
Zestawienie porównawcze wzrostu wynagrodznia minimalnego za pracę i wynagrodzenia zasadniczego                      nauczyciela 
dyplomowanego

Rok
Wynagrodzenie mninlalne za 

pracę (bru7o)

Wzrost
Wynagrodzenie zasadnicze n-l 

dyplomowanego (bru7o)

Wzrost

Kwota % (rok do roku) % nominalnie Kwota % (rok do roku) % nominalnie
2012 r.   1500,00 zł 

73,3%

2013 r.   1600,00 zł   100,00 zł 6,7%   3109,00 zł   -      0,0%

30,1%

2014 r.   1680,00 zł   80,00 zł 5,0%   3109,00 zł   -      0,0%
2015 r.   1750,00 zł   70,00 zł 4,2%   3109,00 zł   -      0,0%
2016 r.   1850,00 zł   100,00 zł 5,7%   3109,00 zł   -      0,0%
2017 r.   2000,00 zł   150,00 zł 8,1%   3149,00 zł   40,00 zł 1,3%
2018 r.   2100,00 zł   100,00 zł 5,0%   3317,00 zł   168,00 zł 5,3%

2019 r.   2250,00 zł   150,00 zł 7,1%

  3483,00 zł   166,00 zł 5,0%
  3817,00 zł   334,00 zł 9,6%

2020 r.   2600,00 zł   350,00 zł 15,6%   4046,00 zł   229,00 zł 6,0%

Łącznie (nominalnie)   1100,00 zł 73,3% Łącznie (nominalnie)   937,00 zł 30,1%

Nominalny wzrost wynagrodzenia 
zasadniczego w okresie od 2016-2020   850,00 zł 68,6%

Nominalny wzrost wynagrodzenia 
zasadniczego w okresie od 2016-2020   937,00 zł 30,1%

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego n-la dyplomowanego w 2020 r. rosnącego od 2016 r.  w tym samym 
tempie jak wynagrodzenie minimalne (wzrost 68,6% nominalnie)   5241,77 zł 

Na podkreslenie zasługuje fakt, że w powyższym zestawieniu przedstawiaono stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z najwyższymi kwalifikacjami 
(którego tempo wzrostu jest znacznie mniejsze niż tempo wzrostu płacy minimalnej), natomiast w tym samym czasie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty, tj. osoby z 
tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (którego wynagrodzenie  w zasadzie składa się wyłącznie z wynagrodzenia zasadniczego) kształtuje  się na  poziomie: 2.450,00 zł 
(w 2019 r.) i 2.800,00 zł (2020 r.), czyli zaledwie  o 200,00 zł więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę przysługujące każdemu pracownikowi bez wzglądu na wykształcenie, 
umiejętności oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności
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