Warszawa, dnia 11 grudnia 2007 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
(druk nr 25)

I.

Cel i przedmiot ustawy

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 6 grudnia 2007 r. w oparciu o projekt
stanowiący przedłożenie rządowe. Opiniowana ustawa modyfikuje przepisy dotyczące
kształtowania wynagrodzeń nauczycieli, rezygnując z zasady ustalania średnich wynagrodzeń
nauczycieli w oparciu o kwotę bazową określaną dla pracowników państwowej sfery
budżetowej corocznie w ustawie budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Nowa regulacja stwarza podstawę prawną do
corocznego określania w ustawie budżetowej odrębnej kwoty bazowej dla nauczycieli,
w oparciu o którą obliczane będzie ich wynagrodzenie, nie modyfikuje natomiast wskaźników
kwoty bazowej służących do ustalenia wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach
poszczególnych stopni awansu zawodowego. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli
następować będzie w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej z wyrównaniem od
dnia 1 stycznia danego roku.
Konsekwencją zmiany opisanej powyżej jest nowelizacja przepisu kształtującego
zasady ustalania corocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tak aby
wysokość odpisu była ustalana w oparciu o "nową" kwotę bazową.
Zgodnie z treścią ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, kwota bazowa dla
nauczycieli na rok 2008 została ustalona w wysokości 2 074, 15 zł.
Materia opiniowanej ustawy przesądza o konieczności jej wejścia w życie z dniem
1 stycznia 2008 r.

II.

Przebieg prac legislacyjnych

W toku prac nad projektem ustawy właściwe merytorycznie komisje sejmowe
dokonały dwóch zmian w stosunku do treści przedłożenia rządowego. Po pierwsze: określono
w ustawie - Karta Nauczyciela końcowy termin, w którym następuje podwyższenie
wynagrodzeń dla nauczycieli w danym roku budżetowym (nie później niż w ciągu 3 miesięcy
po ogłoszeniu ustawy budżetowej) bez odsyłania w tym zakresie do uregulowań dotyczących
pracowników sfery budżetowej, po drugie: podwyższono kwotę bazową na 2008 rok
z 1 947,81 zł do 2 074,15 zł.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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