
   ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

z dnia 6 maja 2009 r.  

NK.II.KK.0911-  73 /09 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,  

poz. 1458) 

stwierdzam nieważność 

§ 11 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXVII/137/09 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 31 marca 

2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński. 

UZASADNIENIE 

W dniu 31 marca 2009 r. Rada Powiatu Kolneńskiego podjęła uchwałę Nr XXVII/137/09  

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński, która w dniu 7 kwietnia 2009 r. wpłynęła do 

organu nadzoru. Przeprowadzona analiza wykazała, iż część zapisów uchwały zostało podjętych  

z naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 29 kwietnia 2009 r. wszczęte zostało 

postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności. 

Rada Powiatu w § 11 ust. 1 regulaminu ustaliła, że nauczycielowi przysługuje tylko jeden 

dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych 

przysługuje dodatek wyższy, wyłączając z tego dodatki określone w § 11 ust. 1 pkt 2 i 3 

(regulamin nie zawiera takiej jednostki redakcyjnej, najprawdopodobniej powinien być w tym 

miejscu wskazany § 10 ust. 1 pkt 2 i 3), które przyznaje się odrębnie. 

Powyższy przepis jest sprzeczny z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), który stanowi, 

iż do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono: 

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki 

organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 1a Karty Nauczyciela, albo inne stanowisko 

kierownicze przewidziane w statucie szkoły; 

2) sprawowanie funkcji : 

a) wychowawcy klasy, 

b) doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta, 

c) opiekuna stażu. 



W świetle wyżej cytowanego przepisu należy przyjąć, iż dodatek funkcyjny przysługuje 

nauczycielowi oddzielnie za sprawowanie każdej z wymienionych wyżej funkcji, niezależnie od 

siebie. Ustawodawca nie przewidział bowiem takiej sytuacji, w której w przypadku zbiegu kilku 

uprawnień do uzyskania dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania przez nauczycieli kilku 

funkcji, przysługuje im jeden najwyższy dodatek. 

Mając powyższe na względzie, stwierdzenie nieważności zapisów § 11 ust. 1 regulaminu jest 

zasadne. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy powiatowi prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 

30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. 

Z up. Wojewody Podlaskiego 

Grażyna Klimowicz 

Kierownik Biura Prawnego 

 

 
 


