
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2022 r. 

Poz. 1821 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI I  NAUKI 1) 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego  
oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej 

Na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz 
z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodze-
nia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli za-
trudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. poz. 494, z 2015 r. poz. 572 oraz 
z 2019 r. poz. 1654) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego, 
mentora lub nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej wyso-
kości do 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, ustalonej dla tego nauczyciela na pod-
stawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, z uwzględnieniem art. 34a tej ustawy.”. 

§ 2. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono sprawowa-
nie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa 
w art. 10 ust. 1–5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1730), przez okres sprawowania tej funkcji. Przepisy § 3 ust. 4–6 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje 
się odpowiednio. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek 

                                                           
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji 
i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).
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