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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość 
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Białystok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.1)) art. 30 ust. 6 pkt 3 i ust. 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.2)) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały Nr LX/787/10 Rady 
Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
określającego wysokość szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Białystok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. 
Nr 292 poz. 3764 i 3781, z 2019 r. poz. 3587, 3773 i 4126 oraz z 2022 r. poz. 2955), wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego liczonego od kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli 
corocznie w ustawie budżetowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (w zaokrągleniu do 
pełnych złotych): 

1) dla dyrektorów szkół- do 80 % miesięcznie; 

2) wicedyrektorów szkół - do 50 % miesięcznie; 

3) dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, od 5 % do 40 % 
miesięcznie.”;; 

2) w § 9 ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) mentora;”; 

3) w załączniku Nr 1: 

a) tytuł otrzymuje brzmienie: „Tabela dodatków funkcyjnych liczonych od kwoty bazowej, określanej dla 
nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela 
(w zaokrągleniu do pełnych złotych)” 

b) po dotychczasowym wierszu oznaczonym L.p. 5 dodaje się wiersz w brzmieniu: 

5a. Funkcyjny dla mentora/za jednego nauczyciela 3 % 3 % 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, i poz. 1561. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2022 r.poz. 935, poz. 1116, 

poz. 1700 i poz. 1730. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego i ma zastosowanie do ustalania dodatków do wynagrodzeń przyznawanych od dnia 1 września 2022 r. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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UZASADNIENIE 

Zmiana uchwały Nr LX/787/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. podyktowana 
jest zmianami w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, które będą obowiązywały od dnia 1 
września 2022 r. i dotyczą likwidacji stopnia nauczyciela stażysty. W regulaminie stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały wysokość dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli liczona jest od 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, stąd zmiana polegająca na ustalaniu wysokości dodatków 
motywacyjnych i funkcyjnych w oparciu o kwotę bazową, określaną dla nauczycieli corocznie w ustawie 
budżetowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 
Dodatkowo ustawa Karta Nauczyciela wprowadza od 1 września 2022 r. stanowisko mentora, do tego 
momentu nie funkcjonujące w jednostkach oświatowych, a które zostało dodane do katalogu nauczycieli, 
którzy są uprawnieni do dodatku funkcyjnego. 
Przedmiotowy projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
oraz został poddany konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi. 
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