Uzasadnienie

Konieczność dokonania zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia
oraz ekwiwalentu pienięŜnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2001 r.
Nr 71, poz. 737 oraz z 2004 r. Nr 264, poz. 2634) wynika ze zmian wprowadzonych
art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1), tj. obowiązku wypłacania przez jednostki samorządu
terytorialnego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, którzy nie
osiągnęli wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.).
Jednorazowy dodatek uzupełniający na mocy art. 30a ustawy – Karta
Nauczyciela, stanowi róŜnicę między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia
nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 tej ustawy,
a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art.
30 ust. 3, ustalonych w danym roku. Jednorazowy dodatek uzupełniający jest zatem
elementem wynagrodzenia nauczycieli, który naleŜy uwzględnić w wynagrodzeniu za
urlop wypoczynkowy. W związku z powyŜszym w § 1 w ust. 1 pkt 8 projektu
rozszerzono katalog dodatków o jednorazowy dodatek uzupełniający.
W § 2 ust. 3 projektu określono sposób ustalania wysokości jednorazowego
dodatku uzupełniającego w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy. Zgodnie bowiem
z art. 30a ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, jednostka samorządu terytorialnego
wypłaca jednorazowy dodatek uzupełniający w terminie do dnia 31 stycznia roku
kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę róŜnicy.
Ww. dodatek, stanowi zatem składnik wynagrodzenia, który przysługuje za okresy
roczne. W związku z powyŜszym w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy
uwzględnia się go w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej
pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej
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Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz
z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z tym nie podlega notyfikacji w rozumieniu tego
rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowe, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz.
1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337).

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja

Regulacja oddziałuje na jednostki samorządu terytorialnego oraz nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez te jednostki.

2. Konsultacje społeczne

Projekt regulacji zostanie skierowany do zaopiniowania przez związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) i partnerów
społecznych, tj.:
1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ);
2) Forum Związków Zawodowych;
3) Związek Nauczycielstwa Polskiego;
4) Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność";
5) Wolny Związek Zawodowy „Solidarność - Oświata";
6) Związek Zawodowy Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce;
7) Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa";
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8) Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność” im. ks. J. Popiełuszki;
9) Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata";
10) Sekcja Oświaty KNSZZ „Solidarność 80”;
11) NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych;
12) Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80";
13) Komisja Krajowa Federacji Regionów i Komisji Zakładowych „Solidarność 80";
14) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80";
15) Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce;
16) Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego;
17) Społeczne Towarzystwo Oświatowe;
18) Stowarzyszenie Oświatowców Polskich;
19) Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich;
20) Związek Zawodowy Pracowników Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych;
21) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty;
22) Konfederacja Stowarzyszeń Nauczycielskich;
23) Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej;
24) Rada Szkół Katolickich.

Projekt zostanie przekazany równieŜ Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i
budŜety jednostek samorządu terytorialnego

WdroŜenie w Ŝycie rozporządzenia nie powoduje dodatkowych skutków
finansowych dla budŜetu państwa oraz budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego. Niezbędne środki na realizację zadań oświatowych, w tym takŜe
na wynagrodzenia nauczycieli, są zagwarantowane przez Państwo w dochodach
jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
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5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
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