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Uczeń - roczne wydatki

Średnia OECD  - 9 300 $ 

Polska na ucznia przeznacza 

6 300 $

"Blisko połowa pieniędzy zaplanowanych na 

dofinansowanie zakupu podręczników

 i materiałów dydaktycznych została 

niewykorzystana. Tym samym pomoc nie 

dotarła do wszystkich uczniów z rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

i życiowej, bo w programie początkowo 

zbytnio zawężano krąg uprawnionych, a gminy 

i szkoły nieskutecznie informowały o 

możliwości uzyskania wsparcia oraz 

nadmiernie biurokratyzowały proces 

ubiegania się o pomoc" (Paweł Biedziak – NIK)



PKB na oświatę

W budżecie państwa na rok 2014 planowany % udział 
wydatków na oświatę i wychowanie w PKB wynosi 2,54%, 
malejąc o 0,07 % w stosunku do roku 2013. 

Dane OECD:



Faktyczny wzrost płac!?
Z najnowszych danych dotyczących zarobków nauczycieli 
(EURYDICE 2014) wynika, że polscy nauczyciele mieli 
w latach 2009-2014 podwyżkę płac w wysokości: 
5,95% w szkołach podstawowych, 
6% w gimnazjach 

oraz 6,06% w szkołach średnich. 

Jak ten europejski % ma się do 

medialnych zapewnień rządu 

o 40% wyższych pensjach 

nauczycieli  Polsce?



Nasze wynagrodzenia- fakty
Na każdym poziomie edukacyjnym polscy pedagodzy 
są w grupie najgorzej zarabiających. Posiadają trzecie miejsce od 
końca wykresu - za nimi są tylko nauczyciele ze Słowacji i 
Węgier. 

Wg. danych eksperta Lecha Sprawki, relacje wynagrodzeń 
nauczycieli dyplomowanych i mianowanych do przeciętnych 
wynagrodzeń w gospodarce narodowej będą kształtowały się na 
poziomie 2007 r. (zakładając brak podwyżek w 2015 roku).

W porównaniu do zarobków pracowników (24-64 lata) 
zatrudnionych na pełen etat z wyższym wykształceniem 
pedagodzy w Polsce zarabiają tylko 70-80% ich wynagrodzenia.



Realne płace - porównanie 
Kalkulacja- roczna pensja podana w $ na bazie PPP - siły nabywczej pieniądza

Na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych: 

najwyższa pensja polskiego nauczyciela wynosi: 1.8925 

Średnia w Unii Europejskiej to: 43.864/ 45.761

Na poziomie gimnazjum: 

najwyższa pensja polskiego nauczyciela wynosi: 2. 1576

Średnia w Unii Europejskiej to: 48.198

Na poziomie szkoły średniej: 

najwyższa pensja polskiego nauczyciela wynosi: 2.4693

Średnia w Unii Europejskiej to: 51.212



Czas pracy 

Polska nie podała do OECD czasu pracy nauczycieli wymaganego 
w szkołach (czyli realnego czasu pracy nauczycieli). 

Rozpiętości w czasie pracy wynikają z różnic w organizacji pracy szkoły.

Biorąc pod uwagę ostatnie badania IBE (Instytut Badań Edukacyjnych) 
średni tygodniowy czas pracy polskiego nauczyciela (wyłączając czas 
przerw śródlekcyjnych, kiedy i tak nauczyciele pracują m.in. dyżurując 
na korytarzach szkolnych) wynosi:

 46 godzin i 40 minut



Godziny pracy (60min) netto/na rok 
kraj przedszkola Szkoły 

podstawowe

gimnazja Szkoły średnie

Polska 1149 633 561 558

Średnia OECD 1001 782 694 655

Średnia UE 988 754 653 622



 Ilość dni nauki oraz statutowy czas pracy 
nauczyciela w godzinach

kraj przedszkola Szkoły 

podstawowe

gimnazja Szkoły średnie

Polska 1816 1520 1504 1488

Średnia OECD 1654 1649 1649 1643

Średnia UE 1615 1592 1591 1577

kraj przedszkola Szkoły 

podstawowe

gimnazja Szkoły średnie

Polska 218 184 182 180

Średnia OECD 191 183 182 180

Średnia UE 190 180 179 179



„Starzenie się” zawodu 
nauczyciela

Średnia dla nauczycieli w szkołach podstawowych, którzy mają 50 lat lub 
więcej, dla krajów OECD kształtuje się  na poziomie 31%. 

Przy czym w krajach: Szwecja, Niemcy oraz Włochy około 40% nauczycieli 
osiągnęło już wiek 50 lat i więcej. W szkołach średnich 37% nauczycieli ma 
50 lub więcej lat (dane dla Polski to 25%). 

W krajach takich jak: Norwegia, Niemcy, Włochy, Austria, Holandia, Estonia 
oraz Islandia jest już ponad 40% nauczycieli mających 50 lat lub więcej. 

W tym kontekście należy zastanowić się, jak będzie zmieniała się 
populacja wiekowa nauczycieli polskich, jeżeli obligatoryjny wiek 
emerytalny wynosi 67 lat. 

Biorąc pod uwagę Europę to średni wiek emerytalny wynosi nadal 65 lat. 
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