
UCHWAŁA NR LXIX/374/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą się pracę, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre składniki wynagrodzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 91d pkt 1 oraz art. 30 ust. 6 pkt 1 w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVII//350/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 lipca 2018 r. 
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą się pracę, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektóre składniki wynagrodzenia  (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3885 z późn. zm.) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe wyodrębnia 
środki finansowe na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Kwota dodatku 
motywacyjnego  dla nauczycieli na etat przeliczeniowy, ustalana jest na dany rok szkolny przez 
Burmistrza Miasta, do wysokości nie przekraczającej 6 % kwoty bazowej określonej dla 
nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.” 

2) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) funkcję mentora/opiekuna stażu - 100,00 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą  od dnia  1 września 2022 r. 
   

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIX/374/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

Dokonana ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz .U. poz. 1730) zmiana ustawy - Karta Nauczyciela 
wprowadziła obowiązek przydzielenia mentora nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do 
zawodu. Mentora przydziela dyrektor spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. 
Przedstawiony projekt uchwały wprowadza (§ 1 pkt 2) dodatek funkcyjny w wysokości 100,00 zł dla 
nauczyciela pełniącego tę funkcję. Jednocześnie zakłada podniesienie jego wysokości do 100,00 zł 
(z aktualnych 60 zł) stawki dodatku funkcyjnego dla opiekunów stażu (osoby, które są już w trakcie 
stażu zakończą go na dotychczasowych zasadach, czyli z opiekunem stażu - funkcję tę można 
sprawować do 31 sierpnia 2027 r.). 

Projektowana zmiana obejmuje również dostosowanie do znowelizowanej Karty Nauczyciela zasad 
wyodrębniania środków finansowych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli 
(§ 1 pkt 1). 

Wejście w życie uchwały z dniem 1 września 2022 r., nie jest sprzeczne z zasadami 
demokratycznego państwa prawnego, w tym nie narusza praw jej adresatów, czyli nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296) w takiej sytuacji 
możliwe jest nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej. Mając 
na względzie, że uchwalony regulamin wynagradzania nauczycieli będzie określać wysokość dodatku 
funkcyjnego dla nowej grupy nauczycieli, nie ma przeszkód prawnych w zastosowaniu tego rodzaju 
rozwiązania legislacyjnego. . 

Projekt uchwały został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego (art. 30 ust. 6 a Karty 
Nauczyciela), zrzeszającym nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Świebodzice. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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