
 

 

ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA, WCHODZĄCE W ŻYCIE 
1 WRZEŚNIA 2022 ROKU, A REGULACJE UCHWAŁ JST W SPRAWIE 

REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI 
 

INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Zmiany wprowadzone w Karcie Nauczyciela, które wejdą w życie od 1.09.2022r. zmuszają do analizy zapisów obowiązującego 

w jednostce regulaminu wynagradzania oraz jego zaktualizowania. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, 

podczas którego praktyk, dyrektor GZEAS, uaktualni wiedzę uczestników o zmiany wprowadzone nowelizacjami przepisów 

oświatowych w kontekście regulaminu wynagradzania, przekaże sprawdzone wskazówki i praktyczne rozwiązania oraz odpowie 

na pytania uczestników. 

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Celem szkolenia jest analiza wpływu zmian, wprowadzanych z dniem 1 września 2022r. do ustawy Karta Nauczyciela, 
w zakresie zmniejszenia liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli, na kształt uchwały organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.  

• Przedstawienie zasad tworzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

• Przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego w tym zakresie. 

• Zajęcia będą prowadzone z naciskiem na praktyczne aspekty redagowania regulaminu wynagradzania nauczycieli.  

• Materiały szkoleniowe obejmować będą przykłady dokumentów, które ułatwią Państwu wypracowanie własnego 
projektu zmian uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

• Szkolenie będzie uwzględniało regulacje prawne aktualne w dniu jego przeprowadzenia. 

PROGRAM: 
1. Konstruowanie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli w oparciu o zasady techniki prawodawczej. 

2. Konieczność dokonania analizy obowiązującego regulaminu wynagradzania nauczycieli pod kątem realizacji warunku 

uzyskania na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego nowych średnich wynagrodzeń nauczycieli 
początkujących, mianowanych oraz dyplomowanych. 

3. Składniki wynagrodzenia nauczycieli ustalane przez MEiN.  

4. Zadania organu stanowiącego jst: 

• określenie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnych oraz za warunki pracy, 

• określenie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, 

• określenie wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 

(nagrody i inne świadczenia ze stosunku pracy), o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach. 

5. Mentor - nowe stanowisko z uprawnieniem do dodatku funkcyjnego. 

6. Obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi i konsekwencje jego 
niedopełnienia. 

7. Możliwość podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego przez organy prowadzące szkoły będące jst. 

8. Zmiana wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli i jej skutki dla nauczycieli początkujących. 

9. Finansowanie skutków zmian w wynagradzaniu nauczycieli wynikających ze skrócenia ich ścieżki awansu zawodowego. 

10. Zapisy regulaminów uchylane przez organy nadzoru. 
11. Aktualne orzecznictwo dotyczące regulaminów wynagradzania nauczycieli. 

ADRESACI: Przedstawiciele organów prowadzących, będących jednostkami samorządu terytorialnego, w tym wójtowie, 

burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, sekretarze, przewodniczący rad i członkowie komisji edukacji/oświaty, 

dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji/oświaty, CUW-ów oraz wszyscy zainteresowani tematem szkolenia. 

PROWADZĄCY: Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk 
z wieloletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów 

normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. 

SZKOLENIE ON LINE 
16 września 2022 r. 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Zmiany w Karcie Nauczyciela wchodzące w życie 1 września 2022 roku, 
a regulacje uchwał jst w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
16 września 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze;  

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa;  

tel. 698 343 042,  

szkolenia@frdl.org.pl 

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy: 
……………………………………………………………………………………………..……………. 

 Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce 

prywatności i ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 września 2022 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


