
UCHWAŁA NR III/17/2014 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

z dnia 30 grudnia 2014 roku 

 
 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/258/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  
28 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek godzin oraz 
przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i nauczycieli przedmiotów  
w róŜnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Pińczowski 
 
 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art.12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, Dz. U. z  2013 r. poz. 645, 
Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z  2014 roku poz.1072  z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 
uchwala się co następuje: 
 

§1 
W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr L/258/2014 Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia 28 października 2014 roku wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.  §2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:  
 
„§2 pkt 1. Określa się następujące zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin: 
1) Nauczyciel w ramach stosunku pracy moŜe realizować obowiązki określone dla 

stanowisko róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w formie etatu 
łączonego. 

2) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących  
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, ustala 
się według algorytmu: 
 
W= (X1+ X2) : [( X1: Y1) = (X2  : Y2) ] 
 
Gdzie: 

 
W- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin w formie etatu łączonego, 
X1, X2…- oznacza tygodniową liczbę godzin realizowanych przez nauczyciela w ramach 
poszczególnych stanowisk, 
Y1, Y2…-oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,  



opiekuńczych, wychowawczych określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku  
Nr 97, poz. 674). 

3) Wymiar o którym mowa w ust. 2 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, Ŝe wynik 
matematycznego obliczenia godziny stanowiący mniej niŜ 0,5 pomija się, a 0,5 lub 
powyŜej- traktuje się jako pełną godzinę. 

4) Wszystkie godziny realizowane powyŜej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 stanowią godziny ponadwymiarowo, 
płatne ze stawki godzinowej wyliczonej  wg tygodniowego wymiaru, który jest większy  
w danym wyliczeniu. 

5) Zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin jest moŜliwe wyłączenie, gdy nie ma moŜliwości zastosowania innych rozwiązań 
przewidzianych przepisami ustawy Karta Nauczyciela i pod warunkiem posiadania przez 
nauczyciela wymaganych kwalifikacji.” 

 
2. Do §2 dodaje się pkt 2 o następującej treści:  
 
„pkt 2. Zasady, o których mowa w pkt 1, stosuje się wobec nauczycieli, wychowawców  
i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Pińczowski.” 

 
§2 

Traci moc uchwała nr XIV/85/2007 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2007 roku 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 
 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

 
Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
Marek Omasta 

                                                                                      
 


