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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 3. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2007 r. ustawę

o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

Z poważaniem
(-) wz. Jarosław Kalinowski
Wicemarszałek Sejmu

USTAWA
z dnia 6 grudnia 2007 r.
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
Art. 1.
W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z
późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 30:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi co najmniej 82 % kwoty
bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.”,
b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3
miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia
danego roku.”;
2) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku
kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze
zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do
faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny
wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3.”.
Art. 2.
W roku 2008 kwota bazowa dla nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust. 3 i art. 53 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 2 074,15 zł.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
MARSZAŁEK SEJMU
(-) wz. Jarosław Kalinowski
Wicemarszałek Sejmu
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1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.
1238 i Nr 191, poz. 1369.

