
 
 

Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2023 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/401/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2021 r. 
w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.  
z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) oraz 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 ze zm.) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Pruszkowie, Rada 
Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice, stanowiącym załącznik do uchwały Nr  
XXXVII/401/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia  30 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu 
określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Michałowice, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: ”§ 5 Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla 
nauczycieli według poniższej tabeli: 

L.p.   Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja   Miesięcznie w złotych:   

1   
Przedszkola:   
1)dyrektor przedszkola czynnego ponad  5 godzin dziennie   
2)wicedyrektor przedszkola   

 
do 1 800 
do  1100  

2   

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:  1)dyrektor szkoły 
(zespołu szkół), liczącej:  a)od 17 do 25 oddziałów   
b)od 26 do 35 oddziałów   
c)od 36 i więcej oddziałów   
2)wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)   
3)kierownik świetlicy szkolnej   

 
 
do 2 200 do 2 400 do 2 800 
do 1 500 do 600  

3   Doradca metodyczny/nauczyciel konsultant   do 300   
4   Wychowawca klasy   500   
5   Opiekun stażu   150   
6 Mentor 150 

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wysokość środków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi 12% kwoty 
przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli z wyłączeniem dyrektorów, 
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wicedyrektorów szkół i kierowników świetlic. Rada Gminy Michałowice upoważnia Wójta do 
utworzenia wydzielonego funduszu na dodatki motywacyjne dla dyrektorów, wicedyrektorów 
szkół i kierowników świetlic.”; 

3) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa, niezależnie od rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach doraźnego 
zastępstwa, ustala się w sposób określony w ust.1. „ 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r., z wyjątkiem § 1 ust.3 , który wchodzi w życie 
27 lutego 2023 r.  i wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

Przedłożony pod obrady Rady Gminy projekt  uchwały zmieniającej uchwałę Nr  XXXVII/401/2021 
Rady Gminy Michałowice z dnia  30 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre 
zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Michałowice, powstał w wyniku potrzeby zgłaszanej przez samych nauczycieli. O zmiany  
wnioskowali przedstawiciele środowiska  oraz członkowie ZNP, którzy  zwrócili się do Wójt Gminy 
o podniesienie wynagrodzeń. W toku rozmów, które odbyły się podczas dwóch spotkań – 9 listopada 
i 5 grudnia oraz po analizie przeprowadzonej przez pracowników CUW, ustalono, że po 
przeprowadzeniu konsultacji z radami pedagogicznymi wszystkich placówek możliwe będzie: 

- zwiększenie dodatków motywacyjnych z 10 do 12%, 

- podniesienie dodatku za wychowawstwo z 400 do 500 zł 

- zmiana sposobu naliczania wynagrodzenia za doraźne zastępstwa. Wzrost dodatków 
motywacyjnych z 10 do 12% będzie skutkował w skali roku zwiększeniem środków o 286 701 zł. 
Ustalono, że część środków finansowych niezbędnych do podniesienia dodatków motywacyjnych 
pochodzić będzie ze środków dotychczas przeznaczanych na nagrody Wójta (kwota 167 524) . 
Brakujące 119 177 zł powinno zostać zabezpieczone przez Gminę Michałowice. Podniesienie dodatku 
za wychowawstwo o 100zł będzie skutkować zwiększeniem środków na ten cel o 171 300 rocznie. 
Środki powinny zostać zabezpieczone w budżecie przez Gminę Michałowice. Zmiana sposobu 
obliczania wynagrodzenia nauczyciela za doraźne zastępstwo, będzie miała nieznaczne skutki 
finansowe. Obecnie wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw obliczane jest wg stawki 
przypisanej do rodzaju zajęć na jakich odbywa się zastępstwo. (np. nauczyciel świetlicy idzie na 
matematykę i mimo że jego pensum podstawowe wynosi 26 godzin, to ma płacone z pensum 
matematyki czyli 18 godzin. Odwrotnie: nauczyciel matematyki ma zastępstwo na świetlicy więc 
pomimo że jego pensum  podstawowe to 18 godzin,  to za zastępstwo na świetlicy  ma płacone 
z pensum 26 godzin). Po zmianie każda godzina zastępstwa, które będzie wykonywał nauczyciel 
będzie płatna wg jego pensum podstawowego.  Przewidywane, łączne zwiększenie środków 
finansowych związane z wprowadzonymi zmianami będzie wynosić 290 477 zł w roku 2023.  Projekt 
uchwały był konsultowany z przedstawicielami nauczycieli, członkami ZNP, panią prezes oddziału ZNP 
w Pruszkowie oraz radami pedagogicznymi wszystkich placówek. 
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