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1.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
OSR, s. 3, Źródła
finansowania

Treść uwagi (propozycja zmian)

Wnosimy o konkretne wskazanie
źródeł finansowania wzrostu
wynagrodzeń nauczycieli w 2020 r.
oraz ich pełne pokrycie w środkach
części oświatowej subwencji
ogólnej.

Uzasadnienie uwagi

1. Kategorycznie nie zgadzamy się ze
stwierdzeniem zawartym w OSR, s. 3,
Źródła finansowania, że projekt nie
spowoduje skutków finansowych dla
jednostek samorządu terytorialnego.
Pomimo, że ZPP nie neguje samego
wzrostu minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli to sprzeciwiamy się
wprowadzaniu przedmiotowych
podwyżek w sytuacji, kiedy środki
subwencji oświatowej na rok 2020 nie
przewidują rzeczywistego pokrycia
wydatków na ten cel.
We wskazanym fragmencie OSR
wskazano, że środki na sfinansowanie
podwyżek wynagrodzeń średnich
zostały uwzględnione w dochodach
jednostek samorządu terytorialnego

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

m.in. w części oświatowej subwencji
ogólnej na 2020 r. Taki zapis wprost
sugeruje, że resort edukacji zdaje sobie
sprawę, że część oświatowa subwencji
ogólnej nie pokryje podwyżek i
samorządy będą musiały na ten cel
wykorzystać inne dochody własne. W
przypadku samorządów powiatowych
innymi dochodami własnymi o
fundamentalnym znaczeniu dla
realizacji zadań publicznych są wpływy z
PIT. W przypadku tej grupy
samorządów udział w PIT jest w
zasadzie jedynym znaczącym źródłem
finansowania tych zadań. Natomiast w
roku 2020 w związku z panującą
sytuacja epidemiczną ale także na
skutek zmian podatkowych nastąpił w
powiatach spadek wpływów z podatku
PIT o ponad 7%. Znaczący spadek
podstawowego źródła dochodów ale
także wzrost minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wzrost
cen towarów i usług powodują, że
znaczna część samorządów stanie przed
poważnym problemem sfinansowania
zaplanowanych podwyżek dla
nauczycieli.
2. Zauważamy także, że wyjaśnienia
resortu wskazujące, że 6% podwyżki dla
nauczycieli zostaną pokryte poprzez 6%
wzrost subwencji oświatowej w roku
2020 nie znajdują uzasadnienia w
zasadach podstawowej matematyki.
Wyliczenie choćby tego samego
procentu ale z różnych kwot, nigdy nie
da takiej samej wartości.
3. Projektodawcy zapominają także, że
do średniego wynagrodzenia
nauczycieli nie jest wliczany dodatek
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wiejski, którego wysokość jest
uzależniona od wynagrodzenia
zasadniczego. Wzrost tego ostatniego
spowoduje zwiększenie tego dodatku.
Natomiast w OSR nie odniesiono się do
tego zagadnienia a będzie to
dodatkowy skutek finansowy dla
jednostek samorządu terytorialnego.
Stad wnosimy o jego oszacowanie.
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