
Uchwała Nr 15/2022 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 12 maja 2022 r.  

 

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela  

oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

 

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. (pismo 

DWST-WPZN.5020.1.2022.EW), projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stosownie do art. 329 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 

574, z późn. zm.), Rada Główna przedstawia następującą opinię. 

Rada Główna pozytywnie opiniuje kierunek zmian zmierzający do przywrócenia prestiżu 

zawodowi nauczyciela poprzez odbiurokratyzowanie pracy nauczyciela, w tym związanej ze 

„sztucznym” dokumentowanie samodoskonalenia w celu osiągnięcia kolejnych stopni awansu 

zawodowego, podniesienie zarobków, szczególnie początkujących nauczycieli. Rada zwraca 

jednocześnie uwagę, że poziom wynagrodzenia polskich nauczycieli jest nadal 

niezadawalający biorąc pod uwagę znaczenie dobrej edukacji dla przyszłości kraju. Pensje 

nauczycieli zamiast znacznie rosnąć relatywnie maleją. Jak podaje Gazeta Prawna z dnia 

2.05.2022 r., relacje pensji nauczycieli w stosunku do pensji minimalnej w latach 2000-2021 

wynosiły: 

- nauczyciele stażyści 115% (2000 r.) i 97% (2021 r.) 

- nauczyciele dyplomowani 158% (2000 r.) i 134% (2021 r.). 

Niskie wynagrodzenie jest jedną z głównych przyczyn niepodejmowania trudu bycia 

nauczycielem przez najlepszych absolwentów polskich uczelni. Nie sprzyja temu też 

odnoszenie wynagrodzenia nauczycieli do kwoty bazowej ustalanej w sposób arbitralny w 

corocznej ustawie budżetowej. Rada uważa, że pensje nauczycieli powinny być kształtowane 

w odniesieniu do średniej krajowej. 

Z jednej strony projekt ustawy zmierza do odbiurokratyzowania pracy nauczyciela, a z drugiej 

wprowadza obligatoryjne konsultacje dla uczniów i rodziców w ilości 1 godziny tygodniowo 

poza pensum dydaktycznym. Rada dostrzega wagę i potrzebę możliwości kontaktów 

nauczycieli z uczniami i ich rodzicami w ramach zorganizowanych konsultacji. Ustawa 

powinna zobowiązywać szkoły do organizacji tego przedsięwzięcia, natomiast sposób 

organizacji i ich zakres powinny przynależeć samym szkołom (nauczycielom, rodzicom i 

uczniom). 

W projektowanej ustawie  proponuje się przedłużenie członkostwa w komisjach 

dyscyplinarnych do trzech pełnych, następujących po sobie kadencji oraz inne porządkujące 

zmiany. Rada Główna nie zgłasza do tych propozycji zastrzeżeń. 

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki. 

         Przewodniczący 

       Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 
                  Prof. Marcin Pałys 


