Uchwała nr XLVII/328/05
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 2005-12-21
w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli obowiązujących na rok 2006.
Podstawa: art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami); art.30 ust.6, art.42 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn.
zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania
wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk
oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków
przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy
stanowiących podstawę przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków
zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz.
U. z 2000r. Nr 39, poz. 455 ze zmianami)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala:
§1
Ustala się dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie
gminy miejskiej Kościerzyna następujące regulaminy:
Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
Regulamin przyznawania dodatku za warunki pracy nauczycieli, stanowiący załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały.
Regulamin wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§2
Ilekroć w Regulaminach jest mowa bez bliższego określenia o:
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2003 r. Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami ),
Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę
przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku
funkcyjnego , ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i
uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznawania dodatku za warunki pracy oraz
szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do
dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz.455 z późn. zm. ) oraz

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r.w sprawie podziału
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych
województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w
budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2003r. Nr
46, poz. 430):
Szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest
gmina miejska Kościerzyna,
Dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o
której mowa w pkt 3,
Nauczycielu – należy przez to rozumieć także pedagoga, psychologa, logopedę, bibliotekarza lub
wychowawcę, zatrudnionego w szkołach prowadzonych przez gminę miejską Kościerzyna,
Uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka szkoły, o której mowa w pkt 3,
Klasie – należy przez to rozumieć oddział szkolny lub grupę wychowawczą,
Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za
jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających
do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu
trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznawania dodatku za warunki
pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów
uprawniających do dodatku za wysługę lat,
Średnim wynagrodzeniu nauczyciela stażysty - należy przez to rozumieć średnie wynagrodzenie
nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela,
Organizacji związkowej - należy przez to rozumieć Zarząd Oddziału ZNP w Kościerzynie lub
ogniska działające w szkołach oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ” Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej lub koła działające w szkołach.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta, upoważniając jednocześnie Burmistrza do
realizacji uprawnień wynikających z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.
Przewodniczący
Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann
UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr
118, poz. 1112 ze zmianami) organ prowadzący szkołę określa dla nauczycieli regulaminy
wynagradzania. Art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela nakłada na organ prowadzący obowiązek
corocznego określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze
regulaminu:
wysokość dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia na godziny ponadwymiarowe i

godziny doraźnych zastępstw,
nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem
świadczeń z ZFŚS
Regulaminy zostały uzgodnione przez oba związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, czyli przez
Związek Nauczycielstwa Polskiego i Komisję Międzyzakładową NSZZ "Solidarność"
Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej.

