
UCHWAŁA NR XL/351/2022 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników 
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.), art. 30 ust. 6, art. 9ca ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2021 r. poz., 1762 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zgodnie 
z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 854), uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXI/170/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 września 2020 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych 
warunków ich przyznawania, zmienionej uchwałą nr XXX/281/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 
2021 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników 
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wprowadza się następujące 
zmiany: W Rozdziale 3. Dodatek funkcyjny § 7.ust. 1 pkt 3 tabeli otrzymuje brzmienie: 

L.p. Stanowisko Miesięczna kwota 
3. Opiekun stażu lub mentor 110,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) ustawodawca dodał art. 9 ca, w którym ust. 11 wprowadził funkcję mentora, 
którego zadaniem będzie wspieranie na bieżąco nauczyciela początkującego w procesie wdrażania do pacy 
w zawodzie. 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającym Rozporządzenie 
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 2022 r. poz. 1798) zostało zmienione 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 
dla mentora (§ 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2022 r.) i jednocześnie zachowano uprawnienia do 
dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla 
nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 10 ust. 1- 
5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (§ 
2 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2022 r.). Dodatkowo, zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia z dnia 
24 sierpnia 2022 r. dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu będzie przysługiwał w okresie do dnia 
31.08.2027 r. 

Przepisy nowelizującej ustawy, jak i przepisy rozporządzenia nowelizującego weszły w życie z dniem 
01.09.2022 r. 

Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
od dnia 01.09.2022 r. i nie pogarszają warunków wynagradzania innych nauczycieli. Zmiany wprowadzone 
ww. aktami prawnymi ustalają korzystne warunki - począwszy od dnia 01.09.2022 r. – dla nauczycieli 
pełniących funkcje mentora oraz opiekuna stażu, dlatego uchwała wchodzi w życie z wsteczną mocą 
(art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych). 

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela projekt Uchwały został uzgodniony ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w drodze porozumienia. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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