UCHWAŁA NR 211/V/09
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 2 kwietnia 2009 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) i art.
30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.2) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
Ustala się regulamin określający wysokości oraz szczegółowe warunki
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli, w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
§4
Traci moc Uchwała Nr 132/V/08 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 marca
2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr
191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1 poz. 1

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od dnia 22 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli wynika z dyspozycji art. 30 ust. 6
ustawy dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) i stanowi jeden z elementów całego systemu wynagradzania nauczycieli. Określony
w Karcie Nauczyciela system wynagradzania określa, iż wynagrodzenie składa się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego,
dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy,
2) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
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z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w
art. 54. tejże ustawy.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia:
1) corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,
2) sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę
przeliczeniową i minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin,
3) wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku
funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,
4) sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
- uwzględniając stopnie awansu zawodowego, poziom wykształcenia nauczycieli
i wymiar zajęć obowiązkowych, stanowiska kierownicze w szkole i sprawowane funkcje,
stopień zaangażowania nauczycieli w pracę oraz zapewniając, że wynagrodzenie za
pracę w dniu wolnym od pracy uwzględnia osobistą stawkę zaszeregowania nauczyciela
i dodatek za warunki pracy.
Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając
przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
2) szczegółowe
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3) wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikający ze stosunku
pracy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4ustawy Karta Nauczyciela
- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na obszarze działania
danej
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nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
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W projekcie regulaminu wprowadzono następujące zmiany:
§4
dodano pkt. 5) i podpunkt a) oraz pkt 6
§5
wykreślono ust. 4
§6 ust. 2
wykreślono pkt. 4)
§7
wykreślono ust. 1 i 5
§8
wykreślono ust. 4 i 7
§9
wykreślono ust. 2 i 3
§ 10
wykreślono ust. 4 i 5
Pozostałe składniki wynagrodzenia nauczycieli i ich wysokość pozostają bez zmian.
Wejście w życie przepisu z datą wsteczną nie narusza zasad demokratycznego
państwa prawa z uwagi na to, że przepisami przedmiotowej uchwały przyznawane są
świadczenia dla nauczycieli, a nie pozbawianie ich jakichkolwiek świadczeń

