
UCHWAŁA NR XXXVII/247/22 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 22 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2021 r. 
poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, poz.1116, poz. 1700 i poz. 1730) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr 173/XXIX/09 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw   w § 12 tabela otrzymuje brzmienie: 

Lp.   Funkcja Miesięczna wysokość 
dodatku funkcyjnego w zł  

1 2 3 
1. 
 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Dyrektorzy szkół /  zespołów szkół  
a) dyrektor szkoły/zespołu do 9 oddziałów 
b) dyrektor szkoły/zespołu powyżej 9 oddziałów  
Wicedyrektor 
Nauczyciel –opiekun stażu 
Mentor 
Wychowawca klasy 
Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 

 
1 200 
2 200 
800 
150 
150 
300 
300 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą od 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowiczki 

 
 

Przemysław Malinka 
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UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1730) wprowadziła zmianę procedury awansu zawodowego nauczycieli, 

w tym likwidację stopni awansu zawodowego nauczyciela stażysty oraz nauczyciela 

kontraktowego. Według nowych zasad nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole przechodzą 

przygotowanie do zawodu nauczyciela, a opiekę nad przebiegiem tego przygotowania dyrektor 

szkoły powierza mentorowi. Mentor posiada prawo do dodatku funkcyjnego, stąd konieczność 

rozszerzenia wykazu uprawnionych do dodatku funkcyjnego i ustalenie wysokości tego dodatku. 

Jednocześnie w okresie przejściowym, do 31 sierpnia 2027r.  nauczyciele zatrudnieni obecnie 

w szkole, którzy do 31 sierpnia 2022r. nie zakończyli procedury awansu na stopień nauczyciela 

mianowanego realizują awans na dotychczasowych zasadach, pod okiem opiekuna stażu, dlatego 

w wykazie pozostawiono tę pozycję. 

W projekcie uchwały przewiduje się również podwyższenie wysokości dodatku 

funkcyjnego dyrektora szkoły/zespołu liczącej do 9 oddziałów z 1 000 zł na 1 200 zł, oraz zmianę 

wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły/zespołu liczącej od 10 oddziałów  z 1 900 zł 

na 2 200 zł. Podwyższeniu ulegną również dodatki funkcyjne dla wicedyrektora z 600 zł na 800 zł 

oraz wysokość dodatku dla nauczyciela opiekuna stażu z 80 zł na 150 zł. 

Zgodnie z zapisem art.30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela zmiana regulaminu została 

poddana procedurze uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

Wejście w życie z mocą wsteczną uchwały podwyższającej wysokość dodatków 

funkcyjnych, a więc polepszającej sytuację adresatów, nie stoi w sprzeczności z zasadami 

demokratycznego państwa prawnego. 
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