
Uchwała Nr 104/2019
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego projektów 
uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

prowadzonych w formie zaocznej oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego – w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Regulaminu określającego kryteria i tryb 

przyznawania nauczycielom nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród 
dyrektora placówki.

Na podstawie  §  1  ust.  3  pkt  5  oraz  §  5  ust.  1  „Organizacji  i  tryb  działania  Mazowieckiej  Rady 
Działalności  Pożytku  Publicznego”,  stanowiącego załącznik  do  uchwały  Nr  1236/376/14  Zarządu 
Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  9  września  2014 r.  w  sprawie  określenia  organizacji  i  trybu 
działania Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  zmienionej uchwałą nr 152/24/19 z 
dnia 12 lutego 2019 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1.
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego nie zgłasza uwag do projektów uchwały Sejmiku 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli  szkół  niewymienionych  w  art.  42  ust.  3  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  –  Karta 
Nauczyciela,  zasad  zaliczania  do  wymiaru  godzin  poszczególnych  zajęć  prowadzonych  w  formie 
zaocznej oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – w jednostkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz 
Regulaminu  określającego  kryteria  i  tryb  przyznawania  nauczycielom  nagrody  Marszałka 
Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki.

§ 2.
Zobowiązuje  się  Współprzewodniczącego  Mazowieckiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  
do przekazania stanowiska Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


