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TEMAT: PROBLEM ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI ART. 30a KN 

Ponieważ zmiana ustawy Karty Nauczyciela Dz.U. 2009 nr 1 poz. 1 to wielka porażka 
polskiego ustawodawstwa a ostatnia propozycja zmiany art. 30a KN 
(http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/734E0FB8B398915EC125765800373A6E/$file/2436.pdf)  
procedowana w Sejmie nie usuwa jej podstawowych wad, proponuję zapoznanie się z poniższym 
opracowaniem dostępnym na stronie www.iar.pl: 

„Osiągnięcia” Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu średnich wynagrodzeń i dopłaty. 

Proponuję również zapoznanie się z poniższymi opracowaniami, które w sposób obszerny i 
szczegółowy omawiają problem średnich wynagrodzeń a zamieszczone są na stronie www.iar.pl  
  

1. Co to jest średnie wynagrodzenie nauczycieli? Jak je wyznaczyć?  
2. Jak wyznaczyć liczbę etato-wynagrodzeń? Ile ona wynosi? Co z wynagrodzeniem 

chorobowym i za czas urlopu zdrowotnego?  
3. Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje bezpodstawną wartość średnich (minimalnych) 

wynagrodzeń nauczycieli  na rok 2009 (art. 30 ust. 3 ustawy - KN) - metoda SMO.  
4. Właściwa metoda określania średnich minimalnych wynagrodzeń nauczycieli na rok 2009 (art. 

30 ust. 3 ustawy - KN) - metoda SME.  

5. Średnie (rzeczywiste) wynagrodzenie wyznaczane metodą prostą. Metoda SRP.  
6. Średnie (rzeczywiste) wynagrodzenie wyznaczone metodą średniowania po wszystkich 

grupach awansu nieperiodycznych(nie comiesięcznych)/losowych/przypadkowych elementów 
wynagrodzeń mogących wystąpić na każdej z grup awansu. Metoda SRL.  

7. Metody - sprawdzanie warunku osiągania minimalnych wynagrodzeń nauczycieli w 
poszczególnych grupach awansu zawodowego w 2009 r.   

8. Metody spełniania warunku osiągania średnich oraz kalkulacji łącznej dopłaty uzupełniającej 
na grupie awansu.  

9. Podział dopłaty uzupełniającej pomiędzy nauczycieli - metoda, która nie naraża jst na procesy 
sądowe.  

oraz 

10. List otwarty do Ministra Edukacji Narodowej z propozycją zmiany art. 30a ustawy Karta 
Nauczyciela.  

11. Czym jest średnioroczna liczba nauczycieli? Dopłat uzupełniających dla nauczycieli nie 
będzie?  

12. Komentarz do stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej: Opis sposobu wykonania 
przepisów art. 30a i 30b ustawy - Karta Nauczyciela.  

13. Notatka ze spotkania MEN i RIO w dniu 15 czerwca 2009 r.  
14. Proponowana zmiana art. 30a ustawy Karta Nauczyciela posiada jeszcze więcej wad niż 

istniejące zapisy. 
 

Pragnę Panie Posłanki i Panów Posłów poinformować, że jestem do Państwa dyspozycji w zakresie 
pomocy w opracowaniu zmian zapisów art. 30a tak, aby uzyskały prawidłową funkcjonalność.   
  
Z poważaniem 
Bogdan Stępień 
autor powyższych opracowań 
tel. 505 797 698, 15 868 6161, fax 41 243 8544, bogdan@iar.pl, www.iar.pl  
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