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Pani 
Grażyna Wróblewska 
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
ul. Zielona 8 
61-851 Poznań  
 
 
 
 
Szanowna Pani Prezes, 
 
odpowiadając na Pani pismo z 17 listopada 2022 r. sygn. WA-0281/19/2022 w sprawie 
uwzględnienia środków pochodzących z Funduszu Pomocy w procesie analizy średnich 
wynagrodzeń nauczycieli, Ministerstwo Edukacji i Nauki uprzejmie wyjaśnia, co następuje. 
 
Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 
583 z późn. zm.), jednostkom sektora finansów publicznych, w tym jednostkom samorządu 
terytorialnego może być udzielone finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, 
lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy 
dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 
 
W celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań 
oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami 
będącymi obywatelami Ukrainy, w art. 50 ww. ustawy przewidziano możliwość wsparcia 
finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej, która w tym celu może zostać zwiększona lub z Funduszu Pomocy. 
Jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają otrzymane środki na zadania związane 
z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 
Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na 
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy. Szczegółowy zakres zadań finansowanych z otrzymanych 
środków należy do decyzji poszczególnych samorządów. 
 
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone przez jednostki samorządu terytorialnego m.in. na 
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela, 
w związku ze zwiększonymi potrzebami kadrowymi w celu zapewnienia kształcenia, 
wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, powinny być 
wypłacane w składnikach wynagrodzenia zgodnie z art. 30 ust. 1 tej ustawy.  
 
Zgodnie z powyższym, dokonując analizy średnich wynagrodzeń, o której mowa w art. 30a 
ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na podstawie 
ustawy – Karta Nauczyciela wypłacone w ramach środków Funduszu Pomocy, o którym 
mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa, powinno być wliczane do wydatków poniesionych na 
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wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto etaty tych nauczycieli należy wykazać w strukturze 
zatrudnienia. 
 
Należy zaznaczyć, że powyższe stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki ma charakter 
opinii i nie stanowi obowiązującej wykładni prawa. 
 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Jerzy Jakubczuk 
Dyrektor 
/ – podpisano cyfrowo/ 


