UCHWAŁA NR XV/88/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2016 r.
w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński oraz szczegółowych
zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1445z późn. zm.1)) w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.2)) Rada Powiatu Toruńskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Toruński i nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, o
liczbę godzin zajęć stanowiąca różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a
wymiarem określonym w poniższej tabeli:
Lp.

stanowisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej do 8 oddziałów
Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej od 9 do 16 oddziałów
Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej od 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu) do 16 oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu) 17 i więcej oddziałów
Kierownik warsztatu szkolnego, kierownik szkolenia praktycznego w szkole (zespole)
Zastępca kierownika warsztatu szkolnego
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
Kierownik filii poradni psychologiczno-pedagogicznej
Kierownik internatu liczącego: do 140 wychowanków
Kierownik internatu liczącego: od 141-200 wychowanków

Tygodniowy
obniżony
wymiar
zajęć
(godziny)
8
5
3
9
7
4
6
10
18
12
10

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się także do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
3. Nauczycielom korzystającym ze zniżki, godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przydziela
się tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji tych godzin przez innego nauczyciela.
§ 2. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują zwiększenie zadań, wówczas Rada Powiatu Toruńskiego
możne zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć,
określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela..
§ 3. Traci moc Uchwała nr XII/88/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach (poradni) oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, poz. 1418 i poz. 1268.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego
Tomasz Zakrzewski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 42 ust. 6 i art. 42 ust. 7 pkt. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa
zasady udzielania i rozmiar zniżek - tzw. obowiązkowego pensum określonego w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze - dyrektorom, wicedyrektorom i inne
stanowiska kierownicze określone w statutach szkół i placówek. Na podstawie art. 91 d pkt 1 ustawy Karty
Nauczyciela zadania i kompetencje organu prowadzącego w powyższym zakresie należą do Rady Powiatu
Toruńskiego. Rada nie jest władna do przekazywania kompetencji w tym zakresie innym podmiotom, w tym
organowi wykonawczemu, a odmienne działanie Rady w tym zakresie naruszałoby normę kompetencyjną
wskazaną w art. 91d pkt 1. Dlatego też ze względu na powyższe traci moc Uchwała nr XII/88/04 Rady Powiatu
Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (poradni) oraz szczegółowych zasad zwalniania od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych. Niniejszy projekt uchwały jest wypełnieniem przywołanej wyżej dyspozycji prawnej, a także
dostosowaniem do aktualnego stanu prawnego w tym zakresie.
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