
                 Projekt z dnia 01.08.2008 r.  

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

 

z dnia ……………………. 

 

 

w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego or az warunków 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora źnych 

zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowa dzonych przez 

organy administracji rz ądowej 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość stawek dodatku: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, 

szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a takŜe szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez organy administracji rządowej. 

 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

                                                 
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na 
podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). 
 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 
1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr …, poz. … . 



  1)   szkole - naleŜy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej 

"Kartą Nauczyciela", dla których organem prowadzącym jest właściwy minister; 

  2)   nauczycielu - naleŜy przez to rozumieć równieŜ wychowawców i innych 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o 

których mowa w pkt 1. 

 

§ 3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi, z zastrzeŜeniem ust. 2, dodatku 

motywacyjnego jest: 

1)   udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów; 

  2)   osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w 

innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym; 

   3)   skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez 

kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej 

przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych; 

  4)   skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzaleŜnieniom; 

5)   aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z 

uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, 

właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną; 

6)   inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych; 

   7)   udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

   8)   opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi 

działającymi w szkole; 

9)   inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych; 

10)  skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego; 

   11)  adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i 

wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz 

innymi instytucjami wspomagającymi; 

   12)  skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości 

jej pracy; 



   13)  realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę 

szkoły w środowisku lokalnym. 

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi zatrudnionemu 

w placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez organ administracji 

rządowej jest: 

   1)   uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu 

placówki; 

   2)   realizacja zadań na rzecz doskonalenia nauczycieli, wykraczających poza 

statutowe, obowiązkowe zadania placówki; 

   3)   skuteczne zarządzanie placówką, zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie 

jakości jej pracy. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niŜ 2 

miesiące i nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, w wysokości nie wyŜszej niŜ 20 % 

otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 i 

2, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę. 

 

§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub 

wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie 

szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie niŜszej niŜ 5 % i nie wyŜszej 

niŜ 70 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje 

równieŜ wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn 

innych niŜ urlop wypoczynkowy. 

3. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, 

doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna staŜu, przysługuje 

dodatek funkcyjny w łącznej wysokości do 10 % otrzymywanego przez nauczyciela 

wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, sprawującemu funkcje wymienione w 

ust. 3, przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmowanie 

stanowiska kierowniczego oraz sprawowanie funkcji. 

5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska 



kierowniczego lub sprawowanie funkcji, a jeŜeli powierzenie stanowiska lub 

sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków 

związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a 

jeŜeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od 

tego dnia. 

7. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący 

szkołę, a dla nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne 

stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły. 

8. W stosunku do nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, przyznając dodatek 

funkcyjny naleŜy uwzględnić wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złoŜoność 

zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w 

szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje. 

 

§ 5.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w 

trudnych lub uciąŜliwych warunkach, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela, w wysokości do 50 % otrzymywanego 

przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania 

pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który 

przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeŜeli nauczyciel realizuje w 

warunkach trudnych lub uciąŜliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek 

wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeŜeli nauczyciel realizuje w warunkach 

trudnych lub uciąŜliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeŜeli jest 

zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 

4. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a 

dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwagę stopień trudności 

lub uciąŜliwości realizowanych zadań lub wykonywanych prac. 

 

§ 6. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje 

wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy 

wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 



chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z 

ubezpieczenia społecznego. 

 

 

§ 7. 1.  Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego 

zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 

zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach 

ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych 

lub uciąŜliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego 

zastępstwa nauczyciela. 

2.  Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego 

wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, ustala się mnoŜąc tygodniowy 

obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych 

godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 

godziny liczy się za pełną godzinę. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie 

organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z 

powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, 

rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy. 

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w 

których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni 

ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub 

kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych 

przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 

ust. 3 lub ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy 

dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za kaŜdy dzień 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba 

godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, 

nie moŜe być jednak większa niŜ liczba godzin przydzielonych w planie 

organizacyjnym. 

 



§ 8. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

        MINISTER  

               EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

W POROZUMIENIU: 

 

 

 

         MINISTER 

KULTURY I DZIEDZICTWA                                                      MINISTER  

      NARODOWEGO                                                          OBRONY NARODOWEJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie jest realizacją upowaŜnienia zawartego w art. 30 ust. 7 

ustawy – Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zobowiązany jest do uregulowania 

w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji 

rządowej wysokości stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy 

– Karta Nauczyciela, z zastrzeŜeniem art. 33, oraz szczegółowych warunków 

przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 

30 ust. 1 pkt 4 ustawy – Karta Nauczyciela, o ile nie zostały one określone w 

odrębnych przepisach, z zastrzeŜeniem art. 30 ust. 7a ustawy – Karta Nauczyciela 

uwzględniając wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w 

art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela oraz zróŜnicowania szkół prowadzonych przez 

poszczególnych ministrów. 

 

W niniejszym rozporządzeniu proponuje się zmianę § 7, która jest konsekwencją 

uchylenia ustawą z dnia…. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela art. 42 ust. 4a 

Karty Nauczyciela. 

 

Przedmiot projektowanych regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra 

Edukacji Narodowej.  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja. 



Projektowana regulacja ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. 

 

2. Konsultacje społeczne. 

Projekt rozporządzenia został skierowany do zaopiniowania przez następujące 

związki zawodowe i partnerów społecznych:  

1) OPZZ, 

2) Forum Związków Zawodowych, 

3) Wolny Związek Zawodowy „Solidarność - Oświata”, 

4) Związek Zawodowy Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce, 

5) Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”, 

6) Związek Nauczycielstwa Polskiego,  

7)Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność im. Ks. J. Popiełuszki”, 

8) Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,  

9) Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata”,  

10) Sekcję Oświaty KNSZZ „Solidarność 80”, 

11) NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych,  

12) Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” Komisja Krajowa,  

13) Komisję Krajową Federacji Regionów i Komisji Zakładowych „Solidarność 80”, 

14) Komisję Krajową NSZZ „Solidarność 80”,  

15) Konfederację Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce,  

16) Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, 

17) Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 

18) Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 

19) Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich, 

20) Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół,  

21) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty,  



22) Konfederację Stowarzyszeń Nauczycielskich, 

23) Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, 

24) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 

25) Federację Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych. 

 

3. Wpływ regulacji na bud Ŝet państwa i bud Ŝety jednostek samorz ądu 

terytorialnego. 

 

Rozporządzenie nie niesie skutków finansowych dla budŜetu państwa i budŜetów 

jednostek samorządu terytorialnego.  

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjno ść gospodarki i przedsi ębiorczo ść, w tym 

na funkcjonowanie przedsi ębiorstw. 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuacj ę i rozwój regionalny. 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

 

 


