
Dementujemy 
fałszywe informacje

Ministerstwa 
Edukacji i Nauki 

o planowanych 
podwyżkach 
wynagrodzenia 
nauczycieli



Nauczyciele mają sobie Nauczyciele mają sobie 
sfinansować podwyżki sfinansować podwyżki 

sami – kosztem:sami – kosztem:

wydłużenia czasu pracy w ramach pensum 
i zapłaty za nadgodziny

utraty jednorazowego 1000 zł dla nauczycieli 
rozpoczynających pracę (83 zł miesięcznie)

utraty świadczenia urlopowego (129 zł 
miesięcznie)



Nauczyciel Nauczyciel 
stażystastażysta

- minimalne - minimalne 
wynagrodzeniewynagrodzenie

Proponowana stawka: 4010 zł
(za 22 godziny pensum)
Obecna stawka:                             2949 zł
(za 18 godzin pensum)
4 nadgodziny: 654 zł
Razem: 3603 zł
Różnica: 4010 – 3603 = 407 zł brutto podwyżki 

-129 zł świadczenia urlopowego  = 278 zł



Nauczyciel Nauczyciel 
kontraktowykontraktowy
- minimalne - minimalne 

wynagrodzeniewynagrodzenie
Proponowana stawka: 4010 zł
(za 22 godziny pensum)
Obecna stawka: 3034 zł
(za 18 godzin pensum)
4 nadgodziny: 673 zł
Razem: 3707 zł
Różnica: 4010 – 3707 = 303 zł brutto podwyżki 

-129 zł świadczenia urlopowego = 174 zł
 



Nauczyciel Nauczyciel 
mianowanymianowany
- minimalne - minimalne 

wynagrodzeniewynagrodzenie
Proponowana stawka: 4540 zł
(za 22 godziny pensum)

Obecna stawka: 3445 zł
(za 18 godzin pensum)
4 nadgodziny: 764 zł
Razem: 4209 zł

Różnica: 4540 – 4209 = 331 zł brutto podwyżki
-129 zł świadczenia urlopowego = 202 zł

  



Nauczyciel Nauczyciel 
dyplomowanydyplomowany

- minimalne - minimalne 
wynagrodzeniewynagrodzenie

Proponowana stawka: 5130 zł
(za 22 godziny pensum)

Obecna stawka: 4046 zł
(za 18 godzin pensum)
4 nadgodziny: 896 zł
Razem: 4944 zł

Różnica: 5130 – 4944 = 186 zł brutto podwyżki
-129 zł świadczenia urlopowego = 57 zł



Najgorszy skutek Najgorszy skutek 
planowanych zmianplanowanych zmian

toto

utrata pracy przez 
kilkadziesiąt tysięcy 
nauczycieli



Informacje Informacje 
o podwyżkach o podwyżkach 
dla nauczycielidla nauczycieli

od 1023 zł do 1412 złod 1023 zł do 1412 zł
to kłamstwo!to kłamstwo!

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ 
ORAZ FACEBOOKU

KSOiW

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

https://www.facebook.com/SKOiW

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/
https://www.facebook.com/SKOiW
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