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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r.

o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

(druk nr 25)

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. – KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,

poz. 674, z późn. zm.)

Art. 30.

1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem
świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych
określonych w art. 54.

2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu
zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość
dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i
wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej
funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

[3. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi co najmniej 82 % kwoty bazowej
określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a
i art. 6 st. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz.
1255, z późn. zm.), ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.]

<3. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi co najmniej 82 % kwoty
bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.>

4. Średnie wynagrodzenie pozostałych nauczycieli stanowi dla:

1) nauczyciela kontraktowego - 125 %,

2) nauczyciela mianowanego - 175 %,

3) nauczyciela dyplomowanego - 225 %

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia:



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1) corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla
nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa
w art. 42 ust. 3, oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7, oraz sposób udokumentowania prawa do
określonej stawki 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, o którym mowa w art. 42
ust. 4a,

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.

6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając
przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do
dnia 31 grudnia:

1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe
warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,

3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust.
1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o
których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu
terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa
odpowiednio w ust. 3 i 4.

6a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

6b. W przypadku nieuchwalenia do dnia 31 grudnia danego roku regulaminu na kolejny rok
kalendarzowy stosuje się regulamin obowiązujący w roku poprzednim, nie dłużej jednak
niż przez okres dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Ministrem Obrony
Narodowej, określa, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy
administracji rządowej wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z
zastrzeżeniem art. 33, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania
składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one
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określone w przepisach ustawy lub w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 7a,
uwzględniając wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3
i 4, oraz zróżnicowanie szkół prowadzonych przez poszczególnych ministrów.

7a. Minister Sprawiedliwości, uwzględniając co najmniej wysokości średniego
wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4, określi, w drodze
rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych
ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych
wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33, a także szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o
których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w przepisach ustawy lub
odrębnych przepisach, uwzględniając w szczególności specyfikę organizacji nauki, pracy
wychowawczej i resocjalizacyjnej, a także specyfikę nauczania prowadzonego w
warunkach izolacji.

7b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, składniki wynagrodzenia
przysługującego nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, ich wysokość oraz
warunki i sposób wypłacania, z uwzględnieniem posiadanych stopni awansu
zawodowego.

8. Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4,
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1,
oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem
doradztwa metodycznego, o których mowa w art. 70a ust. 1, zagwarantowane są przez
państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

8a. W przypadku szkół prowadzonych przez właściwych ministrów środki niezbędne na
wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o
którym mowa w art. 53 ust. 1, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o których mowa w art. 70a ust.
1, zagwarantowane są w budżetach tych ministrów.

9. (uchylony).

10. Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą
zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki
wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w ust. 5.

10a. Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego następuje w trybie
określonym w ust. 6.

10b. Zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad
poziom określony w ust. 3 i 4 może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego.

[11. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w terminie
określonym dla pracowników państwowej sfery budżetowej, o których mowa w ust. 3, z
wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.]

<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.>
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Art. 53.

[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, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na
podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w
ustawie budżetowej.]

<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.>

1a. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1,
wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w
wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu
zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

2. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

2a. (uchylony).

3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów i
rencistów - byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.

3a. W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać inną
szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na
każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły. Osoby te
korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we
wskazanej szkole.

4. Organ prowadzący szkołę może tworzyć służbę socjalną powołaną do gospodarowania
funduszem, o którym mowa w ust. 3.

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-4 stosuje się przepisy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych.


