
UCHWAŁA NR XL/251/2022 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 42 ust. 7 pkt. 3 w zw. z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.1)) oraz art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/237/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli  wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie 

"1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz 
opiekuńczych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński ustala się według następujących norm: 

Lp. Stanowisko Obowiązkowy 
tygodniowy 

wymiar godzin 

 

1. Nauczyciele prowadzący kształcenie w formie zaocznej, nauczyciele 
kształcenia na odległość 

18  

2. Pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi, terapeuci 
pedagogiczni, doradcy zawodowi z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych 
w poradniach psychologiczno – pedagogicznych  

20  

3. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

20 
". 

2) uchyla się § 4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Przepisy uchwały mają zastosowanie do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin od dnia 
1 września 2022 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116 i poz. 1700. 
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UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) wprowadziła obowiązek zatrudniania specjalistów w szkołach, w tym 
pedagoga specjalnego. Ponadto konsekwentnie dokonano nowelizacji delegacji ustawowej dla organów 
stanowiących jednostki samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Zgodnie z art. 29 ustawy zmieniającej: „Przepisy art. 
42 ust. 7 pkt 3 lit. b i art. 42d ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się 
począwszy od roku szkolnego 2022/2023.” W związku z powyższym należy zmienić zapisy Uchwały Nr 
XXXVI/237/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. Jednocześnie został uchylony § 4 dotyczący 
sposobu uśredniania pensum nauczyciela, gdyż obecnie reguluje to Karta Nauczyciela. Uchwała ustala 
pensum dla nowej kategorii pracowników szkół i dlatego powinna mieć zastosowanie do tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin od dnia 1 września 2022 r. Projekt uchwały został zaopiniowany przez 
związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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