
UCHWAŁA NR .................... 
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
Nr V.49.2016  w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków 

oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Miasto Jastrzębie-Zdrój 

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku  z art. 91d 
pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
u c h w a l a 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V.49.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania 
niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, § 4 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

3. W szkołach dodatek funkcyjny dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 
oblicza się w następujący sposób: 

1) dla dyrektora – 1200,00 zł. Dodatek funkcyjny dla dyrektora ulega zwiększeniu o kwotę: 

a) 20,00 zł x liczba oddziałów w szkole, 

b) 100,00 zł jeśli szkoła posiada basen, 

c) 100,00 zł jeśli szkoła posiada internat, 

d) 100,00 zł za prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dla co najmniej 20 dzieci) 

e) w przypadku zespołów szkół: za drugą i każdą następna szkołę wchodzącą w skład zespołu 
w której przeprowadza się egzaminy zewnętrzne po 200,00 zł, 

g) za prowadzenie placówki z uwzględnieniem jej specyfiki: Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna – 250,00 zł; Centrum Kształcenia Zawodowego – 250,00 zł; Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy – 100,00 zł, 

2) dla wicedyrektora  -  do 75% dodatku funkcyjnego dyrektora, 

3) dla innego  stanowiska kierowniczego określonego w statucie szkoły dodatek funkcyjny wynosi 
do 600,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023r. 

 

PREZYDENT MIASTA 

    /-/ Anna Hetman 

 

 



 
Uzasadnienie 

Art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący 
szkołę obowiązek określenia w drodze regulaminu 

1) wysokości dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, 

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

3) wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 
z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Zmiana do uchwały wynika z konieczności urealnienia wysokości dodatku funkcyjnego 
dyrektorów placówek oświatowych w odniesieniu do wzrostu wynagrodzeń w gospodarce. 

 


