
 

 Warszawa, 18 listopada 2009 r.
SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

Prezes Rady Ministrów  
DSPA-140-177(4)/09  

 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 
 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

komisyjnego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 
(druk nr 2436). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Edukacji 

Narodowej do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

 

(-) Donald Tusk 



· Stanowisko Rzildu 
wobec komisyjnego projektu ustawy о zmianie ustawy Karta Nauczyciela 

(druk nr 2436) 

I. Przedstawiony komisyjny projekt ustawy о zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druk nr 
2436) przewiduje nowelizacj€( art. 30а ustawy - Karta Nauczyciela (art. 1 projektu) w 
zakresie: 

1) 	 zmiany terminu, w kt6rym organ prowadz,,\:cy szkol€( b€(d,,\:cy jednostk,,\: samorz"\:du 
terytorialnego przeprowadza analiz€( poniesionych w poprzednim roku 
kalendarzowym wydatk6w па wynagrodzenia nauczyciеН, w odniesieniu do 
wysokosci srednich wynagrodzeii, о kt6rych mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta 
Nauczyciela, oraz sredniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli па 

poszczeg61nych stopniach awansu zawodowego; 
2) zmiany terminu, w kt6rym mi€(dzy nauczycieli zatrudnionych w szkolach 

prowadzonych przez jednostk€( samorz"\:du terytorialnego dzielona jest 
i wyplacana kwota r6znicy mi€(dzy wydatkami faktycznie poniesionymi па 

wynagrodzenia nauczycieli w tym roku а iloczynem sredniorocznej liczby nauczycieli 
па poszczeg61nych stopniach awansu zawodowego oraz srednich wynagrodzeii 
nauczycieli, о kt6rych mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych dla danego roku; 

3) zmiany terminu, w kt6rym organ prowadz,,\:cy szkol€( b€(d,,\:cy jednostk,,\: samorz"\:du 
terytorialnego sporz,,\:dza sprawozdanie z wysokosci srednich wynagrodzeii 
nauczycieli па poszczeg61nych stopniach awansu zawodowego 
w szkolach i plac6wkach prowadzonych przez t€( jednostk€( samorz"\:du terytorialnego, 
z uwzgl€(dnieniem wysokosci kwoty r6Znicy, о kt6rej mowa w art. 30а ust. 2 ustawy 
Karta Nauczyciela; 

4) wprowadzenia zasady, ze kwota r6znicy, о kt6rej mowa w art. 30а ust. 3, nie jest 
uwzgl€(dniana jako skladnik wydatk6w па wynagrodzenia nauczycieli, 
w odniesieniu do wysokosci srednich wynagrodzen, о kt6rych mowa w art. 30 ust. 3, 
oraz sredniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli па poszczeg61nych stopniach 
awansu zawodowego; 

5) 	 okreslenia dla Ministra Edukacji Narodowej upowaZnienia ustawowego do wydania 
rozporz,,\:dzenia okreslaj,,\:cego spos6b wyliczania srednich wynagrodzen nauczycieli па 
poszczeg61nych stopniach awansu zawodowego, spos6b ustalania sredniorocznej 
struktury zatrudnienia nauczycieli, spos6b ustalania kwoty r6znicy, о kt6rej mowa 
w art. 30а ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela i spos6b podzialu jednorazowego 
dodatku uzupelniaj,,\:cego. 

П. Odnosz,,\:c S1€( do propozycji zawartych w projekcie, uwzgl€(dniaj,,\:c argumenty 
przedstawione przez srodowiska samorz,,\:dowe, Rz"\:d ше zglasza zastrzezen 

do proponowanych zmian w zakresie termin6w dotycz,,\:cych: 

- przeprowadzania analizy poniesionych wydatk6w па wynagrodzenia nauczycieli, 

- wyplacania nauczycielom jednorazowego dodatku uzuрelпiаjцсеgо, 
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- sроrzц.dzaniа sprawozdan z wysokosci srednicl1 wynagrodzen nauczycieli w szkolach 
i plac6wkach рrоwаdzопусh przez jednostki sаmоrzц.du tеrytоriаlпеgо. 

Pewne wц.tpliwоsсi budzi jednak propozycja rozwiц.zапiа przewidzianego w art. 30а 
ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Jednorazowy dodatek uzuреlпiаjц.су jest wyplacany 
w konsekwencji nieosiqgni«cia w danym roku wysokosci srednich wупаgrоdzеп 
па poszczeg61nych stopniach awansu zawodowego. Wynika оп z podzialu kwoty r6znicy, 
о kt6rej mowa w art. 30а ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela i jest ustalany proporcjonalnie 
do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego паuсzусiеlа. Dodatek ten jest uzupelnieniem 
wydatk6w, jakie w danym roku роwiппу poniesc jednostki samоrzц.du terytorialnego 
па wynаgrоdzепiа nauczycieli w mysl art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Z tego 
wzgl«du Rzц.d podziela stanowisko, iz dodatek ten nie moze Ьус uwzgl«dniany jako sklаdпik 
poniesionych wуdаtkбw па wynagrodzenia przy ustalal1iu kwoty r6Znicy, о kt6rej mowa 
art. 30а ust. 2 ustawy - Karta N auczyciela w roku nast«pnym, w ktбrym zostanie wyplacony. 
Вiощс jеdпаk pod uwag« proponowan'!:. tresc przepisu art. 30а ust. 6 ustawy - Karta 
Nauczyciela, паsuwа si« wц.tрliwоsс, czy istotl1ie wyraza оп zasad«, о wprowadzenie ktбrеj 
chodzilo. W opinii Rzц.du, brzmienie art. 30а ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela рrоропоwапе 
w omawianym projekcie w og61e wуlц.сzа uwzgl«dnienie kwoty wyplaconej w formie 
jednorazowego dodatku uzuреlniаjц.сеgо jako skladnika poniesionych wydatk6w 
па wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do srednich wynagrodzen, о kt6rych mowa 
wart. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, poniewaZ nie wskazuje, ze wуlц.сzепiе dotyczy 
roku, w kt6rym dodatek ten jest wyplacany. W осепiе Rzц.du, osiqgni«cie zamierzonego celu 
regulacji jest mozliwe poprzez odpowiedni'!:. zmian« projektowanego art. 30а ust. 2 ustawy 
Karta Nauczyciela, а w kопsеkwепсji rezygnacj« z wprowadzania w art. 30а ww. ustawy 
ust«pu 6. Proponuje si« doprecyzowac przepis art. 30а ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela tak, 
аЬу wynikalo z niego, iz przy ustalaniu kwoty r6znicy uwzgl«dnia si« wydatki poniesione 
па wупаgrоdzепiа nauczycieli w danym roku w skladnikach, о ktбryсh mowa w art. 30 ust. 1 
ustawy Karta Nauczyciela. W tym celu nalezy r6wniez doprecyzowac art. 30а ust. 3 ww. 
ustawy. W swietle proponowanego brzmienia tych рrzерisбw, kwota wурlасопа w formie 
dodatku uzuреlniаjц.сеgо nie bylaby uwzgl«dniana przy ustalaniu kwoty rбzпicу w roku, 
w kt6rym zostala wyplacona. 

Propozycja nowego brzmienia art. 30а ust. 2 i 3 ustawy Karta Nauczyciela: 

,,2. W przypadku nieosiqgni'icia w roku podlegajqcym analizie wysokosci srednich 
wynagrodzen, о kt6rych mowa wart. 30 ust. 3, w skladnikacl1 wskazanych wart. 30 ust. 1, 
organ prowadzqcy szkol'i b~dqcy jednostkq samorzqdu terytorialnego ustala kwot'i r6inicy 
mi'idzy wydatkami poniesionymi па wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w skladnikach, 
о kt6rych mowa w art. 30 ust. 1, а iloczynem sredniorocznej liczby etat6w nauczycieli 
па poszczeg61nych stopniach awansu zawodowego oraz srednich wynagrodzen nauczycieli, 
о kt6rych mowa wart. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku. 
3. Kwota r6inicy, о kt6rej mowa w ust. 2, jest dzielona mi~dzy nauczycieli zatrudnionych 
w szkolach prowadzonych przez jednostk~ samorzqdu terytorialnego i wyplacana w terminie 
do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego nastt?]Jujqcego ро roku, dla kt6rego wyliczono 
kwot~ rozmcy, w formie jednorazowego dodatku uzupelniajqcego, ustalanego 
proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniajqc 
osiqgni~cie srednich wynagrodzen па poszczeg6lnych stopniach awansu zawodowego, 
о kt6rych mowa w art. 30 ust. 3, w danej jednostce samorzqdu terytorialnego w roku, 
dla kt6rego wyliczono kwot~ r6inicy. " 
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Proponuje si(( r6wniez wprowadzenie zmial1Y w art. 30а ust. 2 ustawy Karta 
Nauczyciela, w odniesieniu do poj((cia "srednioroczna liczba nauczycieli па poszczeg61nych 
stopniach awansu zawodowego". W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano па niejasnosc 
powyzszego okreslenia, со rodzi trudnosci w prawidlowej realizacji przepis6w art. 30а 
ustawy Karta Nauczyciela, jednak w projekcie ustawy nie przewidziano nowelizacji tego 
przepisu we wskazanym zakresie. Rz'td podziela pogl'td wyrazony w uzasadnieniu projektu i 
z tego wzgl((du proponuje zmian(( art. 30а ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela poprzez 
wprowadzenie poj((cia "sredriiorocznej liczby etat6w nauczycieli" zamiast poj((cia 
"sredniorocznej liczby nauczycieli". Propozycja nowego brzmienia art. 30а ust. 2 ustawy -
Karta Nauczyciela uwzgl((dniaj'tca t(( zmian(( zostala przedstawiona powyiej. 

ОЬеспе brzmienie przepisu art. 30а ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela powoduje 
w'ttpliwosci, czy obowi'tzek sporz'tdzenia sprawozdania, przewidziany w powolanym 
przepisie, powstaje w sytuacji, gdy па poziomie jednostki samorz'tdu terytorialnego nie 
wуsЩрilа r6znica, о kt6rej mowa w art. 30а ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. W celu 
jednoznacznego wskazania, ze jednostki samorz'tdu terytorialnego prowadz'tce szkoly 
zobowi'\.Zane s't do sporz'tdzania sprawozdan niezaleznie od tego, czy taka r6znica wystapila, 
czy tez nie, proponuje si(( dodatkowo nastepuj'tc't zmian(( brzmienia art. 30а ust. 4 ustawy -
Karta Nauczyciela. 

Propozycja nowego brzmienia aJ't. 30а ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela: 

,,4. W terminie do dnia 1О lutego roku kalendarzowego nаstfПJujqсеgо ро roku, kt6ry 
podlegal analizie, organ prowadzqcy szkol~ b~dqcy jednostkq samorzqdu telytoriaZnego 
sporzqdza sprawozdanie z wysokosci srednich vvynagrodzen nauczycieli па poszczeg6lnych 
stopniach awansu zawodowego w szkolach i plac6wkach prowadzonych przez t~ jednostk~ 
samorzqdu terytorialnego, z uwzgl~dnieniem wysokosci kwoty r6inicy, о kt6rej mowa w ust. 
2, о ile vvystqpila. " 

Ponadto w odniesieniu do upowaznienia przewidzianego w projektowanym art. 30а 
ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela proponuje si(( doprecyzowanie poprzez odeslanie 
do odpowiedniego przepisu - о jakie "srednie wynagrodzenia nauczycieli" chodzi, а takZe 
dodanie wytycznych dotycz'tcych tresci aktu wykonawczego. W ocenie Rz'tdu, minister 
wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania powinien okresla6, w drodze rozporz'tdzenia, 
r6wniez wz6r formularza sprawozdawczego. W przypadku uwzgl((dnienia zaproponowanej 
powyzej zmiany, polegaj'tcej па rezygnacji z dotychczasowej tresci art. 30а ust. 6 ustawy 
Karta Nauczyciela, upowaZnienie do wydania rozporz'tdzenia zawarte byloby w art. 30а ust. 6 
ustawy - Karta Nauczyciela. 

Propozycja nowego brzmienia art. 30а ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela: 

,,6. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i vvychowania okresla, w drodze rozporzqdzenia, 

spos6b przygotowania sprawozdania, о kt6rym mowa w ust. 4, oraz wz6r Jormularza 

sprawozdawczego , w szczeg61nosci: 

1) spos6b vvyliczania srednich vvynagrodzen nauczycieli па poszczeg6lnych stopniach awansu 

zawodowego, о kt6rych mowa wart. 30 ust. 3; 

2) spos6b ustalania sredniorocznej struktury zat1-udnienia nauczycieli; 

3) spos6b ustalania kwoty r6inicy, о kt6rej mowa w ust. 2, 

- uwzgl~dniajqc okresy obowiqzywania kwot bazowych dla nauczycieli okreslanych corocznie 

w ustawie budietowej, okresy zatrudnienia, w kt61ych nauczyciele nie sq wliczani do 
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srednioroczne} struktury zatrudnienia, oraz zmiany wysokosci wynagrodzen i struktury 
zatrudnienia nauczycieli wynika}qce z uzyskiwania pl'zez nich kole}nych stopni awansu 
zawodowego. " 

Dotychczasowy ust. 7 bylby zbfidny i powinien zostac skreslony. 

Niezaleznie od powyZszego, RZ'ld wnosi о dokonanie zmiany w art. 2 omawianego 
projektu, polegaj'lcej па przedluZeniu przewidzianego w tym przepisie jednomiesit(cznego 
terminu па wydanie rozporz'ldzenia, о kt6rym mowa w proponowanym art. ЗОа ust. 7 ustawy 
- Karta Nauczyciela. Wydanie rozporz'ldzenia па podstawie nowego upowaznienia, 
przewidzianego w art. 30а ust. 7 Karty Nauczyciela w terminie miesi'lca od dnia wejscia w 
zycie projektowanej ustawy - jest nierealne. Trzeba bowiem miec па wzglt(dzie koniecznosc 
poddania projektu rozporz'ldzenia procedurze uzgodnieniowej ze wszystkimi zwi'lzkami 
zawodowymi zrzeszaj'lcymi nauczycieli, stosowl1ie do dyspozycji art. 4 ust. 2 ustawy - Karta 
Nauczyciela. Na samo wyrazel1ie opinii zwi'lzki zawodowe maj'l ustawowo zagwarantowany 
termin 30 dni. Trzeba podkreslic, ze zakres podmiotowy konsultacji projektu rozporz'ldzenia, 
wynikaj'lcy z art. 4 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, jest szerszy niz wynikaj'lcy z 
przepis6w ustawy о zwi'lzkach zawodowych, poniewaZ obejmuje nie tylko zwi<tZki 
reprezentatywne w rozumieniu tej ustawy, а]е wszystkie zwi<tZki zawodowe zrzeszaj'lce 
l1auczycieli. Projekt wymaga r6wniez konsultacji z Komisj'l Wsp61n'l Rz'ldu i Samorz'ldu 
Terytoriall1ego. W swietle powyZszego proponuje sit( zmodyfikowanie dotychczasowego art. 
3 omawial1ego projektu poprzez wprowadzel1ie druzszego okresu vacatio legis dla 
projektowanego art. 30а ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, zawieraj'lcego upowaznienie do 
wydania rozporz'ldzenia. Realnym terminem wydania przedmiotowego rozporz'ldzenia 
wydaje sit( dzien 1 sierpnia 2010 r. Przesunit(cie terminu wejscia w zycie projektowanego art. 
30а ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela па dzien 1 sierpl1ia 201 О r. oznaczac bt(dzie, ze 
sprawozdania z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli па poszczeg61nych stopl1iach 
awansu zawodowego za rok 2009 bylyby SporZ'ldZal1e przez jednostki samorz'ldu 
terytorialnego do dnia 1 О lutego 2010 r. bezposrednio па podstawie przepis6w ustawowych. 
Projektowane rozporz'ldzenie mialoby l1atomiast ро raz pierwszy zastosowanie do 
sрrаwоzdаб z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli za rok 2010, sporz'ldzanych 
przezjednostki samorz'ldu terytorialnego do 10 lutego 2011 r. 

Propozyc}a nowego brzтienia art. 2 pro}ektu ustawy о zтianie ustawy - Karta Nauczyciela: 

"Art. 2. Ustawa wchodzi w iycie ро uplywie 14 dni od dnia ogloszenia, z wy}qtkieт art. 30а 
ust. 6 ustawy, о kt6re} тowa w art. 1 ninie}sze} ustawy, kt6ry wchodzi w iycie z dnieт 
1 sierpnia 2010 r. "; 

Dotychczasowyart. 3 pro}ektu naleialoby skreslic. 

IП. Rz'ld pozytywnie ОрШlUJе komisyjny projekt ustawy о zmianie ustawy - Karta 
Nauczyciela (druk пr 2436), z uwzglt(dl1iепiеm poprawek, kt6rych wprowadzel1ie uwaza 
za niezbt(dne. 

Tloczono z polecenia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ..1-. 
__________________s~ю~·е~ro~w~an=о~d=о~druku==~~4~~~~1~is=ro~р=аda~2~0~О9~r~.______------~ 




