UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/266/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w
sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie
- art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,
poz. 995 z późn. zm.),
- art. 30 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 967 z późn. zm.),
- po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz po przeprowadzeniu
konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013r. w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r., poz. 3629)
Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:
§ 1.
W uchwale Nr XXVIII/266/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, tabela nr 1 zamieszczona w § 3 ust. 4 otrzymuje
brzmienie:
l.p.
1.

Funkcje uprawniające do dodatku
Wysokość dodatku
Szkoły i Placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński
Dyrektor szkoły
1500 zł + 25 zł
za każdy oddział powyżej
10
Wicedyrektor
780 zł
Kierownik warsztatu szkolnego ( szkoła)
740 zł
Zastępca kierownika warsztatu szkolnego
575 zł
Kierownik szkolenia praktycznego (szkoła)
600 zł
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego
470 zł
Kierownik zespołu pracowni ćwiczeń praktycznych
500 zł
75 zł
w zespole/szkole liczącej
do 400 uczniów
Pełnomocnik dyrektora ds. pomocy materialnej dla uczniów
120 zł
w zespole/ szkole liczącej
powyżej 400 uczniów
110 zł
w zespole/ szkole liczącej
do 400 uczniów
Administrator sieci
250 zł
w zespole/ szkole
powyżej 400 uczniów
Koordynator projektu
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego
Dyrektor
Kierownik filii
Kierownik zespołu pracowni
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych
Dyrektor
Wicedyrektor
Kierownik internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo Rewalidacyjnych
Kierownik szkolenia praktycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno –
Wychowawczo - Rewalidacyjnych
Szkolne schronisko młodzieżowe, internaty
Dyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego
Wicedyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego
Kierownik internatu
Ognisko pracy pozaszkolnej
Dyrektor
Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych
Dyrektor
Wicedyrektor
Inne

1500 zł
740 zł
500 zł
1600 zł
680 zł
620 zł
620 zł
1050 zł
550 zł
550 zł
1050 zł
1350 zł
800 zł
70 zł

Wychowawca klasy

Opiekun klasy (w szkole dla dorosłych)
Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant w ramach stosunku pracy w
publicznej szkole lub placówce, z jednoczesnym obniżeniem wysokości
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
a)o 6 godzin
b)o 5 godzin
c)o 4 godziny
d)o 3 godziny
e)o 2 godziny
f)o 1 godzinę

Opiekun stażu
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100 zł
w klasie pierwszej
i ostatniej liczącej
powyżej 20 uczniów
50 zł

420 zł
560 zł
700 zł
840 zł
980 zł
1120 zł
40 zł
przy stażu na stopień
nauczyciela
mianowanego
50 zł
przy stażu na stopień
nauczyciela
kontraktowego
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§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/266/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z
dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Dodatki funkcyjne w Powiecie Cieszyńskim nie były zwiększane od 2005r., dlatego też ich wysokość stała
się nieadekwatna do wielkości obowiązków i zadań wynikających z pełnionych funkcji. Skutkiem
powyższego jest brak zainteresowania składaniem wniosków na ogłaszane konkursy na stanowisko
dyrektora szkół i placówek. Ponadto w związku ze zmianami w przepisach ograniczono możliwość
przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, co spowodowało
realny spadek zarobków osób na tych stanowiskach. Wychowawcy klas oraz nauczyciele pełniący funkcje
kierownicze w szkołach i placówkach obciążeni są wieloma zadaniami i obowiązkami, których ilość ciągle
wzrasta, dlatego też koniecznością stało się dokonanie zmian w wysokości przyznawanych dodatków
funkcyjnych. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć dodatek funkcyjny dyrektora szkoły i
placówki o 500 zł, a dla pozostałych stanowisk kierowniczych o 300 zł

z wyłączeniem stanowiska

pełnomocnika dyrektora ds. pomocy materialnej dla uczniów, administratora sieci oraz koordynatora
projektu. Wychowawcy w klasach liczących mniej niż 20 uczniów proponuje się przyznać dodatek 70 zł, a
w przypadku klasy pierwszej i ostatniej liczącej powyżej 20 uczniów w oddziałach – 100 zł. Opiekunom
klasy w szkole dla dorosłych proponuje się przyznać dodatek w wysokości 50 zł. Koszt wzrostu ww.
dodatków w skali roku wyniesie 298 264 zł.
Uchwała była przedmiotem konsultacji m. in. ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, w
toku których uzgodniono także, iż wyższe dodatki funkcyjne będą obowiązywały od początku 2019r.
Procedura konsultacji przedłużyła się jednak, dlatego niemożliwe było podjęcie uchwały w 2018r., stąd
zapis w § 3. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art.

5 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1523 z późn. zm.),
nadanie przedmiotowej uchwale wstecznej mocy obowiązującej jest dopuszczalne, gdyż nie naruszy zasad
demokratycznego państwa prawnego. Jej przepisy polepszają bowiem sytuację prawną niektórych adresatów
normy prawnej i zarazem nie pogarszają sytuacji prawnej pozostałych jej adresatów.
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