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UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Krakowa 

z dnia 

w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez 

Gminę Miejską Kraków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz  art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. 
zm.), art. 30 ust. 6,  art. 49 ust. 2 ustawy  z dnia 26  stycznia 1982 r. - Karta  Nauczyciela (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) i 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 (Dz. U. z 
2005 r. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 
Ustala się Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę 
Miejską Kraków, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  

 

 

 

 

 

 

 



§ 2. 
Środki finansowe na realizację wynagrodzeń nauczycieli określone niniejszą uchwałą 

zaplanowane są w budŜecie Miasta Krakowa na 2008 rok. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 4. 
Traci moc Uchwała Nr VI/76/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2007 r. w 

sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków 
(Gaz. Urz. Woj. Małopolskiego z 13 marca 2007 r. Nr 168 poz. 1218) ze zmianą Nr 
XVII/209/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2007 r.(Gaz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z dnia 12 lipca 2007 r. Nr 517 poz. 3412). 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z zapisem art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły będący jednostką 
samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, zobligowany 
został do corocznego określania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, 
w drodze regulaminu obowiązującego od dnia l stycznia do 31 grudnia: 

1) wysokości stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta 
Nauczyciela i szczegółowych warunków ich przyznawania,  

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

3) wysokości i warunków obliczania i wypłacania składników wynagrodzenia,  
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela. 

Wobec powyŜszego przygotowany został regulamin, który uwzględnia wymogi określone 
cytowaną na wstępie ustawą, regulując szczegółowo warunki przyznawania nauczycielom,  
w tym pełniącym funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i innych placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy, wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, 
dodatku za wysługę lat oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli. 

W stosunku do Regulaminu obowiązującego w 2007 roku zmianie uległy następujące 
zapisy: 

− § 5 ust. 1, zdanie 1, które obecnie brzmi: „Środki finansowe przeznaczone na 
dodatek motywacyjny dla nauczycieli, za wyjątkiem dyrektorów szkół, 
wynoszą 6% ich wynagrodzeń zasadniczych.” 

− § 5 ust. 2, „Środki finansowe przeznaczone na dodatek motywacyjny dla 
dyrektorów wynoszą nie mniej niŜ 10% i nie więcej niŜ 22,5 % ich 
wynagrodzenia zasadniczego.” zastępuje się zdaniem: „Środki finansowe 
przeznaczone na dodatek motywacyjny dla dyrektorów wynoszą nie mniej niŜ 
10% i nie więcej niŜ 25 % ich wynagrodzenia zasadniczego.”  

− § 8 ust. 2 Tabela stawek dodatku funkcyjnego, bowiem w granicach przyjętych 
widełek uległy podwyŜszeniu o 100 zł dolne i górne kwoty dodatków 
funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzone zostały stanowiska 
kierownicze w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych 
przez Gminę Miejską Kraków, 

− w § 10 ust. 1 pkt. 2, w miejsce dotychczasowego, jest zapis: „wychowawcy: 
oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, oddziałów w szkołach 
podstawowych i oddziałów w gimnazjach wynosi 130 zł miesięcznie”, 

− w § 10 ust. 1 pkt. 3, w miejsce dotychczasowego jest zapis: „wychowawcy 
oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych, w których ramowy plan nauczania 
przewiduje godzinę z wychowawcą – 130 zł miesięcznie”. 

− W § 10 ust. 1 pkt. 4, w miejsce dotychczasowego jest no zapis: „ wychowawcy 
grupy w przedszkolach wynosi 65 zł miesięcznie”. 

Zgodnie z zapisem art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela, niniejszy regulamin 
określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,  

 
 



 
szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, uzgodniony 
został z oświatowymi związkami zawodowymi w Krakowie. 

 
 

 


