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Według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 19 ust. 2 i 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz 
stosownie do postanowień uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 
1006, z późn. zm.), w załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, z uprzejmą prośbą 
o zaopiniowanie projektu w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania.

Uprzejmie wyjaśniam, że zmiany zawarte w projekcie rozporządzenia 
są związane ze zmianą wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli. Zgodnie 
z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 571) od dnia 
1 września 2020 r. kwota bazowa dla nauczycieli będzie wynosiła 3 537,80 zł. 
Zmiana kwoty bazowej będzie skutkować wzrostem wynagrodzenia średniego 
nauczycieli o 6% w porównaniu do wynagrodzenia średniego obowiązującego 
od 1 stycznia 2020 r. W związku z powyższym, w celu zachowania 
dotychczasowej struktury wynagrodzenia nauczycieli, w ślad za wzrostem 
kwoty bazowej, w projekcie rozporządzenia proponuje się zwiększenie 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli  również o 6%. Zgodnie 
z art. 5 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 278) podwyższenie 
wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną dla 



nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2020, obowiązującą od dnia 
1 września 2020 r., następuje nie później niż do dnia 30 września 2020 r., 
z wyrównaniem od dnia 1 września 2020 r.

Z uwagi zatem na potrzebę pilnej nowelizacji rozporządzenia zwracam 
się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii na temat załączonego 
projektu w skróconym terminie ustawowym.

Uprzejmie proszę o przesłanie opinii na piśmie lub drogą elektroniczną 
w wersji edytowalnej na adresy: sekretariat.dwst@men.gov.pl, 
Barbara.Antosiewicz@men.gov.pl oraz Anna.Boder@men.gov.pl. 

        Z wyrazami szacunku

Otrzymują:

1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
2) Forum Związków Zawodowych;
3) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”;
4) Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego;
5) Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”;
6) Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata”;
7) Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”;
8) Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność im. ks. J. Popiełuszki”;
9) Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata”;
10) Sekcja Oświaty KNSZZ „Solidarność 80”;
11) NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych;
12) Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”;
13) Komisja Krajowa Federacji Regionów i Komisji Zakładowych „Solidarność 

80”;
14) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”;
15) Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce;
16) Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
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