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UCHWAŁA Nr …./…/22 

RADY GMINY SOKOLNIKI 

z dnia ..... września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach 

i przedszkolach, dla których Gmina Sokolniki jest organem prowadzącym, dodatków za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz innych składników 

wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 559, poz.1005, poz.1079 i poz.1561) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 91d 

pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982  r. - Karta  Nauczyciela  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1762), po 

uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i przedszkolach, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym, uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXV/159/2013 Rady Gminy Sokolniki z dnia 13 sierpnia 2013 r.  

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których 

Gmina Sokolniki jest organem prowadzącym, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy, mieszkaniowego oraz innych składników wynagrodzenia, a także określającego 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4247) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 uchyla się punkt 6; 

2) § 2 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„średnim wynagrodzeniu nauczyciela początkującego - należy przez to rozumieć 

wynagrodzenie, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy - Karta nauczyciela;” 

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi początkującemu, mianowanemu 

lub dyplomowanemu.” 

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się fundusz płac na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 5% średniego 

wynagrodzenia miesięcznego nauczyciela początkującego w przeliczeniu na każdy pełny etat 

nauczycielski w stosunku miesięcznym, według stanu zatrudnienia na dzień 1 września 

danego roku szkolnego.” 

5) § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 



„Ustala się fundusz płac na dodatki motywacyjne dla dyrektorów w wysokości 100% 

średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego w stosunku miesięcznym. ” 

6) w § 7 dodaje się ustęp 9: 

„Fundusz płac na dodatki motywacyjne nie podlega zwiększeniu w trakcie roku szkolnego.” 

7) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, funkcję 

opiekuna stażu, mentora, wychowawcy klasy, nauczyciela opiekującego się oddziałem 

przedszkolnym, doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta oraz osobom którym 

powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie przysługuje dodatek funkcyjny 

w wysokości określonej w poniższej tabeli: 

Stanowisko służbowe  
Wysokość dodatku  

od  do  

Dyrektor placówki oświatowej lub osoba 

pełniąca obowiązki dyrektora w zastępstwie, 

w szkole liczącej do 100 uczniów 

900,00 zł 1400,00 zł 

Dyrektor placówki oświatowej lub osoba 

pełniąca obowiązki dyrektora w zastępstwie, 

w szkole liczącej od 101 do 200 uczniów 

1000,00 zł 1600,00 zł 

Dyrektor placówki oświatowej lub osoba 

pełniąca obowiązki dyrektora w zastępstwie, 

w szkole liczącej powyżej 201 uczniów 

1100,00 zł 1800,00 zł  

Wicedyrektor  500,00 zł  1000,00 zł 

Wychowawca klasy / nauczyciel opiekujący się 

oddziałem przedszkolnym 
300,00 zł 

Opiekun stażu  1,5%  średniego wynagrodzenia nauczyciela 

początkującego 

Mentor   2,0% średniego wynagrodzenia nauczyciela 

początkującego 

Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant  1,5% średniego wynagrodzenia nauczyciela 

początkującego” 

8) uchyla się § 16, § 17 i § 18. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r.  

        Przewodniczący Rady Gminy  

 Rafał Prukop 



 

UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY Nr …./…/22 

RADY GMINY SOKOLNIKI 

z dnia ..... września 2022 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach 

i przedszkolach, dla których Gmina Sokolniki jest organem prowadzącym, dodatków za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz innych składników 

wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 

 

 Projekt uchwały stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.). Zgodnie 

z brzmieniem wskazanego uregulowania ustawowego organ prowadzący szkołę i przedszkole będący 

jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla 

nauczycieli,  w drodze regulaminu: 

1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki 

przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33-34a; 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3; 

3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 

o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach; 

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, 

o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego 

co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3. 

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) wprowadzone zostały zmiany w awansie 

zawodowym nauczycieli dotyczące m.in. stopni awansu zawodowego oraz osoby sprawującej opiekę 

nad nauczycielem odbywającym staż/przygotowanie do zawodu nauczyciela. Również w przypadku 

wynagradzania nauczycieli – kwoty średniego wynagrodzenia i wysokość minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego zostały przypisane adekwatnie do nowych stopni awansu zawodowego  

i nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego. W związku z tym przepisy uchwały organu 

prowadzącego, wydanej na podstawie art. 30 ust. 6 Karty nauczyciela, powinny zostać dostosowane 

do obowiązujących od 1 września 2022 r. przepisów Karty nauczyciela. Regulacja zawarta  



w niniejszym projekcie uchwały została dostosowana do obowiązujących obecnie przepisów prawa 

oświatowego oraz aktualnej struktury organizacyjnej jednostek prowadzonych przez gminę Sokolniki. 

Propozycje przedstawione w projekcie uchwały są wynikiem analiz aktualnie wypłacanych dodatków i 

oznaczają ich zwiększenie, m.in.: dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono funkcje 

dyrektora, wicedyrektora. Ponadto w projekcie określono dodatki dla nowych funkcji, które będą 

realizowane w placówkach oświatowych.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające 

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. poz. 1798) zostało ogłoszone w dniu 26 sierpnia 2022 r., 

a więc na pięć dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Z uwagi na czasochłonność 

przygotowania niniejszego projektu uchwały, a także termin opublikowania rozporządzenia, które 

wprowadziło zmiany w przedmiotowym akcie, w zakresie chociażby nowej funkcji nauczyciela – 

funkcję mentora oraz wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, Wójt 

Gminy Sokolniki przygotował projekt uchwały, który przewiduje obowiązywanie aktu z  mocą 

obowiązującą od 1 września 2022 r. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) nadanie aktowi 

prawnemu mocy wstecznej jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy zasady demokratycznego państwa 

prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Odstąpienie od tej zasady dopuszczalne jest jedynie 

wyjątkowo i tylko z usprawiedliwionych względów, gdy jest to konieczne dla realizacji wartości 

konstytucyjnej ocenianej jako ważniejsza od wartości chronionej zakazem retroakcji. Wsteczna moc 

prawa może dotyczyć, co do zasady, ewentualnie tylko przyznania praw. Z całą stanowczością należy 

więc stwierdzić, że niniejsza uchwała przyznaje prawa adresatom, gdyż niniejszy regulamin jest 

podstawą naliczania wynagrodzenia nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę z dniem 1 września. 

 Zgodnie z zapisem art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. 

Dz. U. z 2021r. poz. 1762) „regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli”. Projekt niniejszej uchwały został przekazany, w celu uzgodnienia 

związkowi zawodowemu zrzeszającemu nauczycieli - Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 

Oddziału Powiatowego w Wieruszowie. Strona związkowa potwierdziła, że akceptuje projekt zmian 

do regulaminu, który stanowi niniejszy projekt uchwały. Mając na względzie powyższe, podjęcie 

niniejszej uchwały uważa się za zasadne.  

 

  


		2022-09-23T13:40:02+0200




