
Projekt

z dnia  2 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

prowadzonych przez Miasto Rybnik

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 6 pkt 1, 2, 3, 10 i 10a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zmianami),

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
po uzgodnieniach z organizacjami związkowymi działającymi w jednostkach oświatowych Miasta Rybnika,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W uchwale nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Rybnik wprowadzić następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Rybnik."

2) zapis §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustanawia się regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik, w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały."

§ 2. W Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik, stanowiącym załącznik do uchwały określonej w 
§1, wprowadzić następujące zmiany:

1. tytuł Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.”

2. po Rozdziale 7 dodać Rozdział 8 w następującym brzmieniu:

"Rozdział 8.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 
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§ 9. 1. Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik, ustala się w wysokości określonej w poniższej 
tabeli:

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
Poziom wykształcenia

nauczyciel 
stażysta

nauczyciel 
kontraktowy

nauczyciel 
mianowany

nauczyciel 
dyplomowany

1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem 
pedagogicznym 2 665 2 742 3 113 3 657

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania 
pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata 

(inżyniera) z przygotowaniem 
pedagogicznym

2 363 2 403 2 713 3 185

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez 
przygotowania pedagogicznego, dyplom 

ukończenia kolegium nauczycielskiego lub 
nauczycielskiego kolegium języków obcych, 

pozostałe wykształcenie

2 342 2 363 2 381 2 784

2. Podstawą ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela opisanej w ust. 1 stanowi najwyższy 
posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia."

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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