
 

 

UCHWAŁA NR 387/XXIV/2012 
Rady Miasta Płocka  

z dnia 29 maja 2012 roku 
 
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock  
 
Na podstawie art. 30 ust. 6 art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 
91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 
97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, 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, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 
1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 
219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 502, poz. 1206) oraz rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz.293, z 
2007 r. Nr 56, poz.372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, z 2010 
r. Nr 131, poz. 885, z 2011 r. Nr 161, poz. 967) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 
placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
prowadzonych przez miasto Płock w brzmieniu określonym w załączniku do 
uchwały. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. 
 

§ 3 
Traci moc uchwała Nr 492/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 
roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
prowadzonych przez miasto Płock (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 56, poz. 1443, z 2010 
roku Nr 130, poz. 2996) 

§ 4 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 
2012 r. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Płocka 

 



 Artur Jaroszewski



 

 

Uzasadnienie 
 

Art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela nakłada obowiązek na organ 
prowadzący szkoły i inne placówki zatrudniające nauczycieli, ustalania w formie regulaminu 
wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i 
warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

Projekt regulaminu zawiera również przepisy wynikające z upoważnienia art. 49 ust. 2 KN tj. 
ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród oraz z 
upoważnienia art. 42 ust. 7 pkt. 3 dotyczące sposobu ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 
różnym tygodniowym wymiarze. 

Zgodnie z art. 91d Karty Nauczyciela, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone, 
między innymi, w art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 wykonuje Rada Miasta Płocka.  

Zasady wynagradzania nauczycieli określone w regulaminie dotyczą wszystkich nauczycieli 
zatrudnionych na postawie Karty Nauczyciela w jednostkach miejskich działających zarówno na 
podstawie ustawy o systemie oświaty, jak i ustawy o pomocy społecznej. 

Przedłożony projekt jest kontynuacją regulaminu obowiązującego od roku 2000. Od roku 2009 
zniesiono obowiązek corocznego ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatków 
funkcyjnych oraz za warunki pracy, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu, dlatego w 2009 
roku zostały one zastąpione wskaźnikami. 
 W stosunku do regulaminu obecnie obowiązującego przedłożony projekt wprowadza 
następujące zmiany: 
Rozszerzenie podstawy prawnej o art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 

Nauczyciela, co wiąże się propozycją dodania w Regulaminie w § 8 ust. 2 przepisu dotyczącego 
sposobu ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze.  

We wstępie do regulaminu dodano pełną nazwę Regulaminu, tj. „wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-
wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock, zwanym dalej Regulaminem”. 

Zmieniono treść ust. 9 w § 2 z brzmienia: „Dodatek za wysługę lat wypłaca się w trybie i terminie  
określonym art. 39 ust. 3. Karty Nauczyciela” na: „Dodatek za wysługę lat wypłaca się 
miesięcznie w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego”. 

Uściślono zapis w § 3 ust. 5 dotyczący przyznawania dodatków motywacyjnych na okres 4 miesięcy, 
wykreślając treść: „na czas określony nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok”. W 
ust. 8 zniesiono konieczność corocznego ustalania wskaźnika limitu środków na dodatki 
motywacyjne dla nauczycieli (wykreślenie z treści ustępu słowa „corocznie”). 

W § 4 ust. 2 zmieniono zapis na bardziej czytelny poprzez dodanie słowa „również” oraz wykreślono 
ust. 5, ponieważ treści w nim zawarte zostały już uregulowane w Zarządzeniu Nr 1552/2012 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock. Wykreślenie w § 4 ust. 
5 spowoduje zmianę dalszego ciągu numeracji w ww. paragrafie.



 

 

W § 4 ust. 7 pkt. 1 został doprecyzowany zapis. Szkoły wszystkich typów sprecyzowano zapisem: 
„podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych”. Sprecyzowano także 
zapis pkt 2 ww. ustępu poprzez dodanie stwierdzenia: „w tym”. 

 W § 6 ust. 3 do wymienionych numerów dzienników ustaw rozporządzeń dopisano zmiany.  
W załączniku Nr 1 do Regulaminu usunięto tabelę dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli 

zmieniając równocześnie tytuł kolejnej tabeli, dotyczącej pierwotnie wyłącznie dyrektorów szkół 
na: „Dodatki funkcyjne dyrektorów i wicedyrektorów przeszkoli i szkół wszystkich typów”. W 
wyniku tej zmiany zrównano wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów przedszkoli z 
dyrektorami szkół (przy jednakowej liczbie oddziałów w jednostce). Poprzednia tabela była nieco 
mniej korzystna dla dyrektorów przedszkoli. Zrównanie dodatków funkcyjnych dyrektorów 
przedszkoli z dyrektorami szkół jest uzasadnione faktem, że dyrektorki przedszkoli samodzielnie 
wykonują wiele obowiązków (przygotowanie i wykonanie budżetu, sprawozdawczość, kadry), 
które w szkołach wykonują pracownicy administracyjni. W zdecydowanej większości przedszkoli 
jest zatrudniony tylko jeden pracownik administracyjny - intendent, którego głównym 
obowiązkiem jest zaopatrzenie kuchni i rozliczanie opłat rodziców. We wszystkich szkołach 
natomiast są zatrudnieni kierownicy administracyjni i od 2 do nawet 6 pracowników administracji 

 
Stosownie do art. 30 ust. 6a, projekt regulaminu został uzgodniony ze związkami zawodowymi 

działającymi w oświacie na terenie Płocka. 
 
 
 


