
UCHWAŁA NR XLVII.429.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.123.2019 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 
2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 30 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 9ca ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1761 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV.123.2019 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2019 r. 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Mińsk Mazowiecki wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych tabelą, ustala dla 

dyrektorów Wójt a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze dyrektor, uwzględniając między innymi wielkość szkoły w tym: liczbę uczniów 
i oddziałów, liczbę osób zatrudnionych, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań 
wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole. Wysokość 
stawek dodatku funkcyjnego stosownie do zajmowanych stanowisk i sprawowanych funkcji 
określa poniższa tabela: 

Wysokość dodatku Lp. Typ szkół, stanowiska kierownicze 
od do 

1. Przedszkola 
dyrektor 

 
700 

 
1 000 

2. Dyrektor szkoły podstawowej (zespołu 
szkolno-przedszkolnego) 
a) dyrektor szkoły 
- liczącej do 10 oddziałów 
- liczącej od 11 do 13 oddziałów 
- liczącej od 14 do 16 oddziałów 
- liczącej powyżej 16 oddziałów 
 
b) wicedyrektor szkoły 
- liczącej od 12 do 14 oddziałów 
- liczącej powyżej 14 oddziałów 

 
 
 

1 100 
1 200 
1 300  
1 400 

 
 

800  
1 000 

 
 
 

1 400 
1 500 
1 600  
1 700  

 
 

1 100 
1 300 

”. 
2. § ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek 
funkcyjny z tytułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu oraz mentora w wysokości 130 zł za każdego 

nauczyciela powierzonego opiece.”. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2023 roku. 

 
   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką 
samorządu terytorialnego jest zobowiązany w drodze regulaminu do określenia wynagradzania 
nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki. W związku 
ze zmianą od 01 września 2022 roku Karty Nauczyciela wprowadza się zmiany do regulaminu 
wynagradzania nauczyciela. Projekt zmiany uchwały został uzgodniony ze związkami 
zawodowymi.  
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