Druk nr 46
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE
KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY
ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI
REGIONALNEJ

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy - Karta Nauczyciela (druk nr 23)
Marszałek Sejmu zgodnie z art.37 ust.1 i art.40 ust.1 regulaminu Sejmu – po
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 22 listopada 2007r. powyższy
projekt ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej do pierwszego czytania.
Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu
ustawy na posiedzeniach w dniach 29 listopada i 6 grudnia 2007r. oraz wysłuchaniu
oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że przedmiot
projektowanej regulacji zawarty w sprawozdaniu wraz z wnioskami mniejszości nie jest
objęty zakresem prawa Unii Europejskiej
wnoszą :
W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.
Komisje - zgodnie z art.43 ust.3 regulaminu Sejmu - przedstawiają na żądanie
wnioskodawcy, następujące wnioski mniejszości :
1) w art. 1 w zmianie 1 lit. a nadać brzmienie:
„a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi co najmniej 100% kwoty
bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Kwota
bazowa waloryzowana jest corocznie co najmniej średniorocznym planowanym
wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonym w
ustawie budżetowej. Podwyższenie kwoty bazowej ponad średnioroczny
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następuje w drodze negocjacji
przedstawicieli
związków
zawodowych
zrzeszających
nauczycieli,
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej

Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu
społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.1)) z Radą Ministrów.”;
- poseł A. Ostrowski
2) w art. 1 w zmianie 1 po lit. a dodać lit. a1 w brzmieniu:
„a1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Średnie wynagrodzenie pozostałych nauczycieli stanowi dla:
1) nauczyciela kontraktowego - co najmniej 140%,
2) nauczyciela mianowanego - co najmniej 190%,
3) nauczyciela dyplomowanego - co najmniej 240%
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.””;
- poseł A. Ostrowski
3) w art. 2 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu:
„2. W roku 2008 średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:
1) nauczyciela kontraktowego - co najmniej 130%,
2) nauczyciela mianowanego - co najmniej 180%,
3) nauczyciela dyplomowanego - co najmniej 230%
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.””;
- poseł A. Ostrowski
4) art. 3 nadać brzmienie:
„Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1
lit. a1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.”.
- poseł A. Ostrowski
Uwaga: wnioski mniejszości nr 1-4 należy głosować łącznie.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2007 r.
Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

Przewodniczący Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży

/-/ Eugeniusz Grzeszczak

/-/Andrzej Smirnow

Sprawozdawca
/-/ Ewa Wolak

Projekt
USTAWA
z dnia
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.

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.

