
Prognoza na rok 2021 uczyniona na 
podstawie mącenia w roku 2020 

Pierwsze pytanie dotyczące roku 2021 . Czy za rok 2021 także będzie się przeprowadzać  

analizę wydatków?  

 

No pewnie, że tak i już nawet wiadomo z jakimi 

problemami 

Wytłumaczenie, wyjaśnienie i uzasadnienie owego „tak” najprostsze 
z możliwych (no tak proste, że aż na czytanie wszystkiego, co dalej jest tu sugerowane, to i czasu pewnie 
szkoda…): jutro już będziemy mówić, że oto jest już przecież rok 2021 – i będzie to fakt; w ciągu kolejnych 
dni, tygodni i miesięcy roku 2021 wydatki na wynagrodzenia nauczycieli będą ponoszone (i to w nie 
zmienionym stanie prawnym wynikającym z KN) – i będzie to kolejny powszechny i prosty fakt; no i 
w odniesieniu do ponoszenia tych wydatków będzie funkcjonował art. 30a; i istnieje dość oczywista 
i fundamentalna zasada stosowania prawa – że nie działa prawo wstecz (choć obecnie znam już wielu 
„płaskoziemców”, dla których jest to zbyt odkrywcze lub może zbyt trudne?); zatem przez wiele kolejnych 
dni, tygodni i miesięcy będzie dalej obowiązywać ustawa Karta Nauczyciela i zawarty w niej art. 30a ust. 1.: 
„W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący […] przeprowadza analizę poniesionych 
w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli […].”…  

I po co tu dalej cokolwiek pisać? A może zbyt to jest proste i zbyt oczywiste i warto może jeszcze parę słów 
napisać? 

No jednak, nie. Nie jest to już ani proste, ani oczywiste, bo oczywistym także ponad miarę oczywistości, 
jest i ten prosty fakt, że żyjemy obecnie w kraju łamania zasad fundamentalnych (no, przesadziłem – nie 
tyle łamania, co słusznego interpretowania względem doraźnych i jedynie słusznych celów). W roku 
2021 będziemy świadkami dalej idącego, niż dotąd, awanturnictwa oznaczonego już od dawna „słusznym” 
hasłem „zlikwidujmy Kartę Nauczyciela”. W roku 2020 zaistniały nieudolne próby „zhakowania” (w 
dosłownym znaczeniu tego zwrotu) art. 30a i w zasadzie to już wiadomo, co pozostanie po nim w roku 
2021. 

Wystarczy przestudiować historię „hakowania” art. 30a w roku 2020 (historia ta jest dostępna poniżej 

w części „Historia mącenia w roku 2020”. 

- w roku 2021 „woda będzie mącona” w zupełnie analogiczny sposób; już się właśnie znowu pojawiają 
teksty o „czternastkach” i „dodatkach wyrównawczych” – w styczniu 2021 skala deprecjonowania 
nauczycieli przerośnie styczeń 2020. 

Najbardziej prawdopodobny (wręcz już wiadomy) scenariusz jest następujący: około lutego, marca 
dowiemy się o istnieniu „intensywnych” i „przełomowych” prac nad zmianami prawa oświatowego, w tym 
Karty Nauczyciela, w tym art. 30a (to ostatnie pod hasłem „oczekiwanego uchylenia”); i to „uchylenie” 
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nastąpi albo w trakcie trwania roku 2021, albo od 01.01.2022; moim zdaniem zwycięży bardziej właściwa 
dla obecnych czasów awanturnicza i rewolucyjna opcja – „w trakcie roku 2021” – ponieważ owo 
„uchylenie” i wiele innych „równie użytecznych ruchów” będzie podporządkowane wmawianiu idei: „co 
prawda nie ma podwyżek, ale tak zmieniamy prawo, żeby wyszło na to, że podwyżki są” (a to, że jest 
w tym wewnętrzna sprzeczność, już nie jest przecież od dawna w powszechnym sterowanym odbiorze 
dostrzegalne); już to było „trenowane” i się sprawdziło – cichutko zabrać co się da i głośno rozdawać 
z części tego, co się zabrało; i wyjątkowo wysokie w tym roku jednorazowe dodatki uzupełniające 
znakomicie będą się do wypełniania takich celów nadawać (dlatego musiały po raz kolejny zaistnieć); 
„najciekawszym” będzie to, że „uchylaniu” będzie towarzyszyć dość oczywiste twierdzenie, że właśnie 
w wyniku tego „uchylania” nie trzeba będzie już za rok 2021 przeprowadzać analizy, czyli będzie 
promowany stan przeciwny stanowi Praworządności, w którym to stanie obowiązuje między innymi dość 
także prosta zasada „tempus regit actum”. 

Czy utożsamiasz się Czytelniku z zasadami Państwa Praworządnego, a tu z zasadą „tempus regit actum”. 
Już dziś Cię na to uczulam, bo z jednej strony, dużo będzie uczynione, żebyś tejże zasady „nie poczuł” (i 
będziesz nabierał przekonania, że za rok 2021 analizy przeprowadzać nie trzeba będzie – już nabierałeś 
Czytelniku takiego przekonania nawet w odniesieniu do roku 2020), a ja, bez specjalnych starań, będę siłą 
rozpędu (jak i wielu mi podobnych) w roku 2021 po stronie tych (tu głównie nauczycieli), którzy winni 
w stosownym czasie się o swoje upomnieć i w głowie mi się dziś nie mieści, że zaistnieje choćby jeden Sąd, 
który z właściwą troską nie pochyli się nad powszechnym wtedy problemem (tu więcej o tym – choć było 
to przewidywane błędnie już w odniesieniu do roku 2020: 
http://art30a.ucoz.pl/news/zbliza_sie_wysoce_trudny_okres/2020-10-19-261). 

Czyli aplikacja na rok 2021 musi przewidywać możliwość „uchylenia” z jednoczesną koniecznością 
przeprowadzenia analizy za okres od 01.01.2021 do „dnia uchylenia” – taka aplikacja będzie udostępniana 
już od lutego 2021. 

Pierwsze „jaskółki” nadchodzących zmian dziś już „rytmicznie, melodyjnie i kwieciście” wybrzmiewają 
następująco: „zapowiadamy intensywną pracę w oparciu o pewne zadania, które przedstawiono do 
akceptacji panu premierowi i kierownictwu ugrupowania”; „wypełnimy luki nową treścią legislacyjną tam, 
gdzie one powstały na etapie wdrażania”; „jednoznacznie uregulujemy kwestie odpowiedzialności 
finansowej za poszczególne zadania organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, państwa 
polskiego”; „musisz być dobrym człowiekiem, by dostać się do nieba”… - tymczasem jest to tylko tkana 
taka „pajęczyna fajnych treści”, za którą nie jest wiadome, co się znajduje, ale wibracje już działają i ofiary 
przyciągają. 

Historia mącenia w roku 2020 

Co będzie najpoważniejszym problemem roku 2020? 

http://art30a.ucoz.pl/news/co_bedzie_najpowazniejszym_problemem_roku_2020/2020-01-11-219  

 

Możliwe są następujące trzy scenariusze: 

(1) awanturniczymi metodami „profesjonalnie” pozorowanymi jako 
w pełni i powszechnie pożądane, akceptowalne i zgodne 
z obowiązującym porządkiem prawnym ruguje się ustawę Karta 

Nauczyciela i zastępuje ustawą „Karta Nauczyciela”, ale już bez art. 30a – od 01 stycznia 2021; 

http://art30a.ucoz.pl/news/zbliza_sie_wysoce_trudny_okres/2020-10-19-261
http://art30a.ucoz.pl/news/co_bedzie_najpowazniejszym_problemem_roku_2020/2020-01-11-219
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(2) „uchyla się art. 30a i art. 30b” – od 01 stycznia 2021; czyli ustawa Karta Nauczyciela pozostaje 
w „mocno odmienionym stanie”, ale znika art. 30a z zastosowaniem mechanizmu analogicznego (stąd 
znaki cudzysłów) dla blankietowych metod z roku 2016 (każdy, kto się czuje dotknięty zwrotem 
„blankietowych metod” to i słusznie czuje się dotknięty – mnie na przykład blankietowe metody pani 
Zalewskiej wzruszyły i dotknęły…); 

(3) rzecz jest odkładana na bliżej niedookreśloną przyszłość i art. 30a sobie dalej pozostaje… 

Z mojej pespektywy pojmowania rzeczy tu opisywanych, opartej o dostępne mi źródła, twierdzę, że ten 
trzeci scenariusz jest najmniej prawdopodobny, a te dwa pierwsze są już równie prawdopodobne; 
największym ryzykiem obarczona jest tu data 01 stycznia 2021 roku (raczej dziś widzę przedział pomiędzy 
01 września 2020 a 01 kwietnia 2021 – dla jasności wyłuskania istoty problemu pozostanę tu jednak przy 
dacie 01 stycznia 2021). 

A na czym będzie polegał problem? Ano problem będzie tu, że MEN (swoim już wypracowanym latami 
zwyczajem) nie wypowie się jasno co do następującej kwestii (albo i się wypowie w sposób tyleż pochopny 
co i głupi, a z przepisów współtworzonych przez MEN także rzecz nie będzie wynikać): skoro z dniem (na 
przykład) 01 stycznia 2021 roku art. 30a już nie obowiązuje, to czy trzeba będzie dokonać analizy 
wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2020? 

Najpierw zacytuję ulubionego klasyka: „Głupie władze nie informują głupiego społeczeństwa o swoich 
głupich zamiarach albo tak informują, jakbyśmy byli niedorozwinięci.” (Marcin Król, „Spacerownik po 
demokracji. Szatański sojusz mas z idiotami”, 13.08.2016, Gazeta Wyborcza, Magazyn Świąteczny). Czyli 
rzecz jak zwykle będzie wymagała dystansu, pokory i oczywiście dobrego usposobienia. 

Tak – jeżeli (na przykład) z dniem 01 stycznia 2021 roku art. 30a już nie będzie obowiązywał, to analizę 
wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2020 trzeba będzie przeprowadzić 
(wreszcie po raz ostatni)! 

Wytłumaczenie poprzez porównanie chyba dość oczywiste 

Wyobraźmy sobie, że z dniem 01 stycznia 2021 roku przestaje obowiązywać ustawa o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (?). Pytanie: czy pracownik ma 
prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w roku 2021 za rok 2020? Odpowiedź: tak, bo 
najważniejsza idea tej ustawy wpisana w art. 2 ust. 1: „Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia 
rocznego […]” w powiązaniu z pozostałymi przepisami tej ustawy nie pozostawiają wątpliwości co do 
stwierdzanego tu „tak”. 

Co prawda w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela nie stanowi się wprost o nabyciu prawa do jednorazowego 
dodatku uzupełniającego, ale to dlatego, że nabycie tego prawa jest w tym przypadku znacznie bardziej 
skomplikowanie uwarunkowane niż w przypadku nabycia prawa do „13”. Art. 30a: „[…] W terminie do dnia 
20 stycznia każdego roku organ prowadzący […] przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku 
kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli […]. W przypadku nieosiągnięcia w roku 
podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, […] organ prowadzący […] ustala kwotę różnicy 
między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia […], a iloczynem średniorocznej liczby etatów […] oraz 
średnich wynagrodzeń […]. Kwota różnicy, […], jest dzielona między nauczycieli […] i wypłacana […], 
w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego […].”. 

Zatem skoro z dniem (na przykład) 01 stycznia 2021 roku art. 30a już nie obowiązuje, to czy trzeba 
będzie dokonać analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2020? 
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Odpowiedź: tak! Tak, bo konstrukcja art. 30a definiuje w swej istocie skomplikowanie uwarunkowane 
nabycie prawa do jednorazowego dodatku uzupełniającego. 

Czy jest możliwa odpowiedź przeciwna? Ależ oczywiście, że tak – przecież dziś (złoty okres blankietowy) 
podważa się najróżniejsze oczywistości i akceptuje się jednocześnie najróżniejsze nieoczywistości; na 
przykład nikomu już i to w żaden sposób nie przeszkadza, że luty w pewnych okolicznościach może mieć 
dni 30; że jeżeli z oczywistego działania arytmetycznego wychodzi „10”, to w pewnych okolicznościach 
można twierdzić, że „9”; że na przykład 18 gr można podzielić na 44 nauczycieli (i to nawet równo po 
groszu); że zaokrąglanie szkolne jest lepsze od gaussowskiego (no nie, to już przesada – kto słyszał tam 
o jakimś zaokrąglaniu gaussowskim)… - poza tym jest dość mocno wiadome, że wielu tych, od których to 
zależy, nie będzie stać na wzniesienie się na poziom ogarnięcia zaistniałego już „skomplikowanie 
uwarunkowanego nabycia prawa do jednorazowego dodatku uzupełniającego” za rok 2020. Tym bardziej, 
że właśnie ponownie rozpoczyna się spektakl dość paskudnego zohydzania (już w niektórych mediach 
znowu zastosowano określenia: „14 pensja”, „dodatek wyrównawczy”). A jednocześnie na przykład 
Uczestnicy XIX Kongresu Gmin Wiejskich postulują (kompletnie i uroczo bezrefleksyjnie) „Likwidację 
dodatku uzupełniającego wprowadzonego art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, który jest znacznym 
obciążeniem dla budżetów samorządów, a nie wpływa na podniesienie motywacji do lepszego poziomu 
nauczania, ma wręcz charakter demotywujący. Środki te można nauczycielom przekazać w inny sposób, tak 
aby przekładały się na wymierne efekty osiągnięć pedagogów.”. Jest to postulat równie „przemyślany” jak 
wypowiedź pani Zalewskiej z czerwca 2016 roku (pewnie sama nie bardzo rozumiała, co mówi): „[…] Ale 
proszę Państwa, samorządowcy po prostu wzięli się na sposób; liczą pieniądze; pokazują – no po co ja mam 
dopłacać do bliżej niezdiagnozowanych etatów, prawda, które wcale nie są nagrodą, absolutną, bo gdyby 
tak było, to rzeczywiście byłaby pełna zgoda; chcą nie dopłacać, w związku z tym w taki sposób 
sformułowali i zdefiniowali sobie właśnie to uśrednienie. Tam są proszę Państwa ogromne możliwości 
finansowe. I deklaracja samorządowców jest jednoznaczna – nie chcą tych pieniędzy zabierać do kieszeni, 
chętnie, ale stolik branżowy, po podpisaniu zobowiązań, po prostu wrócą te pieniądze, oddadzą te 
pieniądze systemowi oświaty, między innymi na zajęcia dodatkowe. […]”. To są wystarczająco znaczące 
zapowiedzi „idealnych” rozwiązań nadchodzących. 

Ot, ciekawostka i taka – znacznie „ciekawiej” będzie, jeżeli MEN postanowi, że art. 30a przestaje 
obowiązywać na przykład z dniem 14 października 2020 albo z dniem 01 kwietnia 2021… 

Oczywista intencja napisania tego tekstu jest następująca: Aplikacja właściwa dla przeprowadzania analizy 
za rok 2020 będzie udostępniana z końcem lutego (ale ileż to różnych prawdopodobnych „wynalazków” 
należy w niej przewidzieć); szkolenia z przeprowadzania analizy za rok 2020 są planowane na październik. 

Aplikacja na rok 2020 wykuta w świetle sprzecznych doniesień 

http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_na_rok_2020_wykuta_w_swietle_sprzecznych_doniesien/2020-02-
13-225  

 

Narzędzia (aplikacja, program,…) wspomagania przeprowadzenia 
analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli na rok 
(za rok) 2020 jest już gotowa. Będzie udostępniana od 25 lutego. 

Trzy aspekty kształtują obecnie myślenie po Państwa i po mojej stronie 
w zakresie rozważania tego, czy i od kiedy przeprowadzać analizę wydatków w roku 2020. 

(1) Czy za rok 2020 będzie się dokonywać analizy wydatków? Z mojej perspektywy postrzegania rzeczy – 
wypada mi pisać: „no pewnie, że tak”. Ale jestem jednocześnie wystarczająco świadom „zakłócania” tej 

http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_na_rok_2020_wykuta_w_swietle_sprzecznych_doniesien/2020-02-13-225
http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_na_rok_2020_wykuta_w_swietle_sprzecznych_doniesien/2020-02-13-225
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pewności. Co do pewności – odsyłam do treści dostępnych pod adresami 
http://art30a.ucoz.pl/news/czy_za_rok_2020_takze_bedzie_sie_dokonywac_analizy_wydatkow/2020-01-
04-216 i zwłaszcza 
http://art30a.ucoz.pl/news/co_bedzie_najpowazniejszym_problemem_roku_2020/2020-01-11-219. 

Co do „zakłócania”… 

(2) „Szybciej podwyżka. Senat za przyśpieszeniem podwyżek dla nauczycieli; posłowie wypowiedzą się 
w czwartek” – i z tych wypowiedzi wiele kwestii może okazać się wystarczająco jasnymi 
(http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/195892/Szybciej-podwyzka--Senat-za-
przyspieszeniem-podwyzek-dla-nauczycieli--poslowie-wypowiedza-sie-w-czwartek) – „Senat, który 
zajmował się ustawą na początku lutego, zaproponował jednak przyśpieszenie korzystnych dla nauczycieli 
zmian. Zgodnie z senacką poprawką podwyżka dla nauczycieli miałaby być wypłacana z wyrównaniem już 
od 1 stycznia, a nie od 1 września 2020 r.”. Dziś od 11:30 - Komisja Finansów Publicznych (FPB). 
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2020 (druk nr 216). Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do 
projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112, 112-A i 204 - 
http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EAEE7089E3014306C12584DA0045E13E). 

Co do „zakłócania”… 

(3) W tle, trochę „podskórnie”, dzieją się rzeczy „ciekawsze”. Oto garść aktualnych wypowiedzi – autor: 
Grzegorz Pochopień (zainteresowani tym tekstem rozumieją kontekst; obecnie Centrum Doradztwa 
i Szkoleń OMNIA, były dyrektor departamentu w MEN; 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1453543,karta-nauczyciela-samorzad-wynagrodzenie-
pensum-dodatek-wiejski.html): „Specyfika tego zawodu wymaga regulacji wybiegających poza przepisy 
kodeksu pracy.” – czyli sugestia, że Karta Nauczyciela pozostaje. „Zacznę od zmiany obecnego systemu 
wynagradzania. Największą jego wadą jest konieczność osiągania w danym samorządzie, na każdym 
stopniu awansu zawodowego, jednolitej w całym kraju średniej wartości wynagrodzeń.” – czyli sugestia, że 
największą wadą systemu wynagradzania nauczycieli jest art. 30a; czyli należy usunąć art. 30a i 30b 
i system wynagradzania nauczycieli będzie już prawie bez wad; kolejny przypadek (ten jednak nie jest do 
zaniedbania) dość rażącego mijania się z wyrokiem TK (z czasów gdy skrót TK miał inne „nieco” znaczenie 
niż dziś), z którego raczej wynika, że art. 30a i 30b jest „lekiem” na największe wady obecnego systemu 
wynagradzania nauczycieli. „Jeśli samorząd nie osiągnie odpowiedniej średniej, to w kolejnym roku musi 
wypłacić stosowną różnicę, z grubsza rzecz biorąc, dzieląc ją po równo na każdego.” – czyli zwykłe mijanie 
się z prawdą (zwane najczęściej kłamstwem) w słowach „dzieląc ją po równo na każdego”, ale ponieważ 
zostało poprzedzone zwrotem „z grubsza rzecz biorąc”, to raczej zasługuje na miano celowej perswazji, 
a że cel perswazji jest mataczony, to raczej rzecz jest godna miana manipulacji; „Rozwiązanie jest proste. 
Trzeba zrezygnować z kontrolowania osiągania średnich wynagrodzeń. Oprzeć wszystko o wynagrodzenie 
zasadnicze i pochodne od niego określane w ramach ustalonych dolnych i górnych granic oraz mądrze 
ustalony system motywacyjny. Brak realnego systemu motywacyjnego jest dużym minusem regulacji 
zawartych w Karcie.” – czyli z jednej strony nawiązanie do najbardziej spartaczonej i jednocześnie 
najbardziej zakorzenionej w negatywnym postrzeganiu art. 30a, ale jakże przyjemnej w przywoływaniu idei 
wiązania art. 30a z motywacją, a z drugiej strony silna na tym tle sugestia o istnieniu „prostego 
rozwiązania”, którego, mimo jego „prostoty”, jakoś od ponad dziesięciu lat trwania art. 30a – nie 
zastosowano (ciekawość – dlaczego? – a przez wszystkie te lata gdzie był autor „prostych rozwiązań”). 

Jest jeszcze aspekt czwarty (4) – ale ten to już na żadną uwagę nie zasługuje; są to te dość liczne ostatnio 
różne teksty, w których jest mowa o „dodatku wyrównawczym” lub o „czternastce”. 

http://art30a.ucoz.pl/news/czy_za_rok_2020_takze_bedzie_sie_dokonywac_analizy_wydatkow/2020-01-04-216
http://art30a.ucoz.pl/news/czy_za_rok_2020_takze_bedzie_sie_dokonywac_analizy_wydatkow/2020-01-04-216
http://art30a.ucoz.pl/news/co_bedzie_najpowazniejszym_problemem_roku_2020/2020-01-11-219
http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/195892/Szybciej-podwyzka--Senat-za-przyspieszeniem-podwyzek-dla-nauczycieli--poslowie-wypowiedza-sie-w-czwartek
http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/195892/Szybciej-podwyzka--Senat-za-przyspieszeniem-podwyzek-dla-nauczycieli--poslowie-wypowiedza-sie-w-czwartek
http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EAEE7089E3014306C12584DA0045E13E
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1453543,karta-nauczyciela-samorzad-wynagrodzenie-pensum-dodatek-wiejski.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1453543,karta-nauczyciela-samorzad-wynagrodzenie-pensum-dodatek-wiejski.html


6 
 

Czyli jak będzie? Każdy czytelnik tego tekstu bez potrzeby wnikania w niuanse przedstawianych wyżej 
nowych okoliczności – wie: obecnie wszystkim „rządzi” doraźna polityka i z tej perspektywy konieczny jest 
status quo, w którym to stanie właśnie dla osiągania doraźnych politycznych celów, od czasu do czasu 
będzie się na różne sposoby postulować… 
(http://art30a.ucoz.pl/news/kolejne_slabiutkie_stanowisko_w_sprawie_art_30a/2019-10-01-193). A mi 
mój „zdrowy rozsądek” każe korzystać z tego status quo i przygotować odpowiednie narzędzie dla potrzeb 
roku 2020, bo będzie zwyczajnie potrzebne – nie umiem dziś wystarczająco jasno i bez „złych cieni” 
wyjaśnić, że potrzebne jest już od teraz (pewnie wkrótce będę umiał to rzeczowo wyjaśnić). 

Nie wieżę w zmiany w opisywanych tu zakresach. Kolejne nieudolne (w tym) rządy nie są w stanie dokonać 
racjonalnych zmian. Kolejni „udolni” ludzie (Grzegorz Pochopień) opuszczają te upolitycznione szeregi. 
Szeregi pozostaną – zatem i zmian politycznych będzie wiele. Ale Świat nam ucieka – pożądane zmiany 
nadejdą szybko i będą bardzo odśrodkowe. Bo „Nauczyciele mają trzy miłości: miłość do nauki, miłość do 
uczniów i miłość do łączenia tych dwóch pierwszych miłości.” – Scott Hayden (Digital Innovation Specialist; 
dla mnie autorytet – wykładowca i kierownik zespołu, który wspiera i szkoli studentów i pracowników 
w zakresie korzystania z cyfrowych, kreatywnych i innowacyjnych podejść do nauczania i uczenia się 
(https://scottdanielhayden.com/, https://www.bcot.ac.uk/subject-areas/media-and-games-
design/staff/scott-hayden/, https://uk.linkedin.com/in/scottdhayden). I w tych paru uciekających 
miejscach „Karty Nauczyciela” nie ma, analizy wydatków na wynagrodzenia też nie ma, są jednak 
wynagrodzenia – najlepsze dla najlepszych i to bez „realnego systemu motywacyjnego” (realnego? – to 
znaczy, że niby co?). 

„Paskudna” analiza wydatków na tle wynagradzania nauczycieli 

http://art30a.ucoz.pl/news/paskudna_analiza_wydatkow_na_tle_wynagradzania_nauczycieli/2020-07-01-
234  

 

To jest tekst na wakacje. A ciekawiej to będzie po wakacjach. 

Różne treści się ostatnio mnożą, w których rozpatruje się kwestie 
dotyczące wynagradzania nauczycieli. Dominują w tych treściach dwa 
wątki: (1) system wynagradzania nauczycieli trzeba zmienić; (2) średnie 

wynagrodzenia (chodzi o analizę wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli) – a to jest „istota 
zła” obecnego systemu wynagradzania nauczycieli. I idea postulowanych zmian jest tu mniej więcej od 
ośmiu lat wciąż taka sama – system wynagradzania jest zły, a istotą tego zła jest art. 30a; no to wyrzućmy 
istotę tego zła! I po raz kolejny mija się to z tym (wyrok TK), że art. 30a funkcjonuje jako „lekarstwo” na 
chory system wynagradzania nauczycieli. I znowu są to rady typu: odbierzmy choremu lekarstwo, to chory 
wyzdrowieje! I pojawiają się różne postulaty, pomysły, zamysły, rozwiązania i wytłumaczenia. Nikt jednak 
dziś nie mówi i nie pisze wprost, że chodzi tu ponownie o to – jak by tu zrobić, żeby nauczycielom zapłacić 
mniej. A dokładniej – jak by tu „wykombinować”, żeby świat się dowiedział, że od września nauczyciele 
dostają podwyżkę (to od strony „dobrego” MEN), ale taką, żeby na wynagrodzenia wydać mniej (to od 
strony „złego” samorządu). No i oczywiście nie ma tu miejsca na analizę wydatków ponoszonych na 
wynagrodzenia nauczycieli – bo ta przecież ujawni, że jest „mniej” w tym „więcej”. No, można zmienić 
mechanizm analizowania wydatków… – i na to liczę – jeszcze bardziej skomplikować skomplikowane, skoro 
analizujący dają sobie radę z tym skomplikowaniem… – to ostatnie to oczywiście miał być żarcik. 

Czy za rok 2020 trzeba będzie dokonywać analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli 
(jestem za często o to pytany)? No pewnie, że tak – choć oczywistość tego faktu zaczyna być podważana. 
Jeszcze nie tak dawno temu pozwolił bym sobie co najwyżej na dość mocną drwinę wobec tych, którzy 
raczyli by sugerować podważanie oczywistości wynikających z przepisów prawa. Dziś jednak chyba bym 

http://art30a.ucoz.pl/news/kolejne_slabiutkie_stanowisko_w_sprawie_art_30a/2019-10-01-193
https://scottdanielhayden.com/
https://www.bcot.ac.uk/subject-areas/media-and-games-design/staff/scott-hayden/
https://www.bcot.ac.uk/subject-areas/media-and-games-design/staff/scott-hayden/
https://uk.linkedin.com/in/scottdhayden
http://art30a.ucoz.pl/news/paskudna_analiza_wydatkow_na_tle_wynagradzania_nauczycieli/2020-07-01-234
http://art30a.ucoz.pl/news/paskudna_analiza_wydatkow_na_tle_wynagradzania_nauczycieli/2020-07-01-234
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musiał pozwolić sobie na coś, co nie może mieć miejsca w tym tekście i o ile drwina może uzdrawiać swą 
skutecznością i prostować kręgosłupy, o tyle to coś (i każdy pojmuje co), na co tu się jednak nie odważę, 
bywa raczej kompletnie skuteczności pozbawione i działa zawsze przeciwnie do zamierzenia. Realizacja 
doraźnych celów politycznych już tak mocno przemieniła rzeczywistość, że wiele rzeczy, jak choćby na 
przykład problematyka wynagradzania nauczycieli, zaczyna się dziać gdzieś obok rzeczywistości, gdzieś 
obok, gdzie rządzą inne „magiczne” prawa. 

Proszę nie oczekiwać tu niczego dobrego. Pesymistą jestem, choć może i tego nie widać. Tu się nic dobrego 
nie wydarzy. Kryzys szkoły, kryzys finansowania oświaty – krocząco, coraz szybciej i coraz bardziej 
zauważalnie będzie się pogłębiał. Każdy rzeczywisty ruch naprawczy – jeżeli się wydarzy – to jest możliwy 
już tylko kosztem strat po stronie nauczycieli (wszystkie szanse na coś innego przepadły wraz z nieudanym 
ostatnim strajkiem). Mniej więcej od dziesięciu lat puchnie balon coraz bardziej skrajnych rozwiązań, 
a kolejne „dobre zmiany” przybliżają Dzień Skrajności. Obecnie mam wrażenie, że są już możliwe tylko 
rozwiązania bardzo skrajne – i takim rozwiązaniem wydaje się być po prostu likwidacja ministerstwa 
edukacji narodowej (pisanie tej nazwy od dużych liter jest dziś takim samym błędem jak napisanie tego od 
małych liter, czyli żeby błędu nie popełniać to i nawet te słowa trzeba zlikwidować) i wszystkich instytucji 
tych najbardziej powiązanych (mam tu głównie na myśli kuratoria). Mnie już szokuje, że szokować może 
postulat takiej likwidacji (w postulowaniu tej likwidacji ujawnia się mój wielki optymizm). Jednak nie 
wierzę, że do takich rozwiązań szokująco skrajnych dojdzie (a szkoda; no i patrzcie tylko, kto będzie 
kolejnym ministrem). Czyli chyba dalej będzie tak, jak było. Skansen – i nie tylko finansowy. 

A analiza wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli dalej będzie trwać. Więcej informacji 
o wytłumaczeniu konieczności tego trwania można znaleźć pod adresami 

http://art30a.ucoz.pl/news/czy_za_rok_2020_takze_bedzie_sie_dokonywac_analizy_wydatkow/2020-01-
04-216,  

http://art30a.ucoz.pl/news/co_bedzie_najpowazniejszym_problemem_roku_2020/2020-01-11-219,  

http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_na_rok_2020_wykuta_w_swietle_sprzecznych_doniesien/2020-02-
13-225. 

Wysyp publikacji o wynagradzaniu nauczycieli 

http://art30a.ucoz.pl/news/wysyp_publikacji_o_wynagradzaniu_nauczycieli/2020-07-07-235  

 

Jak napisałem ostatnio, wyjątkowo mnożą się obecnie (ciekawość – 
jakiż w tym się ujawnia i czyj rzeczywisty zamiar) kolejne publikacje 
dotyczące wynagradzania nauczycieli, w których wątek średniego 
wynagrodzenia jest coraz bardziej deprecjonowany. Gdybym był 
nauczycielem… – widzę wprost i po prostu, jak coraz szerszym 

zamachem urabia się nastawienie społeczne jak i samych nauczycieli do tego, że nie dostaną tego, co im 
się należy, a nawet do tego, jak słuszną rzeczą jest to, że im się nie należy. Gdybym był nauczycielem… – 
szlag by mnie trafił! Gdybym był samorządowcem… – też by mnie coś trafiło, bo ma wyjść na to, że to 
będzie moja wina! 

Oto kilka wybranych cytatów (i to tylko z dzisiaj). 

http://art30a.ucoz.pl/news/czy_za_rok_2020_takze_bedzie_sie_dokonywac_analizy_wydatkow/2020-01-04-216
http://art30a.ucoz.pl/news/czy_za_rok_2020_takze_bedzie_sie_dokonywac_analizy_wydatkow/2020-01-04-216
http://art30a.ucoz.pl/news/co_bedzie_najpowazniejszym_problemem_roku_2020/2020-01-11-219
http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_na_rok_2020_wykuta_w_swietle_sprzecznych_doniesien/2020-02-13-225
http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_na_rok_2020_wykuta_w_swietle_sprzecznych_doniesien/2020-02-13-225
http://art30a.ucoz.pl/news/wysyp_publikacji_o_wynagradzaniu_nauczycieli/2020-07-07-235
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„Coraz więcej środowisk: samorządowcy, dyrektorzy szkół i związkowcy domagają się zmiany systemu 
wynagradzania nauczycieli.” – tak jest istotnie, choć dzieje się to i to wciąż z taką samą intensywnością od 
wielu lat i od tych wielu lat niewiele jednak się w tym zakresie dzieje.  

„Taką potrzebę widzi też sam resort, który chce, by w wypracowaniu zmian uczestniczył zespół do spraw 
statusu zawodowego nauczycieli.” – (o! – zacny „resort” też to widzi?); „zespół do spraw statusu 
zawodowego nauczycieli”? – o dotychczasowych efektach prac tego „zespołu” (pod „patronatem” MEN) 
nie ma gdzie cokolwiek poczytać, to i komentować nie ma czego (szkoda „amunicji”), choć najbardziej tu 
znaczące jest wskazywanie splątania i związku owego „zespołu” z „resortem”. 

„Związek Miast Polskich podczas niedawnego spotkania Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu zgłosił 
postulaty dotyczące zwiększenia subwencji oświatowej o 30 proc. oraz odstąpienia od konieczności 
wypłacania w tym roku dodatku uzupełniającego tym nauczycielom, którzy nie osiągnęli średniego 
wynagrodzenia na danym szczeblu awansu zawodowego.” – wzrost subwencji o 30%... – Ok., choć to 
chyba jest wyrazem przesłodzonej naiwności jakiejś; przecież to wymaga dość rewolucyjnych zmian 
w ustawie budżetowej – czyli pytać należy nie o to, czy tak się stanie w tym roku, lecz za ile lat będzie 
możliwa taka rewolucja i kto jej dokona? Raczej oczekiwać należy czegoś dokładnie odwrotnego - mam tu 
na myśli działania obecnych "rewolucjonistów". 

„…oraz odstąpienia od konieczności wypłacania w tym roku dodatku uzupełniającego tym nauczycielom, 
którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia…” – no to proponuję solidarnie i powszechnie postulować 
także odstąpienie od konieczności wypłacania komukolwiek w tym roku (?) „trzynastki”; w tych 
szczegółach tkwi właśnie to, że autorzy takich postulatów nie pojmują, co postulują – nie „w tym roku”, 
lecz w roku następnym za rok bieżący; czyli skoro można postulować takie „odstąpienie” (i robi to Związek 
Miast Polskich?), to o czym to świadczy – pytam retorycznie? Napisać, że jest to żenujące, to tak, jakby nic 
nie napisać; „odstąpienie”? – no to może lepiej pójść na całość i zaproponować „odstąpienie” od 
wynagradzania nauczycieli do końca tego roku… – i co Ty na to wielce zacny a roztropny Związku Miast 
Polskich? Rzekniesz może, że to głupie jest – no, to się z Tobą zgodzę gorliwie…; i jeszcze to powszechne 
zasłanianie się i uzasadnianie tych wszystkich „mądrych” postulatów epidemią COVID-19… 

„Należy też wreszcie zastanowić się nad całym systemem, choćby w kwestii wyliczania średnich 
wynagrodzeń nauczycieli, bo jest to nieczytelne.” – o! - to mądre i słuszne jest; istotnie skoro jest 
nieczytelne, to widać zastanowić się właśnie należy – może stanie się wtedy jednak czytelne? 

„Chodzi o to, że średnie wynagrodzenie nauczycieli określane na podstawie Karty Nauczyciela i ustawy 
budżetowej jest w praktyce kwotą obejmującą choćby takie składniki, jak nagrody ministra, nagrody 
jubileuszowe, czy odprawa emerytalna i to u nauczycieli, którzy tych składników nie otrzymują.” – …a ja 
dodam, że chodzi też i nawet o to „że średnie wynagrodzenie nauczycieli określane na podstawie Karty 
Nauczyciela i ustawy budżetowej jest w praktyce kwotą obejmującą choćby takie składniki, jak nagrody 
ministra, nagrody jubileuszowe, czy odprawa emerytalna i to u nauczycieli, którzy”… – (o!) te składniki 
jednak otrzymują – a tu się ukrywa sugestia dość „interesująca”, czyli skomplikujmy rzecz tak, że faktycznie 
stanie się to absolutnie i do końca „nieczytelne”, to i nie będzie innego wyjścia, jak od tego „odstąpić”… 

Powtórzę – gdybym był nauczycielem… – znowu widzę, jak się intensywnie „kombinuje” żeby zapłacić mi 
mniej, wmawiając mi jednocześnie, że dostaję więcej. No i pewnie – jako nauczyciel – to się na to zgodzę – 
dobrze, że nie jestem nauczycielem… 

Ja też mam postulat (choć nie jest on mego autorstwa). Oto on: „a dajcież że sobie spokój 
z postulowaniem zmian w wynagradzaniu nauczycieli - tu, żeby coś zmienić, to najpierw zburzyć do gleby 
chyba trzeba to, co jest, a im więcej niby-zmian bez zburzenia, tym trudniej będzie zburzyć, aby coś na 
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lepsze wreszcie zmienić - czyli, w dającym się przewidzieć czasie, nic tu się nie zmieni, a całe gadanie 
o zmianach jest li tylko takim słabiutkim politykowaniem dla słabiutkich polityków”. 

…i te kolejne (no raczej jednak powtarzające się) słabiutkie „stanowiska” i „postulaty” - średnio dwa razy 
na rok niemal to samo… 
http://art30a.ucoz.pl/news/kolejne_slabiutkie_stanowisko_w_sprawie_art_30a/2019-10-01-193 

„MEN nie wyklucza zmiany przepisów o dodatkach uzupełniających” 

http://art30a.ucoz.pl/news/men_nie_wyklucza_zmiany_przepisow_o_dodatkach_uzupelniajacych/2020-
07-15-236  

 

To, że „MEN nie wyklucza zmiany przepisów” dotyczących 
przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia 
nauczycieli, jest dziś jednym z silniejszych sygnałów nadchodzących 
zmian. Inne wymowne tytuły z 14 lipca: „Solidarność kręci nosem na 
zmiany w Karcie Nauczyciela, ale je teraz poprze”, „Zmiany w systemie 

wynagradzania nauczycieli. Samorządy mają dość, związki nie odpuszczają”. W tle „Projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw”, w której tymczasem nie ma „zmiany 
przepisów o dodatkach uzupełniających”. 

Szczegółowa analiza obecnego stanu, doniesień medialnych oraz faktycznych zapowiedzi, których źródła… 
– bywa, że można twierdzić, że są powiązane z MEN – prowadzą do następujących wniosków: 

(1) „likwidacja czternastek dla nauczycieli” (tak znowu o tym się pisze) nie nastąpi w tym roku – sam fakt 
stwierdzania o „likwidacji” oraz o „czternastkach” jest już (świadomośc konieczności istnienia art. 30a jest 
już bardzo duża) raczej wyrazem poniżającej nauczycieli desperackiej deprecjacji niż głosem rozsądku 
i rozwagi, czyli desperatów, frustratów i chętnych do poniżania innych po prostu się nie słucha i nie 
traktuje poważnie (choć poważni klauni bywają zabawni); poważne pytania brzmią „czy MEN rozważa 
zmiany dotyczące dodatku uzupełniającego?”; MEN „kręci” i nie odpowiada na to pytanie; po stronie MEN 
wygasa już „banalny i bałamutny duch wyborczy” i powraca „twarda polityka zgodna z linią partii”; 
a „partia” kieruje „bombardy” w stronę samorządów; „bombardą” był, jest i pozostaje kwestia „art. 30a”, 
bo znakomicie przeciwstawia sobie nauczycieli i samorządowców, a jednych i drugich ustawia także 
frontem ku podzielonym (utrwalając głębiej te podziały) związkom zawodowym; nikt rozsądny nie 
pozbawia się takiego instrumentarium; a nie chodzi tu o rozsądek jako taki, lecz o rozsądek polityczny; 
w jednej z istotniejszych ustaw oświatowych stanowi się, że MEN uprawia „politykę oświatową” w Polsce 
i to właśnie uprawia; „ostateczne rozwiązanie kwestii art. 30a” – to bardzo odległa historia; art. 30a jest 
najbardziej pożyteczny wtedy, gdy można na niego ponarzekać, że jest; 

(2) z perspektywy prawnej „zmiana przepisów o dodatkach uzupełniających” – nawet jeżeli nastąpi w tym 
roku (obecnie rządzący bywają bardzo sprawni w czynieniu takich „ustawowych wrzutek” ot tak, po 
ułańsku, ni stąd, ni zowąd), to nie zmieni faktu, że za okres sprzed ewentualnej zmiany trzeba będzie 
przeprowadzić analizę wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli; czyli taka zmiana w trakcie 
roku wydaje się być (prawnie i algebraicznie) mało sensowna (choć politycznie pewnie może być 
rozważana); powtórzę – „to nie zmieni faktu, że za okres sprzed ewentualnej zmiany trzeba będzie 
przeprowadzić analizę” – nie każdy z „desperatów, frustratów i chętnych do poniżania” to pojmuje, a 
i trudno to owym wytłumaczyć; dlatego… 

http://art30a.ucoz.pl/news/kolejne_slabiutkie_stanowisko_w_sprawie_art_30a/2019-10-01-193
http://art30a.ucoz.pl/news/men_nie_wyklucza_zmiany_przepisow_o_dodatkach_uzupelniajacych/2020-07-15-236
http://art30a.ucoz.pl/news/men_nie_wyklucza_zmiany_przepisow_o_dodatkach_uzupelniajacych/2020-07-15-236
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(3) stan wystarczającego tymczasem „zadowolenia” każdej ze stron został już zapowiedziany: „MEN nie 
wyklucza zmiany przepisów o dodatkach uzupełniających”; czyli należy sformułować tylko odpowiednie 
pytania; czego „samorządy mają dość?” – odpowiedź jest w kolejnym pytaniu – mają dość 
przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli? Nie, są po prostu 
świadomi dużych kwot jednorazowych dodatków uzupełniających w styczniu 2021 za rok 2020; czego 
związki „nie odpuszczają” – raczej nie dopuszczają do niekorzystnych zmian dla nauczycieli w sferze ich 
wynagradzania (a zmiany w art. 30a są dla nauczycieli wręcz życiowo niekorzystne); 

(4) kompromis – bo do zmiany dojść tymczasowej musi, czyli jak tu „wykombinować”, żeby art. 30a 
pozostał (bo pozostać zwyczajnie musi i to z każdej perspektywy jego analizowania), ale żeby jego 
konsekwencje nie okazały się zbyt przygniatające dla samorządów w/po okresie zarazy? Rozwiązanie jest 
„proste” – zmiana jest możliwa na poziomie głównie przepisów wykonawczych; zmiana będzie miała 
społeczne uzasadnienie i wytłumaczenie (a dziś wszystko, co niewłaściwe, tłumaczy się czasem zarazy); 
analizę wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2020 będzie się przeprowadzać 
z wyłączeniem okresu czasu zarazy… 

(5) dziś, wszystkie ścieżki możliwych rozważań prowadzą do wskazanego wyżej rozwiązania; jutro może 
być inne niż dziś (obecna przewidywalność rządzących jest mała, ale nie jest zerowa – znane są trendy 
i ambicje); 

(6) w gromadzeniu danych potrzebnych na przeprowadzenie analizy nic się nie zmienia; Analizator ma 
tymczasem ukryty parametr definiowania okresu podlegającego wyłączeniu z analizy (wymaga pewnej 
modyfikacji – było to jedno z rozwiązań przygotowywanych na okoliczność okresu strajku). 

Nowe znaczące sygnały – brak „dobrych przewidywań” 

http://art30a.ucoz.pl/news/nowe_znaczace_sygnaly_brak_dobrych_przewidywan/2020-07-23-238  

 

Grzegorz Pochopień (dla czytelników tego tekstu jest wiadomym, że to 
były wieloletni dyrektor departamentu współpracy samorządowej 
MEN) udzielił wywiadu dla DGP – wywiad opublikowano 22 lipca 

(https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1486711,nauczyciele-podwyzka-karta-nauczyciela-
system-wynagradzania.html). Do tej pory wypowiedzi pana dyrektora były zwykle okrytą aurą 
tajemniczości i profesjonalizmu zapowiedzią nadchodzących zmian lub (to wcześniej) tłumaczeniem 
kwestii „trudnych” do wytłumaczenia – chyba tym razem jest inaczej. 

Publikacja ma dwa tytuły (będące wypowiedziami pana dyrektora): (1) „Średnie wynagrodzenie nauczycieli 
to rzecz administracyjna. Z ich punktu widzenia system jest nieczytelny”; (2) „Nadchodzi dobry moment na 
przemyślenie systemu edukacji”. Co do idei wpisanej w drugi tytuł – jestem tego samego zdania (i wiem, że 
czytelnik tego tekstu także). Ale pierwszego tytułu to chyba nie rozumiem, no to próbuję to sobie 
wytłumaczyć mniej więcej tak... 

Dla zrozumienia tego właśnie pierwszego tytułu z wywiadu wyłania się następujący kontekst (wybór pytań 
i odpowiedzi związany ze „średnimi wynagrodzeniami”): 

pytanie – „Co we wrześniu poza podwyżkami dla nauczycieli zmieni się w finansowaniu oświaty?” 
odpowiedź – „Pod kątem zmian w przepisach o finansowaniu oświaty wrzesień zapowiada się spokojnie. 

http://art30a.ucoz.pl/news/nowe_znaczace_sygnaly_brak_dobrych_przewidywan/2020-07-23-238
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1486711,nauczyciele-podwyzka-karta-nauczyciela-system-wynagradzania.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1486711,nauczyciele-podwyzka-karta-nauczyciela-system-wynagradzania.html
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Nie wchodzą w życie żadne istotne regulacje. To dobry rok na poważne przemyślenie przyszłości, choć 
trochę wymuszone trudną sytuacją ekonomiczną.” 

pytanie – „Jakich zmian oczekują samorządy od resortu edukacji?” 
odpowiedź – „Oczywiście króluje postulat zwiększenia subwencji oświatowej. Tak jest od lat. W tym roku 
jest szczególnie uzasadniony ze względu na podwyżki od września. Kolejny powszechny postulat to 
zniesienie obowiązku rozliczania średnich wynagrodzeń, a nawet wspomniane wyżej przejęcie 
wynagrodzeń nauczycieli przez państwo. Nie mam jednak dobrych przewidywań co do możliwości ich 
spełnienia.” 

(1) „postulat” „zwiększenia subwencji oświatowej” – brak „dobrych przewidywań” nawet w odniesieniu do 
postulatu takiej zmiany; 
(2) „postulat” „zniesienia obowiązku rozliczania średnich wynagrodzeń” – brak „dobrych przewidywań” 
nawet w odniesieniu do postulatu takiej zmiany; 
(3) „postulat” „przejęcia wynagrodzeń nauczycieli przez państwo” – brak „dobrych przewidywań” nawet 
w odniesieniu do postulatu takiej zmiany. 

I jeszcze jeden cytat: „w oświacie trudno zrobić coś rozsądnego i trwałego z dnia na dzień”. 

Czyli? – stagnacja – coś w rodzaju „niech problemy rozwiązują się same”; o „poważnym przemyśleniu 
przyszłości” to się będzie tylko dużo gadać (w znaczeniu „politykować”)… 
Czyli? – analizę wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2020 z całą pewnością trzeba 
będzie przeprowadzać. A za rok 2021? Dziś wychodzi na to, że także choć z problemami. A potem? Na 
horyzoncie widać już maszty nowych wynalazków, które będą skutecznie maskować brak „dobrych 
przewidywań” budując politykę realizacji „postulowanych” zmian i to właśnie w kolejności (1), (2), (3). Czyli 
najpierw coś się wydarzy w zakresie „postulatu” „zwiększenia subwencji oświatowej” i to zdeterminuje 
„postulat” „zniesienia obowiązku rozliczania średnich wynagrodzeń”. Pamiętajmy jednak, że będzie się to 
działo w sferze polityki i jeśli chodzi o politykę to zdania „Średnie wynagrodzenie nauczycieli to rzecz 
administracyjna” oraz „Z ich punktu widzenia system jest nieczytelny” – stają się nawet całkiem zrozumiałe 
i „doskonale” komplikujące to, co i tak jest już skomplikowane (i to „lubię”). 

Czyli? - niech czytelnik tego tekstu spokojnie i z dystansem przeprowadza analizę wydatków poniesionych 
na wynagrodzenia nauczycieli w roku (za rok) 2020 i to najlepiej już teraz, bo w grudniu/styczniu może być 
w konsekwencji tej analizy "troszku nerwowo". 

Art. 30a na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST 

http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_na_posiedzeniu_zespolu_ds_edukacji_kultury_i_sportu_kwrist/2020-
07-26-239  

 

Cytuję i komentuję wybrane fragmenty artykułu z serwisu 
wartowiedziec.pl (23.07.2020). Chodzi o posiedzenie Zespołu ds. 
Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które odbyło się 21 lipca „w formie 
videokonferencji”. Jako ciekawostkę można potraktować to, że trudno 
jest dotrzeć do informacji dotyczących wskazanego wydarzenia. 

„[…] W ramach spraw różnych strona samorządowa przedstawiła następujące zagadnienia: 

http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_na_posiedzeniu_zespolu_ds_edukacji_kultury_i_sportu_kwrist/2020-07-26-239
http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_na_posiedzeniu_zespolu_ds_edukacji_kultury_i_sportu_kwrist/2020-07-26-239
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• możliwości zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, w związku z jej 
niedoszacowaniem, którego podstawą jest nieuwzględnienie faktycznych kosztów podwyżek płac 
nauczycieli w latach 2017 – 2019 oraz w bieżącym roku od miesiąca września, 

• możliwości wprowadzenia przepisów pozwalających na zawieszenie wypłaty dodatku 
uzupełniającego w roku 2020, w związku ze zmianami w działaniu szkół w okresie epidemii, 

• możliwości zwiększenia nakładów na edukację w budżecie państwa na rok 2021 do poziomu 
średniej wysokości tego typu nakładów w Unii Europejskiej i krajach EOCD, 

• wynikach ewaluacji okresu nauczania zdalnego w okresie epidemii, wniosków MEN z tego tytułu 
oraz konkretnych podejmowanych działań, które mogłyby wpływać na prowadzenie tego typu 
edukacji w kolejnym roku szkolnym. […]” 

Po raz kolejny pojawia się kwestia art. 30a – tym razem pod nazwą „zawieszenie wypłaty dodatku 
uzupełniającego w roku 2020, w związku ze zmianami w działaniu szkół w okresie epidemii” (ostatnio 
głośno było o „odstąpieniu od konieczności wypłacania”). Czyli wychodzi na to, że „strona samorządowa” 
(używam tu znaków cudzysłów, bo „stronę samorządową” znam raczej ze strony bardziej – nazwę to tak – 
pogłębionej refleksji) – …wychodzi na to, że „strona samorządowa” wnosi o zawieszenie wypłacania 
„dodatku uzupełniającego”; nie istnieje „dodatek uzupełniający” – ale istnieje „jednorazowy dodatek 
uzupełniający”, czyli nie bardzo wiadomo, o co wnosi „strona samorządowa”, tym bardziej, że jeżeli by 
nawet uznać, że wnosi o „zawieszenie” wypłacania jednak jednorazowych dodatków uzupełniających, to 
nie oznacza to, że wnosi także o „zawieszenie” analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia 
nauczycieli, z której to analizy może wyjść istotnie konieczność wypłacania jednorazowych dodatków 
uzupełniających, których wypłacenie – jak się okazuje – można ot tak, po prostu „zawiesić” (czyli pewnie za 
jakiś czas, ot tak i po prostu „odwiesić”, to i pewnie da się owe „przewiesić” i „rozwiesić”…?) – może 
dlatego trudno jest dotrzeć do informacji dotyczących wskazanego wydarzenia. 

Oczywiście tak tylko tu sobie pozwalam na lekko drwiący dryl z charakteru tego, co przedstawiła „strona 
samorządowa” i wyrażam tym sposobem smutek ze słabizny tego, co przedstawiała (powtórzę – znam 
stronę samorządową bardziej od strony – nazwę to tak – pogłębionej refleksji, czyli nie za bardzo wiem, co 
i kto tu się kryje za zwrotem „strona samorządowa”). 

A powtarzającą się słabą postawę i argumentację „strony samorządowej” (takiej właśnie pomiędzy 
widocznymi znakami) miałem już okazję kilkukrotnie tu komentować: 
http://art30a.ucoz.pl/news/wysyp_publikacji_o_wynagradzaniu_nauczycieli/2020-07-07-235; 
http://art30a.ucoz.pl/news/paskudna_analiza_wydatkow_na_tle_wynagradzania_nauczycieli/2020-07-01-
234; 
http://art30a.ucoz.pl/news/kolejne_slabiutkie_stanowisko_w_sprawie_art_30a/2019-10-01-193. 

Ale mimo owej „słabizny” nie ma w tym nic aż tak zniewalająco słabego, bo na równi z tym… 
„[…] W odpowiedzi Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEN, Współprzewodnicząca Zespołu, wskazała, 
że nie są planowane zmiany jeżeli chodzi o wysokość części oświatowej subwencji ogólnej. Resort 
przedstawił informację na temat sytuacji finansowej w oświacie, a także starał się wykazać, że środki na 
podwyżki dla nauczycieli od września 2020 r. zostały zagwarantowane w subwencji. […]” 

…a jeśli chodzi o kwestię „zawieszenia dodatku uzupełniającego”: 
„[…] Marzena Machałek zauważyła, że jest to przepis ustawowy i z ustawy wynika obowiązek jego 
stosowania. Dodatkowo taka zmiana wymagałaby podjęcia tematu ze związkami zawodowymi. […]” 

…i dalej chyba komentarz autorki artykułu: 
„[…] Jednak dało się odczuć, że resort edukacji nie przychyla się do tej propozycji. […]” – co i jak sprawiło, że 
autorka „odczuła” ów brak przychylności? 

http://art30a.ucoz.pl/news/wysyp_publikacji_o_wynagradzaniu_nauczycieli/2020-07-07-235
http://art30a.ucoz.pl/news/paskudna_analiza_wydatkow_na_tle_wynagradzania_nauczycieli/2020-07-01-234
http://art30a.ucoz.pl/news/paskudna_analiza_wydatkow_na_tle_wynagradzania_nauczycieli/2020-07-01-234
http://art30a.ucoz.pl/news/kolejne_slabiutkie_stanowisko_w_sprawie_art_30a/2019-10-01-193
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…a dalej – niestety: 
„[…] Odnosząc się do tej kwestii przedstawicielka ZPP, zauważyła, że nie ma prawnych przeszkód co do 
zawieszenia stosowania art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela w ramach przepisów COVID-owych a także, że 
należy wziąć pod uwagę, że od marca 2020 r. kwestia wynagradzania nauczycieli jest regulowana przez 
§7 rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
i nauczyciele otrzymują wynagrodzenie zgodnie z zasadami ustalonymi przez dyrektora szkoły. […]” 

Czyli jednak przedstawicielce ZPP w słowach dotyczących „zawieszenia wypłaty dodatku” chodziło 
o „zawieszenie stosowania art. 30a”. Zwrot przedstawicielki ZPP o tym, że „nie ma prawnych przeszkód co 
do zawieszenia stosowania art. 30a ustawy” jest tak lichy, że każdy komentarz mógłby się okazać uroczo 
lichszy, a argument o tym, że „kwestia wynagradzania nauczycieli jest regulowana przez §7 rozporządzenia 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty” jest wystarczającym 
świadectwem wagi i sprawczości takich twierdzeń – w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 410) nie ma § 7 i tu ciekawostka taka – nigdy nie było... 

I równie słabiutko (muszę równać do szeregu) do tego, co komentowałem tu wyżej, pozwolę sobie 
napisać  – jakiż jest więc „pożytek” z takich „posiedzeń”? Wydaje się to być równie proste co i oczywiste, 
pod warunkiem wszak, że się pamiętać będzie, że nie o jakieś „zawieszenie” tu chodzi, lecz o doraźną 
politykę, której celem jest kreowanie i pogłębianie stanu kryzysu (o ile tak można to nazwać) w relacjach 
samorząd – nauczyciele – związki zawodowe– samorząd. Oto buduje się stan istotnie „zawieszenia”, ale 
„zawieszenia” działań (i czekania nie wiadomo na co) w celu już teraz koniecznego przeprowadzania 
analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – w styczniu… (a przecież powszechnie wiadome jest, że 
jeżeli nic tu się nie zmieni, to jednorazowe dodatki uzupełniające będą najwyższe w historii trwania 
art. 30a) będzie – w roku 2021 – „szansa” tenże kryzys mocno pogłębić, co sprawi, że art. 30a będzie jescze 
bardziej „przydatny” niż jest dziś. 

Mam jednak nadzieję, że aż tak pokrętnego myślenia po stronie biorących udział w komentowanym 
„posiedzeniu” to nie ma – choć nie jeden raz już owych nie doceniałem. Kto bierze udział w tych 
„posiedzeniach” i w ramach jakiego „patronatu”? Dlaczego w artykule nie wspomniano ni słowem 
o udziale w „posiedzeniu” związków zawodowych – czyżby nie brali udziału, a może udział był milczący lub 
nie był wart komentowania? 

Chodzi mi tu także o to, że problemy z art. 30a mogą się z końcem tego roku tak mocno spotęgować, że 
w związku z tym, że zalecana w tym serwisie Aplikacja wspomagania przeprowadzania analizy jest używana 
w tak wielu jednostkach samorządu terytorialnego – mogę się stać „stroną” rodzących się konfliktów. 
A tego bardzo nie chcę. Czyli w chęci minimalizowania spełnienia takiego wyobrażenia wolę już teraz rzecz 
pilnie obserwować i tak, jak w tym tekście, wystarczająco dosadnie opisywać. 

„Dodatki pod lupą” 

http://art30a.ucoz.pl/news/dodatki_pod_lupa/2020-07-31-241  

 

„Dodatki pod lupą” (Głos Nauczycielski, GN nr 31-32, 29.07.2020, 
https://glos.pl/e_artykuly/dodatki-pod-lupa) to artykuł, w którym są 
komentowane „sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli”, o których się wspomina w „Sprawozdaniu z działalności 
RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego 

w 2019 r.” (Pełny tekst sprawozdania: 

http://art30a.ucoz.pl/news/dodatki_pod_lupa/2020-07-31-241
https://glos.pl/e_artykuly/dodatki-pod-lupa
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http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2019/sprawozdanie_za_2019_r_www.pdf; skrót: 
http://www.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=HTML&file=index&page=spr_sejm_2019). 

Celowo użyłem wyżej zwrotu „wspomina” w kontrze do istoty przekazu płynącego z treści zawartej pod 
tytułem „Dodatki pod lupą”. Zauważam w tej treści przesadę. A stosowanie przesady - jestem o tym 
przekonany - wpisuje się w istniejący już schemat deprecjonowania znaczenia istnienia art. 30a, czyli 
w konsekwencji nie będzie to działać w interesie nauczycieli. Napisano w tym artykule w szczególności: 

(1) „Błędy przy ustalaniu wysokości dodatków uzupełniających, bezprawne oszczędności na godzinach 
ponadwymiarowych – to tylko część z nieprawidłowości wykrytych przez Regionalne Izby Obrachunkowe.” 

(2) „W 2019 r. Regionalne Izby Obrachunkowe realizowały, na podstawie art. 30a ust. 5 Karty Nauczyciela, 
obowiązek gromadzenia sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2018 r. […] Izby 
zweryfikowały pod względem formalnym 2959 sprawozdań przekazanych do izb przez samorządy (wraz 
z korektami).” 

Z (1) wynika narracja dotycząca tego, że RIO stwierdza chyba ogrom błędów i nieprawidłowości? No i że 
opisuje się tam pewne nawet „bezprawne” czynności („bezprawne oszczędności”). 

W art. 30a ust. 5 Karty Nauczyciela nie stanowi się o żadnym (2) „obowiązku gromadzenia sprawozdań”, 
który to obowiązek mają „Regionalne Izby Obrachunkowe realizować” (Art. 30a ust. 5: „Organ prowadzący 
szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, 
w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej […].”)! W art. 30b stanowi się 
o „kontrolowaniu osiągnięcia w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzględnieniem art. 30a ust. 3”, oczywiście 
w konsekwencji istotnie „zgromadzenia” owych sprawozdań skutkiem realizacji obowiązku organów 
prowadzących, który to obowiązek wynika no właśnie z art. 30a ust. 5. W artykule zacytowano błędny 
tekst zawarty w sprawozdaniu RIO. Oczywiście to jest drobne spostrzeżenie i jest jedynie drobną plewką 
bez żadnego znaczenia, ale i jest także charakterystycznym znakiem przekazu, z którego ma wynikać to 
budowanie specyficznego dla art. 30a napięcia opartego o brak zrozumienia, zwykłe błędy i przesadną 
narrację. Możliwe, że dotyczący tego samego sprawozdania artykuł z 14 lipca nie zbudował „właściwego 
napięcia” („Tak niektórzy oszczędzają na nauczycielach”, https://glos.pl/tak-niektorzy-oszczedzaja-na-
nauczycielach) – choć tam właśnie zacytowano ze sprawozdania RIO odniesienia do kilku wybranych 
błędów i nieprawidłowości.  

Komu i czemu to podtrzymywanie tego „napięcia” i w taki sposób ma służyć? 

• dodatki (art. 30a)… 

• pod lupą RIO… 

• błędy… 

• bezprawne oszczędności na godzinach ponadwymiarowych… 

• to tylko część z nieprawidłowości… 

• 2959 sprawozdań… 

…więc w konsekwencji rodzi się „straszna wizja”: no to w tych prawie trzech tysiącach sprawozdań to musi 
być o tych błędach, nieprawidłowościach i bezprawnych oszczędnościach – strasznie dużo… 

http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2019/sprawozdanie_za_2019_r_www.pdf
http://www.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=HTML&file=index&page=spr_sejm_2019
https://glos.pl/tak-niektorzy-oszczedzaja-na-nauczycielach
https://glos.pl/tak-niektorzy-oszczedzaja-na-nauczycielach
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Artykuł nie zachęca do zapoznania się ze sprawozdaniem RIO. A w tym sprawozdaniu owszem jest krótko 
opisanych (na zasadzie odnotowania informacji o zdarzeniu; bez żadnych nawet ogólnych analiz – taka jest 
natura tego sprawozdania) kilkanaście błędów i nieprawidłowości – w znaczeniu czego dotyczyły i gdzie 
miały miejsce. Nie użyto w sprawozdaniu RIO zwrotu "bezprawne oszczędności". 

Oprócz tego jest tam jedynie tyle: 

• na stronie 137: „[…] izby zebrały i zweryfikowały pod względem formalnym (poprawność 
formularzy, kwot bazowych, kodu GUS jednostki) 2 959 sprawozdań przekazanych do izb przez jst 
[…]”; 

• na stronie 92: „nieprawidłowości w zakresie ustalania i wypłaty jednorazowych dodatków 
uzupełniających dla nauczycieli – 68” (liczba odnotowanych nieprawidłowości); 

• na stronie 120: „nieprawidłowości w zakresie ustalania i wypłaty jednorazowych dodatków 
uzupełniających dla nauczycieli – 154,5 tys. zł” (jako „korzyści”). 

Najważniejszą moim zdaniem treścią dotycząca art. 30a zawartą w sprawozdaniu RIO jest (strona 160): „W 
ramach współpracy z MEN w 2019 r. opracowano i udostępniono m.in. sporządzoną na podstawie 
sprawozdań jednostkowych jednostek samorządu terytorialnego zbiorczą informację o wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jst w 2018 r.” – z innych źródeł wiem, że z takich „zbiorczych informacji” wynika, że: 

• jednostki samorządu terytorialnego radzą sobie z trudnym zagadnieniem przeprowadzania analizy 
wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli; 

• przeprowadzanie analizy jest koniecznym, przydatnym i pożytecznym narzędziem w istniejącym 
systemie wynagradzania nauczycieli; 

• przeprowadzanie analizy spełnia funkcje weryfikacyjne w kilku aspektach funkcjonowania 
istniejącego systemu wynagradzania nauczycieli; 

• wyniki z przeprowadzania analizy uzupełniają dane uzyskiwane z systemu informacji oświatowej. 

Dlaczego w GN nie ma takiego przekazu? Powtórzę to, czego jestem pewien: stosowanie przesadnych 
narracji wpisuje się w istniejący już schemat deprecjonowania znaczenia istnienia art. 30a, czyli 
w konsekwencji nie będzie to działać w interesie nauczycieli. 

…i pewnie na koniec powinienem dodać, że oczywiście mam świadomość tego, że poświęcanie czasu na 
czytanie ze zrozumieniem „Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki 
samorządu terytorialnego w 2019 r.” nie jest pewnie wyrazem normalności – mam tu jednak do siebie 
wielki dystans… 
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Czy jest szansa by zawiesić art. 30a? Nie! 

http://art30a.ucoz.pl/news/czy_jest_szansa_by_zawiesic_art_30a_nie/2020-08-28-245  

 

Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania 
(27.08.2020, 15:03-17:11); dyskusja na temat stanu przygotowania 
szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021, w szczególności 
w zakresie przygotowania szkół do realizacji swoich zadań w czasie 
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-

19; wiceminister edukacji Marzena Machałek odpowiadała na pytania (zapis transmisji). Pojawia się także 
w ramach posiedzenia tej podkomisji temat art. 30a. A dzięki „występom” „reprezentantów” 
samorządowców bez wątpienia wzmacnia ten art. 30a swoje pozycje i uzasadnienie dalszego trwania – lub 
pisząc prościej im więcej głupich twierdzeń będzie się nagłaśniać o art. 30a tym bardziej będzie ów trwał, 
lub jeszcze inaczej – to, że ów ciągle trwa jest konsekwencją w znacznej mierze głupich twierdzeń. I jest to, 
jak ostatnio zrozumiałem – mogę tu sobie pozwolić na szczerość – dla kogoś takiego jak ja… nawet 
„interesujące”. 

„Czy jest szansa, by ze względu na epidemię zawiesić w tym roku dodatek uzupełniający dla nauczycieli?” – 
z takim pytaniem zwrócili się do resortu edukacji samorządowcy. Anna Grygierek, burmistrz Strumienia 
i współprzewodnicząca zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, poprosiła 
MEN o informację o możliwościach wprowadzenia zmian w zakresie brzmienia art. 30a Karty nauczyciela 
lub zawieszenie jego stosowania w roku 2021. 

Żeby poczuć i pojąć – napiszę delikatnie i bez intencji urazy kogokolwiek – poziom niestosowności 
i nietaktu oraz niezrozumienia i deprecjacji nauczycieli (o zasadach stosowania prawa nie wspominając) – 
użyję lekkiej li tylko, ale w tym przypadku uzasadnionej i sympatycznej przesady i proponuję następnym 
razem zwrócić się z pytaniem: „Czy jest szansa, by ze względu na epidemię zawiesić w roku 2021 trzynastki 
dla nauczycieli?”; lub jeszcze lepsze pytanie: „Czy jest szansa, by ze względu na epidemię zawiesić w roku 
2021 trzynastki dla sfery budżetowej?”. 

Trochę Głupie – prawda? No, nie ma szansy, „by ze względu na epidemię zawiesić w tym roku dodatek 
uzupełniający dla nauczycieli”! 

Pani Machałek w odpowiedzi wskazała po swojemu dlaczego „nie ma szansy, by ze względu na epidemię 
zawiesić w tym roku dodatek uzupełniający dla nauczycieli” (więcej w transmisji; skrót odpowiedzi pani 
Machałek https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/samorzadowcy-pytaja-o-zawieszenie-dodatku-
dla-nauczycieli). 

Raczyła także pani Machałek powiedzieć: „Otwieranie Karty Nauczyciela i zmiany w sposobie 
wynagradzania, awansie zawodowym i różnych innych związanych aspektach muszą być zawsze robione 
systemowo. To nie znaczy, że my nie rozumiemy minusów tego dodatku uzupełniającego, który jest 
chwilami niesprawiedliwy […]. Mamy świadomość, że ten dodatek nie zawsze spełnia swoją rolę, ale 
w zamyśle był dodatkiem […], żeby uporządkować kształtowanie pensji ze względu na szczeble awans 
zawodowego […]. Jeśli będziemy pracować, a na pewno będziemy pracować nad zmianami 
w wynagradzaniu nauczycieli i w awansie zawodowym, trzeba poważnie do kwestii dodatku 
uzupełniającego podejść” […]. Być może będą inne mądrzejsze mechanizmy”. Czy takiego sposobu 
gmatwania gdzieś się naucza?  

http://art30a.ucoz.pl/news/czy_jest_szansa_by_zawiesic_art_30a_nie/2020-08-28-245
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=5691260716591F1DC12585D10043D2C5
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/samorzadowcy-pytaja-o-zawieszenie-dodatku-dla-nauczycieli
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/samorzadowcy-pytaja-o-zawieszenie-dodatku-dla-nauczycieli


17 
 

Szczególnie mocno podziałało na moją wyobraźnię to ostatnie zdanie: „będą inne mądrzejsze 
mechanizmy” (pomijam zwrot „być może”, bo znane mi są założenia do tych „innych mądrzejszych 
mechanizmów”). 

Z pewną potrzebną, dosadną i konieczną tu przesadą całe to kolejne gadanie o art. 30a można porównać 
do gadania następującego: 

— Czy jest szansa, by ze względu na epidemię przemalować w tym roku błękit nieba na zielony? 
— Otwieranie problemu błękitu nieba i zmiany jego barwy i różnych innych tego aspektów muszą być 
zawsze robione systemowo. To nie znaczy, że my nie rozumiemy minusów tego błękitu, który jest chwilami 
niesprawiedliwy. Mamy świadomość, że ten błękit nie zawsze spełnia swoją rolę, ale w zamyśle był taką 
barwą, żeby uporządkować sprawy pod błękitem. Jeśli będziemy pracować, a na pewno będziemy 
pracować nad zmianami barwy nieba, bo trzeba poważnie do tej kwestii podejść, to być może będą inne 
mądrzejsze mechanizmy zmiany barwy nieba niż tylko na zielony. 

Najwartościowsze z tego tekstu, czyli z tego, co w czasie wzmiankowanego posiedzenia mówiono o 
art. 30a, jest to, co jest na początku (reszta to kabaret). Wiedza o tym, że oznaczenie SARS-CoV-2 dotyczy 
epidemii koronawirusa, a COVID-19 wywołanej nim choroby. 

Zbliża się moment „krytyczny” 

http://art30a.ucoz.pl/news/zbliza_sie_moment_krytyczny/2020-09-15-252  

 

Dziś, 15 września – komunikuję to na podstawie artykułu 
w gazetaprawna.pl – „[…] podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu lokalni włodarze będą przekonywać rząd, że subwencja 
oświatowa to za mało. […] Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast 
chcą przede wszystkich domagać się od resortów edukacji i finansów 

wzrostu nakładów na oświatę. Twierdzą, że sytuacja zmusza ich do szukania oszczędności na tym polu. 
[…]”. 

W artykule zawarto także część z podtytułem: „Rok bez czternastki”. Gdzie w szczególności napisano: 
„Samorządy mają […] nadzieję, że resort edukacji przychyli się do ich prośby, aby zlikwidować w tym roku 
czternastkę. – Będziemy apelować dziś do resortu edukacji, aby ten obowiązek został zdjęty z samorządów 
– potwierdza Marek Wójcik. – Niewykluczone, że pojawi się kompromis z MEN i do wyliczenia tego dodatku 
nie będą brane miesiące, kiedy szkoły zostały zamknięte i nie było np. godzin ponadwymiarowych, które 
skutecznie wpływają na zapewnienie średniej płacy – mówi Grzegorz Pochopień z Centrum Doradztwa 
i Szkoleń OMNIA, były dyrektor departamentu współpracy samorządowej MEN. Związkowcy obawiają się, 
że resort może przychylić się do tej inicjatywy. – Zdecydowanie nie ma do tego żadnych podstaw. Nie 
zgodzimy się na to – kwituje Sławomir Wittkowicz.” 

Nie dziwię się, a nawet dziękuję za to panu redaktorowi – jako profesjonalista umieszcza w publikacji 
terminy, jakimi posługują się cytowani „bohaterowie”: „zlikwidować czternastkę”. Wielokrotnie już się do 
tego odnosiłem. Dziś dodam zatem jeszcze, że jeżeli cytowany zwrot jest używany w ramach dowcipu – to 
będzie dowodził co najwyżej słabizny tego dowcipu. Jeżeli jednak używa się tego zwrotu na poważnie 
w debacie publicznej to można zakładać (bez ryzyka popełniania błędu), że podmiot takiej wypowiedzi 
miernie pojmuje zwłaszcza swoją odpowiedzialność za słowa – najprawdopodobniej z powodu niskiej 
zdolności pojmowania opisywanej tym zwrotem kwestii, a wpisany brak elementarnej godności w chęci 
posługiwania się tym zwrotem, determinuje brak zaistnienia możliwości godnego potępienia samej 
wypowiedzi jak i podmiotu takiej wypowiedzi. Tego nawet chyba już nie trzeba potępiać – wystarczy 

http://art30a.ucoz.pl/news/zbliza_sie_moment_krytyczny/2020-09-15-252
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1490868,koronawirus-samorzady-zaoszczedzily-na-szkolach-uczniowie-nauczyciele.html
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jedynie to cytować i rozumieć. Wystarczy rozumieć, że używanie zwrotu „zlikwidować czternastkę” 
wzmacnia stan trwania tego, co ma być „zlikwidowane”, czyli czego? – i tu się zwykle okazuje, że 
potencjalny „conquistador” nie ma pojęcia, co chce poddać „likwidacji”. 

„Będziemy apelować” – łoj, aż ciarki po grzbiecie przechodzą… 

„Zdecydowanie nie ma do tego żadnych podstaw” – ano nie ma, ale kogo to Tu dziś obchodzi? 

A „kompromis”, o którym mówi pan Grzegorz Pochopień – taki pomysł już się pojawił kilka miesięcy temu: 
http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_na_posiedzeniu_zespolu_ds_edukacji_kultury_i_sportu_kwrist/2020-
07-26-239. 

Konkluzja 

Jak zwykle i jak co roku – coraz więcej „znaków na niebie i ziemi” wskazuje, że „fajny” art. 30a w roku 
2020 tradycyjnie ulegnie dalszej komplikacji. Idea wypływająca z niemal wszystkich głównych wniosków 
pokontrolnych dotyczących art. 30a jest taka – „skutecznie z tym radzą sobie mimo komplikacji 
i uznaniowości”; no to nie ma problemu, można komplikować dalej, poradzą sobie. Tak – od lipca 
narzędzia są już gotowe na dające się przewidzieć różne nowe wynalazki – to i dalej „będą sobie radzić”. 

Wcale nie będąca zaawansowaną, analiza przepisów KN prowadzi do przebrzmiałego już i oczywistego dziś 
wniosku, że ustawodawca wprowadził złożoną, wielostopniową regulację zasad wynagradzania nauczycieli 
i przez to w konsekwencji trudną, zawiłą i skomplikowaną („chorobliwą” niemal) w praktyce – czyli słuszny 
i konieczny mechanizm weryfikujący wynikający z wyroku TK (nie „TK”) musi być także złożony – taka jest 
tu logika następstw. Prosta pani Zalewska miała równie proste propozycje – usunięcia mechanizmu 
weryfikującego, czyli było to coś w rodzaju propozycji pseudolekarza: usuwania objawów „choroby”… A to, 
że usunąć przecież należy przyczyny „choroby” jest nie tylko odkładane, ale w roku 2021 nawet 
„zamrażane”, czyli co jest w swej istocie „zamrażane” – trwanie permanentnego stanu choroby (czasami 
stan choroby jest pożądany – chorobą jest łatwiej zarządzać niż brakiem choroby), czyli także trwanie 
art. 30a, jakże „mięsistego” w sferze doraźnych działań politycznych i doniesień medialnych, jako 
mechanizmu skutecznie kłócącego wszystkich ze wszystkimi – i czy ktoś ma może wątpliwości, że w roku 
2021 art. 30a dalej będzie obowiązywał w jeszcze bardziej złożonej konfiguracji, w której zwrot 
„zlikwidować czternastkę” – w porównaniu do czegoś kolejnego – będzie już niemal pieszczotą? 

A jeżeli ktoś chce to wszystko „poczuć” tak, jak czuje to autor tych treści, to wystarczy (z koniecznym 
dystansem) prześledzić treści dostępne pod kolejno wskazanymi tu adresami: 
http://art30a.ucoz.pl/publ/zagadnienia_prawne/art_30a_potrzebny_i_pozyteczny_czy_nie/2-1-0-6 
http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_licencja_analiza_2020_szkolenia_biezacy_stan_prawa_dezinformacj
a_kontrole/2020-02-27-226 
http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_na_rok_2020_wykuta_w_swietle_sprzecznych_doniesien/2020-02-
13-225 
http://art30a.ucoz.pl/news/czy_jest_szansa_by_zawiesic_art_30a_nie/2020-08-28-245 
http://art30a.ucoz.pl/news/o_co_chodzi_w_art_30a_ustawy_karta_nauczyciela_w_roku_2020/2020-08-
18-244 
http://art30a.ucoz.pl/news/dodatki_pod_lupa/2020-07-31-241 
http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_na_posiedzeniu_zespolu_ds_edukacji_kultury_i_sportu_kwrist/2020-
07-26-239 
http://art30a.ucoz.pl/news/nowe_znaczace_sygnaly_brak_dobrych_przewidywan/2020-07-23-238 
http://art30a.ucoz.pl/news/men_nie_wyklucza_zmiany_przepisow_o_dodatkach_uzupelniajacych/2020-
07-15-236 
http://art30a.ucoz.pl/news/wysyp_publikacji_o_wynagradzaniu_nauczycieli/2020-07-07-235 

http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_na_posiedzeniu_zespolu_ds_edukacji_kultury_i_sportu_kwrist/2020-07-26-239
http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_na_posiedzeniu_zespolu_ds_edukacji_kultury_i_sportu_kwrist/2020-07-26-239
http://art30a.ucoz.pl/publ/zagadnienia_prawne/art_30a_potrzebny_i_pozyteczny_czy_nie/2-1-0-6
http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_licencja_analiza_2020_szkolenia_biezacy_stan_prawa_dezinformacja_kontrole/2020-02-27-226
http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_licencja_analiza_2020_szkolenia_biezacy_stan_prawa_dezinformacja_kontrole/2020-02-27-226
http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_na_rok_2020_wykuta_w_swietle_sprzecznych_doniesien/2020-02-13-225
http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_na_rok_2020_wykuta_w_swietle_sprzecznych_doniesien/2020-02-13-225
http://art30a.ucoz.pl/news/czy_jest_szansa_by_zawiesic_art_30a_nie/2020-08-28-245
http://art30a.ucoz.pl/news/o_co_chodzi_w_art_30a_ustawy_karta_nauczyciela_w_roku_2020/2020-08-18-244
http://art30a.ucoz.pl/news/o_co_chodzi_w_art_30a_ustawy_karta_nauczyciela_w_roku_2020/2020-08-18-244
http://art30a.ucoz.pl/news/dodatki_pod_lupa/2020-07-31-241
http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_na_posiedzeniu_zespolu_ds_edukacji_kultury_i_sportu_kwrist/2020-07-26-239
http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_na_posiedzeniu_zespolu_ds_edukacji_kultury_i_sportu_kwrist/2020-07-26-239
http://art30a.ucoz.pl/news/nowe_znaczace_sygnaly_brak_dobrych_przewidywan/2020-07-23-238
http://art30a.ucoz.pl/news/men_nie_wyklucza_zmiany_przepisow_o_dodatkach_uzupelniajacych/2020-07-15-236
http://art30a.ucoz.pl/news/men_nie_wyklucza_zmiany_przepisow_o_dodatkach_uzupelniajacych/2020-07-15-236
http://art30a.ucoz.pl/news/wysyp_publikacji_o_wynagradzaniu_nauczycieli/2020-07-07-235
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http://art30a.ucoz.pl/news/paskudna_analiza_wydatkow_na_tle_wynagradzania_nauczycieli/2020-07-01-
234 

Mielenia dodatku uzupełniającego ciąg dalszy 

http://art30a.ucoz.pl/news/mielenia_dodatku_uzupelniajacego_ciag_dalszy/2020-09-23-254  

 

Dziś w serwisie samorząd.pap.pl pojawiła się publikacja zatytułowana 
„MEN o dodatku uzupełniającym za 2020 rok: czekamy na 
kompleksowe dane”. Pozwolę sobie tu przedmiot tej publikacji 
skomentować w odniesieniu do najistotniejszych kwestii tam 
poruszanych - serwis ten temu także właśnie służy, czyli swego rodzaju 

obowiązek bieżącego dostrzegania rzeczy istotnych chyba na mnie ciąży? 

Nie tyle z ram wskazywanej publikacji, co bardziej z wielu innych obecnie dostępnych mi źródeł „problem” 
obowiązywania art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w roku 2020 przyjmie ostatecznie jedną z następujących 
form (dziś już można to tak podsumować): 

Wariant 1. Nic się nie zmieni i jak co roku trzeba będzie przeprowadzać analizę wydatków 
ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli (prawdopodobieństwo takiej sytuacji – 90%); zalecana 
aplikacja w bieżącym stanie funkcjonalności pozostaje taką jaka jest i spełni potrzeby i oczekiwania. 

Wariant 2. Trzeba będzie przeprowadzać analizę wydatków ponoszonych na wynagrodzenia 
nauczycieli, ale z wyłączeniem okresu „zarazy” (prawdopodobieństwo takiej sytuacji – 70%) – 
następuje komplikacja realizacji analizy zależnie od charakteru i warunków wyłączenia; aplikacja 
będzie musiała ulec zależnym zmianom, nastąpią zmiany na poziomie gromadzenia danych (także 
tych już zgromadzonych); w tym przypadku najprawdopodobniej „wszystko na ostatnią chwilę”, co 
jeszcze bardziej skomplikuje rzecz już wystarczająco skomplikowaną. 

Wariant 3. Trzeba będzie przeprowadzać analizę wydatków ponoszonych na wynagrodzenia 
nauczycieli, ale bez podziału na grupy awansu zawodowego (w wielu symulacjach następuje 
znaczne obniżenie kwot jednorazowych dodatków uzupełniających lub ich brak; 
prawdopodobieństwo takiej sytuacji – 40%) – następuje komplikacja realizacji analizy zależnie od 
charakteru i warunków zaniku podziału; aplikacja będzie musiała ulec zależnym zmianom, nie 
nastąpią zmiany na poziomie gromadzenia danych; w tym przypadku najprawdopodobniej także 
„wszystko na ostatnią chwilę”, co nieznacznie skomplikuje rzecz już wystarczająco skomplikowaną. 

Wariant 4. Obowiązywanie art. 30a zostanie uchylone – nie mam pojęcia jak to może być możliwe; 
owszem można sobie wyobrażać, że rzecz zostanie na przykład uchylona z dniem 01 listopada 
2020 – to by oznaczało, że w analizie za rok 2020 mogą być z tej analizy wyłączone dwa ostatnie 
miesiące roku 2020. Jeżeli jednak komuś przychodzi do głowy myśl, że zaistnienie uchylenia art. 30a 
wyłącza możliwość uchylenia ustawowego uprawnienia i obowiązku do dokonania analizy za 
miesiące roku 2020 już minione, to znaczy, że jest także w pojmowaniu prawa przez takiego 
osobnika, no, może i możliwość uchylenia przepisów dotyczących naliczania i wypłacania 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) w roku 2021 za rok 2020 – jakoś, myślę, że przeciętny 
„znawca” prawa i chęci bycia i życia w państwie prawa pojmuje (a wystarczy nawet, że jedynie 
wyczuwa), że gdyby na przykład za miesiąc uchylono przepisy dotyczące dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego („13”) to ewentualnie mogło by to oznaczać, że nie będzie „13” w roku 
2022 za rok 2021… - zapytam się retorycznie – czy naprawdę wypada mi już myśleć, że żyję w tak 
zacofanym mentalnie kraju z zerowym, a może i nawet ujemnym już poczuciem praworządności? – 

http://art30a.ucoz.pl/news/paskudna_analiza_wydatkow_na_tle_wynagradzania_nauczycieli/2020-07-01-234
http://art30a.ucoz.pl/news/paskudna_analiza_wydatkow_na_tle_wynagradzania_nauczycieli/2020-07-01-234
http://art30a.ucoz.pl/news/mielenia_dodatku_uzupelniajacego_ciag_dalszy/2020-09-23-254


20 
 

Nie daję jeszcze temu wiary… Wiele jednak wskazuje już na to, że prawdopodobieństwo zaistnienia 
tej sytuacji sięga obecnie już 30%. 

Wariant 5. Obowiązywanie art. 30a zostanie uchylone z całym bagażem właściwym dla kraju 
z zanikiem praworządności i… wybucha „bunt” nauczycieli…; prawdopodobieństwo takiej sytuacji 
dziś oceniam na 10% z najbardziej dynamicznie rosnącym trendem. 

A co napisano pod adresem https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/men-o-dodatku-
uzupelniajacym-za-2020-rok-czekamy-na-kompleksowe-dane? 

„W sprawie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2020 r. proszę nam dać trochę czasu, żebyśmy ten 
temat kompleksowo przeanalizowali – zaapelowała do samorządowców wiceminister edukacji Marzena 
Machałek.” – pustosłowie – choć mogę już się podzielić "kompleksową analizą", której efekty wyżej 
przedstawiłem. 

„[…] Samorządowcy obawiają się, że wprowadzone ze względu na epidemię nauczanie zdalne i brak godzin 
ponadwymiarowych spowodują, że na średnie wynagrodzenia nauczycieli nie uda się przeznaczyć 
ustawowych kwot, a to pociągnie za sobą konieczność wypłacenia dodatków.” – gdybym był nauczycielem, 
który realizował „nauczanie zdalne” – no, szlag by mnie co najmniej trafiał nie tylko gdybym słyszał takie 
słowa, ale także już na widok je wypowiadającego. 

„Resort edukacji zapewnia, że przygląda się sprawie.” – no, nie wiem, co napisać „z wrażenia i podziwu”? 

„[…] Trwa refleksja na temat tej sprawy” – podkreślała Marzena Machałek, wiceminister edukacji – jak 
wyżej… 

„Jeśli chodzi o kwestię dodatku uzupełniającego, to analizy w tym obszarze są cały czas w ministerstwie 
prowadzone” – zapewniał także Jerzy Jakubczuk, dyrektor departamentu współpracy z samorządem 
terytorialnym w MEN. – nowy „cichociemny” bohater „analiz w obszarze”? 

„Zaapelował przy tym do samorządów o pilne uzupełnienie danych o etatach nauczycielskich w systemie 
informacji oświatowej.” – i to wydaje się być głównym elementem przekazu a gadanie o dodatku 
uzupełniającym ma jedynie owo wzmocnić. 

„Te wszystkie dane będą potrzebne do wyliczenia subwencji wstępnej, ale są też nam niezbędne do 
prowadzenia analiz w zakresie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli [za rok 2020]” – poinformował 
Jakubczuk. – no proszę, czyli jednak się okazuje, że z poziomu SIO można dokonywać analizy wydatków 
poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli! Po co komu jakieś tam narzędzia – w roku 2020 nie trzeba już 
żadnych dodatkowych narzędzi, szkoleń, wyjaśnień i czego tam jeszcze… - proszę wprowadzić właściwe 
dane do SIO a reszta stanie się sama! 

„Wiceminister Machałek przypomniała, że wszelkie zmiany dotyczące dodatku wymagają prac w Sejmie.” – 
pierwsze mądre zdanie… 

„Dodatek uzupełniający jest regulacją ustawową, wynegocjowaną, zapisaną w Karcie nauczyciela i każda 
zmiana w jego wypłacaniu nie jest czymś, o czym możemy w ciągu tygodnia powiedzieć, że zmieniliśmy 
ustawę. Tak to nie zadziała” – „powiedziała wiceminister.” – kolejne mądre zdanie… 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/men-o-dodatku-uzupelniajacym-za-2020-rok-czekamy-na-kompleksowe-dane
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/men-o-dodatku-uzupelniajacym-za-2020-rok-czekamy-na-kompleksowe-dane
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„To nie znaczy, że myśmy zamknęli ten temat. Nie sądzę, żeby w ciągu tygodnia padło rozwiązanie. Proszę 
nam dać trochę czasu, żebyśmy ten temat kompleksowo przeanalizowali” – „dodała.” – nie umiem tego 
skomentować… 

„Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, reprezentująca Związek Gmin Wiejskich RP zastrzegła, że strona 
samorządowa będzie jeszcze do sprawy wracać. „Będziemy się przypominać, bo wiele samorządowców 
zwraca na to uwagę, w wielu dyskusjach się [ta kwestia] pojawia” – powiedziała.” – a takie stwierdzenia już 
wielokrotnie komentowałem - http://art30a.ucoz.pl/news/zbliza_sie_moment_krytyczny/2020-09-15-
252... 

„[…]” – reszty komentować nie trzeba. 

Problemy nie są nowe – nowością będą „rozwiązania” 

http://art30a.ucoz.pl/news/problemy_nie_sa_nowe_nowoscia_beda_rozwiazania/2020-10-24-263  

 

Tym razem najpierw zacytuję: „[…] należało już kilka miesięcy temu 
zrobić symulację osiągania średnich w tym roku. To szczególnie ważne 
ze względu na epidemię i ograniczenie w funkcjonowaniu szkół. Nadal 
jednak nie jest za późno. Jeśli symulacja pokazała (lub pokaże), że 
średnie nie będą osiągnięte, to zdecydowanie lepiej jest już teraz 

reagować niż po Nowym Roku wypłacać jednorazowy dodatek uzupełniający.” 

Cytat pochodzi z serwisu https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/ (21.10.2020) 

„Lepiej teraz przyznać nagrody najlepszym nauczycielom, niż wypłacać te same pieniądze później, 
w postaci czternastki” 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1494072,grzegorz-pochopien-men-sytuacja-
finansowa-nauczycieli-subwencja-oswiatowa-koronawirus-wywiad.html 

Rozmówcą Artura Radwana był Grzegorz Pochopień z Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA, były dyrektor 
departamentu współpracy samorządowej MEN. 

To Artur Radwan używa zwrotu „czternastka”, ale tylko w tytule – pan redaktor może i może tak uczynić, 
bo czyni to chyba nie po to, aby kogokolwiek deprecjonować, ale aby wzbudzić już samym tytułem 
pożądane tu zainteresowanie coraz bardziej aktualnym tematem. 

Wreszcie nie są cytowane wypowiedzi nieprzemyślane, bałamutne lub należące do tragikomicznych 
oszołomów. 

Uczyniono także bardzo delikatną i powściągliwą zapowiedź nadchodzącego: „Problemy nie są nowe. 
Nowością byłoby ich rozwiązanie.”. Słusznie użyto zwrotu „byłoby” – zapewniam, że zwrot „Nowość” nie 
odnosi się do zbliżających się „rozwiązań”, lecz do „Problemów”. 
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