
UCHWAŁA NR XLVI/389/22 
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 
2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze 

stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka 

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, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz 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 2022 r. 
poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730), po uzgodnieniu ze związakmi zawodowymi, Rada Miasta 
Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Rawa Mazowiecka, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia 
wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 
z 2009 r. Nr 91, poz. 867, z 2019 r. poz. 3958 i poz. 5420, z 2021 r. poz. 5852) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) wynagrodzeniu zasadniczym nauczyciela początkującego - należy przez to rozumieć 
wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego 
(nauczyciela początkującego), posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem 
pedagogicznym.”; 

2) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji: 
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1) mentora - w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela początkującego za 
każdego nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu; 

2) opiekuna stażu, sprawującego tą funkcję do dnia 31 sierpnia 2027 r. - w wysokości 5% 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty za każdego nauczyciela  odbywającego 
przygotowanie do zawodu; 

3) wychowawcy klasy - w wysokości 300 złotych; 

4) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - w wysokości 300 złotych.”; 

3) w § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Dodatek dla mentora, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 przysługuje nauczycielowi 
sprawującemu tą funkcję od dnia  1 września 2022 r.”; 

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W budżetach szkół tworzy się fundusz na dodatki motywacyjne w wysokości 6% 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela początkującego, z przeznaczeniem na wypłatę 
dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka 

 
 

Grażyna Dębska 
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