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Płace zasadnicze nauczycieli wzrosnąć mają od 1 stycznia 2019 roku, zależnie od stopnia
awansu zawodowego,
o kwotę w przedziale od 121 do 166 zł brutto - wynika z
przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu rozporządzenia w sprawie
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zawiera on tabelę z
kwotami minimalnych stawek określonych dla wszystkich czterech stopni awansu zawodowego
nauczycieli i poziomu ich wykształcenia (wyróżniono trzy takie poziomy: magistra z
przygotowaniem pedagogicznym, magistra bez przygotowania pedagogicznego lub licencjata z
przygotowaniem pedagogicznym oraz licencjata bez przygotowania pedagogicznego).

Projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zawiera on tabelę z
kwotami minimalnych stawek określonych dla wszystkich czterech stopni awansu zawodowego
nauczycieli i poziomu ich wykształcenia (wyróżniono trzy takie poziomy: magistra z
przygotowaniem pedagogicznym, magistra bez przygotowania pedagogicznego lub licencjata z
przygotowaniem pedagogicznym oraz licencjata bez przygotowania pedagogicznego).

Najwyższe kwoty otrzymają nauczyciele z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym.
Grupa ta stanowi prawie 96 proc. wszystkich nauczycieli.

Z tabeli wynika, że wynagrodzenie zasadnicze dla tej właśnie grupy nauczycieli będzie wynosiło
dla:

·

nauczyciela stażysty - 2538 zł brutto (wzrost o 121 zł brutto),

·

nauczyciela kontraktowego - 2611 zł (wzrost o 124 zł),
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·

nauczyciela mianowanego - 2965 zł (wzrost o 141 zł)

·

nauczyciela dyplomowanego - 3483 zł (166 zł)

Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2019 r. wiąże się ze zwiększeniem o
5 proc. w projekcie ustawy budżetowej kwoty bazowej służącej do wyliczenia tzw. średniego
wynagrodzenia nauczycieli.

Samorządy mają obowiązek wypłacić podwyżkę nie później niż w trzy miesiące po
ogłoszeniu ustawy budżetowej na dany rok z wyrównaniem od 1 stycznia.

Pensja nauczyciela to także różne dodatki

Na pensję nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie
nauczyciela. Są to: dodatek za wysługę lat, dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej,
dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu, dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy, dodatek
funkcyjny nauczyciela doradcy, dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta, dodatek za warunki
pracy, dodatek za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu
nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatek motywacyjny, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalno-rentowa oraz odprawa z tytułu rozwiązania
stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Wysokość części dodatków przepisy wprost uzależniają od wysokości wynagrodzenia
zasadniczego (chodzi np. o dodatek stażowy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe).
Dlatego wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników od
niego zależnych.

Z wiązek Nauczycielstwa Polskiego od lat podkreśla, że wysokość tzw. średniego
wynagrodzenia jest odległa od tego, co rzeczywiście otrzymują nauczyciele, a o faktycznych ich
zarobkach świadczy właśnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego.

2/3

MEN szykuje "podwyżki"
Wpisany przez W.S.
niedziela, 30 grudnia 2018 22:36

Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje, że w 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze stanowić
będzie dla nauczyciela stażysty 83 proc. wynagrodzenia średniego, dla kontraktowego 77 proc.,
mianowanego 68 proc. i dla dyplomowanego 62 proc.

Samorządy mogą wypłacać nauczycielom wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż wynika z
rozporządzenia ministra edukacji. Przykładowo: od stycznia pracujący w stołecznych szkołach i
placówkach oświatowych nauczyciele kontraktowi i nauczyciele stażyści mają otrzymać
podwyżki płacy zasadniczej odpowiednio o 270 zł i 250 zł brutto.

MEN zapowiada kolejną podwyżkę (o 5 proc.) wynagrodzeń nauczycieli w styczniu 2020 r.
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