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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

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

w sprawie zmiany uchwały nr XI/114/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 września 2019 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Buski 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 30 ust. 6, 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.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

W załączniku do uchwały nr XI/114/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 września 2019 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Buski wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) szkole – należy przez to rozumieć publiczną szkołę lub zespół szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Buski,”, 

2) w §4 w ust. 2: 

a) uchyla się pkt 2, 

b) w pkt 3 wyrazy „opiekuna stażu” zastępuje się wyrazami „mentora lub opiekuna stażu”, 

3) w §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji mentora, opiekuna stażu lub wychowawcy klasy 
przysługuje nauczycielowi za każdą osobę lub klasę powierzoną jego opiece.”, 

4) w §5 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych szkołach (oddziałach) oraz 
prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela nakłada na jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzące szkoły i placówki oświatowe obowiązek określania w drodze regulaminu wysokości oraz 
szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom 
zatrudnionym w publicznych jednostkach oświatowych.  

Obecnie w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski obowiązuje Regulamin przyjęty 
uchwałą nr XI/114/2019 Rady Powiatu z dnia 26 września 2019 r. Jednak w związku z nowelizacją ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wprowadzoną ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – 
Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) konieczna jest aktualizacja 
przedmiotowego Regulaminu w celu jego dostosowania do obowiązujących przepisów. Proponowane zmiany 
obejmują określenie wysokości dodatku funkcyjnego dla mentora oraz usunięcie z Regulaminu zapisów 
dotyczących przedszkola specjalnego. Funkcja mentora została wprowadzona do Karty Nauczyciela w drodze 
wyżej wspomnianej nowelizacji w celu zapewnienia wsparcia nauczycielowi początkującemu. Ponadto 
z Regulaminu usunięto zapisy dotyczące przedszkola specjalnego, które nie funkcjonuje już w sieci szkół 
i placówek w Powiecie Buskim, a obecnie obowiązujące przepisy prawne nie przewidują możliwości 
prowadzenia tego typu placówek przez powiaty.  

Zmiany wprowadzane do Regulaminu niniejszą uchwałą zostały - zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy Karta 
Nauczyciela - poddane procedurze uzgodnieniowej ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

Z uwagi na konieczność dostosowania prawa miejscowego do znowelizowanego prawa oświatowego 
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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