
 

 

UCHWAŁA NR ……… 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ….………. 2019 r. 

 

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,  

jednorazowe świadczenie na start, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania 

innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw 

 

          

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu 

Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, jednorazowe świadczenie  

na start, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia 

wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w brzmieniu określonym w Załączniku 

nr 1 do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc: 

1) UCHWAŁA NR LIII – 595/2018 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 20 września 2018 

r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze 

stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 

2) UCHWAŁA NR VI – 86/2019 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr LIII-595/2018 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 

r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze 

stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 
 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 
Na podstawie art. 30 ust.6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

(t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub poradnię będący jednostką 

samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze Regulaminu: 

1) wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe 

warunki przyznawania tych dodatków, 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godzin zastępstw doraźnych, 

3) wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających  

ze stosunku pracy. 

Jednakże nowelizacja tej ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. ustawą o zmianie ustawy – Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) wprowadziła dodatkowy 

jednorazowy dodatek dla nauczyciela stażysty w wysokości 1 000,00zł oraz jednolity dodatek za 

wychowawstwo w wysokości 300,00 zł. Przepisy wchodzą w życie od 1 września 2019 r. 

Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, jednorazowe świadczenie na start,  

za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia 

wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw został uzgodniony ze związkami 

zawodowymi dniu …. sierpnia 2019 r. 

 

W myśl art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela zadania i kompetencje organu prowadzącego określone  

w art. 30 ust. 6 cytowanej ustawy wykonuje Rada Powiatu. 

 

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu 

Wołomińskiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


