
UCHWAŁA NR XII/117/2019
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i d oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz 2019 r. poz. 730 i 1287) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz  nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w ilości 20 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 387/XLII/2006 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 czerwca 
2006 r. w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych we wszystkich 
typach szkół i placówek oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287) wprowadziła zmianę do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela, polegającą na dodaniu w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę
lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu
we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może
przekraczać 20 godzin. Kompetencja do ustalenia powyższego wymiaru przypisana jest w ww. ustawie
radzie powiatu.

Do dnia 31 sierpnia 2019 r. obowiązywał przepis ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela, zgodnie z którym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej
nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wynosił 22 godziny.

Proponuje się ustalenie w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzn zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół
i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, prowadzonych przez Powiat, w ilości 20 godzin.

Ponadto proponuje się określenie w tej samej uchwale tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w ilości 20
godzin. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub
placówkę (tj. rada powiatu) określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć tych nauczycieli,
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten
nie może przekraczać 22 godzin.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz innych
specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Łódzki Wschodni, określa dotychczas obowiązująca uchwała nr 387/XLII/2006 Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych Powiatu
Łódzkiego Wschodniego, w ilości 20 godzin. Z uwagi na fakt, że niektóre przepisy tej uchwały
są nieaktualne (reguluje je już Karta Nauczyciela) zasadnym jest uchylenie uchwały i podjęcie nowej,
zawierającej regulacje wynikające z delegacji art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b.

Proponuje się w nowej uchwale utrzymanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów i logopedów w ilości dotychczasowej tj. 20 godzin i ustalenie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych również
w ilości 20 godzin.

Z uwagi na fakt, że ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz
niektórych innych ustaw wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., celowym jest ustalenie mocy
obowiązującej przedmiotowej uchwały od dnia 1 września 2019 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 263) projekt przedmiotowej uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez organizacje
związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i został pozytywnie
zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ “Solidarność” Międzyregionalną
Sekcję Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej. Forum Związków Zawodowych zrezygnowało z wyrażenia
opinii w tej sprawie.
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