
UCHWAŁA NR 130/XI/19
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 376/XXXVII/2010  Rady Powiatu Nowosądeckiego dnia 26 marca 2010 r.  
w sprawie  regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

Na podstawie  art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), w związku z art.1  pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie 
ustawy – Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287), po uzgodnieniu zmian 
w Regulaminie Płacowym ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Nowosądecki, Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala,  co następuje:

§ 1. W regulaminie płacowym stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 376/XXXVII/2010 Rady Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach 
i placówkach oświatowych, zmienionym Uchwałą Nr 302/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 
28 maja 2018 r., § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 5%,

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości  9%, opiekuna semestru w szkołach dla dorosłych 
w wysokości 7%,

3) opiekuna pracowni informatycznej, multimedialnej, w wysokości do 20%, gdy  w szkole funkcjonują 
więcej niż  dwie pracownie informatyczne dopuszcza się zwiększenie dodatku do 40%,

4) doradcy metodycznego  12%.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia regulaminu płacowego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały      
Nr 376/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r., zmienionego Uchwałą 
Nr 302/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2018 r.,  nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowosądeckiemu, Dyrektorom szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.

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

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Roman Potoniec
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Uzasadnienie

Zapis art.1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciel i niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) w brzmieniu nadanym w art. 34a do ustawy Karta Nauczyciela, który
wszedł w życie z dniem 1 września 2019 r., określił minimalną kwotę dodatku funkcyjnego z tytułu
sprawowania funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł.

Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego nauczycielom z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy
określone w Rozdziale 4 § 4 ust. 5 pkt 2 regulaminu płacowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 376/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r,. w związku z wejściem w życie
z dniem 1 września 2019 r. aktu prawnego wyższego rzędu, stały się sprzeczne z zapisem art. 34a cytowanej
wyżej ustawy Karta Nauczyciela.

Stąd też dokonuje się zwiększenia procentowej wysokości dodatków funkcyjnych nauczycieli w szkołach
i placówkach oświatowych, określonych § 4 ust. 5 regulaminu płacowego, podwyższając również dodatki
funkcyjne z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu, wychowawcy klasy, opiekuna semestru w szkołach dla
dorosłych i doradcy metodycznego o 2%.

Powyższe zmiany w zapisie regulaminu wynagradzania nauczycieli zostały zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) skutecznie doręczone
organizacjom związkowym zrzeszającym nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat
Nowosądecki celem ich uzgodnienia. Zmiany zostały uzgodnione przez Związek Nauczycielstwa Polskiego
natomiast Związek Zawodowy Oświata w Katowicach nie uzgodnił powyższych zmian. Związek Zawodowy
„Solidarność”, Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa” oraz Związek Zawodowy Nauczycieli Średnich Szkół
Leśnych w Polsce nie przesłały stanowiska w sprawie zmian w regulaminie płacowym.

Niniejsza Uchwała ma więc charakter dostosowujący zapisy regulaminu płacowego, a jej podjęcie zgodnie
z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późniejszymi
zmianami), należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
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