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12 lutego 2020 r. ZNP złożyło w Sejmie wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zarejestrowania 

komitetu inicjatywy obywatelskiej wraz z projektem i podpisami obywateli.

Postanowienie o przyjęciu wniosku wydała 

20 lutego Marszałek Sejmu RP , Elżbieta Witek. 

Fakt ten oznacza, że możemy zbierać podpisy!

USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli 

Art. 1. Ustawa reguluje tryb postępowania w sprawie wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, o 

której mowa w art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 



O CO CHODZI W NASZEJ PROPOZYCJI?

▪ Zmiana sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia 

nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela

▪ Nasza propozycja polega na powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym 

wynagrodzeniem w kraju. 

▪ Wynagrodzenie - określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego 

w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

Dlaczego w III kwartale? To efekt kalendarza prac nad budżetem państwa. 

Informację na temat wynagrodzeń w IV kwartale Główny Urząd Statystyczny publikuje w marcu roku 

następnego.  Czyli wtedy, gdy Sejm już ma za sobą prace nad budżetem. 



Dysproporcja pomiędzy 
zarobkami nauczycieli a sytuacją 

na rynku pracy jest coraz 
większa

Taka sytuacja obniża prestiż zawodu nauczyciela.

Sprawia też, że nauczyciele 
rezygnują z pracy w szkole, bo 

rynek pracy oferuje wyższe 
wynagrodzenia.



Jak to było i jak jest…..



Jak to było i jak jest…..



Przeciętne wynagrodzenie 
w gospodarce w III kwartale 2019 r….

…według GUS wyniosło 4931,59 zł. 

Wynik ten jest aż o 7,7% wyższy w stosunku do trzeciego kwartału 

2018 r. 

oraz o 1,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem. 



Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej popierający projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

Art. 30 ust 3 – jest: Proponuje się:

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla: 

1) nauczyciela stażysty - 100%,

2) nauczyciela kontraktowego - 111%,

3) nauczyciela mianowanego - 144%,

4) nauczyciela dyplomowanego - 184%

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli 

corocznie w ustawie budżetowej. 

3. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi 

dla:

1) nauczyciela stażysty - 90%,

2) nauczyciela kontraktowego - 100%,

3) nauczyciela mianowanego - 125%,

4) nauczyciela dyplomowanego - 155%

- przeciętnego wynagrodzenia w trzecim 

kwartale poprzedzającego roku 

budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 

pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 

oraz z 2019 r. poz. 39).”

Aktualna kwota bazowa: 3 337,55 zł.  - tyle 

ma osiągać stażysta średnio w jst

PRZECIĘTNE ….. - 4931,59 zł. 

TU STAŻYSTA średnio: 4438, 43zł

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=2#P2A6
https://sip.lex.pl//document/16832385?unitId=art(20)pkt(1)lit(a)&cm=DOCUMENT


O ILE WALCZYMY W PRZYPADKU ŚREDNICH PŁAC?

średnie wynagrodzenie nauczycieli – w dużym uproszczeniu – wynagrodzenie zasadnicze 

wraz z m.in. dodatkami i godzinami ponadwymiarowymi, 13-tką, nagrodami, odprawami, na 

danym stopniu awansu, w danej jednostce samorządu….. 

▪ dla nauczyciela stażysty – 4438,43 zł (to o 24,81 proc., czyli 1101 zł więcej niż obecnie)

▪ dla nauczyciela kontraktowego – 4931,59 zł (to o 24,88 proc., czyli 1227 zł więcej niż 
obecnie)

▪ dla nauczyciela mianowanego – 6164,49 zł (to o 22,04 proc., czyli 1358 zł więcej niż 
obecnie)

▪ Dla nauczyciela dyplomowanego – 7643,97 zł  (to o 19,67 proc., czyli o 1502 zł więcej niż 
obecnie)



Związek zaproponował, by w art. 30 ust. 5 KN zapisać, że stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określa w 

rozporządzeniu ministerstwo edukacji, tak aby kwota wynagrodzenia zasadniczego 

dla nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem 

pedagogicznym stanowiła co najmniej 100 % przeciętnego wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie zasadnicze na pozostałych poziomach awansu i wykształcenia byłoby proporcjonalnie 

niższe, z tym, że wynagrodzenie stażysty z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym 

stanowiłoby co najmniej 73% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

A CO Z WYNAGRODZENIEM ZASADNICZYM?



Symulacja wynagrodzeń zasadniczych: w uzasadnieniu projektu

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel 

stażysta

nauczyciel 

kontraktowy

nauczyciel 

mianowany

nauczyciel 

dyplomowany

1
Tytuł zawodowy magistra z 

przygotowaniem pedagogicznym

3599,63 zł

2782 zł

wzrost:

817,63 zł 

22,72 %

3697,70 zł

2862 zł

wzrost:

835,7zł

22,6%

4198,75 zł

3250 zł 

wzrost:

948,75 zł

20,6%

4931,59 zł 

3817 zł

wzrost:

1114,59 zł

20,6%

2

Tytuł zawodowy magistra bez 

przygotowania pedagogicznego, 

tytuł zawodowy licencjata 

(inżyniera) z przygotowaniem 

pedagogicznym

3185,80 zł

2617 zł

wzrost:

568,80 zł

17,85%

3241,53 zł

2663 zł 

wzrost:

578,53 zł

17,85%

3658,75 zł

2832 zł

wzrost:

826,75 zł

20,6%

4294,43 zł

3324 zł 

wzrost:

970,43 zł

20,6%

3

Tytuł zawodowy licencjata 

(inżyniera) bez przygotowania 

pedagogicznego, dyplom 

ukończenia kolegium 

nauczycielskiego lub 

nauczycielskiego kolegium języków 

obcych, pozostałe wykształcenie

3165,09 zł

2600 zł

wzrost:

565,09 zł

17,86%

3185,80 zł

2617zł 

wzrost:

568,80 zł

17,85%

3211,45 zł

2638 zł

wzrost:

573,45 zł

17,86%

3753,43 zł

2905 zł 

wzrost:

848,43 zł

20,6%



ABY PROJEKT TRAFIŁ POD OBRADY SEJMU:

Art. 13. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w terminie 3 

miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu lub postanowienia Sądu 

Najwyższego stwierdzającego prawidłowo złożoną liczbę podpisów popierających projekt 

ustawy. 

Art. 10. 

1. Pełnomocnik komitetu wnosi do Marszałka Sejmu projekt ustawy z załączonym wykazem 

podpisów obywateli popierających projekt. 

2. Projekt ustawy wraz z załączonym wykazem podpisów obywateli popierających projekt 

nie może zostać wniesiony później niż 3 miesiące od daty postanowienia Marszałka Sejmu o 

przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

Czyli: 20 lutego + 3 miesiące = 20 maja  

(MAX TERMIN PRZEKAZANIA LIST PODPISÓW)





Art. 9.

1. W miejscu zbierania podpisów obywateli musi być wyłożony do wglądu projekt ustawy. 

2. Obywatel udziela poparcia projektowi ustawy, składając na wykazie, obok swojego imienia (imion) i 

nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. 

Klauzula informacyjna dotycząca RODO będzie wyłożona do wglądu podczas 

składania podpisów przez obywateli popierających

projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.

3. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi ustawy jest nieskuteczne.

NIC NIE SKREŚLAMY, NIE PIECZĘTUJEMY KART, WYPEŁNIAMY CZYTELNIE!!

USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli 



Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

dla osób popierających inicjatywę ustawodawczą

w sprawie zmiany ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 

1982 r. 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)

W związku z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych

osobowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazuje

Pani/Panu następujące informacje:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek

Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul.

Smulikowskiego 6/8, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze

Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem

0000150507, adres e-mail: znp@znp.edu.pl

W strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego powołano

Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za

pomocą adresu e-mail: iod@znp.edu.pl

2. …..itd…….

mailto:iod@znp.edu.pl


CO MUSIMY ZROBIĆ???

odbierz 
upoważnienie 

i inne 
materiały

Krok 
1 

Powiel listy 
do  zbierania 

podpisów, 
teksty 

projektu 
ustawy, RODO

Krok 
2 

Zrób zebranie, 
wytłumacz, 

przekaż 
materiały, 

zbierz 
pierwsze 

podpisy…..

Krok 
3 



CO MUSIMY ZROBIĆ???

Odbierz listy 
poparcia ze 

szkół,  policz, 
podsumuj 

oddane głosy

Krok 
4 

Przekaż listy z 
podpisami i 

podsumowanie 
do Okręgu max 
do 26 kwietnia

Krok 
5 

Obserwuj 
proces 

legislacyjny i 
rozmawiaj z 

nauczycielami

Krok 
6



ILE PODPISÓW???

▪ Aby Sejm zajął się projektem, podpisów tych 
należy zebrać minimum 100 tys. 

▪ Naszą ambicją jest zebrać ich jak najwięcej

▪ Zbieramy od członków ZNP – pracujących i 
emerytów, ich rodzin

▪ Od wszystkich innych nauczycieli i 
pracowników szkół i przedszkoli, ich rodzin

▪ Popierających nas rodziców uczniów 

▪ I od wszystkich dorosłych ludzi dobrej woli 

▪ Spróbujmy co najmniej 2x tyle podpisów co 
członków ZNP w każdym Oddziale……



Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania:

Czy popierasz obywatelski projekt ustawy 

dotyczący powiązania wysokości 

wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym 

wynagrodzeniem?

 Tak, popieram obywatelską inicjatywę 

ustawodawczą (96%, 1 079 głosów)

 Nie, odpowiadają mi obecne zasady 

kształtowania wynagrodzeń (3%, 29 głosów)

 Trudno powiedzieć (2%, 20 głosów)

Głosujących: 1 128



HANNA JAKUBEK

i… do roboty!!!!




