Warunki przyznawania dodatku funkcyjnego
Wpisany przez KL
Pt, 23 gru 2016

Interpretując przepis art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela należy dojść do wniosku, iż z
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego musi wynikać wyraźnie wysokość tych dodatków,
tak aby zarówno nauczyciel, jak i organ przyznający ten dodatek wiedzieli jaka jest jego
wysokość (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2015
r., I OSK 1789/15).

Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką
samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokość
stawek dodatków, o których mowa w art. 1 pkt 2 oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34.

Powyższy przepis jest więc wzorcem normatywnym wyznaczającym granice materialne,
procesowe i kompetencyjne dla stanowienia prawa miejscowego w zakresie wynagradzania
nauczycieli przez organy prowadzące szkołę, będące jednostkami samorządu terytorialnego.

Przepis ten z jednej strony wskazuje zagadnienia powierzone organowi prowadzącemu
szkołę do uregulowania w formie uchwały, z drugiej zaś strony określa granice przyznanej mu w
tym zakresie kompetencji prawotwórczej. Upoważnienie organu prowadzącego szkołę przy
podejmowaniu regulaminów wynagradzania nauczycieli zostało ograniczone wyłącznie do
określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
Przyznana norma kompetencyjna ma szeroki zakres, nie oznacza to jednak dowolności w
zakresie określenia zarówno wysokości stawek dodatków, jak i warunków ich przyznawania.

Według art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela dodatki w nim wyszczególnione stanowią składnik
wynagrodzenia. Dodatek funkcyjny różni się od wszystkich innych dodatków tym, że jest ściśle i
bezpośrednio związany z funkcją wykonywaną przez pracownika. Sam fakt, że pracownikowi
powierzono określoną funkcję kierowniczą, uzasadnia jego prawo nie tylko do wynagrodzenia
zasadniczego związanego z wykonywaniem tej funkcji, lecz również do dodatku funkcyjnego,
jeżeli obowiązujące przepisy przewidują dla tego stanowiska dodatek funkcyjny.
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Interpretując przepis art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela należy dojść do wniosku, iż z
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego musi wynikać wyraźnie wysokość tych dodatków,
tak aby zarówno nauczyciel, jak i organ przyznający ten dodatek wiedzieli jaka jest jego
wysokość. Dodatek funkcyjny stanowi bowiem stały składnik wynagrodzenia nauczyciela,
któremu powierzono stanowisko lub funkcje, w konkretnej dającej się wyliczyć postaci.

W orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że forma określenia wysokości stawki dodatku zależy
od organu uchwałodawczego i może to być wysokość kwotowa, procent od wynagrodzenia
zasadniczego, przedział określający dodatek w wysokości od - do, czy też uzależnienie
przyznania dodatku od konkretnych okoliczności związanych z uzyskaniem tego prawa.
Uchwałodawca musi jednak określić kryteria przyznawania dodatku na tyle precyzyjnie, by
stawka dodatku dla poszczególnych stanowisk była możliwa do ustalenia zgodnie z jego wolą i
czytelna dla uprawnionego do dodatku. Dodatek funkcyjny stanowi ekwiwalent za zwiększony
nakład pracy, stopień utrudnienia pracy i zwiększony zakres odpowiedzialności, a zatem osoba
uprawniona do jego otrzymywania winna znać kryteria różnicowania stawki jego wysokości.
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