
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.487.2019 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 24 września 2019 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.), stwierdzam nieważność uchwały Nr X/100/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia  

26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ostróda, w części dotyczącej § 6 załącznika do przedmiotowej uchwały. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy Ostróda, działając na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2 

oraz art. 34a ustawy Karta Nauczyciela, w związku z art. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych oraz §5-7 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, ustaliła regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Ostróda. 

Zdaniem organu nadzoru, w części wskazanej w sentencji rozstrzygnięcia, przedmiotowa uchwała została 

podjęta z rażącym naruszeniem prawa.  

W  § 6   ust. 1 regulaminu postanowiono, iż ustala się dodatek motywacyjny dla nauczycieli 

rozpoczynających pracę w zawodzie w wysokości 300 zł miesięcznie. 

Dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela, którego wysokość nie została 

uregulowana w przepisach powszechnie obowiązujących. Warunki przyznawania dodatku oraz wysokość 

stawek określa uchwała w formie regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustanawianego przez organy 

prowadzące, będące jednostkami samorządu terytorialnego. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, w § 6 określa 

jedynie ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, do których należą: 

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, 

2) osiągnięcia wychowawczo – opiekuńcze; 

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania; 

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów; 

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem; 

6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący 

priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej. 
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Dodatku motywacyjnego może zatem otrzymać nauczyciel, jeśli spełnia wymienione wyżej przesłanki oraz 

szczegółowe warunki określone w regulaminie uchwalonym przez organ prowadzący szkołę. Z samej istoty 

dodatku motywacyjnego wynika, iż przysługuje on za szczególne wyniki pracy, a więc za jej efekty. Z tego 

względu należało zakwestionować  § 6 ust. 1 przedmiotowej uchwale, gdyż prowadził on do nieuzasadnionego 

i sprzecznego z prawem, przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielom rozpoczynającym pracę 

w zawodzie. 

W ocenie organu nadzoru, pierwszą czynnością poprzedzającą przyznanie nauczycielowi dodatku 

motywacyjnego, jest ocena efektów jego pracy, a nie jest to możliwe od razu, po objęciu przez niego danego 

stanowiska w szkole. Z uwagi na stwierdzenie nieważności § 6 ust. 1 ww. uchwały, należało również 

stwierdzić nieważność wszystkich pozostałych ustępów § 6, gdyż stały się bezprzedmiotowe. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 

30 dni od daty jego otrzymania. 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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