
Zarobki polskich nauczycieli na tle zarobków nauczycieli na świecie

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. 

Zarobki  polskich  nauczycieli  posiadających  pełne kwalifikacje  zawodowe oraz  najwyższy
stopień awansu zawodowego pozostają na poziomie najniższych wynagrodzeń w Europie. 

1. Roczne pensje nauczycieli w szkołach podstawowych (w euro) podane przez 
EURYDICE

Zarobki polskich nauczycieli są na czwartym miejscu od końca wykresu.

2. Roczne pensje nauczycieli w gimnazjach (w euro) podane przez EURYDICE
Zarobki polskich nauczycieli są na czwartym miejscu od końca wykresu.



3. Roczne pensje nauczycieli w szkołach średnich (w euro) podane przez EURYDICE
Zarobki polskich nauczycieli są na szóstym miejscu od końca wykresu.

Kierunek zmian we wszystkich wydatkach publicznych na edukację w Polsce
Tabela B4.2/ str. 260 raport OECD z 2014 roku

Z danych wynika, że Rząd Polski obniża co roku wydatki na edukację, które i tak są już
poniżej średnich europejskich i światowych. Nawet jeżeli rząd polski podaje 4.95% PKB na
oświatę,  to są  w tym ujęte  wszystkie środki  finansowe przeznaczone na edukację  -  czyli
fundusze unijne, udział środków prywatnych.

Rok Wydatki na edukację jako 
% wszystkich wydatków 
publicznych

Wydatki na edukację jako 
% PKB

2000 12,7 5,0

2005 12,6 5,5

2008 11,8 5,1

2010 11,4 5,2

2011 11,4 4,9

Średnia OECD w 2011 12,9 5,6

Średnia w UE w 2011 11,5 5,8



Roczne wydatki na ucznia wg raportu OECD

Roczne wydatki na ucznia na wszystkich poziomach edukacyjnych do szkolnictwa wyższego 
podane w $ licząc wskaźnik PPP (parytet siły nabywczej).

Polska plasuje się niżej niż średnia OECD (9 300 $) podając 6     300 $.

Najmniej na ucznia przeznaczają:

Meksyk – 3 000 $

Chile – 4 200 $

Węgry – 5 300$

Słowacja – 5 400 $

Czechy – 6 000 $

Estonia – 6 100 $

Więcej powyżej średniej OECD na ucznia przeznaczają (wybrane kraje):

Szwajcaria – 14 900 $

Norwegia – 14 100 $

Szwecja 12 800 $

Finlandia – 10 200 $


