
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.124.2019 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmieniająca uchwałę nr 780/XII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511), art. 30 ust 6, 6a, 10 i 10a oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1981 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245, z 2019 poz. 730) po uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi 

na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 780/XII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne po rozdziale VIII dodaje się rozdział VIIIa w brzmieniu: 

„VIII a. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli”. 

§ 16a. 1. Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin w szkołach prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska ustala się w wysokości 

określonej w poniższej tabeli: 

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela 
nauczyciel 

stażysta 
nauczyciel 

kontraktowy 
nauczyciel 

mianowany 
nauczyciel 

dyplomowany 

1 
Tytuł zawodowy magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym 
2 690 2 768 3 143 3 692 

2 

Tytuł zawodowy magistra bez 

przygotowana pedagogicznego, tytuł 

zawodowy licencjata (inżyniera) 

z przygotowaniem pedagogicznym 

2 385 2 426 2 739 3 215 

3 
tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) 

bez przygotowana pedagogicznego, 
2 364 2 385 2 404 2 810 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 lipca 2019 r.

Poz. 5194



dyplom ukończenia kolegium 

nauczycielskiego, lub 

nauczycielskiego kolegium języków 

obcych, pozostałe wykształcenie 

2. Podstawą ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela opisanej w ust. 1 stanowi najwyższy 

posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 lipca 2019 r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska 

 

 

Aleksandra Skowronek 
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