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                 Polska edukacja jest wartością  
                ponadpartyjną i ponadkadencyjną. 
  

 

Szanowni Państwo Senatorowie RP, Posłowie na Sejm RP,  

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty                                                                         

Koleżanki i Koledzy! 

 

LIST OTWARTY 
 
 
 
- Czekamy już ponad 3 lata. To było Porozumienie zawarte z Rządem RP. Jeżeli PiS                
czy Zjednoczona Prawica chce być wiarygodna to musi wywiązać się ze zobowiązań 
zawartych w tym dokumencie, tzn. przyjąć zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli 
zaproponowane przez związki zawodowe tj. powiązanie wynagrodzeń nauczycieli                   
ze średnią krajową - tak można sparafrazować wypowiedź przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy w odniesieniu do obecnej sytuacji płacowej                      
kraju. 
 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w stanowisku nr 2/22 ws. konieczności zmian 
systemu wynagradzania nauczycieli domaga się od Rządu RP natychmiastowego powrotu             
do rozmów. 
  My, jako przedstawiciele lokalnego środowiska oświatowego, występujemy                     
w sprawie, aby rozwiązywać problemy nauczycieli i oświaty, a nie przeciwko komuś. 
Pragniemy zaznaczyć, że publicznie w kampanii medialnej przedstawia się nieprawdziwe 
informacje dotyczące wynagrodzeń nauczycieli  informując społeczeństwo o rzekomo 
znaczącym podwyższeniu zarobków i przedstawia się średnie wynagrodzenie zamiast 
realnej płacy zasadniczej, która od września tego roku wynosi: nauczyciel początkujący 
3424 zł brutto, nauczyciel mianowany 3597 zł, nauczyciel dyplomowany - 4224 zł brutto. 
Składniki średniego wynagrodzenia to wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: za wysługę lat, 
motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagrody i inne świadczenia wynikające 
ze stosunku pracy. 
Podkreślić należy, że nawet to średnie wynagrodzenie  nauczycieli, które mimo tego,                
że rośnie, z roku na rok zbliża te zarobki do najniższej płacy krajowej oraz doszło już                       
do znacznego spłaszczenia systemu płac, gdyż przy podwyżkach pominięto najbardziej 
doświadczonych nauczycieli. 
Ponadto nadal przedstawia się tylko część aspektów czasu pracy nauczycieli, pomija się 
warunki pracy oraz fakt jednego z najgorszych wynagrodzeń  polskich nauczycieli                         
w Europie. Oczekujemy rzeczowej rozmowy na te tematy i zaniechania proponowania 
podwyżek pensji za zwiększenie liczby godzin pensum dydaktycznego.  



Nikt nie chce pamiętać, że nadal najbardziej aktualnym badaniem czasu pracy nauczycieli 
jest to, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych, czyli jednostkę 
badawczą podległą MEiN, z którego wyszło, że nauczyciel średnio pracuje 46 godzin               
w tygodniu. 
 Z uwagi na to, że ze strony resortu edukacji padają różne liczby odnośnie podwyżek 
płac, które są dalekie od satysfakcjonujących nasze środowisko, występujemy o 20% 
podwyżkę dla wszystkich pracowników oświaty od 1 stycznia 2023r. oraz                                   
o inflacyjny wzrost pensji od 1 września tego roku, zmianę struktury wynagrodzenia 
nauczycieli. które należy uzależnić od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oraz                
o wiarę w to, że tworzymy lepszą przyszłość polskiej edukacji.                                                       
Podejmujemy te działania nieustająco, gdyż nie może nie być pola do negocjacji w tym 
zakresie, bo doprowadziłoby to do destabilizacji pracy szkół, gdyż płacowa depresja 
zniechęca do wyboru zawodu nauczyciela, obniża jego prestiż  i jakość nauczania. 

 Środowisko ludzi oświaty ma dość działań pozornych i chce być traktowane 
poważnie. Podkarpackim Parlamentarzystom dajemy pod rozwagę sprawę  wynagrodzeń                 
i wszelkich zmian w oświacie, prowadzenie z naszymi organizacjami związkowymi 
lokalnych konsultacji, zanim dojdzie np. do negowania w głosowaniach sejmowych czy 
senackich podwyżek płac dla nauczycieli.                                                                                                                                                     

 Aktualnie praca w oświacie jest o wiele trudniejsza, wymaga wzmożonego wysiłku,              
dlatego Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wyrażenia wdzięczności                                 
i podziękowań dla tych, którzy  na co dzień służą i urzeczywistniają nieocenioną wartość 
edukacji  w procesie kształcenia i wychowania kolejnych pokoleń Polaków.                          
 Życzymy zdrowia, wolności i pokoju  oraz wszelkiej pomyślności  w życiu osobistym 
i zawodowym dla całego środowiska oświatowego!                                                                                                                                               

                                                   

Z wyrazami szacunku,  
 
Przewodnicząca 
Marzena Kardasińska 
wraz z Komisją Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty  w Stalowej Woli 
 
 
Sygnatariusze Listu: 
 
ZNP Oddział w Stalowej Woli         
 
ZZ „Kontra 2000” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                


