DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 maja 2022 r.
Poz. 1057
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1)
z dnia 13 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy
Na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.2)) załącznik do
rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 maja 2022 r.
Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek
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Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki
(Dz. U. z 2022 r. poz. 18).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r.
poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249, 1587 i 2441, z 2020 r. poz. 1491 oraz z 2021 r. poz. 787.
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Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od dnia 1 maja 2022 r.
Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.
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Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

1)2)
2)
WYSOKOŚĆ
MINIMALNYCH
STAWEK
ZASADNICZEGO
W1),ZŁOTYCH)
WYSOKOŚĆ
MINIMALNYCH
STAWEKWYNAGRODZENIA
WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
(KWOTY(KWOTY
W ZŁOTYCH)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. (poz. 1057)
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