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Szanowna Pani, 

 

odpowiadając na Pani zapytanie z 15 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Edukacji 

Narodowej uprzejmie wyjaśnia, co następuje. 

 

Z uwagi na ogłoszenie 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Minister 

Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492), 

w którym doprecyzowany został sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty 

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.  

 

Od 25 marca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty są realizowane 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku, gdy zadania 

jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane w ten sposób, dyrektor tej 

jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala inny sposób realizowania 

tych zadań i informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

W odniesieniu do pracowników jednostek systemu oświaty wprowadzone zostało 

rozwiązanie, które umożliwia realizację procesu kształcenia w zmienionych 

warunkach organizacyjnych. Od 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się 

funkcjonowanie jednostek systemu oświaty przez ograniczenie obowiązku 
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świadczenia pracy przez pracowników tych jednostek na ich terenie, z wyłączeniem 

przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób lub gdy 

jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.  

 

Do 6 kwietnia 2020 r. przepisy dotyczące realizowania zadań jednostek systemu 

oświaty realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

a także ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników jednostek 

systemu oświaty na ich terenie miały zastosowanie również m.in. do jednostek 

systemu oświaty, do których dzieci i uczniowie nie uczęszczają na podstawie decyzji 

rodziców (§ 4b pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Z dniem 6 kwietnia 

rozszerzony został katalog jednostek systemu oświaty objętych czasowym 

ograniczeniem funkcjonowania i obejmuje on m.in. specjalne ośrodki szkolno-  

wychowawcze. 

 

Jednocześnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) 

wprowadzone zostały rozwiązania umożliwiające szkołom i  placówkom pracę 

w zmienionych warunkach kształcenia, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość.  

Zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, zajęcia realizowane 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia 

w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio 

z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których 

mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2215). W świetle § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia dyrektor jednostki systemu 

oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu kształcenia. 

Jednocześnie na podstawie § 11 ww. rozporządzenia przepis § 7 ust. 1 stosuje się 

również do zajęć realizowanych przez nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia. 



 

 

Jak wynika z powyższego, przepis dotyczący realizowania przez nauczyciela zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

kształcenia w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia pensum, a po jego przekroczeniu w ramach godzin 

ponadwymiarowych, ma zastosowanie również do zajęć realizowanych przez 

nauczycieli w okresie od 12 do 24 marca 2020 r. W przypadku zatem świadczenia 

przez nauczycieli w tym okresie pracy polegającej na wspieraniu uczniów w 

samodzielnej nauce w domu i kontaktowaniu się z nimi przy wykorzystaniu np.: 

dziennika elektronicznego, strony internetowej przedszkola, szkoły lub placówki, 

mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu 

elektronicznego, itp., praca ta realizowana była w ramach obowiązującego 

nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Możliwe jest 

również uznanie zajęć realizowanych przez nauczycieli w tym okresie za pracę 

w godzinach ponadwymiarowych. Kompetencja w tym zakresie należy do dyrektora 

szkoły.  

 

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę 

w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane 

powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje 

również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. 

 

Dodatek za warunki pracy należny jest wyłącznie za pracę w określonych warunkach, 

wymienionych w § 8  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.). Ten składnik wynagrodzenia przysługuje 

wyłącznie wtedy, gdy nauczyciel taką pracę faktycznie wykonywał. Na mocy art. 30 

ust. 6 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela szczegółowe warunki przyznawania tego 

dodatku określa organ prowadzący w regulaminie wynagradzania, o którym mowa 

w art. 30 ust. 6 tej ustawy. 

 

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie 

niektórzy nauczyciele nie będą świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 

1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, 

jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących 

pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego 

zaszeregowania. Zatem w okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z 

przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do 



 

pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z 

ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.  

Przez stawkę osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub 

miesięczną należy rozumieć wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny (wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2011 r., II PK 3/11, OSNAPiUS z 2012 r. nr 

15-16, poz. 191, a także m.in. wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1985 r., I PRN 28/85, 

OSNCP z 1986 r. nr 1-2, poz. 19). 

 

       Z poważaniem 

 

 
Jerzy Jakubczuk 

Dyrektor 

Departament Współpracy z Samorządem 

Terytorialnym 

/ – podpisany cyfrowo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


