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Administracja rz!dowa coraz cz"#ciej zatrudnia bez (nie)zb"dnych procedur 

Uspokoi.a pana konferen-
cja ministra Przemys.awa 
Czarnka, w/której zdemen-
towa. pog.oski, 0e poradnie 
psychologiczne-pedagogicz-
ne zostan1 zlikwidowane? 
Jestem sceptyczny wobec wy-
powiedzi ministrów na kon-
ferencjach prasowych, mówi! 
wtedy ró"ne rzeczy. Uspoko-
j# si#, gdy uka"e si# projekt 
ustawy rozwiewaj!cy w!tpli-
wo$ci. Pog%oski nie wzi#%y si# 
znik!d. Likwidacja poradni 
jest wprost zapisana w&opra-
cowanym w&Ministerstwie 
Edukacji dokumencie „Edu-
kacja dla wszystkich – ramy 
rozwi!za' legislacyjno-orga-
nizacyjnych na rzecz wyso-
kiej jako$ci kszta%cenia w%!-
czaj!cego dla wszystkich osób 
ucz!cych si#”. Proponuje si# 
tam m.in. tworzenie nowej 
instytucji (Centrum Dziecka 
i&Rodziny) w&ka"dym powie-
cie przez m.in. przekszta%ca-
nie poradni psychologiczno-
-pedagogicznych. Oznacza to, 
"e poradnie b#d! mia%y do-
datkowe zadania, ogranicza-
j!ce ich dotychczasow! ak-
tywno$(, a&zatrudnieni tam 
pedagodzy, psychologowie 
i&specjali$ci utrac! status na-
uczycieli.

Sugeruje pan, 0e minister 
nie czyta dokumentów? 
Jest te" druga mo"liwo$( 
– wprowadza w&b%!d opini# 
publiczn! i&$rodowisko. Za-
równo w&modelu „Edukacja 
dla wszystkich”, jak i&w&przy-
j#tej niedawno rz!dowej stra-
tegii na rzecz osób z&niepe%-

nosprawno$ciami zawarte s! 
bowiem zapisy, które wprost 
uderzaj! w&dotychczasowe 
systemy poradnictwa psy-
chologiczno-pedagogicznego 
i&szkolnictwa specjalnego. To 
s! fakty, a&nie pog%oski. Wy-
starczy przeczyta( te dwa do-
kumenty.

Jak pan my2li, po co te 
zmiany? 
Z&mojego do$wiadczenia wy-
nika, "e gdy nie wiadomo, 
o&co chodzi, to chodzi o&pie-
ni!dze. Szkolnictwo specjal-
ne jest drogie, a&tu zapew-
ne jest plan wprowadzenia 
zmian bez zabezpieczenia 
finansowego. S%usznie wi#c 
korporacje samorz!dowe (np. 
Zwi!zek Powiatów Polskich, 
Zwi!zek Miast Polskich) bar-
dzo krytycznie odnosz! si# 
do rz!dowych pomys%ów. 
W&tej sprawie jest wi#cej py-
ta' ni" odpowiedzi. Bulwer-
suj!ce jest równie" tworze-
nie tego typu dokumentów 
z&pomini#ciem ustawowych, 
reprezentatywnych partne-
rów spo%ecznych. Podczas 
poniedzia%kowego posie-
dzenia zespo%u problemo-
wego ds. us%ug publicznych 
Rady Dialogu Spo%ecznego 
– zwo%anego na wniosek Fo-
rum Zwi!zków Zawodowych 
– i&zwi!zki zawodowe, i&or-
ganizacje pracodawców wy-
razili krytyczny stosunek do 
takiego sposobu tworzenia 
wa"nych spo%ecznie doku-
mentów. Tymczasem strona 
rz!dowa tworzy najró"niej-
sze gremia powo%ywane ad 

hoc i& pomija organizacje 
reprezentatywne i&umoco-
wane ustawowo. Minister 
Marzena Macha%ek podczas 
spotkania informowa%a na 
przyk%ad o& cyklu spotka' 
regionalnych nad modelem 
„Edukacja dla wszystkich”, 
tymczasem dokument ten 
nie zosta% zaprezentowany 
"adnej wojewódzkiej radzie 
dialogu spo%ecznego. Mamy 
wi#c do czynienia z& kon-
sultacjami w$ród swoich… 
To skandaliczne.

Chcia.bym, aby samorz1-
dowe poradnie oferowa.y 
dzieciom pomoc od r3ki, 
a/nie po kilku miesi1cach. 
Czy to mo0liwe i/czy trzeba 
na to a0 unijnych pieni3dzy? 
To jest mo"liwe, ale wyma-
ga ustalenia standardów 
i&zagwarantowania pieni#-
dzy. Ka"de dziecko musi 
mie( prawo do skorzysta-
nia z&bezp%atnej pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej. 
Obowi!zkiem w%adz publicz-
nych jest stworzenie takiego 
systemu, który to zapewnia.

Minister Czarnek zapew-
ni., 0e nauczyciele poradni 
zachowaj1 swój status, 
tylko pensum musi zosta4 
ujednolicone…
To bardzo dobra wiadomo$(, 
"e za%o"enie przekszta%cania 
poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych w&centra dziec-
ka i&rodziny jest ju" nieak-
tualne. Oprócz zapowiedzi 
chcemy jednak konkret-
nych gwarancji prawnych, 
"e Ministerstwo Edukacji 
i&Nauki nie pozbawi peda-
gogów i&psychologów porad-
nianych statusu nauczyciela. 
Ujednolicenie pensum? Ju" 
w&czasach minister Anny Za-
lewskiej wskazywali$my kon-
kretne przepisy, które upo-
rz!dkowa%yby t# sytuacj#… 

Niestety Kart# nauczyciela 
zmieniono w&taki sposób, "e 
ponad 50 proc. pedagogów, 
psychologów, logopedów i&te-
rapeutów otrzyma%o „poda-
runek” w&postaci zwi#kszenia 
pensum. 

Szko.y specjalne te0 
zostaj1, zmieni1 tylko 
nazw3 na „specjalistycz-
ne”. Swego czasu minister 
Zalewska chcia.a zmieni4 
podstawówki na szko.y 
powszechne. Co daj1 takie 
kosmetyczne zmiany? 
Problem nazewnictwa nie 
jest kluczowy. Kluczowy jest 
natomiast zapisany w&Stra-
tegii na rzecz osób z& nie-
pe%nosprawno$ciami zapis 
przewiduj!cy, "e zamierza si# 
przekszta%ci( (zlikwidowa(?) 
ok. 20 proc. szkó% i&o$rodków 
specjalnych w&szko%y ogólno-
dost#pne. Ma to nast!pi( do 
2030 r. Jak wi#c to w&ko'cu 
jest? Przekszta%camy szko%y 
specjalne czy nie? Obowi!zuj! 
zapisy Strategii na rzecz osób 
z&niepe%nosprawno$ciami czy 
nie? Zostaj! poradnie psycho-
logiczno-pedagogiczne, czy 
przekszta%camy je w&CDR?

Kiedy ostatnio minister 
spotka. si3 z/waszym 
zwi1zkiem? 
Z&w%adzami WZZ „Forum-
-O$wiata” i&Forum Zwi!zków 
Zawodowych nigdy. 21&pa)-
dziernika 2020 r. minister 
Czarnek spotka% si# ze mn! 
oraz szefami dwóch pozosta-
%ych central o$wiatowych. 
Obieca% wtedy trzy rzeczy: 
„dialog, dialog i&jeszcze raz 
dialog”, bardzo cz#ste spo-
tkania z&szefami zwi!zków 
zawodowych, szybkie wzno-
wienie prac zespo%u ds. sta-
tusu zawodowego pracowni-
ków o$wiaty. Cierpliwie wi#c 
czekam na wype%nienie tych 
zapowiedzi. 

Mo0e musi pan bardziej 
otworzy4 si3 na dialog, 
a/nie ci1gle krytykowa4? 
Do tanga trzeba dwojga… 
Na razie minister Czarnek 
ochoczo korzysta z&przepi-
sów ustawy antycovidowej 
i&r#cznie zarz!dza polsk! 
o$wiat! za pomoc! rozpo-
rz!dze' z&nikim niekonsul-
towanych…

Czyli 5le pan ocenia mini-
stra Czarnka? 
Za wcze$nie na ocen#, ale 
po%!czenie funkcji ministra 
edukacji i&ministra nauki 
uwa"am za b%!d. W&efekcie 
rz!dz! wiceministrowie 
i&poszczególne departamen-
ty – szczególnie widoczne 
jest to chocia"by w&omawia-
nym ju" modelu „Edukacja 
dla wszystkich”. 

Wkrótce czekaj1 nas 
kolejne zmiany, które 
maj1 dopi14 ostatni punkt 
porozumienia o2wiatowej 
Solidarno2ci z/rz1dem, czyli 
reforma systemu wynagra-
dzania nauczycieli. Co pan 
s1dzi o/tych propozycjach?
Organizacja, która hanieb-
nie zachowa%a si# w&kwiet-

niu 2019 r., %ami!c jedno$( 
zwi!zkow! tu" przed naj-
wi#kszym strajkiem w&pol-
skiej o$wiacie, mo"e sobie 
negocjowa(, co chce i&z&kim 
im polityczni decydenci po-
zwol!. Przypomn# tylko, "e 
wed%ug tego porozumienia 
nowy system wynagradza-
nia mia% obowi!zywa( od 
1 stycznia 2020 r. Przypo-
mn# te", "e wymaga on ak-
ceptacji wszystkich central 
zwi!zkowych, a& nie tylko 
politycznych sojuszników. 
Rz!d powinien wzi!( to so-
bie do serca, "eby unikn!( 
powtórki z&2019 r., bo w&$ro-
dowisku narastaj! frustracja 
i&zniecierpliwienie. W&spra-
wie zmiany systemu wyna-
gradzania stanowisko WZZ 
„Forum-O$wiata” i&FZZ jest 
jasne od wielu lat – usta-
wowe gwarancje znacznie 
wy"szych wynagrodze' 
zasadniczych i& zachowa-
nie ustawowych dodatków. 
Wymaga to jednoznacznego 
ustalenia wydzielonej puli 
$rodków na wynagrodzenia 
nauczycieli. Poczekamy na 
propozycje rz!dowe. ©6
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DGP dotar% do najnowszego 
raportu Stowarzyszenia Ab-
solwentów Krajowej Szko%y 
Administracji Pa'stwowej 
(KSAP) „Ile jest s%u"by cy-
wilnej w ministerstwach”. 
Wynika z niego, "e 87 proc. 
pracowników ministerstw 
i Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów (KPRM) to cz%onko-
wie korpusu s%u"by cywilnej 
(zatrudnieni na podstawie 
ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o s%u"bie cywilnej; t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 265 ze zm.). 
Najwi#cej – w Ministerstwie 
Zdrowia (93 proc.), najmniej 
– w Ministerstwie Sportu 
(78&proc.). Urz#dnicy zatrud-
nieni na podstawie ustawy 
z 16 wrze$nia 1982 r. o pra-
cownikach urz#dów pa'-
stwowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 537 ze zm.) stanowi! oko-
%o 12 proc. 

Z opracowania wynika, "e 
w latach 2015–2019 w sied-
miu ministerstwach ros%o 
zatrudnienie na stanowi-
skach s%u"by cywilnej, a w 
o$miu w grupie pracowni-
ków zatrudnionych na pod-
stawie ustawy o pracowni-
kach urz#dów pa'stwowych. 
W przypadku sze$ciu jedno-

stek (KPRM oraz resortów: 
cyfryzacji, klimatu, sprawie-
dliwo$ci, gospodarki morskiej 
i "eglugi $ródl!dowej oraz 
spraw wewn#trznych i ad-
ministracji) w tym okresie 
nast!pi% spadek liczby cz%on-
ków korpusu s%u"by cywilnej 
w stosunku do urz#dników 
zatrudnionych na podstawie 
ustawy z 1982 r. Tendencja 
ta by%a najbardziej wyra)na 
w MSWiA (spadek o 7 pkt 
proc.) i Ministerstwie Spra-
wiedliwo$ci (spadek o 6 pkt 
proc.). W tym samym okresie 
jedynie w Ministerstwie Edu-
kacji Narodowej nieznacznie 
wzrós% procentowy udzia% 
cz%onków korpusu s%u"by 
cywilnej w$ród zatrudnio-
nych (o 3 pkt proc.). W pozo-
sta%ych jednostkach nie da%o 
si# w tym czasie zaobserwo-
wa( jednoznacznej tendencji.

Stowarzyszenie Absolwen-
tów KSAP obawia si#, "e sto-
sowanie ustawy o pracowni-
kach urz#dów pa'stwowych 
w szerszym ni" dot!d zakre-
sie rodzi ryzyko powstania 
i ekspansji alternatywnego 
wobec s%u"by cywilnej kor-
pusu urz#dniczego funk-
cjonuj!cego wed%ug w%asnej 
pragmatyki w strukturach 
administracji rz!dowej. Pro-
ces ten post#powa%by niezau-
wa"enie dla prezesa Rady Mi-

nistrów ze wzgl#du na brak 
mechanizmów kontrolno-
-nadzorczych analogicznych 
do tych przyj#tych dla s%u"by 
cywilnej. 

– W Sejmie jest procedo-
wana nowelizacja ustawy 
o dzia%ach, która ju" raz by%a 
zawetowana przez prezyden-
ta. Zak%ada ona, "e w KPRM 
– a zgodnie z poprzedni! 
wersj! projektu nawet w ka"-
dym rz!dowym urz#dzie 
– szef rz!du na podstawia 
rozporz!dzenia móg%by prze-
kszta%ca( wybrane departa-
menty ze s%u"by cywilnej na 
ustaw# o pracownikach urz#-
dów pa'stwowych – mówi 
prof. Stefan P%a"ek, adwokat 
i adiunkt z Uniwersytetu Ja-
giello'skiego. 

Przestrzega, "e je$li ta-
kie uprawnienie zostanie 
uchwalone i zaakceptowane 
przez prezydenta, w kance-
larii premiera b#dzie przy-
bywa%o osób spoza s%u"by cy-
wilnej. – Pretekstem b#dzie 
wtedy $ci!ganie specjalistów 
z rynku – uwa"a profesor. 

Autorzy raportu przekonu-
j! te", "e rozwój alternatyw-
nego korpusu urz#dnicze-
go by%aby degradacj! s%u"by 
cywilnej. Dlatego postuluj!, 
aby rz!d podda% pog%#bionej 
analizie zasadno$( stosowa-
nia ustawy o pracownikach 

urz#dów pa'stwowych – ma-
j!c na uwadze spójno$( ad-
ministracji rz!dowej oraz 
wymagania dotycz!ce re-
alizacji przez ni! zada' pu-
blicznych. – W szczególno-
$ci analizie nale"y podda( 
aspekt zatrudnienia pra-
cowników na podstawie ró"-
nych ustaw na stanowiskach 

merytorycznych, to"samych 
lub zbli"onych pod wzgl#dem 
zakresu obowi!zków do sta-
nowisk s%u"by cywilnej oraz 
kwesti# pragmatyki urz#dni-
czej obejmuj!cej m.in. zasady 
bezstronno$ci i neutralno$ci 
politycznej – apeluj!. 

Tadeusz Wo)niak, pose% 
PiS i by%y przewodnicz!cy 

Rady S%u"by Publicznej, prze-
konuje, "e skala osób spoza 
korpusu s%u"by cywilnej nie 
jest a" tak du"a, aby nagle re-
zygnowa( z rozwi!za' umo"-
liwiaj!cych zatrudnienia spe-
cjalistów bez zb#dnej zw%oki 
na podstawie ustawy o pra-
cownikach urz#dów pa'-
stwowych.  ©6

 898)"(  S.awomir Wittkowicz: Z mojego 
do!wiadczenia wynika, "e gdy nie wiadomo, 
o co chodzi, to chodzi o pieni#dze. Szkolnictwo 
specjalne jest drogie, a tu zapewne jest plan 
wprowadzenia zmian bez zabezpieczenia 
finansowego 

S.awomir Wittkowicz, przewodnicz"cy Wolnego Zwi"zku 
Zawodowego „Solidarno#$-O#wiata”, cz!onek prezydium Forum 
Zwi"zków Zawodowych

Z
ast#pienie regulacji ustawy 
o$pracownikach urz%dów pa&stwo-
wych z$1982 r. ustaw# o$s'u"bie 
cywilnej by'o istotnym osi#gni%-

ciem okresu transformacji ustrojowej 
pa&stwa i$s'u"y'o wdro"eniu zasad 
profesjonalizmu i$neutralno!ci politycznej 
w$administracji rz#dowej. Powrót do 
rozwi#za& ustawy z$1982 r. stanowi'by pod 
tym wzgl%dem istotny regres. Aktualnie 
w$Sejmie procedowana jest nowelizacja 
ustawy o$dzia'ach administracji rz#dowej 
oraz niektórych innych ustaw. Projekt 
zawiera przepis zmieniaj#cy ustaw% 
o$pracownikach urz%dów pa&stwowych, 
zgodnie z$którym premier b%dzie móg' 
w$drodze rozporz#dzenia okre!li( wykaz 
komórek organizacyjnych w$Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, których 
pracownicy s# urz%dnikami pa&stwowy-
mi w$rozumieniu tej"e ustawy. Wej!cie 
w$"ycie proponowanego przepisu, cho( 
ograniczonego do komórek organizacyj-
nych w$KPRM, mog'oby zosta( zinterpre-
towane przez osoby odpowiedzialne za 
polityk% kadrow# w$urz%dach administra-
cji rz#dowej jako sygna' zach%caj#cy do 
stosowania ustawy o$pracownikach 
urz%dów pa&stwowych w$znacznie 
szerszym ni" dotychczas zakresie. To 
z$kolei rodzi ryzyko powstania i$ekspansji 
alternatywnego wobec s'u"by cywilnej 
korpusu urz%dniczego funkcjonuj#cego 
wed'ug w'asnej pragmatyki. W$praktyce 
mog'oby to oznacza( znacznie cz%stsze 
ni" dot#d obsadzanie wakatów bez 
publikowania og'osze& i$konkursu ofert. 
Wzros'aby te" liczba pracowników, którzy 
nie byliby ograniczeni zakazem manife-
stowania pogl#dów politycznych 
i$'#czenia zatrudnienia z$pe'nieniem 
mandatu radnego.  Not. AR      ©6

JERZY SIEKIERA

prezes Stowarzyszenia Absolwentów 
KSAP
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Nowe regulacje zach!c" do zatrudniania osób spoza korpusu

W naszym !rodowisku narastaj" 
frustracja i zniecierpliwienie


