UZASADNIENIE
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r.
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 (Dz. U. poz. 494, z późn. zm.) jest
konieczna ze względu na zmiany przewidziane w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie
ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (obecnie ustawa została uchwalona
przez Sejm RP i przekazana do Senatu RP), zwanej dalej „ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r.”.
W projektowanym rozporządzeniu zostały zawarte zmiany o charakterze dostosowującym
do zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli przewidzianych w ustawie z dnia 23
czerwca 2022 r., polegających na odejściu od odbywania staży na kolejny stopień awansu
zawodowego. Od dnia 1 września 2022 r. nauczyciel podejmujący pracę w szkole, tj.
nauczyciel początkujący, w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego nie będzie już
odbywał kolejno staży na stopień nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego,
lecz będzie odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela. W okresie przygotowania do
zawodu nauczyciel otrzyma wsparcie mentora przydzielonego przez dyrektora szkoły spośród
nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. W związku z powyższym, projekt
rozporządzenia przewiduje określenie wysokości dodatku funkcyjnego dla mentora zamiast
dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu. Maksymalna łączna wysokość dodatku funkcyjnego
będzie taka jak obecnie (§ 1 projektu rozporządzenia dot. § 3 ust. 3).
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia
2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia
nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów
dotychczasowych, tj. po odbyciu stażu w trakcie którego będą mieli przydzielonego opiekuna
stażu. O stopień nauczyciela mianowanego na dotychczasowych zasadach nauczyciele mogą
się ubiegać nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2027 r. W związku z powyższym, w okresie
przejściowym zachodzi konieczność określenia wysokości i warunków przyznawania dodatku
funkcyjnego również dla opiekuna stażu. Projekt rozporządzenia przewiduje przepis
przejściowy, zgodnie z którym do dnia 31 sierpnia 2027 r. nauczycielowi, któremu
powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na
stopień nauczyciela mianowanego według przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –

Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., przysługuje
dodatek funkcyjny. Warunki przyznawania i wysokość dodatku funkcyjnego dla opiekuna
stażu będą analogiczne jak w przypadku dodatku funkcyjnego przysługującego mentorowi (§
2 projektu rozporządzenia).
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2022 r. W związku z tym,
że ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. wejdzie w życie z dniem 1 września 2022 r. przewidziane
w projektowanym rozporządzeniu zmiany również powinny wejść w życie w tym terminie.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597),
w związku z tym nie podlega notyfikacji.
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.).

Przedmiot regulacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Odnosząc się do § 12 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283),
należy stwierdzić, że rozporządzenie uwzględnia regulacje, w stosunku do których nie ma
możliwości, aby mogły być podjęte za pomocą alternatywnych środków.

