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UCHWAŁA NR LVII/1332/2018
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych
innych składników wynagrodzenia oraz nagród
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli,
Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Miasta Rzeszowa Nr L/809/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dodatek motywacyjny stanowi wskaźnik procentowy wynagrodzenia zasadniczego, a jego
wysokość wynosi do 40%, a w przypadku dyrektora szkoły do 50%, z zastrzeżeniem ust. 2.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:„§ 5 Pulę środków finansowych na dodatki motywacyjne stanowi wskaźnik
procentowy ogólnej sumy wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli danej szkoły, z wyłączeniem
wynagrodzeń nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym, na urlopie dla poratowania zdrowia,
przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz nauczycieli, którym powierzono
stanowisko dyrektora szkoły, który wynosi odpowiednio:
1) 12% – w placówce doskonalenia nauczycieli,
2) 10% – w przypadku nauczycieli doradców metodycznych,
3) 9% – w przypadku nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danej szkole,
4) 8,5% – w szkołach, w których powołano „szkolnych koordynatorów wspomagania”,
5) 8% – dla pozostałych szkół i nauczycieli.”
3) w § 6:
a) w ust. 1 po punkcie 7 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:
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„8) pełnienie funkcji szkolnego koordynatora wspomagania realizowanego przez Rzeszowskie Centrum
Edukacji Nauczycieli.”,
b) w ust. 2 po punkcie 8 dodaje się punkt 9 w brzmieniu:
„9) pełnienie funkcji szkolnego koordynatora wspomagania realizowanego przez Rzeszowskie Centrum
Edukacji Nauczycieli.”.
4) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły w granicach przyznanych szkole
środków (w przypadku nauczycieli doradców metodycznych – po zasięgnięciu opinii dyrektora
Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli).”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny
przyznaje dyrektor szkoły w wysokości wskazanej w § 5 pkt 5.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krócej jednak niż na jeden miesiąc
i nie dłużej niż rok.”.
5) § 9 otrzymuje brzmienie:„§ 9 Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala – na podstawie poniższej tabeli
– Prezydent Miasta Rzeszowa.”
Lp.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Dyrektor
Przedszkola liczącego:
do 100 dzieci
od 101 do 125 dzieci
powyżej 125 dzieci
Szkoły/zespołu liczącej/liczącego:
do 100 uczniów
od 101 do 150 uczniów
od 151 do 250 uczniów
od 251 do 350 uczniów
od 351 do 500 uczniów
od 501 do 700 uczniów
powyżej 700 uczniów
Zespołu szkół artystycznych lub specjalnych realizującego:
do 800 godzin zajęć tygodniowo
od 801 do 1400 godzin zajęć tygodniowo
od 1401 do 2000 godzin zajęć tygodniowo
powyżej 2000 godzin zajęć tygodniowo
Placówki doskonalenia nauczycieli
Placówki/zespołu placówek
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Kwotowa wysokość
dodatku w zł
od
do
500
600
700

800
900
1000

400
500
600
800
1000
1200
1400

600
700
900
1100
1500
2000
2500

800
1000
1200
1400
1300
600
600

1100
1500
2000
2500
2500
1400
1200

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

–3–

Poz. 2178

6) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wysokość dodatków za pozostałe funkcje ustala się według poniższej tabeli.”;
Lp.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Kwotowa wysokość
dodatku w zł
100
100

Stanowisko
Opiekun stażu (jeden stażysta)
Wychowawca oddziału przedszkola
Wychowawca oddziału szkoły liczącego:
do 25 uczniów
od 26 do 31 uczniów
powyżej 31 uczniów
Nauczyciel konsultant
Nauczyciel doradca metodyczny

120
130
140
900
700

Kierownik warsztatu szkolnego, kierownik internatu, kierownik szkolenia
praktycznego, kierownik sekcji w szkole artystycznej, kierownik
w placówce oświatowo-wychowawczej
Zastępca kierownika warsztatu szkolnego

od

do

400

800

200

400

7) w § 12:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły
lub nauczycielowi zastępującemu dyrektora od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po jednym miesiącu zastępstwa.”,
b) po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
„4. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się na czas określony nie dłuższy niż jeden rok szkolny.”.
8) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa wynosi 4000 zł. Nagrody z innej ważnej okazji
mogą być przyznane w niższej wysokości.”.
§ 2. Dodatki funkcyjne przyznane przed wejściem w życie niniejszej uchwały przysługują do 31 sierpnia
2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Rzeszowa

Andrzej Dec
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UZASADNIENIE
Zmiana uchwały podyktowana jest przede wszystkim utworzeniem powiatowej placówki doskonalenia
nauczycieli (Rzeszowskie Centrum Edukacji Nauczycieli) oraz rozpoczęciem realizacji przez Gminę Miasto
Rzeszów – w ramach programu pilotażowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie – Planu wspomagania
szkół. W jej treści uwzględniono dodatki funkcyjne i motywacyjne związane z ww. przedsięwzięciami.
Ponadto zaktualizowano (podniesiono) kwoty dodatków funkcyjnych ogółu nauczycieli, uzależniając ich
wysokości od ilości uczniów w szkole/oddziale (w przypadku dyrektorów szkół artystycznych lub specjalnych
wysokość dodatku – z uwagę na specyfikę ich funkcjonowania – uzależniono od ilości godzin zajęć
realizowanych tygodniowo), a także umożliwiono przyznanie dyrektorowi dodatku motywacyjnego
w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego (do tej pory maksymalna stawka wynosiła 40%). Z uwagi
na realizowane przez Wydział Edukacji projekty dotyczące kształcenia zawodowego oraz chęć położenia
większego nacisku na rezultaty egzaminów zawodowych zwiększeniu uległa pula środków na dodatki
motywacyjne nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe. Uregulowana została także kwestia wysokości
dodatku motywacyjnego dla nauczycieli urlopowanych na podstawie przepisów ustawy o związkach
zawodowych.
W uchwale zawarto również regulacje dotyczące okresów obowiązywania poszczególnych dodatków.
Podwyższono także kwotę nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa do 4000 zł (dotychczas 3500 zł),
umożliwiając jednocześnie przyznanie jej w wysokości niższej w innych okolicznościach niż Dzień Edukacji
Narodowej.

