
       
 

UCHWAŁY  XLV/225/2014 
RADY MIEJSKIEJ w KOPRZYWNICY 

z dnia 27.03. 2014 roku 
 
 
 
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla  nauczycieli.  
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a , art. 54 ust.  3 i7 
i art. 91 d  pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 
97 poz. 674 z późn. zm.) 

 
 

Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 
szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz 
wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Koprzywnica jest organem prowadzącym, 
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Koprzywnica. 

 
 
 

§ 3 
 

Traci moc uchwała Nr XLI/191/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy  z dnia 25 lutego 2010 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 
szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz 



wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli  

 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni  od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 
 
                                                       Przewodnicząca RM 
                                                         inŜ. Anna Paluch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



 
 
 
                                                           REGULAMIN 
 
 

określający wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, 
sposób obliczania ich wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych 
zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Koprzywnica. 

                                                       
Rozdział I 

Postanowienia wstępne 
§ 1 

 
1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 
            1/  wynagrodzenia zasadniczego, 
            2/  dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 
            3/  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
            4/  nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem  
                 świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
2. Wysokość stawek wynagrodzeń, o których mowa w § 1 pkt i 4 reguluje Ustawa z dnia 26   
    stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późń. zm.) zwana    
    dalej ”Kartą Nauczyciela” oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 
3. Niniejszy regulamin stosuje się dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach lub   
    zespołach szkół lub placówek. 
                                                     

Rozdział 2 
Dodatek za wysługę lat 

§ 2 
 
1.Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych    
    w art.33 ust. 1 Karty Nauczyciela, rozporządzeniu oraz na warunkach określonych w  par. 3  
    niniejszego regulaminu. 
 

§ 3 
 
1.Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

    1/  począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,   
       w którym   nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki dodatku, jeŜeli  
       nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca. 
   2/ za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku wyŜszej stawki nastąpiło od  
       pierwszego dnia miesiąca. 

2.Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia    
   oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, Ŝe przepis szczegółowy stanowi  
    inaczej. Dodatek ten równieŜ przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu  
    niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki   
    nad chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   
    ubezpieczenia społecznego. 
3.Dodatek za wysługę lat wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia.           



                                                                 Rozdział 3 
Dodatek motywacyjny 

§ 4 
 
1. Nauczycielom przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach , w wysokości i    
     zasadach określonych w rozporządzeniu i § 4 niniejszego regulaminu.  
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niŜ 3 miesiące i nie     
    dłuŜszy niŜ  6 miesięcy. 
3. Wysokość środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne wynosi dla nauczycieli   
    od 10%  do 30%  środków budŜetowych  przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli     
     zatrudnionych w danej szkole.                                                                 
4. Dodatek motywacyjny  dla nauczycieli przyznaje dyrektor  szkoły w wysokości od 15% do  
     30 %, dyrektorom szkół i przedszkola Burmistrz, w wysokości od 15% do  30 %  
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 
                                                                     § 5 
 
1.Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 

 
   1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jakość świadczonej pracy: 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków    
       pracy nauczyciela, osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych w    
       konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań,   
       związanych z realizowanym procesem dydaktyczno-wychowawczym, 
b) stosowanie róŜnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności 

stosowanych metod, 
c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w pracy, 
d) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy i ich 

rodzicami, 
e) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne 

działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki. 
  2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem    
             kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: 

a)  systematyczne i efektywne przygotowywanie się do udzielonych obowiązków, 
b)  podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) opracowywanie i wdraŜanie nowatorskich projektów edukacyjnych, 
e) dbałość o estetykę i stan techniczny powierzonego obiektu, pomieszczeń, pomocy 

dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych, 
f) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej, 
g) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń słuŜbowych. 

 3) ZaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2     
         i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności: 
     a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 
     b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, 
     c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi   
        działającymi na terenie szkoły, 
    d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich , przejawianie innych form aktywności w ramach    
        wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
    e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.  



                                                          
 
4) Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza   
       Wymienionymi w § 5 ust. 1 jest spełnienie następujących kryteriów: 
a) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych    
      szkoły, w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego lub planu szkoły, wyposaŜenie jej w    
      środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej,  
      kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich     
      warunków bhp i p. poz. 
b)  rzetelne opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły, w tym pozyskiwanie  
     środków  pozabudŜetowych, 
c) dbałość o mienie, w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno-  
     remontowe, czystość i estetyka szkoły, 
d) prawidłowe prowadzenie spraw osobowych pracowników, dysponowanie funduszem   
    świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy, 
e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena  
    pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi prace w zawodzie,    
    zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego,  
    realizacja zaleceń i wniosków organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
f) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i  
    wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego, 
g) kształtowanie przyjaznej atmosfery pracy w szkole, słuŜącej realizacji statutowych zadań  
    przez podległych pracowników, 
h)współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi. 

 
 
                                                     

Rozdział 4 
Dodatek funkcyjny 

§ 6 
 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora lub inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości określonej poniŜej: 
 
          1/ dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek  -   700 – 1200 zł 
          2/ wicedyrektor szkoły                                             -   400 – 600 zł 
          3/ inne stanowisko kierownicze                               -   150  - 250 zł                            

2. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze   
     w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia    
     miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z   
     dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków. 
 
 
3. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ nauczycielowi z tytułu: 
 

1/ sprawowania funkcji opiekuna staŜu, w wysokości  90,00 zł miesięcznie, 
2/ powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości: 
    90 zł do 15 uczniów w oddziale, 
    120 zł powyŜej 15  uczniów w oddziale, 



    150 zł powyŜej 15 uczniów w oddziale 
3/ powierzenie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta, w wysokości  
    50 zł miesięcznie. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych, ustala dla dyrektorów 
szkół i przedszkola Burmistrz, a dla innych uprawnionych nauczycieli – dyrektor szkoły 
uwzględniając m.in. wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złoŜoność zadań 
wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki 
pracy szkoły. 

5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, jeŜeli powierzenie 
stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo 
do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z 
końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie. JeŜeli odwołanie nastąpiło pierwszego 
miesiąca – od tego dnia. 

7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest 
przypisany ten dodatek, jeŜeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego 
dnia miesiąca – od tego dnia. 

8. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 
 
 

 
 

Rozdział 5 
Dodatek za warunki pracy 

§ 7 
 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia  
     warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. 
2. Ustala się następujące wielkości dodatków za trudne lub uciąŜliwe warunki pracy   
     procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego: 

 
     1/ trudne warunki pracy – do 10 % 
     2/ uciąŜliwe warunki pracy – do 20% 
 

3. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowiązującego   
    pensum w warunkach trudnych lub uciąŜliwych. 
4. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia określony jest przez odrębne  
     przepisy 
5. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy   
     nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych   
     przypadkach zamiast dnia wolnego wynagrodzenie ze 100% dodatkiem. 

Wysokość wynagrodzenia nie moŜe przekroczyć wynagrodzenia obliczonego za 4 godziny 
dziennie płatne jak za godziny ponadwymiarowe. 

 
 



Rozdział 6. 
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

§ 8 
 
1. W szczególnych wypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu 

nauczania w szkołach, nauczyciel moŜe być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach 
ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie moŜe 
przekraczać ¼ tygodniowego obowiązkowego pensum, a za zgodą nauczyciela – ½ 
pensum. 
 

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych oraz w dniach wolnych od pracy nie więcej niŜ 4 godziny dziennie. 
 

3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa naleŜy rozumieć przydzieloną nauczycielowi godzinę 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 
 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego 
zaszeregowania nauczyciela. 
 

5. Zajęcia pozalekcyjne traktuje się jak godziny ponadwymiarowe. 
 
6. W przypadku, gdy dyrektor szkoły w ramach jednego etatu musi łączyć zajęcia o róŜnym 

wymiarze pensum, naleŜy określić to pensum wg niŜej podanego przykładu: 
„ Nauczyciel historii realizuje łącznie 27 godz., w tym 6 godz. historii wg 18-godzinnego 
pensum i 21 godz. zajęć wychowawczych w świetlicy szkolnej, wg pensum 26-
godzinnego, czyli: 6/18 + 21/26 = 1,14, a więc, jeŜeli 1,14 etatu stanowi 27 godz. to 
proporcjonalnie jeden etat stanowi 23,68 godz. zaokrąglając do pełnych godz. – 24 godz. 
pozostałe 3 godz. stanowią godziny ponadwymiarowe. Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
zajęć nauczyciela wynosi 24 godz. i 3 godz. ponadwymiarowe. 

7. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę    
     wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć  
    ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych   
    realizowanych w ranach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 
   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w    
   ust.1,uzyskuje się mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z    
   zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć od 0,5 godziny pomija się, a  
   co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

 
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają w    
     planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z     
     powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, lub kończenia   
     zajęć w środku tygodnia oraz za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

 
9. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których 

przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo 
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w 
środku tygodnia – za podstawę ustalenia godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 



obowiązkowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego 
wymiaru lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterotygodniowy tydzień pracy za kaŜdy 
dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. 

     Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie w takim    
     tygodniu nie moŜe być większa niŜ liczba godzin przydzielonych w planie   
     organizacyjnym. 

 
Za godziny ponadwymiarowe uznaje się udział w egzaminie maturalnym. 
 

10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu. 
11. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak, jak jedną godzinę  
      ponadwymiarową 

 
12. Za godziny pierwszą i ostatnią doraźnych zastępstw się nie przydziela. 

 
Rozdział 7 

Nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody ze specjalnego 
funduszy nagród 

§ 9 
 

 
1. Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości: 
 
    1/ za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego, 
    2/ za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego, 
    3/ za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego, 
    4/ za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego, 
    5/ za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego. 
 
2. Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowego profesora oświaty 

wypłaca się gratyfikację pienięŜną w wysokości 6 – miesięcznego ostatnio pobieranego 
wynagrodzenia zasadniczego. 
 
                                                              §.10 
 

 
1.Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% 
wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez pracownika w ciągu poprzedniego roku 
kalendarzowego wg zasad określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budŜetowej (Dz. U. Nr 160 poz.1080 z  późń. 
zm.). 
                                                                  § 11 
1.W budŜecie organu prowadzącego szkoły tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokości 1% planowanego rocznego 
osobowego funduszu wynagrodzeń. 

1/ fundusz nagród w wysokości 70 % przekazywany jest bezpośrednio do 
budŜetów szkół z  przeznaczeniem na nagrody dyrektora. Zasady i kryteria  
przyznawania nagród dyrektora muszą być  zgodne  z obowiązującym  regulaminem 
ustalonym  uchwałą rady Miejskiej Nr XXV/118/2005 z dnia 9 czerwca 2005 roku, 



2/ fundusz nagród w wysokości 30 %  przeznacza się na nagrody Burmistrza dla 
dyrektorów i nauczycieli. Po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora szkoły oraz 
struktur związków. 

 
Rozdział 8 

Dodatek mieszkaniowy, zasiłek na zagospodarowanie 
§ 12 

 
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy, zatrudnionemu w wymiarze nie 

niŜszym niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach oraz 
przedszkolu na terenie Gminy Koprzywnica i posiadającemu kwalifikacje wymagane do 
zajmowanego stanowiska. 
 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zaleŜności od liczby osób w 
rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi:  
 
1/ przy jednej osobie w rodzinie                       – 1%, 
2/ przy dwóch osobach w rodzinie                   – 1%, 
3/ przy trzech osobach w rodzinie                    – 1%, 
4/ przy czterech i więcej osobach w rodzinie   – 1%, 
w rodzinie wynagrodzenia nauczyciela staŜysty w Ι grupie awansu zawodowego. 
 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 
zamieszkujących: współmałŜonka, dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym 
utrzymaniu. 
 

4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi będącego takŜe nauczycielem, stale 
zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej 
w ust.2.małŜonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten 
dodatek. 
 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w 
przypadku nauczycieli, o których mowa w ust.4,na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi 
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi organ prowadzący. 
 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi: 
1/ niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, 
2/ od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył 
wniosek o jego przyznanie. 
 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywanej pracy, a takŜe 
w okresach: 
1/ nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 
2/ pobierania zasiłku społecznego, odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, 
przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby wojskowej: w przypadku jednak, gdy z 
nauczycielem powołanym do słuŜby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas 
określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca okresu, na który umowa była 
zawarta, 
3/ korzystania z urlopu. 
 



8. 1/Zasiłek na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi, który uzyskał stopień 
nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od podjęcia pierwszej w Ŝyciu pracy 
zawodowej w szkole. Ponadto świadczenie to moŜe uzyskać nauczyciel, który posiada 
kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, jest zatrudniony w wymiarze, co 
najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć i złoŜył wniosek w okresie roku od dnia 
uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zasiłek na zagospodarowanie jest 
świadczeniem jednorazowym, przysługuje w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

2/ Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeŜeli nauczyciel nie przepracuje  
w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę moŜe zwolnić 
nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku. 

 
 

 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 



                                                  
                                                         Uzasadnienie  
 

Uchwała Rady Gminy w Koprzywnicy w sprawie regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzeń za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania nagród 
i innych świadczeń oraz wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
określa formy realizacji zadań związanych z wynagradzaniem nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolu, dla których gmina Koprzywnica jest organem prowadzącym. W 
związku z nowelizacją ustawy z dnia 28 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 
2003r. Nr 118.poz.1112 z późń. zm.) art.30 ust.3 ustawy nałoŜył na organ prowadzący 
obowiązek ustalania regulaminu określającego wysokość i zasady wypłaty niektórych 
dodatków i świadczeń dla nauczycieli. W związku z powyŜszym podjęcie przedmiotowej 
uchwały jest wypełnieniem postanowień wynikających z przepisów ustawy – Karta 
Nauczyciela. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


