
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 795 

Rady Miasta Konina 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku 

 
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 

placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Konin 

 
 
  

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą Karta Nauczyciela oraz 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej organ prowadzący szkołę, będący jednostką 
samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia określa dla 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu m.in.: 

1. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku za wysługę lat, 

2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

3. wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 
4. sposób rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin i dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

 Wojewoda Wielkopolski działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) orzekł niewaŜność Uchwały 
Nr 735 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 r. w § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 4  
i 5. Ponadto zmienia się zapis § 5 ust. 2 pkt 4 regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Konin, w którym zostaje dodane sformułowanie 
„oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego”. W konińskich szkołach publicznych i integracyjnych moŜliwe jest prowadzenie 
nauczania indywidualnego programem szkoły specjalnej i przy obowiązującym zapisie 
w Uchwale Nr 735 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014r. nauczyciele nie 
otrzymywaliby 12% dodatku za pracę w trudnych warunkach. W związku z powyŜszym 
wprowadzono zmiany zgodne z rozstrzygnięciem nadzorczym nie naruszając innych zapisów 
regulaminu.  
 Zgodnie z art.30 ust. 6a Karty Nauczyciela zmiana w regulaminie została uzgodniona 
z nauczycielskimi związkami zawodowymi.  
 Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 

 
 

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

  
 /-/ Sławomir Lorek 

 
 
 
 



 


