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Szanowny Pan   

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

Związek Nauczycielstwa Polskiego na podstawie art. 5 pkt 2 ustawy o Radzie Ministrów – 

dalej u.r.m., występuje do Prezesa Rady Ministrów o zobowiązanie Ministra Edukacji i Nauki 

do przedstawienia informacji odnośnie prac resortu edukacji w zakresie ustalenia kwoty 

bazowej dla nauczycieli w ustawie budżetowej państwa, a także planowanej wysokości 

podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w roku 2023.   

Związek Nauczycielstwa Polskiego prosi o udostępnienie treści ww. dokumentacji i 

informacji przedłożonych przez MEiN. 

Jednocześnie ZNP występuje do Prezesa Rady Ministrów o zarządzenie na podstawie art.  5 

pkt 3 u.r.m. uzgodnienia stanowisk członków Rady Ministrów, tj. Ministra Finansów i 

Ministra Edukacji i Nauki odnośnie ustalenia kwoty bazowej dla nauczycieli w ustawie 

budżetowej państwa, a także wysokości podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w roku 2023. 

Uzasadnienie 

W dniu 23 sierpnia br. Minister Edukacji i Nauki zaproponował oświatowym związkom 

zawodowym podniesienie kwoty bazowej dla nauczycieli o 9% od stycznia 2023 roku, a więc 

kwota bazowa zgodnie z deklaracją resortu edukacji miała wynosić 4 025,87 zł. Propozycja 

Ministra Edukacji i Nauki padła podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego 

pracowników oświaty. 

Tymczasem w treści art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej ustalono kwotę bazową dla 

nauczycieli w wysokości 3 693,46 zł, co stanowi wysokość kwoty bazowej ustalonej dla 

nauczycieli na zasadzie art. 93a KN, a więc stawki średniego wynagrodzenia podwyższonej 

od 1 maja br. o 4,4%. Oznacza to, że zgodnie z projektem budżetu państwa stawki 

wynagrodzenia nauczycieli w 2023 r. nie ulegną zmianie, pozostając na poziomie 

obowiązującym od 1 maja br. 

Z tego względu ZNP występuje do Prezesa Rady Ministrów o zobowiązanie Ministra 

Edukacji i Nauki do uzgodnienia z Ministrem Finansów wspólnego stanowiska odnośnie 

ustalenia wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli oraz wysokości podwyżki wynagrodzeń 

nauczycieli w roku 2023. Obecnie informacje przekazywane przez resort edukacji 

nauczycielom i partnerom społecznym są niespójne i mylące. 

Z poważaniem, 

Sławomir Broniarz /-/ 

Prezes ZNP 
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