
 
 

PROJEKT 
 

 

UCHWAŁA NR ........................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE  
z dnia ........................................... 

 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512), art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.1), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

W uchwale nr XXXII/592/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw zmienionej uchwałą nr L/950/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. 
i uchwałą nr XXXIV/610/17 z dnia 27 marca 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Podka z 2009 r. 
Nr 26, poz. 717, zm. z 2010 r. Nr 89, poz. 1637, z 2017 r. poz. 1682 oraz z 2018 r. 
poz. 1220) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) Karcie – rozumie się przez ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.),”, 
 

2) w § 5 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 

 

                                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 
z 2019 r. poz. 730  
 
 



 
 

Lp. Stanowisko kierownicze Wysokość dodatku 
funkcyjnego (w zł) 

od - do 
Szkoły: 

1. Dyrektor szkoły: 800 – 2 200 
2. Wicedyrektor szkoły: 800 – 1 800 
3. Kierownik szkolenia praktycznego: 400 – 900 
4. Kierownik domu słuchacza (internatu) 300 – 600 
5. Kierownik zespołu pozalekcyjnego: 500 – 800 

Placówka doskonalenia nauczycieli: 
6. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli: 800 – 2 200 
7. Wicedyrektor placówki doskonalenia 

nauczycieli: 
800 – 1 600 

8. Kierownik działu lub innej równorzędnej komórki 
organizacyjnej: 

400 – 700 

Biblioteki pedagogiczne: 
9. Dyrektor biblioteki pedagogicznej 800 – 2 200 
10. Wicedyrektor biblioteki pedagogicznej 800 – 1 600 
11. Kierownik filii, kierownik działu lub innej 

równorzędnej komórki organizacyjnej 
500 – 1 200 

 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji doradcy 
metodycznego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 20% 
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.”, 
 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 8% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela stażysty, 
 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł.”. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą  obowiązującą od dnia 1 
września 2019 r. 

 

 

 
  



UZASADNIENIE 
 
 

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, 
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, wysokość 
stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy 
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków (art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy 
Karta Nauczyciela). 

 
Zmiana regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich jednostkach oświatowych jest konieczna 
ze względu na zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, wprowadzone ustawą  dnia 13 
czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287). Nowela Karty Nauczyciela określiła 
m.in. minimalną wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu 
sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. dodatek ten nie 
będzie mógł być niższy niż 300 zł.  

Dotychczas dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy 
przysługiwał w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty 
(152 zł).  

Zestawienie dodatków funkcyjnych za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy na 
rok 2019 wraz z różnicą kosztów po zmianie wysokości dodatku od września 2019 r.: 

 

Jednostka  
Liczba 

uprawnionych

Kwota 
zaplanowanych 

wypłat 

Różnica kosztów po 
zmianie wysokości 

dodatku od 1.09.19 r. 

MSCKZiU Przemyśl 11 20 064 6 512 

MSCKZiU Jasło 11 20 064 6 512 

MSCKZiU Sanok 21 38 304 12 432 

MSCKZIU Łańcut 3 5 472 1 776 

MSCKZiU Mielec 5 9 120 2 960 

MSCKZiU Stalowa Wola 7 12 768 4 144 

MSCKZiU Rzeszów 15 27 360 8 880 

ZS Rzeszów 32 58 368 18 944 

ZSS Rymanów 8 14 592 4 736 

PCEN Rzeszów 0 0 0 

PBW Rzeszów 0 0 0 

PBW Krosno 0 0 0 

PBW Przemyśl 0 0 0 

BP Tarnobrzeg 0 0 0 

Razem 113 206 112 66 896 

 
Proponuje się również zwiększyć kwotę dodatku funkcyjnego z tytułu 

sprawowania funkcji opiekuna stażu z obecnej wysokości (5% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela stażysty czyli 127 zł) do wysokości 8% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela stażysty – po planowanych zmianach wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli wysokość dodatku wyniesie – 222 zł. 

 



Zestawienie dodatków funkcyjnych z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu 
na rok 2019 wraz z różnicą kosztów po zmianie wysokości dodatku od września 2019 
r.: 

 

Jednostka  Liczba 
uprawnionych 

Kwota 
zaplanowanych 

wypłat 

Różnica kosztów po 
zmianie wysokości 

dodatku od 1.09.19 r. 

MSCKZiU Przemyśl 1 1 524 380 

MSCKZiU Jasło 3 4 572 2 676 

MSCKZiU Sanok 1 1 524 892 

MSCKZIU Łańcut 0 0 0 

MSCKZiU Mielec 0 0 0 
MSCKZiU Stalowa 
Wola 1 1 524 892 

MSCKZiU Rzeszów 7 10 668 6 244 

ZS Rzeszów 12 18 288 10 704 

ZSS Rymanów 0 0 0 

PCEN Rzeszów 0 0 0 

PBW Rzeszów 0 0 0 

PBW Krosno 1 1 524 892 

PBW Przemyśl 1 1 524 0 

BP Tarnobrzeg 0 0 0 

Razem 27 41 148 22 680 

 
 
Ponadto:  

 określono wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji 
wicedyrektora biblioteki pedagogicznej w wysokości od 500 do 1 600 zł 
miesięcznie, 

 w przypadku dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji doradcy 
metodycznego wprowadzono możliwość elastycznego określania jego 
wysokości do 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia 
zasadniczego.  

 
Niniejszy projekt został uzgodniony z nauczycielskimi związkami zawodowymi 

w dniu 18 września 2019 r. 
Uwzględniono propozycje związków zawodowych dotyczące wysokości 

dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora biblioteki pedagogicznej i wicedyrektora 
placówki doskonalenia nauczycieli (podniesiono dolną granicę dodatku z 500 do 800 
zł) oraz kierownika zespołu pozalekcyjnego (podniesiono dolną granicę z 300 do 500 
zł oraz górną granicę z 500 do 800 zł). Przy czym propozycja podwyższenia dolnej 
granicy dodatku dla kierownika zespołu pozalekcyjnego do 600 zł, nie zyskała 
akceptacji. 

Pozostałe zapisy projektu uchwały zyskały akceptację przedstawicieli 
związków zawodowych. 

 



Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie.  


