
PROJEKT

UCHWAŁA NR ………..... 2019
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia ………………………….. 2019 r.

w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 30 ust. 6, ust. 10, ust. 10a, art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.1)), w 
związku z § 2  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 wynagradzania za pracę w  
dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w 
rozporządzeniu 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 dla 
nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego i na wszystkich poziomach wykształcenia o 
9,6 %. 

§ 2. 1. Podwyższenie stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wskazanej w treści § 1 
następuje  z  dniem  1  czerwca  2019  r.  w  odniesieniu  do  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach 
prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.

2. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli  podwyższonych w 
wysokości wskazanej w treści § 1 określa załącznik do uchwały.

§ 3.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Zielona Góra i  dyrektorom szkół 
prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 czerwca 2019 r.

Radni:

(-) Grzegorz Hryniewicz

(-) Tomasz Sroczyński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2203 i 2245.
2 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. 

poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. poz. 638 oraz z 2019 r. poz. 249. 

DRUK NRDRUK NR 181 181
Biuro Rady Miasta Zielona Góra

Wpłynęło dnia: 2019-05-21

https://sip.lex.pl/#/document/17159936?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(91(d))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(30)ust(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(30)ust(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)pkt(15)&cm=DOCUMENT


załącznik do uchwały nr _______
Rady Miasta Zielona Góra

z dnia __________

Poziom wykształcenia
Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel 
stażysta

nauczyciel 
kontraktowy

nauczyciel 
mianowany

nauczyciel 
dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z 
przygotowaniem 
pedagogicznym 2781,65 zł 2861,66 zł 3249,64 zł 3817,37 zł

2

Tytuł zawodowy magistra 
bez przygotowania 
pedagogicznego
tytuł zawodowy licencjata 
(inżyniera) z przygotowaniem 
pedagogicznym

2466 zł 2508,74 zł 2832,06 zł 3324,17 zł

3

Tytuł zawodowy licencjata 
(inżyniera) bez 
przygotowania 
pedagogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium 
nauczycielskiego lub 
nauczycielskiego kolegium 
języków obcych,
pozostałe wykształcenie

2444,08 zł 2466 zł 2485,73 zł 2905,50 zł

Radni:

(-) Grzegorz Hryniewicz

(-) Tomasz Sroczyński



UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę sytuację finansową Miasta proponujemy przyjęcie przedłożonej uchwały.

Radni:

(-) Grzegorz Hryniewicz

(-) Tomasz Sroczyński


