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w zwiazku z pojawiajacymi sie watpliwosciami w zakresie obowiazywania regulaminów

wynagradzania, stanowionych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie art. 30

ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela, uprzejmie wyjasniam.

Podstawa dokonania w danym roku kalendarzowym regulacji placowej dla nauczycieli

jest art. 30 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr

97, poz. 674 z pózno zm.) stanowiacy, iz wynagrodzenie nauczycielom podwyzsza sie nie

pózniej niz w ciagu 3 miesiecy po ogloszenia ustawy budzetowej, z wyrównaniem od dnia

l stycznia danego roku.

Konsekwencja ustalenia na dany rok nowych wynagrodzen dla nauczycieli

i koniecznoscia wyplaty wyrównan od dnia 1 stycznia danego roku, jest fakt, ze akty prawne

wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 (rozporzadzenie ministra wlasciwego do spraw

oswiaty i wychowania) oraz art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela (regulamin wynagradzania),

musza miec zastosowanie do wynagrodzen naleznych od dnia 1 stycznia danego roku

i obowiazywac z moca wsteczna.

Z kolei, na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela organ prowadzacy szkole

bedacy jednostka samorzadu terytorialnego zobowiazany jest do ustalenia, w drodze

regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wysokosci stawek

dodatków - motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy (00')' w taki sposób, aby srednie

wynagrodzenia nauczycieli, skladajace sie z ww. skladników, odpowiadaly na obszarze



dzialania danej jednostki samorzadu terytorialnego, co najmniej srednim wynagrodzeniom

nauczycieli, o których mowa wart. 30 ust. 3 ustawy.

Biorac pod uwage powyzsze, jednostki samorzadu terytorialnego, których regulaminy

wynagrodzenia nauczycieli nie gwarantuja w danym roku uzyskania, co najmniej srednich

wynagrodzen zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, sa zobowiazane do

uchwalenia nowych regulaminów.

W przypadku uchwalenia nowych regulaminów po dniu l stycznia danego roku,

zachowanie ustawowych tenninów w zakresie regulacji placowej, mozliwe jest poprzez

wprowadzenie w przepisach koncowych regulaminu wynagradzania nauczycieli,

uchwalanego przez dana 1ST, regulacji przejsciowej zgodnie z która, podwyzszenie

wynagrodzen nauczycieli nastepuje z wyrównaniem od dnia l stycznia danego roku.

Powyzsze nie bedzie naruszalo zasad demokratycznego panstwa prawnego, wyrazonej

wart. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktów normatywnych i niektórych

innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 68, poz. 449).

Ponadto, taka procedura zostala zastosowana w przepisach rozporzadzen placowych

wydawanych przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie upowaznien ustawowych,

w celu realizacji postanowien ustawy - Karta Nauczyciela .
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I) Wojewoda Dolnoslaski,
2) Wojewoda Kujawsko - Pomorski,
3) Wojewoda Lubelski,
4) Wojewoda Lubuski,
5) Wojewoda Lódzki,
6) Wojewoda Malopolski,
7) Wojewoda Mazowiecki,
8) Wojewoda Opolski,
9) Wojewoda Podkarpacki,
10) Wojewoda Podlaski,
II) Wojewoda Pomorski,
12) Wojewoda Slaski,
13) Wojewoda Swietokrzyski,
14) Wojewoda Warminsko - Mazurski,
15) Wojewoda Wielkopolski,
16) Wojewoda Zachodniopomorski.
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