
Projekt 

 Uchwała Nr      /2022     

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia …………..…….……  2022 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nauczycielom 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków               

do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe                          

i godziny doraźnych zastępstw” 
 

Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91 d pkt 1, ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 1762 ze zmianami) Rada Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/181/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 

25 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół                     

i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków                          

do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw” (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2009r. Nr 95 poz. 1421) zmienionej 

uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVI/236/2009 z dnia 

30 listopada 2009r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010r. Nr 12 poz. 405), Nr VIII/56/2011                       

z dnia 29 czerwca 2011r. (Dz. Urz. Woj. Wielk.  z 2011r. Nr 234 poz. 3761), Nr IV/23/2015 

z dnia 28 stycznia 2015 r., (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015r. poz. 1062 ), Nr XLIV/341/2018 

z dnia 27 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018r. poz. 5488), Nr XI/87/2019 z dnia 

31 lipca 2019r., Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019r. poz. 7360) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Karcie Nauczyciela- rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021r., poz. 1762 ze zm.).”; 

2) w § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) sprawowanie funkcji mentora.”; 
 

3) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Kwota dodatku mentora wynosi 3% wynagrodzenia zasadniczego.” 
 

 

§ 2. W stosunku do nauczycieli, którzy pełnią funkcję opiekuna stażu w postępowaniach 

rozpoczętych przed 01 września 2022r., do dodatku funkcyjnego tych nauczycieli mają 

zastosowanie dotychczasowe przepisy. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2022r. 

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.  

 Przewodnicząca  

 Rady Powiatu Wągrowieckiego  

 

 ___________________________  

 /Małgorzata Osuch/ 



Uzasadnienie do 

Uchwały Nr      /2022 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  …………..……. ……  2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw” 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                            

(t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 1762 ze zmianami) organ prowadzący jest zobowiązany określić 

regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, który 

podlega uzgodnieniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi. 

 

Przedmiotowa zmiana uchwały wynika ze zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela wprowadzanej ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730). Zapisem art. 9ca ust 11 nauczycielowi 

odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły przydziela spośród 

nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych mentora. 

Dotychczas nauczycielowi odbywającemu staż na kolejny stopień awansu zawodowego dyrektor 

wyznaczał „opiekuna stażu”. 

Zmiana ta wymaga wprowadzenia zmian w niniejszej uchwale. Zmiana wchodzi w życie  

z dniem 1 września 2022 r.  

W stosunku do nauczycieli, którzy pełnią funkcję opiekuna stażu w postępowaniach rozpoczętych 

przed dniem 1 września 2022 r., do wypłaty dodatku funkcyjnego tym nauczycielom mają 

zastosowanie dotychczas obowiązujące przepisy. 

 

Uchwała została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz poddana 

konsultacjom w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji 

Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl), w zakładce: „Konsultacje aktów prawa miejscowego”                            

w terminie od 09 września br. do 14 września br. godz. 15.00. 

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

  

 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca  

 Rady Powiatu Wągrowieckiego  

 ___________________________  

 /Małgorzata Osuch/ 


