
UCHWAŁA NR L/1178/14

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 

i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i ust 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póź. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art.5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie -

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/777/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 55, poz. 1228) w § 6 ust. 1 w pkt. 
12 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 13 w brzmieniu:

- "13)  zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej Matury" 
z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym - w wysokości 70% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, przy 
czym dodatek wypłaca się w całości jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go 
wymiar zajęć oraz w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część 
obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

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

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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