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Szanowny Pan Mariusz G~balaI 
W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna 

Zwi~k auczycielstwa Polskiego Zar:r4d Oddzialu w Mlawie zwraca si~ prosb1! 0 rozwaZenie 
mozliwosci pod zszenia wysokosci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 0 9,6% oraz dodatku 
funkcyjnego za I chowawstwo dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i plac6wkach oswiatoWych naszej 
gminy. 

Prosimy przyspieszenie obiecanych przez rZl}d podwyzek i wyplacenie nauczycielom wyZszych 
wynagrodzefl jut czerwcu br. 

Prawn~ ozliwosc podWYZszenia wysokosci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
nauczycieli stano i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tekstjedn. Oz. 

U. z 2019 r. poz. ,06 z p6in.zm.), art. 30 ust. 6, ust. 10, ust. lOa, art. 91d ust. I ustawy z dnia 26 styeznia 1982 r. 

- Karta Nauczyci a (tekstjedn. Oz. U. z 2018 r. poz. 967 z p6in.zm.), w zwilp:ku z rOZ,POl'Z'ldzenjem Ministra 

Edukacji Narod ej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprowie wysokosci minimali'lych stowek 
wynagrodzenia z adniczego nauczycieli, og61nych warunkOw przyznowania dodatkOw do wynagrodzenia 
zasadniczego or . wynagradzania za pracf w dniu wolnym odpracy (Oz. U. z2014 r. poz. 416 z p6in. zm.) . 

. u z POwyZszym Zwi~k Nauczycielstwa Polskiego ZarZl}d Oddzialu w Mlawie apeluje do 
ch 0 przyj~ie uchwaly dotycZl}cej podwyZek na najbliZszym posiedzeniu Rady. 

, ansowe na realizacj~ podwytszonych wynagrodzefl posiadajlJ w swoich budZetach szkol}' i 
inne plac6wki os . iatowe na skutek obnizenia wynagrodzefl za okres strajku. 

Zwrac y si~ z prosb~ 0 pozytywne odniesienie si~ do propozycji ustalenia minimalnych stawek 
wynagrodzenia sadniczego nauczycieJi podwyzszonych w wysokosci okreslonej w zallJczniku nr l. 

Z powazaniem 

Za ZarZl}d Oddzialu ZNP w Mlawie 
. PREZES 

Oddzlalu Powiatowel:O ZNP 

~~kncf ~~~ 
W zallJczeniu: I 

I. Wysok sc minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli podWYZszonej w wysokosci 

9,6%. i 

mailto:mlawa@znp,edu.pl


UCHWAtA Nr .../. . ./19 

RADYGMINYW ... 

z dnia ...... 2019 r. 


w sprawi podwyiszenia wysokosci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie ... 

Podj~ta na podstawi' art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tekst jedn. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 506z poin.zm.), art. 30 ust. 6, ust. 10, ust. lOa, art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela ( • lest jedn. Oz. U. z 2018 r. poz. 967 z poin.zm.), w zwiqzku z rozporzqdzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokosci minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego naucz cieli, og61nych warunkow przyznawania dodatk6w do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za p , CEl w dniu wolnym od pracy (Oz. U. z 2014 r. poz. 416 z pain. zm.). 

I Rada Gminy w ... uchwala, co nast~puje: 
§ 1 

Podwyisza si~ wys kosc minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego okreslonych w rozporzqdzeniu 
Ministra Edukacji N rodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawle wysokosci minimalnych stawek 
wynagrodzenia zas. dniczego nauczycieli, og61nych warunk6w przyznawonio dodotk6w do wynogrodzenio 
zasodniczego oroz . nagrodzenia za pracfi w dniu wolnym od pracy (Oz. U. z 2014 r. poz. 416 z pain. 2m.) - dla 
nauczycieli no wszys kich stopniach awansu zawodowego i na wszystkich poziomach wyksztofcenio 09,6 %. 

I 	 §2 

1. 	 Podwyiszenie awek wynagrodzenia zasadniczego w wysokosci wskazanej w tresci § 1 nast~puje z dniem 1 
czerwca 2019 w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez Gmi~ ... 

2. 	 Wysokosc mi ,malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli podwyiszonych w wysokosci 
wskazanej w tr' sci § 1 okresla zatqcznik Nr 1 do uchwafy. 

§3 

Wykonanie uchwa powierza si~ W6jtowi Gminy (burmistrzowi, prezydentowi miosta) i dyrektorom szk,ol 
prowadzonych prze : Gmin~ .... 

! 

§4 

Uchwata wchodzi w,iycie po upfywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa ......... i 
ma zastosowanie d .Iwynagrodzen naleinych od dnia 1 czerwca 2019 r. 

zat. nr 1 

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela I 

Pozion · wyksztafcenia nauczyciel nauczycielnauczyciel nautzyciel 
staiysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

1ITytut zawodowy imagistra z 
przygotowanierr pedagogicznym 2861,66 zt 324964 zt 381737zt 


Tytut zawodowy rmagistra bez 

2 przygotowania ~I~dagogicznego, tytut 


278165 zt 

zawodowy licen jata (iniyniera) z 2466 zt ~J4zt 283206 zt 13324,17.zt 
przygotowanierr ·pedagogicznym 

Tytut zawodowy licencjata (iniyniera) bez 
przygotowania I !edagogicznego, dyplom 

3 ukonczenia kole · ium nauczycielskiego lub 
nauczycielskieg( kolegium j~zyk6w 

244408 zt ~.Y 2485~~ ~Q5A5zt 

obcych, pozosta.e wyksztaicenie 

I 
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PrzewodniCZ'JIcy Rady Gminy Wieczfnia KoScielna 

Zwi~k auczycielstwa Polskiego Zar2'4d Oddzialu w Mlawie zwraca si~ prosb<} 0 rozwaZenie 
mozliwosci pod szema wysokoSci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 0 9,6% 0ti8Z dodatku 
funkcyjnego za i chowawstwo dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i plac6wkach oswiatoWych naszej 
gminy, 

Prosimy przyspieszenie obiecanych przez f2'.lld podwyzek i wyplacenie nauczycielom wyZszych 
wynagrodzebjui: czerwcu br. 

Prawn~ ozliwosc podWYZszenia wysokoSci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dIa 
nauczycieli stano' i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tekstjedn. Dz. 
U. z 2019 r. paz. 6 z p6tn.zm.), art. 30 ust. 6, ust. 10, ust. lOa, art. 9Id ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
- Karta Nauczyci a (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. paz. 961 z p6tn.zm.), w zwi¢u z rozporzadzeniem Ministra 
Edukacji Nar . ej i Spartu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokosci minimalnych stawek 
wynagrodzenia z adniczego nauczycie/i, ogo/nych warunkOw przyznawania dodatkOw do wynagrodzenia 
zasadniczego or wynagradzania zapracf w dniu wo/nym odpracy (Dz. U. z 2014 r. paz. 416 zp6tn. zm.). 

W zwi u z powyzszym Zwi~k Nauczycielstwa Polskiego Z~d Oddzialu w Mlawie apeluje do 
wladz samo~do ch 0 przyj~ie uchwaly dotyc2'4cej podwyzek na najblizszym posiedzeniu Rady. 

Srodki . ansowe na realizacj~ podwyzszonych wynagrodzeIi pasiadaj~ w swoich budZetach szkoly i 
inne plac6wki os iatowe na skutek obniZenia wynagrodzet\ za okres strajku. 

Zwrac y si~ z prosb~ 0 pozytywne odniesienie si~ do propozycji ustalema minimalnych stawek 
wynagrodzenia dniczego nauczycieli podWYZszonych w wysokoSci okreslonej w zal~czniku or 1. 

Z powa.i:aniem 

Za Z~d Oddzialu ZNP w Mlawie 
PR,E,~~S

Oddzi.aiu ~owego ZNP 

'f*~~~
W zal~czeniu: 

I. Wysok i SC minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieIi podwyzszonej Vf wysokosci 
9,6%. I 



UCHWAtA Nr .../..•/19 

RAOY GMINY W ... 


z dnia ...... 2019 r. 


w sprawi podwyiszenia wysokosci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie ... 

Podj~ta na podstawi art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tekst jedn. Dz. 
U. z 2019 r. pOZ. 506 . poin.zm.), art. 30 ust. 6, ust. 10, ust. lOa, art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. 
Karta Nauczyciela (t kst jedn. Oz. U. z 2018 r. pOZ. 967 z p6in.zm.t w zwiqzku z rozporzqdzeniemMinistra 

Edukacji Narodowej iiSportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprowie wysokosci minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego naucz ie/I, og6/nych warunk6w przyznawania dodatk6w do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pr cr: w dniu wolnym od pracy (Oz. U. z 2014 r. poz. 416 z poin. zm.). 

Rada Gminy w ... uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Podwyisza si~ wys osc minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego okreslonych w rozporlqdzeniu 
Ministra Edukacji N rodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokosci minimalnyc~ stawek 
wynagrodzenia zasa niczego nauczycieli, og61nych warunk6w przyznawania dodatk6w do wyna(j(odzenia 
zasadniczego oraz w nagrodzenia za prac~ w dniu wo/nym od pracy (Oz. U. z 2014 r. poz. 416 z poin. ~.) - dla 
nauczycieli na wszyst ich stopniach awansu zawodowego ina wszystkich poziomach wyksztafcenia 0 9,6 %. 

§2 

1. 	 Podwyiszenie s . wek wynagrodzenia zasadniczego w wysokosci wskazanej w treSei § 1 nast~puje z dniem 1 
czerwca 2019 r. odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w szko.ach prowadzonych przez Gmin~ ... 

2. 	 Wysokosc mini alnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli podwyiszonych w wysokoSci 
wskazanej w tr .ci § 1 okresla za.qcznik Nr 1 do uchwaty. 

§3 

Wykonanie uchwatypowierza si~ W6jtowi Gminy (burmistrzowi, prezydentowi miasta) dyrektorom szkot 
prowadzonych przez pmin~ .... 

§4 

Uchwa'a wchodzi w .ycie po uptywie 14 dni od dnia og.oszenia w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa ......... j 

ma zastosowanie do ~nagrodzen naleinych od dnia 1 czerwca 2019 r. 

Zat. nr 1 

Poziom fvvksztatcenia 

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela 

nauczyciel 
staiysta 

nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczvciel 
dyplomowany 

1 Tytu. zawodowy r 
przygotowaniem 

~agistra z 
~edagogicznym 278165 zl 286166 zl 324964 zt 381737z! 

2 

Tytu. zawodowy r 

przygotowania pe 
zawodowy licencj 

~agistra bez 
~agogicznego, tytut 
ta (iniyniera) z 2466 zl 250874 zl 283206 zt 3324,17 d 

przygotowaniem edagogicznym 

3 
przygotowania pe 
ukonczenia kolegi 
nauczycielskiego 
obcych, pozosta.e 

Irytu. zawodowy r 
~agogicznego, dyplom 
~m nauczycielskiego lub 
olegium j~zyk6w 
'wyksztafcenie 

encjata (iniyniera) bez 

11-1_4,08 zt f11&li 12485 Zf ~Q2,..~6] 



Wieczfnia Koscieina, dnia 7 czerWca 2019 r. 

Or.G.4424.46.2019. K(2) 
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Zwi~zek Nauczyciclstwa Pols~iego 
Zarz~d Powiatowy Oddzialu 
ul. S~dowa 3a 
06-500 Mlawa 

W zwiqzku z .a11st\va prosbq 0 rozwazcnic mozliwosci POdwyzs7cnia wysokosci n1inimalnych 
stawek wynagrodze ia zasadniczego 0 9,6% oraz dodatku funkcyjnego za wychowawstwo dia 
nauczycieli zatrudni. nych w szkolach i placowkach oswiatowych, Gmina Wieczfnia Koscielna 
infom1L~je co nastypu e: . 

Po zapoznan' siy z tresciq pisma z dnia 28 maja 2019 r., uznajl.').c zasady wynikajl.').cl.'). z 
przepisow KodeksuPostypowania Administracyjnego, ze 0 tym jakiej instytucji dotyczy pismo 
wnioskodawcy, decy uje jego trese a nie forma zewnytrzna, w tym nazwa ( argument takte z art, 222 
kpa), Panstwa pismo '~a(ifiklljemy jako petycje, gdyz petycjajest prosbq wnoszonq do wlcidz 0 zajycie 
okreSlonego stanowi ka w jakiejs sprawie lub podjycia oczekiwanej przez zainteresowan~go decyzji. 
Powyzsze potwierdz przepis art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz.V. z 2018 r., 
poz. 870 ) w brzmier iu: 
"Przedmiotem pety ui moze bye zqdanie, w szczegoinosci, zmiany przepisow prawa, podjycia 
rozstrzygniycia lub fnnego dzialania w sprawie dotyczqcej podmiotu wnoszqcego petycjy, zycia 
zbiorowego lub wart. sci wymagajqcych szczegolnej ochrony w imiy dobra wspolnego, mieszczqcych 
siy w zakresie zadan Ii kompetencji adresata petycji.". 

Jednoczesnieiw mysl art. 10 ust. 1 ustawy 0 petycjach, ze wzglydu na koniecznoseskierowania 
petycji do Komisji argo wnioskow i petycji, zostanie ona rozpatrzona nie pozniej niz VI terP;1inie 3 
miesiycy od dnia jej .fozenia. Ii 
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