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U S T AWA  

z dnia……………… r. 

o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela  

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1762) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł rozdziału 12 otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe”; 

2) po art. 93 dodaje się art. 93a w brzmieniu: 

„Art. 93a. 1. W okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie 

wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 zwiększa się o 

4,4%. 

2. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o średnim wynagrodzeniu nauczycieli, o 

którym mowa w art. 30 ust. 3, w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 

r. należy przez to rozumieć średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób 

określony w art. 30 ust. 3, zwiększone o 4,4%.”. 

Art. 2. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem 

średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 93a ust. 1 ustawy zmienianej w 

art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, następuje nie później niż do dnia 30 czerwca 

2022 r., z wyrównaniem od dnia 1 maja 2022 r. Przepisu art. 30 ust. 11 ustawy zmienianej w 

art. 1 nie stosuje się. 

Art. 3. Zwiększenia średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 93a 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do 

ustalania w roku 2022 środków, o których mowa w art. 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. 

poz. 2445). 

Art. 4. W roku 2022 część oświatowa subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 1 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927), ulega zwiększeniu o kwotę 1.671.100 tys. zł ze środków 
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rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu 

jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych. 

Art. 5. W związku ze zwiększeniem wynagrodzeń, o którym mowa w art. 93a ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz zwiększeniem 

części oświatowej subwencji ogólnej, o którym mowa w art. 4, kwota dotacji, o której mowa 

w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28–30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1930 i 2445), ulega dodatkowej aktualizacji, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 4 tej 

ustawy. Aktualizacji dokonuje się nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 


