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UCHWAŁA NR …………………… 

RADY MIASTA KOBYŁKA 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kobyłka 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia 

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

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kobyłka dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, stanowiącym załącznik do 
obwieszczenia Nr 3/2020 Rady Miasta  Kobyłka z dnia 28 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 
23 listopada 2020 r. poz. 11449), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 brzmieniu: „3)  opiekunie stażu – rozumie się 
przez to także mentora.”; 

2) w § 6 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: „6. Wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego dyrektora przysługuje 
dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po jednym miesiącu zastępowania nieobecnego dyrektora, na czas zastępstwa. Dodatek ten 
przyznawany jest przez Burmistrza Miasta Kobyłka.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kobyłka 

 
 

Konrad Kostrzewa 
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Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
2022 r. poz. 1730) wprowadziła zmiany w awansie zawodowym nauczycieli, między innym w zakresie 
określenia nazwy nauczyciela, który będzie opiekunem nauczyciela początkującego, tj. określając go jako 
mentora. 

Jednocześnie została zachowana możliwość (do 31 sierpnia 2027 r.) uzyskiwania stopnia nauczyciela 
mianowanego na zasadach  dotychczasowych, zgodnie z którymi nauczycielowi odbywającemu staż na stopień 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, dyrektor szkoły przydziela opiekuna stażu. 

Biorą powyższe pod uwagę, zasadne jest uzupełnienie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto 
Kobyłka dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia o zapis dotyczący mentora, który będzie sprawował opiekę nad nauczycielem początkującym, 
umożliwiający przyznanie także mentorowi dodatku za pełnienie tej funkcji, tak jak i opiekunowi stażu. 

Ponadto, w związku z sytuacją zaistniałą w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 (długotrwała nieobecność 
dyrektora) i brakiem odpowiednie zapisu w obowiązującym Regulaminie, proponuje się uzupełnienie 
Regulaminu w zakresie przyznania dodatku funkcyjnego wicedyrektorowi zastępującemu dyrektora, wg stawki 
jaka przysługuje dyrektorowi. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze 
OM Nr 1230 w dniu 30 września  2022 r., natomiast Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP nie wniósł uwag do 
projektu uchwały – pismo z dnia 30 września 2022 r. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Miasta Kobyłka w przedmiotowym zakresie jest 
zasadne. 
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