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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 7 kwietnia 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 

(druk nr 677) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli. 

W wyniku wprowadzanych zmian – w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 

2022 r. – średnie wynagrodzenie nauczycieli, ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 

ustawy – Karta Nauczyciela, zostanie zwiększone o 4,4%. 

Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli ma nastąpić nie później niż do dnia 

30 czerwca 2022 r., z wyrównaniem od dnia 1 maja 2022 r. 

W związku z powyższym ustawa przewiduje, że w roku 2022 część oświatowa 

subwencji ogólnej zostanie zwiększona o kwotę 1 671 100 tys. zł pochodzącą ze środków 

rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu 

jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych. 

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zostanie odpowiednio uwzględnione 

w wypłacanych w roku 2022 – z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – dotacjach 

udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom, 

prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

oraz  osoby fizyczne. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela został wniesiony z inicjatywy 

poselskiej (druk sejmowy nr 2099). 

Marszałek Sejmu skierowała projekt do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 

do pierwszego czytania. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie oraz rozpatrzyła projekt 

ustawy na posiedzeniu w dniu 23 marca 2022 r. i wniosła o jego uchwalenie w kształcenie 

zaproponowanym w sprawozdaniu (druk nr 2106). W odniesieniu do przedłożenia 

poselskiego zostały wprowadzone zmiany o charakterze legislacyjnym. 

Podczas drugiego czytania, na posiedzeniu Sejmu w dniu 23 marca 2022 r., zgłoszono 

6 poprawek. Poprawki zmierzały do podniesienia proponowanej wysokości wzrostu 

średniego wynagrodzenia nauczycieli o 6 %, 10% albo 20%. Ponadto zakładały odpowiednie 

zwiększenie w roku 2022 części oświatowej subwencji ogólnej. Poprawki nie uzyskały 

poparcia. 

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r. 

Ustawa została przyjęta jednogłośnie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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