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 W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 13 

czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 

zmieniającej przepisy odnoszące się do wynagradzania nauczycieli, ich awansu, a także finan-

sowania przez budżet państwa zadań oświatowych, Komisja Edukacji Związku Miast Pol-

skich zauważa, iż: 

1. Zadania realizowane przez wychowawców klas na rzecz wychowanków są ważnym zada-

niem realizowanym przez szkoły, i nie ma co do tego wątpliwości, iż nauczyciele powinni 

za tę pracę być godziwie wynagradzani. Członkowie Komisji Edukacji Związku Miast 

Polskich nie zgłaszają uwag dotyczących zaproponowanej przez ustawodawcę wysokości 

dodatku za wychowawstwo ( minimum 300 zł), jednak wyrażają zdecydowany sprzeciw 

dotyczący ignorowania samorządów terytorialnych w procesie konsultowania i opiniowa-

nia projektów proponowanych konwersji, braku wskazania źródeł finansowania zapropo-

nowanych zmian oraz możliwości ukazania opinii publicznej i rządzącym rzeczywistych 

kosztów, jakie będą musiały ponieść samorządy na realizację zmienionych przepisów 

prawa (warto zauważyć, iż wprowadzenie ustawą dodatku za wychowawstwo klasy na 

minimalnym poziomie 300,00 zł., spowoduje tylko w Koszalinie dodatkowe wydatki z 

kasy miejskiej na poziomie 2,5 mln. zł.). Trudno się zgodzić z sytuacją, kiedy to wpro-

wadzane regulacje, będące realizacją postulatów wynegocjowanych przez rząd z jedną 

centralą związkową, bez udziału central samorządowych, bezpośrednio obciążą kolejnymi 

wydatkami jedynie budżety samorządowe bez ekwiwalentnego rekompensowania wydat-

ków przez budżet państwa.  

2. Komisja Edukacji Związku Miast Polskich jednomyślnie wyraża negatywną opinię  

i zdecydowanie protestuje przeciwko wprowadzeniu przepisu art. 28 ust. 6 pkt 7b usta-

wy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzonego ustawą z dnia 13 

czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, 

stanowiącego, iż przy podziale subwencji oświatowej Minister Edukacji Narodowej 



uwzględniał będzie „sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego”. Regulacja 

tak jest wielce krzywdząca i demotywująca dla tych jednostek samorządu terytorialnego, 

które w szczególny sposób troszczą się o swoją kondycje finansową. Należy zauważyć, że 

sytuacja finansowa samorządów uwzględniana jest w subwencji wyrównawczej, a wpro-

wadzenie zaproponowanego przepisu spowoduje, iż subwencja oświatowa przestanie peł-

nić funkcję zadaniową – finansować rzeczywiste zadania oświatowe. 
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