
UCHWAŁA NR LXIX/552/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

o zmianie uchwały Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 

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 , ze zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/225/2020 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 czerwca 2020 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko lub funkcję: 

1) dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły; 

2) wychowawcy klasy lub nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym; 

3) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta; 

4) mentora lub opiekuna stażu.”; 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy oraz nauczycielowi opiekującemu się 
oddziałem przedszkolnym przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł.”; 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję mentora lub opiekuna stażu przysługuje dodatek 
w wysokości 50 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2), który 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Uchwała nr XXVII/225/2020 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 czerwca 2020 r.                                                                   
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
określa m.in. wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli. 

W porównaniu do poprzedniej regulacji niniejsza uchwała dostosowuje zapisy regulaminu do zmian 
prowadzonych nowelizacją Kary Nauczyciela z dnia 5 sierpnia 2022r., która przewiduje obowiązek 
przydzielenia mentora nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu. Niniejsza uchwała 
wprowadza dodatek funkcyjny w wysokości 50 zł dla nauczyciela pełniącego tę funkcję, co odpowiada 
dotychczasowej wysokości dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu sprawującego opiekę nad nauczycielem 
stażystą. Do kwoty 50 zł. zostaje podniesiony również dodatek dla opiekuna stażu sprawującego opiekę nad 
nauczycielem kontraktowym. Proponuje się również podniesienie do 300 zł stawki dodatku funkcyjnego dla 
nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym, czyli do wysokości dodatku dla wychowawcy 
klasy. Dotychczas dodatek ten dla nauczycieli wynosił od 100 do 120 zł w zależności od liczebności 
oddziału. 

Wprowadzenie mocy wstecznej uchwały od 1 września 2022 r. wynika z faktu, że od tego dnia 
obowiązuje wprowadzające funkcję mentora rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 24 sierpnia 2022 r. 
(Dz.U.z z 2022 r. poz. 1798) a zatem jest konieczne dla wypłacenia należnych dodatków nauczycielom 
pełniącym tę funkcję od początku roku szkolnego. Podkreślić należy, że zastosowanie uchwały z mocą 
wsteczną w sposób oczywisty polepsza sytuację nauczycieli sprawujących funkcje mentora i jednocześnie 
nie pogarsza sytuacji pozostałych adresatów, co pozostaje w zgodzie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, który wprowadza możliwość nadania 
aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego 
nie stoją temu na przeszkodzie. Uchwała w zakresie § 1 pkt 2), który przewiduje podwyżkę dodatku 
funkcyjnego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych wejdzie wżycie od 01.01.2023 r., co pozwoli 
zaplanować środki na ten cel w nowym roku budżetowym.  

Zmiany w regulaminie zostały uzgodnione z organizacjami związkowymi. 
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