
UCHWAŁA NR LXIV/350/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 30 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr X/83/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia 

Na podstawie na podstawie  art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), oraz na podstawie rozporządzenia 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 2005 r. Nr 22, poz. 181z późn. zm.) i  po dokonaniu uzgodnień ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:    

§ 1. W uchwale Nr X/83/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia wprowadza się zmiany polegające na tym, że w Rozdziale 4. Dodatek funkcyjny: 

1. W § 5 ust. 1 dodaje się pkt 5) w brzmieniu: ,,sprawowanie funkcji mentora” 

2. W § 5 ust. 3 dodaje się do tabeli stawek kwotowych wiersz o liczbie porządkowej IV w brzmieniu: 

Tabela wysokości dodatków funkcyjnych (w zł) 
Lp. Rodzaj dodatku Typ placówki Nauczyciel 

stażysta 
Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowany 

IV Funkcja mentora Szkoły i przedszkola 
wszystkich typów 

- - 100 100 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr X/83/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 sierpnia             
2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunkiprzyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy orazniektórych 
innych składników wynagrodzenia pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący 
szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, w formie regulaminu określa dla nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych 
innych składników wynagrodzenia. 

Opublikowana 18 sierpnia 2022 r. zmiana ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1730) wprowadziła nowe stanowisko nauczyciela – mentor. Stanowisko to zastępować będzie 
w ciągu najbliższych pięciu lat stanowisko opiekuna stażu. Stanowisko mentora przewidziane jest dla 
nauczycieli mianowanych i dyplomowanych opiekujących się nauczycielem początkującym. Nauczyciele 
sprawujący funkcję mentora maja prawo do dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowanej funkcji. W związku 
z tym, iż w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Będzino, z dniem 1 września 2022 r. 
zatrudnieni zostali nauczyciele początkujący, którzy odbywają przygotowanie do zawodu, konieczne jest 
określenie wysokości dodatku funkcyjnego dla mentora w regulaminie wynagradzania. 

Z uwagi na termin publikacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli , 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 
w dniu wolnym od pracy, oraz konieczność uzgodnienia uchwały ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli, nie było możliwe przygotowanie projektu uchwały i jego uzgodnienie przed dniem 1 września 
2022 r. 

Podjęcie uchwały z mocą wsteczna od 1 września 2022 r. umożliwi wypłatę dodatku funkcyjnego 
nauczycielom mentorom. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) dopuszcza się nadanie aktowi normatywnemu mocy 
wstecznej ,,jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie”. Przyznanie 
nauczycielom mentorom dodatku funkcyjnego z mocą wsteczną nie narusza zasad państwa prawa, ponieważ 
przyznaje im uprawnienia a nie obowiązki. 
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