
Zarządzenie N.0'!l9 /2018 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 31 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia terminu składania i wzorów wniosków o wyplatę wynagrodzenia związanego z 
funkcjonowaniem przewodniczącego komisji dyscyplinarnej i jego zastępców, przewodniczących składów 
orzekających, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców oraz obrońców z urzędu. 

Na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego OK.1I1.0030.1.161.2017 z dnia 13 lipca 2017 r., Zarządzenia 
nr 42/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla 

Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców oraz 

Zarządzenia nr 66/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie ustalania wysokości 
wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających 

oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, zarządza się co następuje: 

§1 

Ustala się regulamin sposobu ponoszenia wydatków postępowania związanego z funkcjonowaniem komisji 
dyscyplinarnej, składów orzekających, rzecznika dyscyplinarnego oraz obrońców z urzędu stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§2 

Uchyla się zarządzenie Nr 497/2017 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia 

terminu składania i wzorów wniosków o wypłatę wynagrodzenia związanego z funkcjonowaniem przewodniczącego 

komisji dyscyplinarnej i jego zastępców, przewodniczących składów orzekających, rzecznika dyscyplinarnego i jego 

zastępców oraz obrońców z urzędu. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Ś~ętOkrzYSki~Oś~aty 

K.::... .. ,n-il M~iJ: 



REGULAMIN 

Załącznik nr 1 
Do Zarządzenia N~/2018 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 31 grudnia 2018 r. 

sposobu ponoszenia wydatków postępowania związanego 

z funkcjonowaniem komisji dyscyplinarnej, składów orzekających, rzecznika dyscyplinarnego oraz 

obrońców z urzędu 

Na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego OK.1I1.0030.1.161.2017 z dnia 13 lipca 2017 r., Zarządzenia 

nr 42/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla 

Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców oraz 

Zarządzenia nr 66/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie ustalania wysokości 

wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających 

oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców ustala się następujący sposób ponoszenia wydatków postępowania 

związanego z funkcjonowaniem komisji dyscyplinarnej, składów orzekających, rzecznika dyscyplinarnego oraz 

obrońców z urzędu: 

§1 

Wypłata wynagrodzeń przewodniczącego komisji dyscyplinarnej i jego zastępców następuje na wniosek 
Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim złożony co miesiąc do 
30 dnia kolejnego miesiąca, z na formularzu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§Z 

Wypłata wynagrodzeń przewodniczących składów orzekających za rozpoznanie sprawy zakończonej wydaniem 
orzeczenia, obrońców z urzędu następuje na wniosek Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli 
przy Wojewodzie Świętokrzyskim złożony do 30 dnia kolejnego miesiąca na formularzu określonym w załączniku 
nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§3 

Wypłata wynagrodzeń przewodniczących składów orzekających za rozpoznanie sprawy zakończonej wydaniem 
postanowienia następuje na wniosek Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie 
Świętokrzyskim złożony do 30 dnia kolejnego miesiąca na formularzu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego 
regulaminu. 

§4 

Wypłata wynagrodzeń rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców za przeprowadzenie postępowania 

wyjaśniającego następuje na wniosek rzecznika dyscyplinarnego złożony do 30 dnia kolejnego miesiąca na 
formularzu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu. 



§5 

Wypłata wynagrodzeń rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców za udział w postępowaniu dyscyplinarnym 
następuje na wniosek rzecznika dyscyplinarnego złożony do 30 dnia kolejnego miesiąca na formularzu określonym 

w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu . 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia w miesiącu ............................... r. 

Zgodnie z § 1 Regulaminu będącego Załącznikiem do Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 66/2017 z dnia 24 

czerwca 2017 r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich 

zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, wnioskuję 

o wypłacenie następującym osobom wynagrodzenia na podstawie poniższej tabeli. Wynagrodzenie winno być płatne 

z rozdziału 80195 paragraf 4170 w działaniu 3.1.3.1 Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową 

nauczycieli oraz wyróżnianiem nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze: 

l.p. Imię i nazwisko Funkcja 

/data i podpis Przewodniczącego 
Komisji Dyscyplinarnej/ 

Ilość 

spraw w 

miesiącu 

Charakter 

czynu 

Numer rachunku 
Wysokość 

bankowego 
wynagrodzenia 

brutto w złotych 

/data i podpis Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświat y/ 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia w miesiącu ............................... r. 

Zgodnie z § 2 Regulaminu będącego Załącznikiem do Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 66/2017 z dnia 24 

czerwca 2017 r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich 

zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, wnioskuję 

o wypłacenie następującym osobom wynagrodzenia na podstawie poniższej tabeli. Wynagrodzenie winno być płatne 

z rozdziału 80195 paragraf 4170 w działaniu 3.1.3.1 Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową 

nauczycieli oraz wyróżnianiem nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze: 

L.p. 
Imięi 

Funkcja 
nazwisko 

/data i podpis Przewodniczącego 
Komisji Dyscyplinarnej/ 

Data 

wydania Charakter 

orzeczenia czynu /Zakres 

dowodów 

Rodzaj 
Wysokość 

proponowanej Numer 

kary/ Liczba rachunku 
wynagrodzenia 

brutto w 
przesłuchanych bankowego 

złotych 
świadków 

/data i podpis Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświat y/ 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia w miesiącu ............ ................... r. 

Zgodnie z § 2 Regulaminu będącego Załącznikiem do Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 66/2017 z dnia 24 

czerwca 2017 r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich 

zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, wnioskuję 

o wypłacenie następującym osobom wynagrodzenia na podstawie poniższej tabeli. Wynagrodzenie winno być płatne 

z rozdziału 80195 paragraf 4170 w działaniu 3.1.3.1 Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową 

nauczycieli oraz wyróżnianiem nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze: 

L.p. 
Imięi 

Funkcja 
nazwisko 

/data i podpis Przewodniczącego 
Komisji Dyscyplinarnej/ 

Data 

wydania 

postanowie 

nia 

Rodzaj postanowienia 

Wysokość 

Numer rachunku wynagrodzenia 

bankowego brutto w 

złotych 

/data i podpis Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty/ 



Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia w miesiącu ...... ......................... r. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu będącego Załącznikiem do Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 66/2017 z dnia 

24 czerwca 2017 r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich 

zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, wnioskuję 

o wypłacenie następującym osobom wynagrodzenia na podstawie poniższej tabeli. Wynagrodzenie winno być płatne 

z rozdziału 80195 paragraf 4170 w działaniu 3.1.3.1 Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową 

nauczycieli oraz wyróżnianiem nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze: 

Imięi 
L.p. 

nazwisko 
Funkcja 

/data i podpis Rzecznika 
Dyscyplinarnego/ 

Data 

zakończenia 

postępowania 

wyjaśniającego 

Rodzaj 

proponowanej 

kary/ liczba 

przesłuchanych 

świadków 

Charakter 

czynu/ 

zakres 

dowodów 

Wysokość 
Numer 

wynagrodzenia 
rachunku 

brutto w 
bankowego 

złotych 

/data i podpis Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświat y/ 



Załącznik nr 5 do Regulaminu 

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia w miesiącu ................... ... ......... r. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu będącego Załącznikiem do Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 66/2017 z dnia 

24 czerwca 2017 r. w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich 

zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, wnioskuję 

o wypłacenie następującym osobom wynagrodzenia na podstawie poniższej tabeli. Wynagrodzenie winno być płatne 

z rozdziału 80195 paragraf 4170 w działaniu 3.1.3.1 Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową 

nauczycieli oraz wyróżnianiem nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze: 

Imię i 
L.p. 

nazwisko 
Funkcja 

/data i podpis Rzecznika 
Dyscyplinarnego/ 

Data 
Rodzaj 

zakończenia 

postępowania 
orzeczonej 

dyscyplinarnego 
kary 

Charakter 

czynu/ zakres 

dowodów 

Wysokość 
Numer 

wynagrodzenia 
rachunku 

brutto w 
bankowego 

złotych 

/data i podpis Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświat y/ 



UZASADNIENIE 

Zarządzeniem Nr 66/2017 z dnia 24 czerwca 2017 r. Wojewoda Świętokrzyski ustalił wysokość wynagrodzenia 

przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników 

dyscyplinarnych i ich zastępców zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 85p ustawy Karta Nauczyciela . Tym samym 

powstała konieczność uregulowania zasad wypłacania wynagrodzeń i terminów składania wniosków o ich wypłacenie. 


