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Rozdział 5 

Warunki pracy i wynagrodzenie 

 

Art. 30. 1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z: 

1) wynagrodzenia zasadniczego; 

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem 
świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych 
określonych w art. 54. 

2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu 
zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość 
dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania 
dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz 
trudnych lub uciążliwych warunków pracy. 

3. 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. [...] 

4. (uchylony) 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i 
Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia: 



1) corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym 
mowa w art. 42 ust. 3, oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7, oraz sposób 
udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego, 

2) sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną 
godzinę przeliczeniową i minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla 
nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym 
mowa w art. 42 ust. 4a, 

3) wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela 
do dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom 
dodatku motywacyjnego, 

4) sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od 
pracy 

- uwzględniając stopnie awansu zawodowego, poziom wykształcenia 
nauczycieli i wymiar zajęć obowiązkowych, stanowiska kierownicze w szkole i 
sprawowane funkcje, stopień zaangażowania nauczycieli w pracę oraz 
zapewniając, że wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy uwzględnia 
osobistą stawkę zaszeregowania nauczyciela i dodatek za warunki pracy. 

 

6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, 
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: 

1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz 
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 
34, 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw,  z zastrzeżeniem art. 35 
ust. 3, 

3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa 
w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych 
przepisach - w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, 
składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na 
obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 
średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3. 

6a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli. [...] 

 

Art. 30a.[...]  

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób opracowywania sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, w szczególności: 

1) sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3, 



2) sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli, 

3) sposób ustalania kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2, 

4) sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego - a także 
wzór formularza sprawozdania, uwzględniając okres obowiązywania kwoty bazowej, 
o której mowa w art. 30 ust. 3, okresy zatrudnienia, w których nauczyciele nie są 
wliczani do średniorocznej struktury zatrudnienia, oraz zmiany wysokości 
wynagrodzeń i struktury zatrudnienia nauczycieli wynikające z uzyskiwania przez nich 
kolejnych stopni awansu zawodowego. [...] 

 

Art. 33. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% 
wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych 
poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia zasadniczego. [...] 

 

Art. 35. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji 
programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach 
ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 
1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi 
większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w 
wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. [...] 

 

Art. 35a. 1. Nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 1, którzy w ramach programów 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę 
prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób 
określony w art. 35 ust. 3. [...] 

 

Art. 39.[...] 

3. Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu 
miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, 
wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. 

 

4. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już 
wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. 
Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie 
wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie 
uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni 
miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3. 

 

Art. 40. Prawo do wynagrodzenia gaśnie z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w 
którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy. [...] 
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