
UCHWAŁA NR 474/VIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 68/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dn. 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego szczególowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze 

specjalnego funduszu nagród w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.), w zw. z art.30 ust.6 i 6a w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1762 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Ziębice jest organem 
prowadzącym, Rada Miejska w Ziębicach, uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 68/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad 
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród w szkołach 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice w załączniku Regulaminu j.w. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) §10 ust.3 otrzymuje brzmienie: "Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki 
funkcyjne oraz ich wysokość zawiera tabela: 

Lp. Stanowisko Procent w odniesieniu do minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
mianowanego wg rozporządzenia lub kwota 

1. Dyrektor szkoły do 5% za oddział 
2. Wicedyrektor szkoły do 2,5% za oddział 
3. Dyrektor przedszkola typu miejskiego do 15% za oddział 
4. Dyrektor przedszkola typu wiejskiego do 10% za oddział 
5. Opiekun stażu lub mentor do 5% 
6. Nauczyciel konsultant do 10% 
7. Wychowawca klasy i oddziału przedszkolnego 300 zł 

§ 2. Traci moc uchwała nr 85/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr 68/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dn. 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad 
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród w szkołach 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice w zakresie §1 pkt 2. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ziębicach 

 
 

Agata Sobków 
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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. z 2022 r., 

poz.1730) w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, w tym wprowadzenie w art.9ca ust.11-13 ustawy - 

Karta Nauczyciela funkcji mentora, 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 

wynagrodzenia 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, wprowadzono dodatek funkcyjny dla mentora. 

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 przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 

w dniu wolnym od pracy (Dz.U. poz.1798) w okresie do dnia 31 sierpnia 2027 r. zachowano uprawnienia do 

dodatku funkcyjnego w odniesieniu do 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 (Dz.U. 

poz.1730). 

W związku z powyższym koniecznym staje się podjęcie niniejszej uchwały.  

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach 

  

Agata Sobków 
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