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Rozstrzygni ęcie nadzorcze 
stwierdzaj ące niewa żność uchwały Nr V/16//11 z dnia 5 marca 2011 r. w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXI/102/09 Rady Gminy Woj cieszków z dnia 
28 stycznia 2009 r. w sprawie przyj ęcia regulaminu okre ślającego 
wysoko ść dodatków i innych składników wynagradzania nauczyc ieli oraz 
szczegółowe warunki ich przyznawania, a tak że wysoko ść, szczegółowe 
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniow ego, w cz ęści 
obejmuj ącej jej § 1 pkt 6. 
 
 
 Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)  
 

stwierdzam niewa żność 
uchwały Nr V/16//11 z dnia 5 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXI/102/09 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników 
wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a 
także wysokość, szczegółowe zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego, w części obejmującej jej § 1 pkt 6. 
 

Uzasadnienie 
 Uchwała Nr V/16//11 została doręczona organowi nadzoru w dniu 11 
marca 2011 r. 

Przedmiotową uchwałę Rada Gminy Wojcieszków podjęła działając na 
podstawie m. in art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela  (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).  

W świetle powołanego przepisu art. 30 ust. 6 organ prowadzący szkołę 
będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną 
strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego, w drodze regulaminu: 
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz 
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 
34, 
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2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 
3, 
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa 
w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych 
przepisach - w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, 
składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na 
obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 
średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3. 

Przepis powyższy wskazuje nie tylko zagadnienia powierzone organom 
prowadzącym do uregulowania w formie uchwały, ale określa jednocześnie granice 
kompetencji prawotwórczej przyznanej w tym zakresie organowi prowadzącemu. 
Ustawodawca mimo bardzo szerokiej kompetencji przyznanej radzie gminy, 
wyznaczył również czytelną granicę powierzonej kompetencji, wskazując - w ramach 
art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela - iż regulamin wynagradzania określa wysokość i 
warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, o ile nie 
zostały one określone w ustawie lub odrębnych przepisach. Tym samym, organ 
prowadzący nie może w ramach regulaminu wynagradzania normować wysokości i 
warunków wypłacania nauczycielom świadczeń wynikających ze stosunku pracy, o 
ile zostały one unormowane w ustawie lub przepisach odrębnych. 

Regulacją § 1 pkt 6 przedmiotowej uchwały Rada Gminy Wojcieszków  
dodała w § 7 regulaminu przyjętego uchwałą Nr XXI/102/09 punkty o 
brzmieniu: „ 5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w 
tygodniach, w których wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie 
przysługuje w jednym lub kilku dniach przyjmuje się, że liczbę godzin 
ponadwymiarowych przyznanych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym 
szkoły, zmniejsza się za każdy dzień, w którym nauczycielowi nie przysługuje 
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 1/5 wymiaru tych godzin (lub ¼ 
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy). 6. Ustaloną zgodnie 
z pkt 5 liczbę godzin ponadwymiarowych w przyjętym okresie rozliczeniowym 
zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny 
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.” 

W ocenie organu nadzoru, powyższe regulacje stanowią przekroczenie 
ustawowego upoważnienia z art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela.  

Przepis ten upoważnia organ stanowiący do ustalenia w regulaminie 
jedynie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  

W przytoczonym upoważnieniu mieści się tylko delegacja do ustalania 
warunków obliczania i wypłacania (wydawania) należnych kwot, a nie 
upoważnienie do decydowania, kiedy nauczyciel zachowuje lub traci prawo do 
wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. 

Trzeba bowiem odróżnić zawarte w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela dwa 
określenia „warunki przyznawania” oraz „warunki obliczania i wypłacania”. Nie 
jest dopuszczalne ich utożsamianie.  

Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe i 
doraźnych zastępstw należy ustalać na podstawie norm ustawy Karta 
Nauczyciela i Kodeksu pracy, do którego odsyła art. 91c ust. 1 Karty 
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Nauczyciela. Z art. 80 Kodeksu pracy wynika, że wynagrodzenie przysługuje 
za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje 
prawo do wynagrodzenia jedynie wtedy, gdy przepisy prawa tak stanowią 
(takie zapatrywanie wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w 
wyroku z 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt IV SA/Wr 274/05, opubl. Ow SS z 2006 
r. nr 3, poz. 79). 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że jeżeli nauczyciel zgodnie z 
przepisami Karty Nauczyciela i przepisami prawa pracy zachowuje prawo do 
wynagrodzenia, to przysługuje mu ono za każdą przydzieloną nauczycielowi 
godzinę zajęć (...) powyżej obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (art. 35 ust. 2 Karty 
Nauczyciela). a nie tylko za liczbę godzin przypadającą ponad obliczoną 
zgodnie z formułą – „podstawę obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć, 
pomniejszonego odpowiednio o 1/5 lub 1/4 tego wymiaru za każdy dzień 
nieobecności lub dzień ustawowy wolny od pracy”. 

Przyjmowany w regulaminie sposób wyliczenia spowodowałby, iż w 
niektórych tygodniach nauczyciel nie otrzymałby wynagrodzenia za 
przydzielone mu i niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, chociaż prawo 
do takiego wynagrodzenia wynika z przepisów prawa pracy. 

Zgodnie bowiem z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za 
pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje 
prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak 
stanowią. Uchwalony regulamin nie może być przepisem szczególnym w 
rozumieniu art. 80 Kodeksu pracy, co do określania warunków zachowania lub 
utraty prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe 
lub doraźnych zastępstw. Wyklucza taką możliwość brzmienie normy 
kompetencyjnej do jego wydania, która upoważnia radę gminy wyłącznie do 
ustalenia warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za takie godziny. 
Tak więc to, czy nastąpi wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, 
zrealizowane lub nie, wynika wprost z poszczególnych przepisów ustawy i 
rada nie ma kompetencji wskazywać, w jakich przypadkach pracownik nie 
świadcząc pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jednym choćby z 
takich przepisów jest art. 81 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 91 c ust. 1 Karty 
Nauczyciela. 

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/16/11 we 
wskazanym zakresie, jest uzasadnione. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim 
pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. 
 

Wojewoda Lubelski 
 

Genowefa Tokarska 
 
Otrzymują: 
1) Wójt Gminy Wojcieszków 
2) Przewodniczący Rady Gminy Wojcieszków 


