
Uchwała Nr 215/1235/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  

z dnia 05 lipca 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę  

Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających 

ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę  

Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 

dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość 

stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 

wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 zostanie skierowany do związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli, celem uzgodnienia. 

 

§ 2 

Projekt uchwały,  o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Starosta Stalowowolski 
 

Janusz Zarzeczny 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt 

Uchwała Nr ………………………… 
Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia ……………………………. 
 
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r.  
w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  
 
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967), art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz. U. z  2018 r., poz. 995), Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W Uchwale Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość 
stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,  
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających 
ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw, wprowadza się następujące zmiany:   
 
§ 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły przysługuje 
dodatek funkcyjny,  w wysokości: 
1) Dyrektorowi: 

a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej 
b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. W. Sikorskiego 
c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki 
d) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 
e) Centrum Edukacji Zawodowej 
f) Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych 

– od 1000 do 2200 zł 
2) Dyrektorowi: 

a) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  
b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

– od  800 do 1700 zł 
3) Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych - od 600 do 1100 zł 
4) Wicedyrektorowi:  

a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej 
b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. W. Sikorskiego  
c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki 
d) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 
e) Centrum Edukacji Zawodowej 
f) Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych 

– od 500 do 1000 zł 
5) Wicedyrektorowi: 

a) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
c) Kierownikowi Centrum Kształcenia Praktycznego 

– od 400 do 900 zł 
6) a) Kierownikowi szkolenia praktycznego  

b) Z-cy kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego 
- od 400 do 800 zł 

7) Kierownikowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
   - od 300 do 700 zł.” 

§ 2. 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.  



 
UZASADNIENIE 

 
W projekcie Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/228/09 

Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,  
a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, wprowadza się następujące zmiany:   
 
§ 11 ust. 1  otrzymuje brzmienie:  
„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły przysługuje 
dodatek funkcyjny,  w wysokości: 
1) Dyrektorowi: 

a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej 
b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. W. Sikorskiego 
c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki 
d) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 
e) Centrum Edukacji Zawodowej 
f) Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych 

– od 1000 do 2200 zł 
2) Dyrektorowi: 

a) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  
b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

– od  800 do 1700 zł 
3) Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych - od 600 do 1100 zł 
4) Wicedyrektorowi:  

a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej 
b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. W. Sikorskiego  
c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki 
d) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 
e) Centrum Edukacji Zawodowej 
f) Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych 

– od 500 do 1000 zł 
5) Wicedyrektorowi: 

a) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
c) Kierownikowi Centrum Kształcenia Praktycznego 

– od 400 do 900 zł 
6) a) Kierownikowi szkolenia praktycznego  

 b) Z-cy kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego 
- od 400 do 800 zł 

7) Kierownikowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
        - od 300 do 700 zł.” 

 
Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 

967), organ prowadzący szkołę określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego  
w drodze regulaminu m.in. wysokość dodatku funkcyjnego dla kadry kierowniczej szkół.  
Obowiązujące stawki dodatku funkcyjnego nie były regulowane od 2009 r.  

W związku ze zmianami w systemie oświaty oraz realizacją przez szkoły nowych zadań,  
ich różnorodnością i złożonością, które narzucają ciągłe zmiany przepisów prawa oświatowego, zachodzi 
potrzeba wprowadzenia podwyższenia minimalnych i maksymalnych kwot dodatku funkcyjnego dla 
kadry kierowniczej. Poza tym wspomniane regulacje będą miały wpływ na zapewnienie osiągnięcia 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa  
w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

Projekt niniejszej uchwały w myśl art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela został uzgodniony  
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 


