
UCHWAŁA NR L/283/2022 
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 27 września 2022 r. 

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw. 

Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1762; ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 528) uchwala się, co następuje : 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVII/270/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 

2022 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. Urz. 

Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz. 5173) wprowadza się następujące zmiany: 

- w § 6, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) sprawowania funkcji mentora – w wysokości 100 zł za każdego nauczyciela odbywającego 

staż.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie 
DO UCHWAŁY NR L/283/2022 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 
z dnia 27 września 2022 r. 

 
w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw. 

  

 Zgodnie z art. 30 ust 6 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką 

samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: 

- wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki 

pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, 

- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, 

- wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa 

w art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela, 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 art. 30 ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu 

terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa odpowiednio 

w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

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

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

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, ze zm.) w § 5 pkt 2 lit. c w wykazie nauczycieli uprawnionych do 

dodatku funkcyjnego w miejsce opiekuna stażu wprowadziła funkcję mentora. 

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenia powyższej zmiany w Regulaminie, co 

będzie stanowiło podstawę do przyznania dodatku za pełnienie funkcji mentora. 

Zmiana uchwały została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0722C276-602A-42E9-8182-24947CDD69C2. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Tiret 1 (1)
	Paragraf 1 Tiret 1 (2) zm. Punkt 2


	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

		2022-10-04T09:50:01+0200
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




