
UCHWAŁA NR XLII/330/2022 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 18 października 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu 

i szkołach prowadzonych przez Gminę Czernikowo 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz §5 pkt 2c 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 uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XIII/123/2020 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia 
nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Czernikowo, zmienionej 
Uchwałą XXXVIII/312/2022 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych 
składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę 
Czernikowo, w załączniku do Uchwały „Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Czernikowo” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) wynagrodzeniu bazowym – rozumie się przez to wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela 
nieposiadającego stopnia awansu zawodowego (nauczyciela początkującego) z tytułem zawodowym 
magistra z przygotowaniem pedagogicznym;”;; 

2) w § 9 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) mentora.”;; 

3) w § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) funkcję opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego przez 
okres pełnienia funkcji do 31.08.2027 r. – w wysokości 5% wynagrodzenia bazowego miesięcznie za 
każdą osobę odbywającą staż powierzoną nauczycielowi;”;; 

4) w § 11 dodaje się pkt 5, w brzmieniu: 

„5) funkcję mentora – w wysokości 5% wynagrodzenia bazowego miesięcznie za każdą osobę 
odbywającą przygotowanie do zawodu powierzoną nauczycielowi.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 3. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli należnych od dnia 
1 września 2022 r. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 26 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające 
rozporządzenie 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 2022 r. poz. 1798). Zgodnie z rozporządzeniem w obowiązującej uchwale nr 
XIII/123/2020 Rady Gminy Czernikowo w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu 
i szkołach prowadzonych przez Gminę Czernikowo należy wprowadzić zmiany dotyczące określenia terminu 
wynagrodzenia bazowego, zastąpienie funkcji opiekuna stażysty funkcją mentora oraz określenie dla funkcji 
mentora wysokości dodatku funkcyjnego. Z uwagi na to, że powyższe zmiany dotyczą pracy nauczycieli od 
dnia 1 września 2022 r., muszą mieć zastosowanie od tego dnia, tj. 1 września 2022 r. Jednocześnie 
wprowadzone uchwałą zmiany nie pogarszają sytuacji prawnej i finansowej nauczycieli. 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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