
                                                 UCHWAŁA NR XIII/233/19 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 30 września 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512), art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.1), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale nr XXXII/592/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw zmienionej uchwałą nr L/950/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. 
i uchwałą nr XXXIV/610/17 z dnia 27 marca 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Podka z 2009 r. Nr 26, 
poz. 717, zm. z 2010 r. Nr 89, poz. 1637, z 2017 r. poz. 1682 oraz z 2018 r. poz. 1220) 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) Karcie – rozumie się przez ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.),”, 
 

2) w § 5 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 

 
 
 

Lp. Stanowisko kierownicze Wysokość dodatku 
funkcyjnego (w zł) 

od - do 

Szkoły: 

1. Dyrektor szkoły: 800 – 2 200 

2. Wicedyrektor szkoły: 800 – 1 800 

3. Kierownik szkolenia praktycznego: 400 – 900 

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

z 2019 r. poz. 730  

 

 



4. Kierownik domu słuchacza (internatu) 300 – 600 

5. Kierownik zespołu pozalekcyjnego: 500 – 800 

Placówka doskonalenia nauczycieli: 

6. Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli: 800 – 2 200 

7. Wicedyrektor placówki doskonalenia nauczycieli: 800 – 1 600 

8. Kierownik działu lub innej równorzędnej komórki 
organizacyjnej: 

400 – 700 

Biblioteki pedagogiczne: 

9. Dyrektor biblioteki pedagogicznej 800 – 2 200 

10. Wicedyrektor biblioteki pedagogicznej 800 – 1 600 

11. Kierownik filii, kierownik działu lub innej 
równorzędnej komórki organizacyjnej 

500 – 1 200 

 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji doradcy 
metodycznego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 20% 
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.”, 
 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 8% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela stażysty, 
 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł.”. 

 

§ 2. 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą  obowiązującą od dnia 1 września 

2019 r. 

 

 

 
 


