
 

 

UCHWAŁA NR LXV/1201/VII/2018 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XV/145/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Poznań, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w paragrafie 3 ust. 1 wykreśla się słowa "a w szczególności"; 

2) paragraf 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie: "Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły lub placówki 

w ramach posiadanych środków, na podstawie szczegółowych zasad przyznawania tego dodatku, 

ustalonych przez dyrektora szkoły lub placówki w formie regulaminu, uzgodnionego ze związkami 

zawodowymi, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. od 1 do 8."; 

3) paragraf 4 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "kwota bazowa - 550 zł,"; 

4) paragraf 4 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "kwota bazowa - 450 zł,"; 

5) paragraf 4 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "kwota bazowa - 500 zł,"; 

6) paragraf 4 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "kwota bazowa - 800 zł,"; 

7) paragraf 4 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "kwota bazowa - 650 zł,"; 

8) paragraf 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów ogrodów 

jordanowskich, burs, młodzieżowych domów kultury, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 

zespołów poradni psychologiczno-pedagogicznych wynosi 650 zł."; 

9) paragraf 4 ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "wyodrębnia się środki finansowe na każde stanowisko 

wicedyrektora w wysokości: a) w przedszkolach – 12% wynagrodzenia bazowego, b) w szkołach: - na 

jedno stanowisko wicedyrektora - 19% wynagrodzenia bazowego, - każde następne stanowisko 

wicedyrektora – 16% wynagrodzenia bazowego, c) w młodzieżowych domach kultury, poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych i zespołach poradni psychologiczno-pedagogicznych – 11% 

wynagrodzenia bazowego."; 

10) paragraf 4 ust. 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "sprawowania funkcji doradcy metodycznego - wynosi 14% 

wynagrodzenia bazowego."; 
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11) paragraf 4 ust. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "przedłużenia stażu spowodowanego nieobecnością 

nauczyciela trwającą nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, zgodnie z art. 9 d ust. 5 i 5 a Karty nauczyciela, 

z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po tej nieobecności"; 

12) paragraf 6 otrzymuje brzmienie: „1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według 

stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy. 2. 

Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego 

(łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, 

ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez 

nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych. 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 

zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 2, uzyskuje się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

przez 4,16. 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu. 5. Wynagrodzenie za 

godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, 

z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy, stosując ust. 2, 3 i 4."; 

13) paragraf 7 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych:"; 

14) paragraf 7 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym 

stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w tym za:"; 

15) paragraf 7 ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których 

mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela:"; 

16) paragraf 7 ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno-

wychowawczej:"; 

17) paragraf 7 ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wyróżniające wyniki w pracy opiekuńczej:"; 

18) paragraf 7 ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "inną działalność polegającą na:"; 

19) paragraf 7 ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "wyróżniające wyniki w pracy artystycznej (w szkołach 

i placówkach artystycznych oraz młodzieżowych domach kultury) za:". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Poznania  

(-) Grzegorz Ganowicz 
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