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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  

Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 

Tytuł 
Projekt rozporządzenia zmianiającego rozporzadzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy     

Autor   Minister Edukacji Narodowej 

Projekt z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd  

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Katarzyna Liszka-Michałka 

e-mail kl@zpp.pl 

tel. 18 477 96 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

OSR Należy zapewnić środki w części 
oświatowej subwencji ogólnej na 
całkowite pokrycie wzrostu 
minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla nauczycieli w roku 
2017.  

Związek Powiatów Polskich nie 
neguje samego faktu wzrostu 
minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla nauczycieli ale 
kategorycznie sprzeciwia się 
wprowadzaniu przedmiotowych 
podwyżek w sytuacji, kiedy środki 
subwencji oświatowej na rok 2017 
nie przewidują rzeczywistego 
pokrycia wydatków na ten cel 
(subwencja na rok 2017 wzrasta co 
prawda o 1% ale po dokonanych w 
ostatnim czasie przez resort edukacji 
zmianach okazuje się, że samorządy 
powiatowe w ogólnym rozrachunku 
– globalnie otrzymają kwotę niższą 
niż w roku ubiegłym). Wyliczenia 
resortu edukacji sugerowały co 
prawda, że zmiany w zakresie 
algorytmu podziału subwencji na rok 
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2017 i relokacja środków pozwoli na 
ujęcie w środkach subwencji 
podwyżek minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego dla 
nauczycieli, jednak w rzeczywistości 
dojdzie do sytuacji, że różnicę w 
mniejszym lub większym stopniu 
będą musiały pokryć samorządy. Co 
więcej sama Ocena Skutków 
Regulacji jest niekonsekwentna, 
ponieważ w wierszu 6 z jednej 
strony wpisano, że rozporządzenie 
nie spowoduje skutków finansowych 
dla budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego a już w wersie poniżej 
jest mowa o tym, że środki na 
podwyżkę minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego dla 
nauczycieli zabezpieczone są w 
dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego w tym m.in. w części 
oświatowej subwencji ogólnej. Taki 
zapis wskazuje wprost, że resort 
edukacji zdaje sobie sprawę, że 
część oświatowa subwencji ogólnej 
nie skompensuje podwyżek 
minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla nauczycieli i 
samorządy będą musiały na ten cel 
wykorzystać inne dochody własne.  

  
 
 
 
 
 
 


