Chcemy godnie zarabiać!
12 (niewygodnych) faktów o pensjach w oświacie i finansowaniu edukacji
Mizeria w portfelu. Ile (naprawdę) zarabiają nauczyciele? Od 1 kwietnia 2018 r. stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wzrosły o 5,35 proc. i wynoszą dla: stażysty – 1751 zł netto*, kontraktowego – 1798 zł , mianowanego
– 2033 zł , dyplomowanego – 2377 zł.
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Podwyżka tylko o 3,75 proc.! Dlaczego? W skali całego
roku wynagrodzenie nauczycielskie wzrosło tylko o 3,75
proc., a biorąc pod uwagę szacowany wskaźnik inflacji, realna
podwyżka była jeszcze niższa, zaledwie o 1,45 proc.
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Według MEN jest lepiej. Skąd oni to wzięli? Ministerstwo edukacji posługuje się dużo wyższymi kwotami, operując tzw. średnim nauczycielskim wynagrodzeniem, które tak
naprawdę istnieje tylko na papierze. W ten sposób próbuje zamaskować mizerię nauczycielskich pensji.
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Podwyżka z własnej kieszeni. Jak to możliwe? W tym
roku wszedł w życie pakiet cięć w oświacie autorstwa
Anny Zalewskiej. 1 stycznia br. nauczyciele stracili prawo do lokalu mieszkalnego, dodatek mieszkaniowy, możliwość korzystania z urlopu zdrowotnego na dotychczasowych zasadach.
Od 1 września stracą: dodatek na zagospodarowanie i dotychczasowe możliwości awansowania w zawodzie. Budżet państwa
już w 2019 r. zaoszczędzi na tym 23 mln zł!
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Jakby tego było mało, MEN pozwala na pracę za darmo! Ministerstwo edukacji likwidując tzw. godziny karciane wprowadziło rozwiązania, które pozwalają samorządom i dyrektorom zmuszać nauczycieli do pracy w ramach wolontariatu
oraz tzw. godzin statutowych – za darmo!
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Na tle innych zawodów. W markecie zarobisz więcej!
Niedawno jeden z nauczycieli w liście otwartym do minister
edukacji porównał oferty pracy w jednym z supermarketów z tym,
co może zaproponować nauczycielowi szkoła. Pracownik sklepu ma
gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze 3550 zł brutto!
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W gospodarce 338 zł podwyżki, a dla nauczycieli…
To nie jest dowcip! W 2017 r. pracownik w Polsce dostał
średnio 338 zł podwyżki. Nauczyciel – jedynie 20 zł tzw. waloryzacji. Tak mówią twarde dane GUS.
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Nauczyciele najgorzej wynagradzani wśród specjalistów. Raport Głównego Urzędu Statystycznego „Struktura
wynagrodzeń według zawodów” pokazuje natomiast, że nauczyciele to jedna z najgorzej wynagradzanych profesji wśród specjalistów.

8

Finansowo nadal w ogonie Europy. Na niskie zarobki polskich nauczycieli zwracają uwagę instytucje międzynarodowe. Według raportu OECD „Education at a Glance 2016” polski nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej zarabia ok. 25,8 tys. dol.
To żałośnie mało przy średniej OECD ponad 56 tys. dol.
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Kraje rozwinięte inwestują w edukację, a Polska?
Według GUS wydatki publiczne na oświatę z budżetu
państwa oraz samorządów wyniosły w 2016 r. 67,6 mld zł,

10

czyli 3,7 proc. produktu krajowego brutto (PKB). To najmniej
w ostatnich kilkunastu latach. Tymczasem państwa wysokorozwinięte wydają na oświatę średnio 5,2 proc. PKB.
Są jednak rzeczy, na których MEN nie oszczędza…
Anna Zalewska otrzymywała w 2017 r. „comiesięczne nagrody” w łącznej kwocie 75,1 tys. zł brutto. Prawie 270 tys. zł
pochłonęła produkcja czterech spotów promujących reformę.
Remont siedziby MEN kosztował w latach 2016-2017 ponad
4,5 mln zł. Setki milionów złotych kosztowało wdrożenie
w 2017 r. przeforsowanej przez Annę Zalewską reformy edukacji.
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Tak dalej być nie może! Wydatki państwa na edukację
są za niskie. Bez zwiększenia wydatków na oświatę nie będzie możliwa ani poprawa jakości edukacji, ani odczuwalny przez
pedagogów wzrost zarobków. Stać nas na inwestowanie w edukację i nauczycieli – kraj się bogaci. Nie stać nas na oszczędzanie
na edukacji.
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*Stawki netto podajemy w przybliżeniu, po uwzględnieniu kwoty wolnej od
podatku, zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS

