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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Trwające od wielu miesięcy negocjacje między rządem a środowiskami reprezentującymi nauczycieli nie 

przynoszą żadnych rezultatów. Odnoszę wrażenie, że ważniejszy od poszukiwania rozwiązania staje się me-

dialny przekaz, a przedstawiciele rządu podważają argumenty nauczycieli. 

Niewątpliwie pracownicy polskich szkół należą do najniżej opłacanych w krajach OECD, a wprowadzenie 

w trakcie trwania negocjacji prospołecznych rozwiązań o wartości 42 miliardów zł i nieujęcie w nich kwestii 

nauczycieli polskich szkół musiało zaskutkować radykalizacją protestu. Rozumiem nauczycieli i popieram 

ich żądania podwyżki wynagrodzeń o 1 tysiąc zł miesięcznie. 

Jednocześnie wyrażam zaniepokojenie słowami Pana Premiera wypowiedzianymi 4 marca o tym, że „sa-

morządy często oszczędzają na nauczycielach”. Jest to stwierdzenie nieprawdziwe i krzywdzące samorządy. 

Według Związku Miast Polskich w 2017 r. samorządy dołożyły ze środków własnych ok. 14,8 miliarda zł 

do subwencji oświatowej. W moim okręgu wyborczym (powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski i lidzbar-

ski) samorządy w latach 2017 i 2018 dołożyły do subwencji oświatowej co najmniej 200 milionów zł rocznie, 

kosztem ważnych zadań własnych. Samorządowcy informują, że wzrost subwencji nie pokrywa nawet wzro-

stu płac wprowadzonych decyzją państwa. Taka sytuacja nie może trwać wiecznie. Podważa sens samorząd-

ności, skoro samorządy muszą finansować decyzje władz centralnych. 

Panie Premierze, w związku z powyższym uważam, że zasadne są sugestie związków reprezentujących 

samorządy terytorialne (m.in. Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP), by obowiązek wypłat 

wynagrodzeń nauczycielskich przejął bezpośrednio budżet państwa. 

Proszę Pana o refleksję i ustosunkowanie się do niżej przedstawionych problemów i pytań. 

1. Czy rząd rozważa przejęcie obowiązku wypłat wynagrodzeń nauczycielskich przez budżet państwa? 

Byłoby to logiczne rozwiązanie, bo przecież to państwo określa zasady płacowe, więc powinno wziąć też na 

siebie odpowiedzialność za ich realizację. 

2. Czy rząd dokona rewizji wysokości subwencji i zrekompensuje samorządom poniesione koszty podwy-

żek płac wprowadzonych w 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r.? W moim okręgu wyborczym zdarza się, że sub-

wencja z trudem pokrywa tylko koszty płac. 

3. Czy rząd planuje – w dialogu z samorządami – zdefiniowanie zakresu odpowiedzialności finansowej 

państwa za finansowanie oświaty realizowanej w samorządach, by była pełna jasność, za co finansowo od-

powiada rząd, a za co samorząd? Samorząd powinien być partnerem dla rządu, a nie tylko wykonawcą jego 

decyzji. 

Z poważaniem 

Jerzy Wcisła 
 


