
Projekt  

UCHWAŁA NR   ……………… 

RADY POWIATU  WOŁOMIŃSKIEGO  

z dnia   ………………..  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  

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 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) 

Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W  Załączniku nr 1 do uchwały  Nr  LIII-595/2018 r. Rady Powiatu 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, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje 

dyrektor szkoły macierzystej.” 

2) § 10 ust. 4 pkt 3: 

„Nauczycielom, o którym mowa w  ust. 2, Zarząd Powiatu Wołomińskiego” 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

 

 W dniu 20.09.2018r. Uchwałą Nr LIII-595/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego 

przyjęto regulamin 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.   

W ww. Uchwale Rady Powiatu wskazano, że „nauczycielom uzupełniającym etat w innej 

szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu  

z dyrektorem szkoły, w którym nauczyciel uzupełnia etat".  

 

Powyższy zapis podlega zmianie z uwagi fakt iż dodatek motywacyjny jest składnikiem 

wynagrodzenia przyznawanym w ramach stosunku pracy przez pracodawcę. Oznacza to,  

że jego przyznanie stanowi czynność z zakresu prawa pracy. Uzależnianie przyznania dodatku 

motywacyjnego od uzgodnienia z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat, 

ogranicza ustawową samodzielność pracodawcy . 

 

Ponadto w celu zapewnienia jednolitości i przejrzystości stosowania zapisu §4 w tym w 

odniesieniu do nauczycieli o których mowa w § 2 - którym powierzono obowiązki kierownicze 

w zastępstwie powyższe zmiany są zasadne.  

 

 

 

 

 
 


