
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NP-II.4131.1.214.2022.6 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1526) 

orzekam 

nieważność § 5 ust. 5 załącznika do uchwały nr XLVII/270/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 

28 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - ze względu na istotne 

naruszenie prawa. 

Uzasadnienie 

W dniu 28 czerwca 2022 r. Rada Powiatu Kępińskiego podjęła uchwalę nr XLVII/270/2022 

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zwaną dalej "uchwałą". 

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 

wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stanowi załącznik do uchwały, zwany dalej 

"Regulaminem".  

Uchwałę podjęto na podstawie: "art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762; ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528)".  

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 5 lipca 2022 r.  

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co 

następuje: 

Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 

ze zm.), organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze 

działania tych organów na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Z kolei przepis 

art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obliguje organy władzy publicznej do działania na podstawie 

i w granicach prawa. Zasada praworządności wyrażona w art. 7 w zw. z art. 94 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, żeby materia regulowana wydanym aktem normatywnym wynikała 

z upoważnienia ustawowego i nie przekraczała zakresu tego upoważnienia. Każde unormowanie 

wykraczające poza udzielone upoważnienie jest naruszeniem normy upoważniającej i zarazem naruszeniem 

konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego wydanego na podstawie upoważnienia 
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ustawowego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn. akt II OSK 

2058/11).  

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1762 ze zm.), dalej: „Karta Nauczyciela”, "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. 33-34a, 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". Stosownie do zapisów art. 30 ust. 6a 

Karty Nauczyciela regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

Z art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela wynika, że w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone m.in. w art. 30 ust. 6 oraz 

w art. 49 ust. 2 wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa.  

Odnosząc powyższe do badanego Regulaminu organ nadzoru stwierdza, że Rada Powiatu Kępińskiego 

uchwaliła w nim regulację z modyfikacją przepisu Karty Nauczyciela.  

W § 5 ust. 5 Regulaminu Rada Powiatu Kępińskiego uregulowała, iż: "Dodatek funkcyjny w stawce 

ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego  po upływie trzech miesięcy nieobecności w pracy dyrektora".  

Organ nadzoru stwierdza, że zgodnie z art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela, „Zmiana wysokości 

wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, 

w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu. Zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn 

następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od 

pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego”.  

Należy podkreślić, iż dodatek funkcyjny zgodnie w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela jest jednym ze 

składników wynagrodzenia nauczyciela. Zatem w ocenie Wojewody Wielkopolskiego skoro ustawodawca 

wprost wskazał w przepisie rangi ustawowej sposób obliczania wysokości wynagrodzenia to brak jest 

podstaw do regulowania tej kwestii w przepisie rangi podustawowej i to w sposób odmienny niż stanowi to 

przepis ustawowy. Należy więc stwierdzić, że § 5 ust. 5 Regulaminu został wydany z niedopuszczalną 

modyfikacją art. 39 ust. 1 zdanie drugie Karty Nauczyciela, co stanowi istotne naruszenie prawa. Biorąc pod 

uwagę literalny zapis art. 39 ust. 1 zdanie drugie Karty Nauczyciela nie znajduje umocowania prawnego 

treść § 5 ust. 5 Regulaminu.  

Organ nadzoru stwierdza, że brak jest regulacji ustawowej upoważniającej Radę Powiatu Kępińskiego do 

uregulowania w rozpatrywanym Regulaminie, iż dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora 

przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego  po upływie 

trzech miesięcy nieobecności w pracy dyrektora. 

 Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego.  

Pouczenie 

1. Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

2. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego. 

                                                                                         Wojewoda Wielkopolski 

                                                                                       (-) Michał Zieliński 

                                                                                               (dokument podpisany elektronicznie) 
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Otrzymują: 

1. Rada Powiatu Kępińskiego 

2. Zarząd Powiatu Kępińskiego  
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