
Projekt

z dnia  7 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XVI/__/2019
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską 
Hrubieszów”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/334/2009 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. 
w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz niektóre inne składniki 
wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów" 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 74 poz. 1768 oraz Nr 124 poz. 2671).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Anna Naja
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Załącznik do uchwały Nr XVI/__/2019

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia....................2019 r.

Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1.  Niniejszy Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów, zwany dalej "Regulaminem", 
stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów.

2. Regulamin określa:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 2. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) - zwanej dalej "Kartą 
Nauczyciela" oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) - zwanym dalej "Rozporządzeniem" z tym, że w przypadku 
nauczyciela dodatek za wysługę lat ustala i przyznaje dyrektor szkoły, a w przypadku dyrektora szkoły – 
Burmistrz.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 3. 1.  Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych 
w § 6 Rozporządzenia oraz w wysokości i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Do szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego należą:

1) w ramach osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, 
osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych wynikami klasyfikacji, promocji oraz wynikami egzaminów 
wewnętrznych i zewnętrznych,

b) uzyskiwanie przez uczniów sukcesów w konkursach, turniejach, olimpiadach i zawodach, a także 
w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

2) w ramach osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych:
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a) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami, 
instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

b) kształtowanie odpowiedzialnej postawy zawodowej, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych, 
społecznych, patriotycznych i obywatelskich,

c) rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów oraz aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

d) zaangażowanie w przeciwdziałaniu agresji, patologii i uzależnieniom;

3) w ramach wprowadzania innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia 
i wychowania:

a) opracowywanie i wdrażanie autorskich programów działań edukacyjnych, wychowawczych 
i opiekuńczych,

b) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy 
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

4) w ramach zaangażowania w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty 
Nauczyciela:

a) aktywne uczestniczenie w zespołach nauczycielskich rozwiązujących istotne problemy dydaktyczno-
wychowawcze,

b) pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz uczniom szczególnie uzdolnionym, w tym 
przygotowywanie ich do konkursów przedmiotowych i olimpiad,

c) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;

5) w ramach szczególnie efektywnego wypełniania zadań i obowiązków związanych z powierzonym 
stanowiskiem:

a) sprawowanie opieki nad samorządem uczniowskim i innymi organizacjami szkolnymi,

b) zaangażowanie w organizację uroczystości, wydarzeń, imprez i zawodów sportowych organizowanych 
w szkole i w środowisku lokalnym,

c) stałe i efektywne wzbogacanie własnego warsztatu pracy w zakresie zgodnym z potrzebami szkoły,

d) sprawne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i podnoszenie jakości jej pracy,

e) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

f) promocja szkoły i umiejętne pozyskiwanie innych osób oraz instytucji do realizacji działań na rzecz jej 
rozwoju,

g) podejmowanie z własnej inicjatywy działań zmierzających do poprawy bazy dydaktycznej oraz 
pozyskiwanie środków zewnętrznych i unijnych;

6) w ramach realizowania w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący 
priorytetów w lokalnej polityce oświatowej:

a) zaangażowanie w pracę na rzecz budowania dobrego wizerunku szkoły,

b) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły, obecność szkoły w środowisku lokalnym, 
w tym udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi,

c) poszerzanie oferty szkoły poprzez wprowadzanie nowych form zajęć pozalekcyjnych, programów 
autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych.

§ 4. 1.  Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 
6 miesięcy, w wysokości nie niższej niż 100 zł i nie wyższej niż 20 % ustalonego dla nauczyciela 
wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala i przyznaje dyrektor szkoły, a dla nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko dyrektora szkoły – Burmistrz.
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Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny

§ 5. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora szkoły;

2) stanowisko wicedyrektora szkoły;

3) sprawowanie funkcji wychowawcy klasy;

4) sprawowanie funkcji opiekuna oddziału przedszkolnego;

5) sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

§ 6. Wysokość dodatków funkcyjnych dla nauczycieli wymienionych w § 5 określa poniższa tabela:

Lp. Stanowisko
Miesięczna wysokość 
dodatku funkcyjnego 

(w zł)
1 2 3
1. Dyrektor szkoły liczącej powyżej 16 oddziałów 1500
2. Dyrektor szkoły liczącej do 16 oddziałów 1200
3. Wicedyrektor szkoły 700

4. Dyrektor przedszkola, którego oddziały zlokalizowane są
w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości 1000

5. Dyrektor przedszkola, którego oddziały zlokalizowane
są w jednym lokalu 800

6. Wychowawca klasy, nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 300
7. Opiekun stażu 100

§ 7. 1.  Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 5 pkt 2-5 przyznaje dyrektor szkoły.

2. W przypadku dyrektora szkoły - dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 5 pkt 1 i 3-5 przyznaje 
Burmistrz.

3. Dodatek funkcyjny przyznaje się na okres pełnienia powierzonej funkcji z tym, że dodatek, o którym 
mowa w § 5 pkt 3 i 4 przyznaje się na czas nie dłuższy niż rok szkolny.

§ 8. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługuje 
dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 9. W związku z wykonywaniem pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, o których mowa w 
§ 8 i § 9 Rozporządzenia, nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy.

§ 10. 1.  Wysokość dodatku za warunki pracy ustala się na poziomie 15 % ustalonego dla nauczyciela 
wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w pełnej wysokości, jeżeli cały obowiązujący nauczyciela wymiar 
zajęć jest realizowany w warunkach trudnych lub uciążliwych.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje 
w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony 
w niepełnym wymiarze zajęć.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 dodatek za warunki pracy wypłaca się  za każdą godzinę pracy 
w warunkach trudnych lub uciążliwych w wysokości 15 % stawki godzinowej, obliczonej według zasad 
określonych w § 12.

§ 11. W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje 
prawo do obu tych dodatków.
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Rozdział 6.
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 12. 1.  Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza 
się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki 
pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach 
trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustaloną dla tego 
nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, oblicza 
się mnożąc ustalony dla danego nauczyciela tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć 
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
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Uzasadnienie

uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską

Hrubieszów

Art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn.
zm.) obliguje organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, do określenia dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

1) wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;

2) szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw;

3) wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4
ustawy Karta Nauczyciela, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela określa jednoznacznie, że w przypadku szkół i placówek
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego
określone w art. 30 ust. 6 tejże ustawy wykonuje Rada Miejska.

Regulamin powinien zostać określony w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się
ze składników, o których mowa powyżej, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu
terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela.

Przedłożony projekt uchwały ma na celu:

1) dostosowanie regulacji w zakresie wynagradzania nauczycieli, obowiązujących na terenie Gminy
Miejskiej Hrubieszów, do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287),

2) aktualizację zapisów regulaminu w sposób umożliwiający osiągnięcie na terenie Gminy Miejskiej
Hrubieszów zagwarantowanych ustawowo wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Działając w oparciu o przytoczone powyżej przepisy prawa opracowano projekt regulaminu, ze szczególnym
uwzględnieniem przewidywanej struktury zatrudnienia oraz dokonywanych (na podstawie art. 30a Karty
Nauczyciela) analiz wydatków poniesionych przez Gminę Miejską Hrubieszów na wynagrodzenia nauczycieli
w okresie kilku ostatnich lat.

Skutki finansowe związane z wprowadzeniem przedłożonego regulaminu szacowane są na poziomie
ok. 400 000 zł rocznie - co przy zestawieniu z wysokością jednorazowego dodatku uzupełniającego
wypłaconego w 2019 roku (377 894,16 zł) pozwala stwierdzić, że zaproponowane rozwiązania powinny
umożliwić osiągnięcie przez Gminę Miejską Hrubieszów zagwarantowanej ustawowo wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli.

Przedłożony projekt regulaminu został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Sporządził:
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