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UCHWAŁA NR XLIV/273/22 

RADY GMINY TOPÓLKA 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2, art. 9ca 

ust. 11 oraz art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, 

z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700, poz. 1730), §5 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 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. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.) po uzgodnieniu ze 

związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 

RADA GMINY 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki 

wynagrodzenia stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/147/09 Rady Gminy Topólka z dnia 5 listopada 

2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 

z 2009 r. Nr 128 poz. 2202), wprowadza się następujące zmiany: 

§ 6. Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji: 

1) wychowawcy klasy – w wysokości 300,00 zł; 

2) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, któremu dyrektor powierzył opiekę nad 

danym oddziałem – w wysokości 300,00 zł; 

3) mentora – w wysokości 100,00 zł.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Topólka. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stanisław Borkowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 5 sierpnia 2022 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 

ustaw, w której to wprowadzono art. 9ac ust. 11, zgodnie z którym Nauczycielowi odbywającemu 

przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub 

dyplomowanych mentora. Wprowadzenie nowej funkcji nauczyciela powoduje, że należy określić dodatek 

funkcyjny w regulaminie wynagradzania nauczycieli. W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – 

Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wprowadzono art. 34a, z godnie z którym  Nauczycielowi, 

któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu 

sprawowania funkcji wychowawcy klasy, a jego minimalna wysokość wynosi 300,00 zł. Wprowadzenie 

kwotowej minimalnej wysokości dodatku wymaga zmiany regulaminu. W rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania 

zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy wprowadzono dodatek funkcyjny dla 

nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, którego wysokość należy określić w regulaminie 

wynagradzania nauczycieli. 


