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Notatka 
ze spotkania w dniu 15 czerwca 2009 r.

w sprawie sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy Karta Nauczyciela

W dniu 15 czerwca 2009 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie 
zorganizowane  w  celu  uzgodnienia  wspólnego  dla  MEN  i  Regionalnych  Izb 
Obrachunkowych stanowiska w sprawie wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy Karta 
Nauczyciela. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

1. Regionalnych Izb Obrachunkowych:
• dr Ryszard Paweł Krawczyk – Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych 

Izb Obrachunkowych
• Adam Głębski – Główny Inspektor Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi
2. Ministerstwa Edukacji Narodowej:

• Departamentu Strategii
• Departamentu Prawnego
• Departamentu Ekonomicznego

Na  wstępie  spotkania  przedstawiciele  MEN  zaprezentowali  powody,  dla  których 
w najbliższym czasie nie jest możliwa nowelizacja niedawno zmienianej ustawy. W związku 
z  tym,  w  dalszej  części  spotkania  przedstawiciele  RIO,  po  zgłoszeniu  uwag  oraz 
przedstawieniu  Stanowiska  Krajowej  Rady  Regionalnych  Izb  Obrachunkowych  z  dnia  
8 czerwca  2009  r.  w  sprawie  kontroli  przez  regionalne  izby  obrachunkowe  osiągnięcia  
wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  –  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego, 
pozytywnie zaopiniowali propozycję MEN opisu sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b 
ustawy KN przedłożoną w materiale z dnia 1.06.2009 r., w następujących punktach:

1) wyliczanie  średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego,

2) ustalanie średniorocznej struktury zatrudnienia,
3) wskazanie  składników  wynagrodzenia  nauczycieli,  które  mają  być  uwzględniane  

do wyliczenia wysokości średnich wynagrodzeń,
4) ustalanie kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2.

Równocześnie przedstawiciele RIO, zwrócili uwagę na następujące sprawy:

1) ustawowe  terminy  wykonania  przez  JST  analizy,  o  której  mowa  w  art.  30a  oraz 
ewentualnego podziału dodatku uzupełniającego są za bardzo napięte,

2) przyjęcie  zaproponowanego  opisu  podziału  jednorazowego  dodatku  uzupełniającego 
może być jednym z wielu, lecz jest na tyle daleko idące, że nie da wskazać tego algorytmu 
podczas kontroli prowadzonych przez RIO według kryterium legalności jako powszechnie 
obowiązującego. 



Niemiej  jednak przedstawiciele  RIO pozytywnie zaopiniowali  zaproponowane przez MEN 
rozwiązanie jako propozycję docelowej regulacji.

W trakcie  spotkania  uzgodniono,  że  na  stronach  internetowych  MEN i  RIO zostanie 
opublikowane wypracowane podczas spotkania wspólne stanowisko w sprawie opisu sposobu 
wykonania przepisu art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, które przedkładamy Pani Minister  
w załączeniu. 

Ustalono również, że Departament Strategii w porozumieniu z JST wypracuje propozycję 
wzoru  sprawozdania,  o  którym  mowa  w  art.  30a  ust.  4  ustawy.  Tak  opracowany  wzór 
formularza zostanie, do dnia 31.08.2009 r., zamieszczony na ww. stronach internetowych do 
wykorzystania  przez  organy  prowadzące  szkoły  będące  jednostkami  samorządu 
terytorialnego. 

Uczestnicy  spotkania  sądzą,  iż  udostępnienie  wersji  elektronicznej  tego  wzoru 
sprawozdania wraz z proponowanym harmonogramem jego stosowania może pomóc JST w:

• sprawnym przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 30a ust. 1 
• uniknięciu konieczności wypłat dodatków uzupełniających 
• prawidłowym i terminowym przekazaniu sprawozdania do RIO 

i jednocześnie ułatwi izbom wykonanie nałożonego przez ustawę zadania.

W  przypadku  zaakceptowania  przez  Panią  Minister  zaproponowanego  powyżej 
rozwiązania Departament Strategii podejmie stosowne działania w celu przygotowania ww. 
formularza. 
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w czasie spotkania przedstawiciele RIO zaprezentowali 
stanowisko,  w  którym  wskazali  na  konieczność  nowelizacji  Karty  Nauczyciela,  między 
innymi w zakresie:

1) wprowadzenia do przepisów ustawy delegacji  dla Ministra Edukacji  Narodowej  do 
określenia  algorytmu  obliczania  średniej  struktury  zatrudnienia  i  średnich 
wynagrodzeń nauczycieli oraz wzoru formularza sprawozdania, 

2) doprecyzowania  przepisów określających  zasady podziału  dodatku  uzupełniającego 
poprzez zmianę ustawy lub wprowadzenie delegacji dla Ministra Edukacji Narodowej 
do określenia stosownego algorytmu podziału,

3) jednoznacznego wskazania w art. 30b, że izby realizują wskazany w nim obowiązek 
poprzez kontrole kompleksowe. 

Uprzejmie prosimy Panią Minister o akceptację lub przekazanie uwag do „Stanowiska 
w sprawie sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy – Karta Nauczyciela”.

W załączeniu:
1. Stanowisko  Krajowej  Rady  Regionalnych  Izb  Obrachunkowych  z  dnia  8  czerwca 

2009 r. w sprawie kontroli przez regionalne izby obrachunkowe osiągnięcia wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli – w jednostkach samorządu terytorialnego.

2. Stanowisko w sprawie  opisu sposobu wykonania  przepisów art.  30a i  30b ustawy 
Karta Nauczyciela.
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