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Stanowisko nr 6 

Walnego Zebrania Delegatów  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania   

NSZZ „Solidarność”  

ws. wzrostu płac nauczycieli w latach 2018-2020 

 

 Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" 

wyraża stanowczy sprzeciw wobec niskiej waloryzacji płac nauczycieli rozłożonej na 

lata 2018-2020. Nauczyciele oczekiwali na większą podwyżkę swoich wynagrodzeń, 

tym bardziej że od 2012 roku (nie licząc symbolicznej waloryzacji w 2017 r.) ta grupa 

zawodowa nie korzysta ze wzrostu gospodarczego kraju. W tym czasie miał miejsce ok. 

20% wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jak z tego wynika, 

uposażenie pedagogów ulega permanentnej degradacji w stosunku do płac pozostałych 

pracowników. Ponadto nauczyciele wciąż oczekują, że kilkuletnie zaniechania 

waloryzacji płac oraz prognozowany w latach 2018-2020 wzrost cen towarów i usług 

łącznie zostanie należycie zwaloryzowany.  

 Nie godzimy się na przedstawianie w mediach przez ministra edukacji 

narodowej planowanego wskaźnika wzrostu płac nauczycieli w wysokości 16%, gdy 

tymczasem miernik ten przekracza zaledwie 4% w skali roku. To manipulowanie 

liczbami przez minister Annę Zalewską wprowadza w błąd opinię publiczną i świadczy 

o arogancji i lekceważeniu środowiska oświatowego. 

 Realizowany przez rząd RP poziom i harmonogram wdrożenia wzrostu 

wynagrodzeń nauczycieli, który jest rozłożony w czasie, rozczarowuje środowisko 

pedagogiczne. Dlatego oczekujemy na rozstrzygnięcie kilku kwestii dotyczących 

wynagradzania pracowników edukacji, np.: poziomu wynagrodzeń adeptów w 

zawodzie, którzy muszą legitymować się magisterskim wykształceniem kierunkowym, 

ścieżką awansu ekonomicznego, obiektywnego systemu wynagradzania wolnego od 

decyzji polityków i urzędników, itp. 

 Jednocześnie Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" 

wzywa do rzeczywistego dialogu w sprawie wynagrodzeń nauczycieli, bez uciekania 

się do pozorowanych praktyk, mających na celu generowanie dalszych oszczędności na 

nauczycielskich wynagrodzeniach, jak to ma miejsce w przypadku awansu 

zawodowego, wydłużającego awans finansowy, czy w przypadku likwidacji 

składników płacowych i socjalnych. Oczekujemy na rozpoczęcie prac w celu 
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ustanowienia nowego systemu płac, który będzie kształtowany w oparciu o wskaźniki 

makroekonomiczne.   

WZD KSOiW NSZZ "Solidarność" przestrzega, że w przypadku dalszego 

zwlekania przez rząd RP z podjęciem prac nad zmianą systemu wynagradzania 

nauczycieli uwzględniającego 20% wzrostu płac, gotowi jesteśmy wzorem innych grup 

społecznych podjąć daleko idące formy protestu. 

 

 
 

 

 

 


