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 Warszawa, dnia 10 października 2017 r. 
 

L.dz. FZZ IX 073/11/10/17 

 
 

Szanowny Pan  
       Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości 
 
 
Opinia do projektu Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2017, 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych  
w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 
 
 
Forum Związków Zawodowych uwzględniając uwagi organizacji związkowych 
zrzeszonych w Forum negatywnie ocenia w/w projekt zarządzenia albowiem: 

1. dokonano błędnej  merytorycznej oceny  nagród przyznawanych nauczycielom  
na podstawie art. 49 ust 2 ustawy Karta Nauczyciela, 

2. usunięto przedstawicielstwo związków zawodowych w zespole powoływanym 
przez MS do opiniowania wniosków o nagrody, 

3. nieprecyzyjne określono termin wejścia w życie w/w  zarządzenia. 
 
 
       Nagrody dla nauczycieli wymienione w art. 49 ust 2 są nagrodami organu 
prowadzącego czyli w tym wypadku  Ministra Sprawiedliwości i takie mają finansowanie 
z 1% odpisu na te  nagrody o czym mowa w art. 49 ust 1 pkt. 1. Tych nagród nie można 
utożsamiać z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej czy Kuratorów wymienionych 
odpowiednio w art. 49 ust  1  pkt. 3 i 2. Tak więc nagród Ministra Sprawiedliwości  
nie można utożsamiać z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, których nauczyciele 
zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich nigdy nie otrzymywali i nie otrzymują,  
a o fakcie tym wielokrotnie informowaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości.  
      

Propozycja usunięcia możliwości usunięcia przedstawicieli związków 
zawodowych z zespołu opiniującego nagrody organu prowadzące jest najbardziej 
bulwersująca  i niedopuszczalną  zmianą zarządzenia. Trudno było się spodziewać  
od ekipy „dobrej zmiany” powolnej likwidacji dialogu społecznego, a tym samym łamania 
ustawy o związkach zawodowych i ustawy o RDS. Podniesiona w uzasadnieniu 
argumentacja, że wnioski są opiniowane przez związki zawodowe na poziomie placówki 
jest chybiona, ponieważ dotychczasowa praktyka wykazała, że przedstawiciele związków 
zawodowych w/w komisji wielokrotnie wskazywali nieprawidłowości w opiniowaniu 
wniosków o nagrody. Nieprawdziwa jest też argumentacja, że MEN czy inne resorty  
w zespołach opiniujących wnioski o nagrody wykluczyli organizacje związkowe. Związki 
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zawodowe do dzisiaj funkcjonują w zespołach opiniujących w MEN i np. w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa narodowego, gdzie w zarządzeniu z 12 września 2011w § 4 ust  
2 jest opisany skład komisji opiniującej wnioski, w której to komisji zasiadają 
przedstawiciele związków zawodowych. Ministerstwo Sprawiedliwości, po odejściu  
od konkursów powołujących dyrektorów zakładów poprawczych próbuje  wykonać 
kolejny ruch łamiący dialog społeczny, przez odsunięcie związków zawodowych od 
komisji opiniujących wnioski o nagrody. Na to nie ma zgody związków zawodowych. 

 
Wątpliwości budzi również termin wejścia w życie niniejszego zarządzenia  

– „ z dniem podpisania”. Rozumiemy, że zarządzenie, jeżeli zostanie podpisane, będzie 
obowiązywać na rok szkolny 2017/18, a nagrody będą przyznawane w 2018 roku, 
ponieważ cykl składania wniosków i ich opiniowania w palcówkach jest wyznaczony  
na rok szkolny 2017/18. Wątpliwości budzi natomiast brak powołania zespołu ds. nagród 
na dotychczasowych warunkach w tym roku.   
 
Reasumując Forum Związków Zawodowych negatywnie opiniuje projekt zarządzenia  
MS w sprawie nagród dla nauczycieli z wyjątkiem formalnych zmian dotyczących 
pracowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. 
 

 
 

      
 z poważaniem 

 
        Dorota Gardias  
               PRZEWODNICZĄCA  
             FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
 


