
UCHWAŁA  Nr XXIII/177/2016 

RADY POWIATU W SZCZECINKU 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

godzin dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko 

kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Szczecinecki 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 

1418 oraz z 2016 r. poz. 668) - Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXI/125/2000 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 27 września 2000 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorowi, 

wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki, zmienionej uchwałą 

Nr XXXVII/276/2009 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 28 maja 2009 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorowi, 

wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi 

pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Szczecinecki obniża się tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 oraz 

z 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418) zwanej dalej „Kartą Nauczyciela” do 

wymiaru godzin zajęć określonych w tabeli: 

 

L.P. STANOWISKO TYGODNIOWY 

WYMIAR ZAJĘĆ 

1.  Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:  

a) do 8 oddziałów 8 

b) 9 - 16 oddziałów 5 

c) 17 i więcej oddziałów 3 

Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:  

a) 12 -16 oddziałów 9 

b) 17 i więcej oddziałów 7 

2.  Kierownik kształcenia praktycznego  4 

3 Kierownik warsztatu szkolnego 4 

4. Dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej 5 

5. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego 4 

Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno – 

wychowawczego 

8 

6. Kierownik internatu liczącego:  
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a) do 140 wychowanków 10 

b) od 141 do 200 wychowanków 8 

c) powyżej 200 wychowanków 6 

7.  Dyrektor pozaszkolnej placówki specjalistycznej  5 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od 1 września 2016 r. 

 

Przewodnicząca Rady 

mgr Dorota Chrzanowska  

 

 

  

Id: CAD8C4FD-91BD-4E99-B6EE-57E48BCF8BB7. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie 

 

Art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 814) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał 

w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 i 2 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) do kompetencji organu prowadzącego należy określenie, 

zasad udzielania i rozmiar obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli 

pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki 

kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze. 

Te same przepisy pozwalają również na zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze w szkole. 

Z kolei art. 91d pkt 1 powyższej ustawy jednoznacznie wskazuje, że kompetencje organu 

prowadzącego w tym przypadku wykonuje Rada Powiatu w Szczecinku. 

 

Niniejszy projekt uchwały uwzględnia aktualny stan organizacyjny szkół i placówek, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki, a także zawiera zapisy 

doprecyzowane i dostosowane do obowiązujących przepisów prawnych. Zmiany dotyczą, 

m.in.: dodania stanowiska dyrektora pozaszkolnej placówki specjalistycznej i określenia dla 

niego wymiaru zniżki oraz zmniejszenia wymiaru zniżki dla dyrektora poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

Stosownie do postanowień art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) niniejszy projekt uchwały został przedłożony do 

zaopiniowania przez związki zawodowe, tj. Okręg Zachodniopomorski ZNP Biuro 

w Szczecinie, Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, 

Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki WZZ „Solidarność – Oświata” w Gryfinie, Zarząd 

Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Szczecinku, Komisja 

Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Szczecinku, 

Zarząd Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” w Koszalinie, Zarząd 

Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie, Zarząd Wojewódzki FZZ 

Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Komisja Międzyzakładowa WZZ 

„Solidarność – Oświata” w Boninie. 

Projekt uzyskał pozytywną opinię następujących związków: Zarządu Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Szczecinku, Zarządu Regionu Koszalińskiego 

„Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” w Koszalinie, Komisji Międzyzakładowej WZZ 

„Solidarność – Oświata” w Boninie.  

Pozostałe związki zawodowe nie przedstawiły opinii, co uważa się za rezygnację z prawa jej 

wyrażenia.  

Ponadto związki zawodowe: Okręg Zachodniopomorski ZNP Biuro w Szczecinie, Rada 

OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Zachodniopomorski Zarząd 

Wojewódzki WZZ „Solidarność – Oświata” w Gryfinie poinformowały o przekazaniu 

projektu do zaopiniowania do przez swoje podległe oddziały.  

Z przytoczonych wyżej względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
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