
 

UCHWAŁA Nr VI/49/2019 
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  
29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw nauczycieli 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 30 ust. 1, 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.
1
) oraz 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 638) po uzgodnieniu 

ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Oddziałem ZNP w Otwocku oraz NSZZ 

„Solidarność” w Otwocku  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Treść § 5 pkt 4 ppkt c) Załącznika do Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady 

Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli  

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„c) dla nauczyciela w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego.”. 

2. Treść § 7 pkt 1 i 2 Załącznika do Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli otrzymuje nowe 

następujące brzmienie: 

„1.  Dodatek funkcyjny dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze ustalany 

jest w wysokości: 

L. p. Stanowisko kierownicze Miesięcznie w zł 

1. Dyrektor przedszkola liczącego 4 – 7 oddziałów od 800 do 2 000 

2. Dyrektor szkoły – wszystkich typów (zespoły szkół): 

- od 5 do 6 oddziałów 

- od 7 do 9 oddziałów 

- od 10 do 16 oddziałów 

- 17 i więcej oddziałów 

 

od 800 do 2 000 

od 800 do 2 000 

od 1 400 do 2 600 

od 1 500 do 2 700 

3. Wicedyrektor: szkoły (zespołu), przedszkola od 500 do 1 200 

4. Kierownik świetlicy szkolnej 

Kierownik szkolenia praktycznego 

od 150 do 200 

500 
 

 

____________________________________________________________________ 

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



2. Nauczycielom, którym powierzono dodatkowe zadania oraz zajęcia uwzględniając w 

szczególności zakres i złożoność zadań, przysługuje dodatek funkcyjny w następującej 

wysokości: 

a) sprawowania funkcji opiekuna stażu –  w wysokości 70 zł; 

b) powierzenia wychowawstwa klasy bez względu na liczbę uczniów w oddziale szkoły  

    podstawowej – w wysokości 130 zł; 

c) powierzenia wychowawstwa klasy bez względu na liczbę uczniów w oddziale  

    gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym – w wysokości 130 zł; 

d) powierzenia wychowawstwa w oddziale przedszkolnym – w wysokości 130 zł dla  

    nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin”. 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LIV/519/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 

czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w 

sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych 

warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw nauczycieli. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego przyznawanych od dnia 1 stycznia 2019 roku. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Dodatki do wynagrodzeń dla nauczycieli zostały określone Uchwałą Nr XLII/324/2009 Rady 

Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli. 

Stawki dodatków wymagały rewaloryzacji ze względu na brak podwyżek w tym zakresie  

w ostatnich latach. 

Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi: NSZZ Solidarność Region 

Mazowsze w Otwocku oraz  Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Otwocku. Nadanie 

niniejszej uchwale mocy wstecznej, tj. od dnia 01 stycznia 2019 r. jest dopuszczalne w świetle 

art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.), ponieważ polepsza sytuację 
prawną adresatów uchwały. 

W dniu 1 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Karczewie 

wniesiono następujące poprawki redakcyjne do projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 

XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

nauczycieli: 

- w tabeli dotyczącej Dodatku funkcyjnego dla nauczycieli przy pozycji „Kierownik szkolenia 

praktycznego” w kolumnie miesięcznie w złotych usunięto wyraz „do”, 

- § 1 ust. 2 pkt 2 ppkt: a, b, c, d usunięto wyraz „do” przed kwotą dodatku za wychowawstwo,  

- § 1 ust. 2 pkt 2 ppkt c dodano wyrazy: „ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym”. 

Poprawki dają możliwość przyznania jednolitego dodatku wychowawcom klas bez względu 

na liczbę uczniów i rodzaj placówki oświatowej oraz uzupełniają zapis dotyczący 

wychowawców Zespołu Szkół w Karczewie. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 
 

 


