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UCHWAŁA 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 
2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1526), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.)  Rada Powiatu w Siedlcach w uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie wynagradzania oraz innych świadczeń przysługujących nauczycielom, 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 
2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 2009 r. nr 86 poz. 2320), zmienionym uchwałą Nr XXXI/171/2013 z dnia 
27 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 9924), zmienionym uchwałą Nr 
XIV/94/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
z 2016 r. poz. 2717), zmienionym uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 5752), zmienionym uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 20 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 4671), zmienionym uchwałą 
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz 
10781), wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 5 otrzymuje brzmienie: 
,,Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia: 

1) funkcję wychowawcy klasy - w wysokości 300 zł, 
2) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 2% stawki wynagrodzenia zasadniczego, 
3) funkcję mentora - w wysokości 2% stawki wynagrodzenia zasadniczego, 
4) funkcję nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - w wysokości 300 zł.ˮ. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń od 1 września 2022 r. 
 PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU 

 
 

Marek Gorzała 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 
terytorialnego określa w drodze regulaminu wysokość dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego oraz za warunki pracy. 

W związku z wejściem w życie od 1 września 2022 roku ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku 
o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) 
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1798), Rada Powiatu w 
Siedlcach zobligowana jest do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla mentora, który w 
myśl nowych przepisów będzie przydzielany przez dyrektora szkoły nauczycielowi 
początkującemu, odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela.  

W związku z powyższym zasadne jest dokonanie zmiany w regulaminie wynagradzania 
nauczycieli polegającej na ustaleniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego 
nauczycielowi realizującemu funkcję mentora. 

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy - Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali 
stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela 
mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych, tj. 
po odbyciu stażu, w trakcie którego będą mieli przydzielonego opiekuna stażu. Okres przejściowy 
w ww. zakresie upływa z dniem 31 sierpnia 2027 r. W związku z powyższym, zachodzi 
konieczność zachowania uprawnienia do dodatku funkcyjnego również dla opiekuna stażu. 

Mentor pełni w nowym systemie awansu zawodowego funkcję analogiczną do opiekuna stażu. 
W związku z tym wysokość dodatku funkcyjnego mentora zostaje ustalona w wysokości takiej jak 
dla opiekuna stażu tj. 2% stawki wynagrodzenia zasadniczego.   

Zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli podlegają uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, co zostało dopełnione. 

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU 
  

Marek Gorzała 
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