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Opinia Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotycząca 

projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 

pracy z dnia 21 marca 2014 r. 

 

 W odpowiedzi na pismo Ministerstwa z 26 marca 2014 roku; znak: 

DWST.WPZN.0215.1.2014, dotyczące zaopiniowania projektu rozporządzenia z dnia 

21 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego  

oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - w imieniu Sekcji Krajowej 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” informuję, że w dalszym ciągu 

podtrzymujemy swoje stanowisko w tej kwestii, wyrażane w poprzednich latach. Było 

ono wielokrotnie prezentowane w naszych pisemnych opiniach oraz podczas 

oficjalnych i roboczych spotkań (co znajduje potwierdzenie w komunikatach). 

Dla przypomnienia podajemy, że minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego 

są głównym składnikiem średniego wynagrodzenia nauczycieli. Stanowią one  
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przeciętnie proporcję wynoszącą niespełna 2/3 w ogólnej strukturze wynagrodzenia 

pracowników pedagogicznych. W ostatnich latach nastąpiło zachwianie równowagi 

między minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli mianowanych  

i dyplomowanych w całości ich wynagrodzenia. Skutkuje to zwłaszcza nieosiąganiem 

przez te grupy średnich wynagrodzeń określonych w art. 30. ust. 3 Karty Nauczyciela,  

a w konsekwencji wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających. W związku 

z tym po raz kolejny podnosimy naszą propozycję, mającą na celu zrównoważenie 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych i zwłaszcza 

dyplomowanych w ogólnej strukturze wynagrodzenia, a tym samym przywrócenie 

właściwej proporcji tego składnika w określonym ustawą (art. 30 ust. 3 KN) ich 

uposażeniu. 

Wobec tego oczekujemy zwiększenia kwot minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o iloraz kwot różnicy 

między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku  

w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby 

etatów tych nauczycieli oraz ich średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 

 ust. 3, ustalonych w danym roku. Przeliczona w ten sposób tabela minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego pozwoliłaby zrównoważyć (przynajmniej w dużej części) 

główny składnik wynagrodzenia nauczycieli w stosunku do całej jego struktury. 

 Z dużą dezaprobatą postrzegamy, że przez zamrożenie wynagrodzeń 

pracowników sektora finansów publicznych kolejny rok z rzędu odbywa się 

równoważenie finansów publicznych. Na próby wzmocnienia instytucjonalnego 

finansów publicznych, w wyniku wprowadzenia stabilizującej reguły wydatkowej, nie 

mogą składać się głównie wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej, 

w tym kilkuset tysięcznej grupy pracowników oświaty.  

 Oczekujemy, że w pracach nad budżetem państwa na 2015 rok stawki 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na wszystkich stopniach awansu 

zawodowego ulegną znacznemu zwiększeniu, co wiąże się z ustaleniem  godnego 

poziomu kwoty bazowej dla nauczycieli w ustawie budżetowej na przyszły rok, która  
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obowiązywać będzie od 1 stycznia. Wiązałoby się to ze spełnieniem obietnicy danej 

kilka lat temu przez kierownictwo MEN.  

 Wobec powyższego – mając nadzieję, że w przyszłym roku nie będziemy 

wyrażać swego stanowiska tylko do wypełnienia upoważnienia przez MEN zawartego 

w art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.  

z 2014 r. poz. 191), po raz kolejny utrzymującego to samo brzmienie w załączniku do 

opiniowanego rozporządzenia – projekt rozporządzenia opiniujemy negatywnie. 

 

Z poważaniem 

 


