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WSTĘP

Specyficzny charakter regulacji prawnych dotyczących wynagrodzenia 
nauczycieli w praktyce prowadzi do wielu wątpliwości interpretacyj-
nych oraz trudności praktycznych w stosowaniu tych przepisów. Stąd 
też podstawową intencją powstania niniejszego opracowania była chęć 
stworzenia praktycznego kompendium, zawierającego informacje na 
temat wybranych zagadnień związanych wprost lub pośrednio z tema-
tyką wynagrodzeń nauczycielskich.

W opracowaniu przedstawiono podstawy prawne wybranych zagadnień, 
a także skrótowe wyjaśnienie wątpliwości na podstawie aktualnego 
orzecznictwa sądowego oraz rozstrzygnięć organów sprawujących nad-
zór prawny nad działalnością samorządu terytorialnego.

Omówiono także ostatnie nowelizacje Karty Nauczyciela w zakresie do-
tyczącym wynagrodzeń, w szczególności kwestie związane ze zmianami 
w zakresie systemu składników wynagrodzenia nauczycieli (likwidacja 
dodatku mieszkaniowego i zasiłku na zagospodarowanie, a także wpro-
wadzenie minimalnej stawki dodatku funkcyjnego dla wychowawców 
w szkołach czy świadczenia na start dla nauczycieli stażystów). Jedno-
cześnie omówiono także ostatnie podwyżki wynagrodzeń zasadniczych 
dla nauczycieli, które miały miejsce w 2019 r. – z uwzględnieniem kwestii 
podwyżki średnich wynagrodzeń bez zmiany kwoty bazowej w ustawie 
budżetowej.

W związku z kontrowersjami związanymi z problemem wynagrodzenia 
w okresie strajku, jakie pojawiły się w ostatnim czasie, podjęto próbę 
zaprezentowania tej problematyki. W szczególności wskazano na spo-
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soby dokonania odliczenia wynagrodzenia za czas strajku i składniki 
podlegające potrąceniu. Ponadto podniesiono także kwestię możliwości 
zawierania porozumień strajkowych i postrajkowych utrzymujących 
prawo do wynagrodzenia za czas strajku. W tym zakresie dokonano 
szczegółowej analizy zarówno norm prawnych, orzecznictwa sądowego, 
jak również poglądów nauki prawa.

Celem autora nie było pełne omówienie całości problematyki związanej 
z wynagradzaniem nauczycieli, lecz jedynie zasygnalizowanie prob-
lemów najczęściej występujących w praktyce i próba ich wyjaśnienia 
w oparciu o wykładnię obowiązującego prawa, dorobku judykatury 
i jurysprudencji.

Opracowanie oparto na systematyce Karty Nauczyciela, w związku 
z czym poszczególne zagadnienia będą omawiane w kolejności wy-
stępowania w treści tej ustawy. Zakres tematyczny pracy rozszerzono 
o kwestie dotyczące wynagrodzenia za czas odosobnienia związanego 
z chorobą lub macierzyństwem, prawem do wynagrodzenia w sytuacjach 
nieświadczenia pracy, ustalaniem wynagrodzenia w miesiącu częściowo 
przepracowanym oraz potrącaniem wynagrodzenia. Ze względu na je-
dynie pośredni związek z przedmiotem opracowania pominięto tematy 
związane z funduszem zdrowotnym, funduszem socjalnym (z wyjątkiem 
świadczenia urlopowego) oraz z funduszem na doskonalenie zawodowe 
nauczyciela.
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Rozdział 1

ARTYKUŁ 30 KARTY NAUCZYCIELA

1.1. Pojęcie wynagrodzenia nauczycielskiego 

Zgodnie z treścią ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 967 ze zm.) wynagrodzenie nauczycielskie to system nor-
matywnie określonych składników, do których nauczyciel nabywa prawo 
bądź to z mocy prawa, bądź też w związku ze spełnieniem określonych 
przesłanek, wskazanych odrębnymi przepisami.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest 
przede wszystkim od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwa-
lifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków 
odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wy-
konywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub 
sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy 
(art. 30 ust. 2 KN).

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 KN wynagrodzenie nauczycieli składa 
się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków (za wysługę lat, motywa-
cyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy), wynagrodzenia za godzi-
ny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Z katalogu wynagrodzenia nauczycielskiego zostały wyłączone świad-
czenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatki socjalne, 
a więc także i dodatek wiejski.
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1.2. Pojęcie średniego wynagrodzenia 
nauczycieli 

Instytucja średniego wynagrodzenia jest normatywnym modelem 
ułatwiającym ujednolicanie wysokości wynagrodzeń nauczycielskich 
zarówno w skali całego kraju, jak i w skali poszczególnych organów 
prowadzących szkoły.

Dzięki średnim stawkom wynagrodzenia nauczycieli znacznie łatwiej 
można sprawdzić, czy konkretna jednostka samorządu terytorialne-
go prawidłowo określiła nakłady na wynagrodzenia nauczycieli za-
trudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na swym terenie 
w odniesieniu do obowiązujących w danym roku kalendarzowym kwot 
średniego wynagrodzenia, a pośrednio także to, w jakiej wysokości 
części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie wynagrodzeń kwota 
przekazana organowi prowadzącemu z budżetu państwa odpowiada 
założonym wartościom. Instrument w postaci analizy osiągania śred-
nich wynagrodzeń standaryzuje kwoty wynagrodzeń nauczycielskich 
w skali kraju, mimo że samorząd terytorialny ma prawo do różnicowania 
stawek określonych dodatków w uchwałach zawierających regulaminy 
wynagradzania.

Konstrukcja średniego wynagrodzenia, która obejmuje składniki wska-
zane w treści art. 30 ust. 1 KN, a więc m.in. tak świadczenie na start 
dla nauczycieli stażystów, jak również odprawę emerytalną, powoduje, 
że konkretny nauczyciel nie jest w stanie osiągnąć średniej stawki wy-
nagrodzenia określonej przepisami Karty Nauczyciela ze względu na 
to, że nie nabędzie uprawnienia do pobierania wszystkich składników 
wynagrodzenia jednocześnie. Dlatego też analiza osiągania stawek śred-
niego wynagrodzenia odbywa się na poziomie poszczególnych grup 
stopni awansu zawodowego, a więc odrębnie na poziomie nauczycieli 
stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych.

Tak więc należy pamiętać, że wartości średniego wynagrodzenia, podane 
w kwotach, nie stanowią wynagrodzenia, które trafia do indywidual-
nego nauczyciela. Jest to jedynie wskazówka, że na terenie działania 
określonej jednostki samorządu terytorialnego średnie wynagrodze-
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nie nauczycieli na danym stopniu awansu zawodowego nie powinno 
być niższe od wskazanego w ustawie. Pragmatyka nauczycielska mówi 
jedynie o średnim, a nie minimalnym wynagrodzeniu, regulamin wy-
nagradzania zaś ma charakter prawa miejscowego i reguluje tylko część 
wynagrodzenia (dodatki)1.

Z tego założenia wynika, że nauczyciel nie posiada w stosunku do praco-
dawcy roszczeń pracowniczych o wypłatę wynagrodzenia w wysokości 
określonej w art. 30 ust. 3 KN. Jeśli ustanowione w regulaminie rady 
gminy wynagrodzenie nauczyciela szkoły samorządowej jest niższe niż 
wynika to z regulacji Karty Nauczyciela, nie może on dochodzić wy-
równania w drodze procesu pracowniczego. Nabywa jednakże w takiej 
sytuacji prawo do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego na 
zasadach określonych w art. 30a ust. 3 KN.

1.2.1. Kwota bazowa a średnie wynagrodzenie 
nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 3 KN średnie wynagrodzenie nauczyciela 
stanowi określony procent udziału w kwocie bazowej (art. 30 ust. 3 KN). 
W przypadku nauczyciela stażysty jest to 100% kwoty bazowej, nauczy-
ciela kontraktowego – 111%, nauczyciela mianowanego – 144% zaś 
w przypadku nauczyciela dyplomowanego – 184%.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2019 z 16.01.2019 r. 
(Dz.U. poz. 198) kwota bazowa dla nauczycieli w 2019 r. wynosi 3 
045,21 zł.

Tak więc od 1.01.2019 r. kwoty średniego wynagrodzenia kształtują się 
na następującym poziomie:
● dla nauczyciela stażysty – 3045 zł,
● dla nauczyciela kontraktowego – 3380 zł,
● dla nauczyciela mianowanego – 4385 zł,
● dla nauczyciela dyplomowanego – 5603 zł.

1  Wyrok SN z 14.10.2004 r., I PZP 7/04, „Wspólnota” 2004/23, s. 54.
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– potrącenia wynagrodzenia.

Drugie wydanie zawiera analizę ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela w zakresie wyna-
grodzeń. W szczególności przedstawiono zagadnienia związane z prawem do dodatku 
za wychowawstwo klasy, świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, wynagrodzenia 
nauczycieli prowadzących zajęcia finansowane ze środków unijnych. Podjęto także próbę 
wyjaśnienia kwestii ustalania wynagrodzenia za czas strajku.

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów oraz kadry zarządzającej szkół, nauczycieli, 
pracowników oświaty, kuratoriów oraz przedstawicieli organów prowadzących.
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