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Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Związku Miast Polskich 

w sprawie finansowania wynagrodzeń nauczycieli 

 

Pragniemy jednoznacznie zakomunikować, że popieramy plany podwyżek dla nauczycieli. Zwracamy jednak 

uwagę, że kluczowe dla samorządów jest rozstrzygnięcie kwestii finansowania zadań oświatowych, w tym 

wynagrodzeń nauczycieli, ponieważ dzisiaj to właśnie samorządy w coraz większym stopniu utrzymują oświatę 

a luka wynikająca z niedoszacowania części oświatowej subwencji ogólnej jest coraz większa.  

  

Postulujemy, aby Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Finansów zaplanowało  odpowiednie środki 

na wdrożenie nowego systemu wynagradzania poza podstawową kwotą części oświatowej subwencji ogólnej 

tak, jak tego dokonano na zajęcia wspomagające dla uczniów w 2021 r. Tylko taki sposób planowania i realizacji 

budżetu upewni nas, że fundusz przeznaczony na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli został zaplanowany  

w odpowiedniej wysokości.  

  

Szczególnie istotną kwestią dla JST jest zapewnienie źródeł finansowania wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 

przedszkoli, dla których zgodnie z planami ministerstwa, wymagany wymiar czasu pracy (tzw. „pensum”) ma 

postać bez zmian. W konsekwencji, w odniesieniu do tej grupy zawodowej, skutki podwyżek mogą być 

najwyższe, szczególnie w przeliczeniu na jeden etat. Zwracamy uwagę, że koszty realizacji nauczania, 

wychowania i opieki przedszkolnej tylko w niewielkim stopniu pokrywane są ze środków przekazywanych 

samorządom w ramach subwencji oświatowej i dotacji celowej, zatem niezbędne jest pełne zabezpieczenie  

w budżecie państwa adekwatnych kwot na podwyżki dla nauczycieli przedszkolnych. Będzie to szczególnie 

istotne w 2022 i 2023 r., kiedy to w wyniku wprowadzenia zmian w przepisach podatkowych zawartych  

w „Polskim Ładzie” większość samorządów utraci znaczną część dochodów stanowiących udział w podatku 

dochodowym od osób fizycznych, a to właśnie te środki w latach poprzednich stanowiły główne źródło 

finansowania opieki przedszkolnej.    

  

Warto przypomnieć, że zadanie własne gmin w zakresie prowadzenia przedszkoli stało się zadaniem 

obowiązkowym z dniem 1 stycznia 1992 r. czyli niemal 30 lat temu. Od tamtej pory wprowadzono m.in.: 

-  ograniczenie wysokości opłat za pobyt dziecka w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki,  maksymalnie do 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego  (od września 

2013) 

- upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez 

gminę możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego, dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat, 

zamieszkałym na jej obszarze i zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego (od roku szkolnego 

2017/2018).   

Jednocześnie zlikwidowano obowiązek szkolny dla 6-latków (czyli cofnięto sześciolatków do przedszkoli) oraz 

zlikwidowano obowiązek przedszkolny dla 5-latków (od września 2016 roku). 

  

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz fakt, że samorządy z roku na rok ponoszą coraz większe koszty 

realizacji zadań oświatowych, apelujemy o pełne  sfinansowanie z budżetu państwa planowanych zmian  

w wynagradzaniu nauczycieli zatrudnionych we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, w tym również 

w przedszkolach.  
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