
UCHWAŁA NR 189/1079/2022 

ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO 

z dnia 14 września 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), w związku z Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) 

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 
w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Raciborski, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa 
w § 1 niniejszej uchwały. 

2. Konsultacje projektu uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały przeprowadza się 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu 
i na rzecz mieszkańców powiatu. 

3. Konsultacje przeprowadza się w formie: 
1)pisemnego wyrażania opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały – kierowanymi na adres: Referat Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac 
Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz; 

2)elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik 
  nr 2 do niniejszej uchwały – kierowanymi na adres: edukacja@powiatraciborski.pl. 
4. Termin przeprowadzenia konsultacji: 

1)rozpoczęcie konsultacji 19.09.2022 r., 
2)zakończenie konsultacji 26.09.2022 r. 
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5. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest 
Ewa Bohr-Cyfka -  Kierownik Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 
- Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4 pokój 103, 
- tel: 32 45 97 305, fax: 32 41 58 736, e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl. 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji. 
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  

Radca Prawny 
 
 

Zuzanna Lepiarczyk 

Starosta 
 
 

Grzegorz Swoboda 
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UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z § 5 uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.                    

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,              

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl.  z 2018 r., poz. 8283) Zarząd Powiatu podejmuje decyzję 

o przeprowadzeniu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego. 

W związku z powyższym przekazuje się do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

 

Kierownik Referatu Edukacji       Wicestarosta  

 

      Ewa Bohr-Cyfka        Marek Kurpis 
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Załącznik nr 1                                                                
do Uchwały Nr 189/1079/2022                                                 
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                             
z dnia 14 września 2022 r. 
 

 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO 

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

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski  

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2, ust. 6 pkt 1, 6a, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) po przeprowadzeniu 
prawem wymaganych konsultacji i po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XII/113/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2015 r. 
w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w ten sposób, że: 

1. W § 6 ust. 3 w tabeli  poz. 11 otrzymuje brzmienie : 

11. Opiekun stażu za każdego nauczyciela w stosunku do którego pełni 
obowiązki opiekuna stażu 

100 zł 

2. W § 6 ust. 3 w tabeli dodaje się poz. 12, która otrzymuje brzmienie: 

12. Mentor za każdego nauczyciela w stosunku do którego pełni 
obowiązki mentora 

100 zł 

3. W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2.  Ustala się miesięczny dodatek za pracę w trudnych warunkach w wysokości: 

Stopień awansu zawodowego nauczyciela  
Warunki trudne Nauczuciel nieposiadający 

stopnia awansu zawodowego, 
nauczyciel początkujący  

Nauczyciel 
mianowany  

Nauczyciel 
dyplomowany 

 
 
1. 

Zajęcia dydaktyczne 
i wychowawcze w szkołach 

(oddziałach) specjalnych oraz 
prowadzenie indywidualnego 

nauczania dziecka zakwalifikowanego 
do kształcenia specjalnego 

 

 
240 zł 

 

 
300 zł 

 

 
330 zł 

 

2. 

Zajęcia dydaktyczne 
w klasach łączonych 

w szkołach podstawowych 

115 zł  155 zł 175 zł 

 

3. 

Zajęcia dydaktyczne w języku obcym 
w szkołach 

z obcym językiem wykładowym, 

 

115 zł 

 

155 zł 

 

175 zł 
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z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez 
nauczycieli języka obcego, 

prowadzenie zajęć dydaktycznych 
w szkołach, w których zajęcia są 

prowadzone dwujęzycznie oraz przez 
nauczycieli danego języka obcego 

w oddziałach dwujęzycznych 

 

4. 

Zajęcia wychowawcze bezpośrednio 
z wychowankami lub na ich rzecz 

w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych 

 

450 zl 

 

600 zł 

 

635 zł 

 

5. 

Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 
w szkołach specjalnych 

w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych 

 

300 zł 

 

350 żł 

 

400 zł 

 

 
 
 
6. 

Badania psychologiczne 
i pedagogiczne, w tym badania 

logopedyczne, udzielanie dzieciom 
i młodzieży pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym pomocy 
logopedycznej, pomocy w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu, 
a także udzielanie rodzicom 

i nauczycielom pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej 

związanej z wychowywaniem 
i kształceniem dzieci i młodzieży 
w poradniach – psychologiczno 
– pedagogicznych oraz innych 
poradniach specjalistycznych. 

 

 
 
 

65 zł  

 

 
 
 

85 zł 

 

 
 
 

95 zł  

       

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 
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Uzasadnienie 

 W związku ze zmianami w ustawie – Karta Nauczyciela, wprowadzonymi z dniem 1 września 
2022 r. ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1730) w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, w tym wprowadzeniem w art. 9ca ust. 11-13 
ustawy – Karta Nauczyciela funkcji mentora, którego zadaniem będzie wspieranie na bieżąco nauczyciela 
początkującego w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, zmienione zostało rozporządzenie 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.), 
w którym w § 5 pkt 2 lit. c, w miejsce dotychczasowego dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu, wprowadzono 
dodatek funkcyjny dla mentora. Jednocześnie, w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 
24 sierpnia 2022 r. zmieniającego 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. poz. 1798) w okresie do dnia 31 sierpnia 2027 r. 
zachowano uprawnienie do dodatku funkcyjnego w odniesieniu do nauczycieli, którym powierzono 
sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego, 
o których mowa w art. 10 ust. 1-5 cyt. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela 
oraz niektórych innych ustaw. 

Organy prowadzące, będące jednostkami samorządu terytorialnego, określają wysokość dodatku funkcyjnego 
w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania. 

Nauczyciele, którzy będą pełnili funkcję mentora są uprawnieni do dodatku funkcyjnego  począwszy od dnia 
1 września 2022 r. 

Przepis art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1461) dopuszcza możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy 
obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Przyjmuje 
się, że powyższe zasady nie zostaną naruszone, jeżeli przepisy mające działać z mocą wsteczną 
nie wprowadzają obowiązków, a wsteczne przyznanie określonych uprawnień nie jest równoznaczne 
z pogorszeniem sytuacji podmiotów. Mając na względzie, że uchwalane przez samorządy regulaminy 
wynagradzania będą określać wysokość dodatku funkcyjnego dla nowej grupy nauczycieli (zmierzają do 
realizacji uprawnień płacowych pracowników), nie ma przeszkód prawnych w zastosowaniu tego rodzaju 
rozwiązania legislacyjnego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wprowadza się zmiany w stosunku do  obowiązującego Regulaminu podjętego 
Uchwałą  Nr XII/113/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie regulaminu 
określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Zatem w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

 

Kierownik Referatu Edukacji 

  

Ewa Bohr-Cyfka 

Wicestarosta 

  

Marek  Kurpis 
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 189/1079/2022 

Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 14 września 2022 r. 

 

 

 

………………………………………………… 
(nazwa organizacji) 

 

………………………………………………… 
   (dane adresowe) 

 

 

 

 

 

Opinie do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Lp. Paragraf, ustęp, punkt 

proponowany do zmiany 

 

Proponowana zmiana  

Uzasadnienie 

proponowanej 

zmiany  

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    

 
Opinie ogólne  

 

  

 

 

 

 

     ……………………………………………………………. 
             (imię i nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 

 
 

 

 
n* - liczba proponowanej kolejnej zmian 

 

 
 

Kierownik Referatu Edukacji       Starosta   

 

     Ewa Bohr-Cyfka           Grzegorz Swoboda  
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