
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom 

Na podstawie  art. 30 ust. 6 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenia 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. z 2014 r.  poz. 416, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIII/575/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto 
Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3559, z 2019 r. poz. 5763), w załączniku do uchwały - Regulaminie 
wynagradzania nauczycieli wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Za godziny faktycznie przepracowane w warunkach trudnych i uciążliwych uznaje się godziny 
realizowane bezpośrednio z uczniem w placówce.”; 

2) w § 6 uchyla się ust. 4; 

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość nagrody prezydenta miasta wynosi od 1000,- zł do 8000,- zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

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

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), Rada Miejska w Bytomiu, w formie uchwały, doprecyzowuje zapisy
§ 5 ust. 5, wskazując miejsce realizacji godzin w warunkach trudnych i uciążliwych, uchyla w § 6
zapis ust. 4 o godzinach ponadwymiarowych przypadających w dniach, w których nauczyciel nie
mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, dostosowując regulamin do
aktualnych kompetencji Rady Miejskiej wynikających z art. 30 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy. W uchwale
została również ustalona dolna granica nagrody prezydenta miasta dla nauczycieli za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1000,- zł oraz podniesiono górną granicę do kwoty
8000,- zł.

Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z późn. zm., przedmiotowy
projekt uchwały poddano konsultacjom.

Zgodnie z art. 30 ust 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, organ
prowadzący zobowiązany jest uzgodnić regulamin wynagradzania nauczycieli ze związkami
zawodowymi. W związku z powyższym, wszczął procedurę uzgodnieniową, organizując trzy
spotkania zakończone podpisaniem protokołów. Organ prowadzący, mając na uwadze wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2019 r. sygn. akt I OSK 747/17, wprowadza
projektem uchwały zmiany do regulaminu. W ślad za wyrokiem należy przyjąć, że „"podlega
uzgodnieniu", oznacza wprawdzie nałożenie na radę obowiązku poddania treści projektu
przedmiotowego regulaminu - procedurze uzgodnieniowej celem wypracowania wspólnego
stanowiska, tym niemniej nie należy tegoż sformułowania rozumieć jako konieczności uzyskania
zgody związku zawodowego na propozycję organu co do postanowień regulaminu. (…) Kluczowe
znaczenie ma tylko to, czy związkom zawodowym umożliwiono zapoznanie się i wypowiedzenie
o treści projektu poddanego następnie pod głosowanie w organie stanowiącym. Istotą procedury
uzgodnieniowej jest bowiem zapoznanie się ze zdaniem/opinią związku zawodowego co do
konkretnych, przedstawionych szczegółowo rozwiązań i propozycji uchwałodawcy”.

W świetle powyższej argumentacji, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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