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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej wnosi projekt ustawy: 

 

- o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. 
 
Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy 

został upoważniony poseł Bronisław Dutka. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 
 
 

(-) Bronisław Dutka 
  

 



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)) art. 30a otrzymuje brzmienie:   

„Art. 30a.  1. W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, organ prowadzący szkołę 
będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w 
poprzednim roku kalendarzowym  wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu 
do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej 
struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

2. W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich 
wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1, 
organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy 
między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku a 
iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, 
ustalonych dla danego roku. 

3. Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i 
wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla 
którego wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego 
ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3, w danej jednostce samorządu terytorialnego. 

4. W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego 
wyliczono kwotę różnicy, o której mowa w ust. 2, organ prowadzący szkołę będący jednostką 
samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości 
kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2. 

5. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada 
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej 
izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, 
dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym 
zrzeszającym nauczycieli. 

6 . Kwota różnicy, o której mowa w ust. 3, wypłacona w formie jednorazowego dodatku 
uzupełniającego, nie jest uwzględniana jako składnik poniesionych wydatków na 
                                                            
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 
220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, 
poz.1238,  Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. 
Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.   



wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których 
mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania  określa, w drodze rozporządzenia:  
1) sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego,  
2) sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli,  
3) sposób ustalania kwoty różnicy, o której mowa  w  ust. 2, 
4) sposób podziału jednorazowego dodatku uzupełniającego.” 

 
Art. 2. 

Rozporządzenie, o którym mowa w art. 30a ust. 7 ustawy zmienianej w art.1, minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania wyda w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy. 
 

Art. 3. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Celem projektu ustawy jest zmiana obligatoryjnych  terminów, o których mowa w art. 30a 
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, wprowadzone ustawą z dnia 
21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1), które 
okazały się niewykonalne. Problem zgłosił Zarząd Związku Gmin Śląska Opolskiego, który 
zwrócił się do Rady Ministrów RP i Sejmu RP z apelem o pilną nowelizację art. 30a ustawy - 
Karta Nauczyciela. Istnienie problemu potwierdza fakt, iż z całej Polski napłynęło blisko 100 
pism prezydentów miast, burmistrzów i wójtów oraz uchwał rad miejskich i rad gmin, 
popierających wymieniony postulat nowelizacji.  

Niemożliwe jest prawidłowe ustalenie różnic między wydatkami faktycznie poniesionymi na 
wynagrodzenia w danym roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o 
których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, ustalonych dla danego roku, przed wypłaceniem 
ostatnich składników wynagrodzenia tj. do 31 grudnia. To z kolei uniemożliwia sporządzenie 
sprawozdania, o którym mowa w art. 30a ust. 4, w terminie do 10 stycznia następnego roku. 

Wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe (dodatkowe) i doraźnych zastępstw 
wypłaca się z dołu, za faktycznie wykonaną pracę, 29 lub 30 grudnia. Wyciągi bankowe 
otrzymuje się najwcześniej 31 grudnia lub 2 stycznia. Wtedy dopiero można środki 
wypłacone zaksięgować oraz zrobić analizy, aby ewentualnie wypłacić należną różnicę 
nauczycielom poszczególnych stopni awansu, którzy nie osiągnęli średnich wynagrodzeń. 
Może również zdarzyć się sytuacja, że środki na wynagrodzenia nauczycieli zapisane w 
planie budżetowym na dany rok zastały wyczerpane i zabraknie ich na wypłatę dodatkowych 
wynagrodzeń, wynikających z powodu nie osiągnięcia średnich wynagrodzeń w 
poszczególnym stopniu awansu zawodowego. Obligatoryjny termin sprawozdania za grudzień 
„Rb-28” o wydatkach wynagrodzeń nauczycieli jest ustalony na 18 stycznia. Jest on w 
oczywistej sprzeczności do terminu 10 stycznia zapisanego w art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.  

Brak wyjaśnienia nowowprowadzonego zwrotu „średnioroczna liczba nauczycieli”. 
Prawidłowe rozumienie tego pojęcia jest niezbędne dla potrzeb naliczania dodatku. Czy 
ustawodawcy chodzi o liczbę nauczycieli czy o liczbę etatów.  
Biorąc pod uwagę opinię wydziałów oświaty urzędów miejskich i urzędów gmin, 
prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz rad miejskich i rad gmin proponuje się terminy, 
które są pierwszymi możliwymi do wykonania, tzn. aby: 
- kwota różnicy była wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia (art. 30a ust. 3 ustawy), 
- sprawozdanie było sporządzane w terminie do dnia 10 lutego (art. 30a ust. 4 ustawy).  

Pierwszym zmienionym terminem byłby określony w art. 30a ust. 1 ustawy – Karta 
Nauczyciela termin, w którym organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 
terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym  
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz 
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego. Proponuje się, aby w art. 30a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela ustalić termin 
na dzień 20 stycznia każdego roku.  

Drugim zmienionym terminem byłby określony w art. 30a ust. 3 termin, w którym między 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego dzielona jest i wypłacana kwota różnicy między wydatkami faktycznie 



poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku a iloczynem średniorocznej liczby 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń 
nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych dla danego roku. Proponuje się, aby 
w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego 
wyliczono kwotę różnicy, wypłacano ją w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego 
ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w danej jednostce 
samorządu terytorialnego. 
 
Trzecim zmienionym terminem byłby określony w art. 30a ust. 4 termin, w którym organ 
prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu 
terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 
ustawy – Karta Nauczyciela. Proponuje się, aby sprawozdanie było sporządzane w terminie 
do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę 
różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela. 
 
Dodany ust. 6 w art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela jest konsekwencją  faktu, że kwota 
różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym 
roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, 
ustalonych dla danego roku, wypłacana byłaby corocznie w terminie do dnia 31 stycznia roku 
kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy. Wypłacona po 
raz pierwszy kwota różnicy zwiększałaby sumę środków wypłaconych na wynagrodzenia 
nauczycieli w roku 2010, choć będzie rekompensatą za poprzedni rok 2009. Konieczne jest 
też wprowadzenie w art. 30a ust. 6 zasady, że kwota różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 3, 
nie jest uwzględniana jako składnik wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu 
do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej 
struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  

Konieczność dodania ust. 7 w art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela i art. 2 w ustawie o 
zmianie ustawy – Karta Nauczyciela wynika z debaty w środowisku samorządowców na 
temat stosowania art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela, która ujawniła potrzebę wydania przez 
Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia określającego sposób wyliczania średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, sposób 
ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli, sposób ustalania kwoty różnicy, o 
której mowa  w  art. 30a ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela i sposób podziału jednorazowego 
dodatku uzupełniającego.  

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 

 

 

 



Warszawa, 18 września 2009 r. 
BAS-WAL-1875/09 

 
 
 
 

Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Bronisław Dutka) 

  
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 
47) sporządza się następującą opinię: 

 
 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę art. 30a ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze 
zmianami). Zmiany dotyczą m.in. terminów: przeprowadzania analizy 
poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do 
średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wypłacania nauczycielom 
jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz sporządzania sprawozdań z 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 
terytorialnego. Projekt zawiera przepis przejściowy. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy  
Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 

prawem Unii Europejskiej.  
 
 



 2

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 
opiniowanego projektu. 

 
4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela nie 

jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 

Michał Królikowski 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: nauczyciele, projekt ustawy, samorząd terytorialny, wynagrodzenie 
Unia Europejska 



Warszawa, 18 września 2009 r. 
BAS-WAL-1876/09 

 
 

Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Bronisław Dutka) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę art. 30a ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze 
zmianami). Zmiany dotyczą m.in. terminów: przeprowadzania analizy 
poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do 
średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wypłacania nauczycielom 
jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz sporządzania sprawozdań z 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 
terytorialnego.  

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela nie jest 

projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 

Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 

Michał Królikowski 
 

 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: nauczyciele, projekt ustawy, samorząd terytorialny, wynagrodzenie 
Unia Europejska 



Zwigzek Wojewbdztw Rzeczypospolitej Polskiej - 
Warszawa, 14 paidziernika 2009 r. 

E K R E T A R I A T  S Z E F A  KS 7 W P L Y N q t . 0  

Szanowny Pan 
Lech Czapla 
Zastepca Szefa 
KanceIarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 w e i n i a  2009 roku, w . 

sprawie przedlokenia opinii dotyczqcej poselskiego projeku ustawy 
,,o zmianie ustawy o systemie oiwiaty oraz o zmianie ustawy - 
Karta Nauczyciela", w zalqczeniu uprzejmie przesylarny opinie 
otrzymane z wojew6dztw: zachodniopomorskiego, l6dzkieg0, 
malopolskiego, Swietokrzyskiego i warmihsko-rnazurskjego. 

00-236 Warszawa 
ul. $wi@ojerika 517 

www.zwrp.pl 
e-mail: bium@nnp.pl 



O ~ i n i a  z woj. zachodniopomorskieao: 

- o zrr~iar~ie ustawy o systemie oswiaty; proponowane zmiany sq 
niewqtpliwie dobrym rozwiqzaniem. Wydtuzenie terminu wypCaty 
jednorazowego dodatku po przeprowadzeniu analizy poniesionych 
wydatk6w na wynagrodzenia dla nauczycieli pozwoli na prawidlowe - 
bez pospiechu - obliczenie Srednich wynagrodzen oraz sredniorocznej 
struktury zatrudnienia. Wprowadzenie do ustawy zapisu, o tym, ze 
Minister okresli sposob wyliczenia Srednich wynagrodzeri, ustalenia 
struktury zatrudnienia oraz ustalenie kwoty dodatku okaie sig pomocne 
dla organu prowadzqcego. Ujednolicenie sposobu dokonywania 
powyzszych obliczeri pozwoli na uniknigcie pomylek i nie bqdzie 
podstawq do zakwestionowania przez R10. 
- o zmianie ustawy Karta Nauczyciela - mySle, t e  na raproponowanq 
zrnianq czekaty samorzqdy. Osrodki Opieki Spolecznej posiadajq 
narzedzia do weryfika cji sktadanych wnioskow ( wywiady srodowiskawe ) 
oraz skladane poprzez wnioskodawcow inne oswiadczenia, czesto 
rozbiezne z tymi , More sktadano w Urzqdach. lstnieje rowniei 
mozliwosC: polqczenia wyptat stypendi6w czy zasilk6w. Bardzo dobra 
zmiana. 



Opinia ma temat projektu nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela: 

Bnmienie 1st. 5 art. 3 0a Karty Naucz yciela nie uwzglqdnia spec yfiki proceduralnej jedncstek 
smurz4du terytorialnego, kt6ra faktycmie mok  czynii ~lieruodiwyr~~ pszcdtuzenie 
sprawozdania, o kt6rym mowa vv t j m  pnepisie, z zachowaniern wskazanego 
siedmiodniowego terminu, co przy jednoczesnym braku sankcji za niedotnynanie teminu, 
rnoze sLmtkowad jego niedotrzymywaniem. Praponuje sip, aby zmienit redakcjg przepisu 
i w przypadku organu stanowiqcego jednostki samo+u terytori?hego wprowadzic zapis 
o najbliiszej sesji tego arganu, np.: ,Organ prowadqcy szkolq bqd~cy jednostkq samorzqdu 
terytorialnego przedlclada sprawozdanie, o ktbrym mowa w ~lst. 4, w terminie 7 dni od jego 
sporzqdzenia, regionalnej izbie obrachdowej, dyrektororn szk61 prowadzonych przez tq 
jednostkq oraz zwiqikom zawodowym nzeszajqcym nauczycieli, a t&e na najbliksze 
posiedzenie orgmu stanowigcego tej jhostki  samorqdu terytorialnego.". 

Oplnia na temat projektu nowelizacji ustawy z dnh 7 wne4nia 1991 roku o systemie 
oMaty: 

Propozycja nowego b k i e n i a  at. 90m ustawy wychodzi naprzaciw postulatnm jednostek 
samorzqdu terytorialnego. MoAiwoSi u p o e e n i a  oirodka pomocy spolecmej do 
datwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
daje jednostkom samoqdu terytorialnego wiqkszq elastycznoid w tej materii. 



Uzasadnienie 

. . :& , ,;. 
4 '  ,,- , . A Ce1em::projelrtu . . usbwy jest zmianad,gbligatc$jnych term@6w2 o kt6rych nowa ,w art, . " 

. . . . -- , - . _ 3ga,gst. . . :_...: 3 . i 4 :trstgvy z dnia 26-styculia 1982' r. - Karta ~auczycida;- wprkwadzone ust - .q  z 
: . ;..!:>dfii~2!,8i~tgp$daaa~Qb8 r. o rmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U; i~b$.: i .  j4.v 1 . -  p ~ z ,  i)z 

. .  . . , - , .  . _ ., , :  . . . . .  . . J - 

. . > , :  , , ; ' .  . ' .. .. , .  . . .  . , - . ,  " .  .'. -., . , :  ; .  ,, 

i: Niemoiliwe jest p r a w i d l o ~  usthle1ii'i4lnii &iqdzy wy&tkami faktymie ponierionymi 
na wynagrodzenia w danym roku a iloczynem iredniorocznej liczby nauczycjeli na 
poszczcg6lnych stopniach awansu zawodowago oraz Brednich wynagrodzefi nauczycieli. o 
ktbrych mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, ustalonych dla danego roku, przed wyplaceniem 
ostatnich sWdnik6w wyuagrodzenia tj. do 31 grudnia. To z knlei uniam~~liwia 
sporqdzenie sprawozdania, o kt6rym mowa w art. 30a ust. 4, w terminie do 10 stycznia 

I .. 
I -  I n.atepni~o r t k  

2. Ponadto wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe (dodatkowe) i dorairlych 
zastqpstw ,wyplaca sip.2 doh,  za faktycznic wykonanq pracq, 29 lub 30 grudnia Wyciqgi 
bankowdotrzykuje sii'aajoliczebniej 31. grudniii lub 2 s t y d a .  Wtedy dopiero rnozna 
4rodki wyptacone zaksiqgowad om nobiC analizy, aby ewentuaInie wyplacifi naleknq r r j ~ c q  
nauczycielom poszczegolnych stopni awansu, kt6rzy nie osir~gngli Srednich wynagodzeri. 
Mo* r6wniez zdarzy6 siq sytuacja, 2e irodki na wynagrodzenia nauczycieli zapisane w 
planie budietowym na dany rok zastdy wyczerpane i zabralcnie ich na wyptat~ dodatkowych 
wynagrodze& wynikajwych z powodu nie osiqgniqcia kednich wynagrodzen w 
poszczeg6lnym stopniu awansu zawodowego. Obligatoryjny termin sprawozdania za 
grudzien ,,W2Bn o wydathch wynagrodeed nauczydeli jest ustalony na 18 stycznia. 
Jest on w oczywistej spnecznoici do t e d u  10 nrtyda zapisanego w art. 30a ust. 4 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauezyciela. 

3. Brak WyjaSnienia nowwpmwadzonego. zwrotu ,,Sredniorocma liczba nauczycieli". 
.Prawidlowe, rozumienie tego pojecia jest niezbqdne dla potneb naliczania dodatk~i. Czy 
nstawodawcy chodzi o Iiczbp nauuycieli czy o liabq etatiiw. 
Biorqc pod w a g e  opinip wydzidbw oiwiaty . wzqd6w miejskich i urzgdow gmin, 
prezydentbw, bunnistrz6w i w6jtdw oraz rad miejskich i rad p i n  proponuje siq terminy, 
ktbre sq pierwszymi modiwymi do wykonania, tm. aby: 
- kwota r6knicy byla wyplacana w terrninie do M a  3 1 stycznia (art. 30a'ust. 3 ustawy), 
- sprawozdanie bylo sporqdzane w terrninie do dnia 1 0 lutego (art. 3 0a ust. 4 ustau y j. 

Pierwszyrn zmienionym terminern byiby okreSlony w art. 30a ust. 1 ustawy - Karta 
Nauczyciela termin, w M6rym organ prowadzqcy szlwlq bqdqcy jednostkq sarnorzqdu 
terytorialnego p~zeprowadza analizq poniesionych w poprzednim roku kdendarzowym 
wydatEr6w na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokoSci Srednich 
wynagrodzeri, o ktirrych mowa w art, 30 ust. 3 ustawy - Kmta Nauczyciela, oraz 
iredniomcmej stnrkhu'y zatrudnienia nauczycieli na poszczeg6lnych stopnjach awansu 
zawodowego. Proponuje sig, aby w art. 30a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela ustali6 termin 
na dzieri 20 stycznia k d e g o  roku. 

4. h g i m  zmienionym terminem bylby okref lony w art. 30a ust. 3 termin, w koryrn miqdzy 
nauczycieli .zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez jednostkq samorzqdu 
terytoridnego &j.elona jest i wyplacana kwota r6i;nicy miqdzy wydatkami faktycznie 
poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku a iloczynem Sredniorocmej liczby- 
nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu zawodowego oraz Srednich wjnagodzeh 
nauczycieli, o M6rych mowa w art. 30 ust. '3, ustalonych dla danego roku. Proponaje siq, aby 
w teminfe do dnk 31 l~tye~l ia  roku kalendarzowego nastqpajqcego po roku, dla ktbrego 



wyliczono kwotq rdhicy, wyphcano jq w formie jednorazowego dodatku 
uzupelniajqcego ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia 
zasadnIczego nauczycteh, zapewniajqc osiqgniqcie trednich wynagrodze~i na 
ponzc~egdLnych stopnlPch awanru zawodowegn, o ktLt6rych mowa w art. 30 urt. 3 ustaw)- 
- Karta Nauqcida, w daneg' jedmss~ce.aamanqda terytorialnego. 
.. .. -. . _ _  
5. Trzecim ztnienionym terminem byiby okre9lony w art. 30a ust. 4 termin, w kt6iym organ 
prowadzqcy szkdq b & c y  jednostkq samorzijdu terytoriahego spowdza sprawozdanie z 
wysokoici Srednich wynagrodzed nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu 
zawodowego w szkdach i plac6wkach prowadzonych p r z z  tq jednostke smorz;2du 
terytorialnego; z uwzglqdnieniem wysokodci kwoty rbhicy, o kt61ej mowa w art. 30a ust. 2 
ustawy - Karta Nauczyciela, Proponuje sip, aby sprawozdanie bylo spcrmqdzane w, , ...-, .. : 

'terminie do dnia 10 lutego roku Wendanowego nastqpujqcego po roku, dla. ktbrego 
wyiiczono kwotq rhhicy, o kt6rej mowa w art. 30a ust, 2 ulstawy - Ksrta NauczycieIa. 

6. Dodany ust. 6 w art. 30a ustawy - Karh Nauczyciela jest konsekwcnqiq faktu, ie hwo.~a 
r6k~icy rniqdzy wydatkami faktyczpie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w t-j:;~ 
roku a iloczynem Sredniorocznej liczby nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu 
zawodowego oraz irednich wynagrodzei nauczycieli, o ktbrych mowa w art. 30 ust. 3, 
ustalonych dla danego roku, macana  byhby coroczde w terminie do dnia 3 1 stymnia roku 
kalendarzowego nastqpujqcego po roku, dla kt6rego wyliczono kwotq r6i;nicy. WypIacona po 
raz pimszy kwota r6lnicy zwickszdaby sum? Srodkbw wyplaconych na wynagrodzenia 
nauczycieli w mku 2010, choC bpdzie rekompensatq za poprzedni rok 2009. Konieczne jest 
tez wprowadznie w art. 30a ust. 6 zasady, ze kwota r6&icy, o Mrej mowa w art. 30a ust. 3, 
nie jest uwqlqdniana jako ~Haddc  wydatkhw na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu 
do wysokoici irednich wynagrodzeri, o ktbrych mowa w art. 30 ust 3, oraz sredniorocmcj 
stmktury zatrudnienia nauczycieli na poszczeg6Inych stopniach awansu zawodowego. 



Dodey z dniem 1 stycnia 2095 r o h  rozdzid 8a ustawy o systernie oSwiaty w sposbb 
. .  . ' .  . 

k o m p l ~ o w y  uregulowd kwestii pbMq ..milteriahlej . . -din .~cmibw. Pomoc ta jes t  udzielm 
, ., : , , . *  . 

ucmiorn w ,celq mrnijslmia r6&c w dd,&gpie do eduka j  i, umodiwienia pokon!nv.?nia 

barier dostqpu do edukacji wynikajqcych z trudnej sytuacjj materialnej ucznia, a &e 

wspierania edukacji ucnibw zdolnych (art. 90b ust. 2). Pomoc materialna mope mieC 

charakter sobjalay albo rnotywacyjny (art. 90c k 1). Organem wlaiciwym do przpawania 

, pomocy materialnej o chaxakterze socjalnym jest wdjt (bCburmistrz, prezydent rniasta) (oberxe 

brrmienie art. 9 h ) .  

~b 23 sierplia 20011 roku ustawa przewidywala, ie do za~atwiania indywidualnych 
' , 

spraw z zakresu pomoG xpataialxiej c charaMexze owjaleym dla uemibw, rada nie 

moze upwainid oirodka pomocy spdecznej . 

Zgdnie z art. 90f pomoc materialria o charakterze so jalnym jest udzielana w aparciu 

o reguIamin uchwalony pnez radq gminy. W regdarnink olueglany jest w szczeg6lnoSci tryb 

i sposbb udzielania 'stypendim szkolnego @kt ' 3 )  braz zasilku szkolncgo w zalemdsci od 

zdarzenia losowego (pkt 4). lstnieje wqtpliwoSC, c y  w p o j ~ i u  ,,trybu i sposobu" micsci siq 

kwestia powierzenia kierownikowi gminnsgo oirodka pomocy spdecznej wydawania decyzji 

w przedmiocie pomocy matedalnej o c h a k t e n e  socjalnym. Powierzenie takie musidaby 

nastcpowat na podstawie ogblnych zasad gminnej ustawy ustrojowej. W tej sytuacji wydaje 

siq zasadnym doprecyzowanie obecnego brzmienia art. 90rn ustawy o systernie oiwiaty - co 

jest przedmiotem niniejszego projektu. 

Po pnyjqciw przedlozonej ustawy rada gminy bqdzie mogia upwainid. oirodek pomocy 

spolecznej do zdatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy rnateriahej o charakterze 

socjalnym w regulaminie udzielania pornmy haterialnej o charakterze socjalnyrn. Podmioteill 

posiadajqcym najpelniejsq informacjq o sytuacji rnaterialnej uczniciw by4 bowiern o&rod.ek pornocy 

spdecznej i naturdnq rzecq bylo to, by wldnie on wykonywat wynikajqce z ustawy zadmilin 

Majqc powyisze na uwadze Departament Kultury i Edukacji popiera inicjatywq wdroienia zapisow w 
art. 90m ustawy o systernie oiwiaty. 
art. 90m otIzymuje bmienie: 

,,Art. 90m I .  Jkviudczenie pornmy muterialnej o charaktene socjainym pnyzngie wijl 
(btrrmistn, prezydent miarta). 

2. Rada gminy mo2e upowatnit oirodek pamacy spolecmej do zcrlatwiunh 
indywidualnych sprnw z znkresu pomocy moten'alnej o charakterze socjalnyzn. 

3. Upow&nienie, 0 krtjrym mowa w usr. 2, mo2s hyi w szczedlnos'ci udzielnne w 
regularninie udzielania pomocy rnaterialnej 0 charakterze soqjalnyrn, a h~drym 
mowa w art. 90f: 



Sejmik Wojew6dztwa ~wiqtolaysldego 

. . Jdzef ~ u r e k  
. ' ~ick@rzewodnicz~~c~ Sejmiku 

Czlonek ~omisji'j?s; Nauki, Edukacji i Sporhl ZWRP 

. . . Uwagi. do. komisyjnych projekt6w ustaw: 
1. o zmianie ustawy o systemie odwkty 
2. o zmianie ustawy . -  Karta NauczycieIa 

Ad 1. Zmiana w Ustavvie 0 systemie oSwiaty dotyczy jedynie samorzqdhw gminnych i 
sanlorqd wojew6dztwa jej nie podlega. W zwi* z powytszym die zglaszamy Aadnych 
uwag do pnedmiotu proponowanej nowelizacji, 

Ad 2. Nowelizacja Karty Nauczyciela dotyczy zapis6w art. 3 0a Przedmiotem miany sg 
t e d y  sldadania sprawozdad : w terminie do dnia 20 stycznia Isadego rokn (zamiast 
dotychczasowego zapisu ,,do 31 grudnia") organ prowadqcy szkolq bqdqcy jednostkq 
samoqdu terytbrialnego przeprowadza analiq poniesionych w poprzednim rolcw 
kalendarzowym wydatkbw na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokoici 
grednich wynagrodzefi, (...I, oraz hedniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczeg6lnych stopniach a w m  zawodowego", Zrnianie ulegajq r6wniek nastqpne terrniny : 
do 1 0 lutego (zamiast terminu dotychczas obowiq.zujpago - ,, 10 styczuia") organ prowadqcy 
szkolq b&cy jednostkq samorqdu terytorialnego sprayha sprawozdanie z wysokoici 
4rednich wynagrodzex'x naucycieli na poszczegblnych stopniach awansu zawodowego w 
szkolach i placowkach prowadzonych przez tq jednostkq samorzqlu terytorialnego) oraz do 
3 1 stycznia (zamiast dotychczasowego terminu ,,do b6ca roku") jest dzielona i wyplacana 
mipdzy nauczycieli zatrudnionych w szkoiach prowadzonych przez jednostkq sslmorz~du 
terytorialnego kwota jednorazowego dodatku uzupehiajq~tgo ustalanego proporcjonalnie do 
osobistej stawki wynagrodzenia zasadninego nauczyciela. 

Zmiany te sq oczekiwane p z  jednostki samorzqdu terytorialnego prowadzqce szkoly. 
Podstawowym mankamentem dotychczasowych rozwiqzah byla kwestia przesyiania 
sprawozdah z koficem roku kiedy nie by& znane jeszcze wszystkie skfadniki wymagane ptzy 
takich dokurnentach. Przesuni~ie temin6w przyczyni siq do rzdelnego wypelniania 
obowiqzku ndokonego przez Ustawq i nie wplyrue na pornniejszenie wynagrodzexi 
otrzymywanych przez nauczycieli. 



Pan 
Bogdan Ciepielawski 
Dyrektor Biura 
Zwiqzku Wojew6dz-t~ RP 
ul. !$wiqtojerska 517 

Odpowiadajip ne pismo pnsslane drogq ebkhbniczna 2 paidziernika 2009r. w sprawie 
wyrakenia opinii o pmjekcie anian ustawy: 
- o zmianie .ustawy a systemie oswiat, 
- o mianie ustawy - Katta Naucycicla, 
uwakam, ka pmponowane &any wnosq lad i tym samym uktwiajq rea lkjg  2adafi zwimych 
z udzielaniem pomoey materialnej ucniam i ustaldem o m  wypla@ jednorazowego dodatku 
uzupehiaj$cego naucycielom, kt6rych wynaggdmnie odbiega od irehiego poziomu wynagrodzenia 
wlaSciwep dla nauczycieli w paszc~eg6lnych kategariach awansu zawodowago. 

Artyh190m ustawy o sys&mie o4whty w nowym bnmieniu wprowadza prosty mechanim 
realizowmia decyzji a przyPlaniu pomocy matarialnej o cbamktene socjalnym uczniom przez 
oirodek pomocy socjalnej, a wiqc a instytucje, ktct6ra winna mid szerolq wiedzq o sytuacji 
materialnej rodzin z tetenu gmirly i wyspscjalizowany aprarat mqdniczy do realizacji takich zadafi. 

Zmiana w brzmieniu art. 30a ustawy Karta Nauczyciela sprawia, 2e przyjm mechanizm 
wyphty jednorazowego dodatku uzupehiaj~ego stajo s iq  wykonalny. Dotychczasowy termin 
okreilony w art. 30a ust. 1. dokcmanis anal& paniesionych przez j.s.t wydatk6w na wynagmdzenia 
nauczycieli (do 31 grudnia) jest n i d y .  Pnesunivie imych tenninbw o miesiqc umo2liwia 
r e d h j q  zadania 
Zobowimie ministra wWciwega do spraw aSwiaty i wychowania do oWlenia w 
rozporqdmnia (ust. 7) mechanimu sposobu wyliczania irednich wynapdzerl, sposobu ustalania 
Sredniorocmej stsuktury zatnrdnimia nauczycieli, sposobu ustalenia kwoty wypiacmej r6hicy 
i podziaiu dodatku uarpehiajwgo stwory sytuacjp wykluczajyq r&notodnodC sposobbw i metod 
ustalania wymienionych wy2uj wskhikdw. 

Zdsslaw Fadrowski 

Department k h r y  i Edukji 
18575  OQhln, ul. pihudskii& 7P; hi. (0 09) 523 22 22, fax (0 119) 523 25 12; 

e-mil: dke@wannia.mazury.pl, www.wrotl.warmia.mazury.pl 
Certyfikat Systemu Zanqdzania )Ikohla I fb  9001 :2008 Nr 38612006 


