
t Wrocław, 27 marca 2018 r. 
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI 

NK-N.4131.141.2.2018.RJ1

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 1. pkt 1 uchwały Nr XXXV.392.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

U z a s a d n i e n i e

Na sesji dnia 28 września 2017 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), Rada 
Miejska w Twardogórze podjęła uchwałę Nr XXXV.392.2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Twardogórze w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania 
i wypłacania, zwaną dalej „uchwałą”.

Przedmiotowa uchwała została przesłana pismem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 
28 lutego 2018 r. znak 0R.0008.6.2018.AH i wpłynęła do Organu Nadzoru dnia 2 marca 2018 r.

W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził podjęcie § 1 pkt 1 z istotnym 
naruszeniem art. 30 ust. 6 w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) oraz § 6 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 (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 416) polegającym na zróżnicowaniu wysokości dodatku motywacyjnego uzależnionym od 
sprawowanej w jednostce oświatowej funkcji.

Przytoczony w podstawie prawnej niniejszej uchwały przepis art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela 
stanowi upoważnienie dla rady gminy do uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, jednocześnie 
wskazuje jakie elementy mają składać się na podjętą uchwałę. Zgodnie z powyższym przepisem 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,

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
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-  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.

W  § 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały Rada Miejska postanowiła zmienić dotychczasową treść § 
4 ust. 8 uchwały N r XXIX/206/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. 
Urz. Woj. Doln. poz. 1874). W  wyniku tej zmiany § 4 ust. 8 uchwały N r XXIX/206/09 otrzymał następujące 
brzmienie: „Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia 
zasadniczego, którego wartość zawiera się od 0% do 20%, dla wicedyrektora od 0% do 35% a dla 
dyrektora od 0% do 50%.".

Zdaniem organu nadzoru postanowienie zawarte w § 1 pkt 1 ww. uchwały Nr XXXV.392.2018 Rady 
Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. narusza przepis art. 30 ust. 6 w związku 
z art. 30 ust. 2 ustawy. Przepis art. 30 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela normuje zagadnienie wysokości 
zarówno wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, jak i dodatków do tego wynagrodzenia, stanowiąc, że: 
„wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, 
posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od 
okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego 
stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.” . Oznacza to, że 
wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela uzależniona jest wyłącznie od jakości świadczonej pracy 
i  wykonywania dodatkowych zadań, a nie jest związana z powierzonym stanowiskiem czy sprawowaną 
funkcją, co potwierdzają również ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, 
określone w § 6 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 416). Wobec tego wysokość dodatku motywacyjnego nie powinna zależeć od 
zajmowanego stanowiska (funkcji dyrektora, wicedyrektora szkoły). Przy tak uregulowanym zakresie 
wysokości dodatku motywacyjnego z podziałem na pełnione funkcje, nauczyciel świadczący pracę 
najwyższej jakości nie będzie mógł otrzymać tak samo procentowo wysokiego dodatku motywacyjnego jak 
np. dyrektor szkoły. Tym samym wzorowo wykonujący swoje obowiązki, świadczący pracę o najwyższej 
jakości nauczyciel będzie mógł otrzymać dodatek motywacyjny maksymalnie w wysokości 20% 
wynagrodzenia zasadniczego, z kolei tak samo dobrze świadczący pracę najwyższej jakości dyrektor szkoły 
w zakresie pełnionych przez siebie funkcji kierowniczych będzie mógł otrzymać dodatek w wysokości 
ponad dwukrotnie wyższej od nauczyciela tej samej szkoły, a więc w wysokości maksymalnie 50% 
wynagrodzenia zasadniczego.

Dlatego też za niezgodne z prawem należy uznać zróżnicowanie w znowelizowanym § 
4 ust. 8 regulaminu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz dyrektora i wicedyrektora 
szkoły. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 10 września 
2013 r. (sygn. akt IV SA/Wr 315/13, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) -  „(...) wysokość 
dodatku motywacyjnego nauczyciela uzależniona jes t wyłącznie od jakości świadczonej pracy 
i wykonywania dodatkowych zadań, a nie związana z powierzonym stanowiskiem czy sprawowaną funkcją, 
co potwierdzają również ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, określone 
w § 6 powołanego wyżej rozporządzenia. Wobec tego nieuprawnione jes t różnicowanie w §
3 ust. 2 zaskarżonej uchwały wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dla dyrektora szkoły. 
Niewątpliwie narusza to w sposób istotny art. 30 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 6 ustawy Karty Nauczyciela 
oraz § 6 wskazanego wyżej rozporządzenia i konstytucyjną zasadę równości, wyrażoną w art. 32 Konstytucji 
R P ”.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu 
nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego.
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Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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