoły branżowe I i II stopnia. Będą również 
funkcjonować szkoły policealne i szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

W związku z tymi zmianami pojawia się też obawa środowiska nauczycielskiego, 
sygnalizowana również w skargach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich,  
potencjalnej utraty pracy. Według szacunków Związku Nauczycielstwa Polskiego 37 
tysięcy nauczycieli gimnazjów i nawet 8 tysięcy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
może stracić pracę na skutek zatrzymania sześciolatków w przedszkolach oraz likwidacji 
gimnazjów.

Kwestia zapewnienia zatrudnienia dla nauczycieli po wprowadzonych zmianach nie 
została pominięta przez ustawodawcę. Z uzasadnienia projektu, a także treści ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60) wynika, że w celu zorganizowania nowego ustroju szkolnego, przeniesiono do niej 
jak również zmodyfikowano cały segment przepisów dotyczących praw i obowiązków 
pracowniczych w procesie przekształceń organizacyjnych dotychczas zawartych w ustawie 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jedn.Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze 
zm.).

Przepisy Karty Nauczyciela, które zostały zmodyfikowane i wprowadzone do 
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nauczyciela do innej szkoły lub w tej samej szkole na inne stanowisko, uzupełniania etatu 
nauczyciela, stanu nieczynnego, ograniczenia zatrudnienia.

Z punktu widzenia ochrony praw pracowniczych, istotne znaczenie ma zaś ocena, 
dokonywana zwłaszcza w oparciu o sygnały i informacje zgłaszane przez samorządy, 
szkoły i zainteresowane środowiska, adekwatności przyjętych w tym zakresie rozwiązań 
prawnych do rzeczywistej sytuacji wynikającej z wprowadzanych zmian. 

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 958) zwracam się z uprzejmą prośbą o 
przedstawienia aktualnej oceny zagrożeń związanych z utratą zatrudnienia przez nauczycieli 
oraz ewentualnych planowanych na tym tle działań, w tym o charakterze legislacyjnym. 

Z poważaniem 
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