
UCHWAŁA NR XLVII/297/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych 

składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Zawonia 

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 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.), Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 
22 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) przepis § 3 ust. 2 pkt 2 regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna stażu lub mentora.”;; 

2) przepis § 3 ust. 3 regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu lub mentora przysługuje za każdą 
osobę odbywającą staż lub przygotowanie do zawodu nauczyciela i powierzoną danemu nauczycielowi.”;; 

3) w § 3 ust. 8 regulaminu w Tabeli dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, wicedyrektorów 
i nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji określonych w regulaminie wiersz Lp. 3 otrzymuje 
brzmienie: 

3. Szkoła (zespół) opiekun stażu lub mentor             150 

§ 2. Zmiany do uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE 

W dniu 01.09.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – 
Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Głównym jej celem jest zmiana systemu awansu  
i oceny pracy nauczycieli. Ustawa przewiduje dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela 
mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego i likwiduje stopnie nauczyciela stażysty  
i kontraktowego.   
 Nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły będzie 
przydzielał mentora spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. 
W związku z powyższym 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 
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 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 wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2022 
r., poz. 1798) w okresie do dnia 31 sierpnia 2027 r. zachowano uprawnienie 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 cyt. ustawy z 
dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.  
 Z uwagi na powyższe zaszła konieczność dostosowania zapisów dotychczas obowiązującej 
uchwały nr XIII/74/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Zawonia do nowego stanu 
prawnego.  
 Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zmiany  
w regulaminie przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zostały  
uzgodnione ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.  

Przyjęto również za zasadne nadanie przedmiotowej uchwale mocy wstecznej obowiązującej. 
Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  
i niektórych innych aktów prawnych, w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 
3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga 
natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie 
stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku 
urzędowym. Z kolei przepis art. 5 ww. ustawy stanowi, że przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania 
aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego 
nie stoją temu na przeszkodzie. W orzecznictwie przyjmuje się, że wsteczna moc prawa może dotyczyć 
przyznania praw (tak: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt II 
FSK 1272/09). Przedmiotowa uchwała wprowadza dla jej adresatów regulacje korzystniejsze niż dotychczas 
obowiązujące i nie prowadzi do pogorszenia sytuacji poszczególnych nauczycieli.  
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za konieczne i uzasadnione.  
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