
UCHWAŁA Nr XXXIV/259/2022

Rady Powiatu w Radziejowie

z dnia 23 listopada 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/202/2009 Rady Powiatu w

Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu

wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz w art. 30 ust. 6 i Ga, w związku z art. 91 d pkt 1

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn.

zm.') w związku z art. 15 ust 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta

nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730), oraz w związku z art. 5

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów

prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) po uzgodnieniu ze zawiązkami zawodowymi uchwala

się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXll/202/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia

29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dziennik

Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2009 r. Nr 123 poz. 2059) zmienionej

Uchwałą Nr XIV/73/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca

Uchwałę Nr XXXll/202/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w

sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko

- Pomorskiego z 2012 r. Nr 71), zmienionej Uchwałą Nr XX/105/2012 Rady Powiatu w

Radziejowie z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXll/202/2009 Rady Powiatu

w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania
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nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2012 r. Nr 1612),

oraz zmienionej Uchwałą Nr Xl/96/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada

2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXll/202/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29

października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dziennik Urzędowy

Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 6766) wprowadza się następujące
zmiany:

1) Rozdział IV Dodatek funkcyjny otrzymuje brzmienie:

,,§ 7.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora

albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, a także

sprawowanie innych stanowisk lub funkcji określonych w§ 5 pkt 2 rozporządzenia,

przysługuje dodatek funkcyjny w okresie pełnienia funkcji, zgodnie z tabelą
dodatków funkcyjnych:

Lp. Stanowisko % kwoty bazowej

określonej dla nauczycieli

corocznie w ustawie

budżetowej
1. Dyrektor zespołu szkół

- do 24 oddziałów 70%
- 25 i więcej oddziałów 80%

2. Wicedyrektor szkoły /zespołu szkół

- do 24 oddziałów 30%
- 25 i więcej oddziałów 40%

3. Dyrektor szkoły muzycznej 50%
4. Dyrektor poradni psychologiczno - 40%

pedagogicznej w której prowadzi się punkty
konsultacyjne

5. Kierownik warsztatów szkolnych 40%
6. Kierownik kształcenia praktycznego 40%
7. Kierownik internatu 40%



2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki

kierownicze w zastępstwie.

3. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, która

zastępuje osobę uprawnioną do dodatku, a której ciągła nieobecność w pracy

przekracza miesiąc kalendarzowy.

4. Nauczycielowi realizującemu dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek

funkcyjny, któremu powierzono:

a) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w

wysokości 15 % kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie

budżetowej;

b) funkcje wychowawcy klasy/ oddziału w kwocie 300 zł;

c) sprawowanie funkcji mentora - w wysokości 2 % kwoty bazowej określonej dla

nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej za każdego nauczyciela odbywającego

przygotowanie do zawodu;

5. Do dnia 31 sierpnia 2027 roku, dodatek funkcyjny określony dla mentora, o którym

mowa w§ 7 ust. 5 pkt c niniejszego Regulaminu, przysługuje również nauczycielom,

którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli

odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w § 10 ust.

1-5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730)." 

§ 2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Radziejowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września

2022 roku



Uzasadnienie

W związku ze zmianami w ustawie - Karta Nauczyciela, wprowadzonymi z dniem

1 września 2022 r. ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730) w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, w

tym wprowadzeniem w art. 9ca ust. 11-13 ustawy - Karta Nauczyciela funkcji mentora,

którego zadaniem będzie wspieranie na bieżąco nauczyciela początkującego w procesie

wdrażania do pracy w zawodzie, zmienione zostało rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z

2014 r. poz. 416, z późn. zm.), w którym w§ 5 pkt 2 lit. c, w miejsce dotychczasowego

dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu, wprowadzono dodatek funkcyjny dla mentora.
I 

Jednocześnie, w§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przvznawanla dodatków do wynagrodzenia

zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 1798) w

okresie do dnia 31 sierpnia 2027 r. zachowano uprawntente do dodatku funkcyjnego w

odniesieniu do nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla

nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela rr,ianowanego, o których mowa w art.

10 ust. 1-5 cyt. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz

niektórych innych ustaw.

Organy prowadzące, będące jednostkami samorządu terytorialnego, określają

wysokość dodatku funkcyjnego w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy - Karta

Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. Ga ustawy Karta Nauczyciela projekt uchwały został

uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek dla których

organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski.


