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Wstęp

Pomimo kluczowej roli edukacji w rozwoju społeczeństw pomiędzy rokiem 1989 
a 1997 nie doszło do zmian, które można by ocenić jako zasadnicze. W roku 1997 
cechą charakterystyczną systemu wciąż był dotychczasowy ustrój szkolny: 8-kla-
sowa szkoła podstawowa, liceum i szkoły zawodowe. Pierwszych zmian dokona-
no w listopadzie 1991 r., kiedy to powołano ustawę o systemie oświaty. W 1990 r. 
gminy przejęły do prowadzenia przedszkola, a od 1992 r. uzyskały prawo do 
przejmowania innych szkół i placówek. 

Za rok przełomowy w pracach nad doskonaleniem systemu należy uznać rok 
1997. W kwietniu tego roku przyjęto Konstytucję RP, warunkującą podjęcie znacz-
nie szerszych działań reformatorskich. Ponadto konsekwentnie wystąpiły inne 
sprzyjające warunki, tj. zmiany ustrojowe (powiaty od 1.1.1999 r.), narastający niż 
demograficzny oraz proces dostosowawczy do Unii Europejskiej. 

Pozwoliło to na sformułowanie celu zasadniczego – poprawę jakości kształcenia 
oraz celów systemowych i branżowych. Za najważniejsze obszary zmian należy 
uznać zarządzanie szkołami – przekazanie oświaty samorządom terytorialnym 
– oraz finansowanie oświaty, a co za tym idzie – również sprawy związane z pła-
cami w oświacie.

Kwestia wynagrodzeń w oświacie nie należy do najłatwiejszych. Wynika to m.in. 
z faktu, że ustawodawca odrębnie uregulował zasady ustalania wynagrodzeń 
dla nauczycieli i dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych 
w placówkach oświatowych. Ponadto, Karta Nauczyciela – ustawa regulująca 
stosunki pracy wykonywane przez najliczniejszą grupę zawodową sektora finan-
sów publicznych – jest jednym z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych 
w Polsce. Ustawa ta szczegółowo opisuje kwestie związane w wynagrodzeniami 
nauczycieli, jednak są one bardzo często modyfikowane. 

Niniejsza publikacja kompleksowo omawia zagadnienia związane z wyliczaniem 
wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. Książka, 
dla Państwa wygody, została podzielona na trzy części: komentarz i przykłady, 
problemy szczegółowe – pytania i odpowiedzi, akty prawne. 

W części komentarzowej szczegółowo opisano wszystkie składniki płacy nauczy-
ciela – wynikające z ustawy KN lub przepisów powszechnych – szczególną uwa-
gę zwracając na kwestie budzące wątpliwości. Ponadto, oddzielenie omówione 
zastały kompetencje administracji rządowej w zakresie płac nauczycielskich oraz 
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zasady ich podwyższania przez samorządy terytorialne, a także kompetencje 
organu prowadzącego szkołę, będącego jednostką samorządu terytorialnego 
w zakresie ustalania wynagrodzeń.

W części zawierającej problemy szczegółowe znajdują się odpowiedzi Ekspertów, 
na pytania zadawane przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się płacami 
w oświacie. Niniejsze opracowanie zawiera również teksty jednolite 28 najistot-
niejszych aktów prawnych, niezbędnych przy naliczaniu wynagrodzeń w oświa-
cie, które znajdą Państwo także na płycie CD, dołączonej do publikacji.
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