
U Z A S A D N I E N I E 
 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 
 

RADY MIASTA SANDOMIERZA 
 

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za 
warunki pracy,  szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 
nagród i innych świadczeń wynikających  ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.  
 

Ustawa Karta Nauczyciela obliguje do uchwalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli.  Regulamin określa    wysokość    stawek,   szczegółowe   warunki  
przyznawania, obliczania  i wypłacania: dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, 
dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród 
oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.               
  
Organ prowadzący ustala wysokość stawek dodatków w taki sposób, aby średnie 
wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na obszarze danej jednostki samorządu   
terytorialnego   co   najmniej    średnim   wynagrodzeniom,   określonym w  art.  30  ust.  3  
Karty  Nauczyciela.  
Zmiany zapisów Karty Nauczyciela wprowadzone w niniejszym regulaminie zostały 
określone  w  ustawie  z dnia 21  listopada 2008 roku  o  zmianie  ustawy - Karta  Nauczyciela  
(Dz. U. z  2009 r. Nr 1, poz. 1). 
 
W stosunku do obowiązującego regulaminu wprowadzono m.in. następujące zmiany: 
1) regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. na czas nieokreślony (poprzednio regulamin 
uchwalany był na okres od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego); 
2) określenie procentowe maksymalnych środków przeznaczonych na wypłatę dodatków 
motywacyjnych  ( § 5 ust. 1).   W  poprzednim  regulaminie  środki  na  te  dodatki  określono  
w wysokości 6 %, obecnie od 6 % do 12 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
zasadnicze nauczycieli;  
3) okres na jaki jest przyznawany dodatek  motywacyjny  jest  nie  krótszy  niŜ  trzy  miesiące  
i nie dłuŜszy niŜ 1 rok ( § 5 ust. 2 ); zapis poprzedniego regulaminu określał ten okres 
następująco: nie krótszy niŜ trzy miesiące i nie dłuŜszy niŜ sześć miesięcy,  
4) dostosowano zapisy do obowiązujących przepisów prawa. 
 
W myśl zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 
( Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1 ) obowiązują zmienione wysokości średniego wynagrodzenia 
dla nauczycieli. Dla staŜysty wynosi ono 100% kwoty bazowej, dla kontraktowego 111% 
kwoty bazowej, dla mianowanego 144% kwoty bazowej a dla dyplomowanego 184% kwoty 
bazowej. Od 1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku kwota bazowa wynosi 2177, 86 
zł. a od 1 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wyniesie 2286,75 zł. Wysokość kwoty 
bazowej określa ustawa budŜetowa. 

PowyŜsza część uzasadnienia do projektu uchwały płacowej była juŜ prezentowana w 
czasie drogi legislacyjnej związanej z Uchwałą Nr XXXII / 285 / 2009 Rady Miasta 



Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku i została przypomniana by podkreślić, Ŝe załoŜenia 
zmian w regulaminach płacowych dla nauczycieli pozostają bez zmian.  

 
Niniejszy projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII / 285 / 2009 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku spowodowany jest pismem Znak NK. I – 
0912 / 75 / 2009 z dnia 25 maja 2009 roku Wicewojewody Świętokrzyskiego Piotr śołądka 
przekazanym na ręce Pana Tadeusza Frańczaka Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza, dotyczącym dokonania odpowiednich,  wyszczególnionych  w  przytoczonym 
piśmie zmian w przedmiotowej uchwale.   
 


