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UCHWAŁA Nr XXXI/191/05 

Rady Powiatu Bartoszyckiego 

z dnia 15 grudnia 2005 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVII/168/05 z dnia 9 wrze śnia 2005 roku 

w sprawie pozbawienia ulic w mie ście Bartoszyce kategorii dróg powiatowych. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. Nr 
142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 
art. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 r. 
z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Rady Powiatu Bartoszyckiego 

Nr XXVII/168/05 z dnia 9 września 2005 roku w sprawie 
pozbawienia ulic w mieście Bartoszyce kategorii dróg 
powiatowych w załączniku nr 1 w tabeli dodaje się pozycje 
70 i 71 o następującej treści: 
 
 
 
 

70 dz. nr 22/1 i 22/3 w obrębie 4 
miasta Bartoszyce 

część ulicy 
Bema 

71 dz. nr 91/3 w obrębie 4 
miasta Bartoszyce 

część ulicy 
Kętrzyńskiej 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Maria Milewska 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/249/05 

Rady Gminy Biskupiec 

z dnia 17 grudnia 2005 r. 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu okre ślającego wysoko ść oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki p racy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, wy soko ść 

oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania d odatku mieszkaniowego, a tak Ŝe szczegółowe zasady 

udzielania i rozmiar zni Ŝek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kiero wnicze w szkołach. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 6 i art. 54 ust. 3 i ust. 
7 oraz art. 70a ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112; zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 
1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 
96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) zwanej dalej „Kartą 
Nauczyciela”, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005, Nr 22, poz. 
181) zwanym dalej „rozporządzeniem” oraz zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu 
podziału środków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli pomiędzy budŜety 
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 
zawodowego dofinansowanych ze środków 
wyodrębnionych w budŜetach organów prowadzących 
szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 
przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) Rada 
Gminy Biskupiec uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki 

wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a takŜe 
zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie. 

 
§ 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania 

nauczycielom: 

 
  1) dodatku za wysługę lat, 
  2) dodatku za warunki pracy, 
  3) nagród jubileuszowych, 
  4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
  5) zasiłku na zagospodarowanie, 
  6) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, 
  7) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, 
 
określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz 
przepisy rozporządzenia. 
 

§ 3. Ustala się regulamin określający wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, wysokość 
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego, a takŜe szczegółowe zasady 
udzielania i rozmiar zniŜek nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach w 
brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 5. Uchwała obowiązuje od dnia od 1 stycznia 2006 r. 

do 31 grudnia 2006 r. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2006 r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kazimierz Wiśniewski 

 

 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVI/249/05 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 17 grudnia 2005 r. 

R E G U L A M I N  
Określający wysoko ść oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne s kładniki wynagrodzenia, wysoko ść oraz szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, a  takŜe szczegółowe zasady udzielania i rozmiar zni Ŝek 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierowni cze w szkołach. 
 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez 
bliŜszego określenia o: 
 
  1) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę 

podstawową, gimnazjum lub inną placówkę 
oświatową, dla której organem prowadzącym jest 
Gmina Biskupiec, 

 
  2) dyrektorze, wicedyrektorze lub kierowniku - naleŜy 

przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora lub 
kierownika jednostki, o której mowa w pkt 1, 

 
  3) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć okres pracy 

szkoły od pierwszego powszedniego dnia września z 
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wyjątkiem soboty danego roku do 31 sierpnia roku 
następnego, 

 
  4) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub 

grupę, 
 
  5) uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka, 
 
  6) Karcie Nauczyciela lub KN - naleŜy przez to rozumieć 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
z późniejszymi zmianami, 

 
  7) Rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za 
pracę w dni wolne od pracy, 

 
  8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - 

naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin w szkole, o którym mowa w art. 42 
ust. 3 Karty Nauczyciela. 

 
DODATKI MOTYWACYJNE. 

 
§ 2. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 

motywacyjnego jest: 
 
  1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych i 

opiekuńczych, a w szczególności: 
a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 

moŜliwości oraz warunków pracy nauczyciela, 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, 
efektami egzaminów i sprawdzianów albo 
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach 
itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów 
wychowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

c) 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 przygotowanie się do 

przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych 

pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w 
tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń 
słuŜbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
 
  3) posiadanie, co najmniej dobrej oceny pracy, 
 
  4) 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 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, 

 
  5) spełnienie, co najmniej 50 % kryteriów. 
 

§ 3. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie moŜe 
być wyŜszy niŜ 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego. 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
dodatki motywacyjne określa organ prowadzący w 
uchwale budŜetowej gminy. 

 
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 

określony, nie krótszy niŜ dwa miesiące i nie dłuŜszy niŜ 
jeden rok szkolny. 

 
3. 1) Wysokość dodatku motywacyjnego dla 

nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając 
poziom spełniania warunków, o których mowa w § 2, 
ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - organ 
prowadzący (Wójt Gminy); 
 
  2) dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje wójt 

gminy uwzględniając: 
a) tworzenie więzi ze społecznością lokalną i innymi 

szkołami, 
b) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi 

w tym pozyskiwanie środków pozabudŜetowych, 
c) poprawne stosowanie prawa oświatowego i 

prowadzenie dokumentacji szkolnej, 
d) terminowe realizowanie zadań, 
e) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

szkole, 
f) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych, 
g) dbanie o właściwy  stan obiektów szkolnych. 

 
4. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 

dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której 
uzupełnia etat. 

 
5. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej 

szkole, zgodnie z art. 18 KN dodatek motywacyjny ustala 
dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, 
po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej. 

 
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie 

wypłaty wynagrodzenia. 
 
7. Dodatek motywacyjny wypłaca się w pełnych 

złotych, w ten sposób, Ŝe kwotę 0,49 zł pomija się, a 
kwotę 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego. 

 
8. O przyznaniu dodatku motywacyjnego lub o  jego 

zmianie powiadamia na piśmie: 
 
  1) w przypadku nauczyciela - dyrektor szkoły, 
 
  2) w przypadku dyrektora - organ prowadzący. 
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DODATKI FUNKCYJNE. 
 

§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, Ŝe: 
 
  1) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów - 15 % - 30 %*, 

dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów - 20 % - 
35 %*, 
dyrektor szkoły liczącej od 17 oddziałów i więcej - 
25 % - 50 %*, 

 
  2) wicedyrektor - 15 %– 30 %*, 
 
  3) kierownik filii - 10 % - 15 %*, 
 
  4) kierownik świetlicy szkolnej - 5 % - 15 %*. 
 

2. Dodatki funkcyjne przysługują takŜe nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. 

 
3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 i 2 

przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie 
zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, 
przysługuje dodatek wyŜszy. 
 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w 
art. 1 i 2 ustala: 
 
  1) dla dyrektora organ prowadzący (Wójt Gminy), 
 
  2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2-4 dyrektor szkoły. 
 

§ 5. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania 
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, Ŝe 
nauczycielowi, któremu powierzono: 
 
  1) wychowawstwo klasy w szkole - 2 % *, 
 
  2) wychowawstwo w oddziale przedszkolnym - 2 %*, 
 
  3) funkcję opiekuna staŜu - 2 %*. 
 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w 
ust. 1 ustala dyrektor szkoły. 
 

§ 6. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mową w 
§ 4 ust. 1 i 2 oraz w § 5 ust. 1, powstaje od pierwszego 
dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło 
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa 
lub funkcji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca - od tego dnia. 
 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 nie 
przysługują w okresie, nieusprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, w okresie urlopu dla podratowania zdrowia, w 
okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie 
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 
zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub 
funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego 
pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego 
dnia. 

 
3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 

2, nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym 
mowa w § 5 ust. 1. 
__________________ 
* Podstawą naliczenia jest średnie wynagrodzenie nauczyciela 
staŜysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

 
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 

wypłaty wynagrodzenia. 
 
5. Dodatki funkcyjne zaokrągla się do pełnych złotych 

w ten sposób, Ŝe kwotę 0,49 zł pomija się, a kwotę od 
0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego. 
 

DODATKI ZA WARUNKI PRACY. 
 

§ 7. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
niŜszym niŜ połowa tygodniowego wymiaru zajęć, z tytułu 
pracy w trudnych, uciąŜliwych dla zdrowia warunkach 
określonych w przepisach § 8 § 9 rozporządzenia 
przysługuje dodatek. 

 
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 

uzaleŜniona jest od: 
 
  1) stopnia trudności, uciąŜliwości oraz szkodliwości dla 

zdrowia realizowanych prac lub zajęć, 
 
  2) wymiaru  czasu pracy realizowanego w warunkach, o 

których mowa w ust. 1. 
 

§ 8. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z 
uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 7, ustala 
dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora organ 
prowadzący (Wójt Gminy): 
 
  1) za pracę w trudnych warunkach uznaje się 

prowadzenie przez nauczycieli: 
a) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i 

młodzieŜą upośledzonymi umysłowo w stopniu 
głębokim - 20 % wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela, 

b) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach 
specjalnych oraz prowadzenia indywidualnego 
nauczania dziecka zakwalifikowanego do 
kształcenia specjalnego - 20 % wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela, 

c) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w 
szkołach podstawowych i gimnazjum - 25 % 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (w 
przypadku realizacji odrębnego programu 
nauczania), 

d) zajęć dydaktycznych w klasach nie będących 
specjalnymi, w których prowadzone są zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze w klasach lub grupach, 
w których przynajmniej jedno dziecko posiada 
orzeczenie do kształcenia specjalnego, przysługuje 
dodatek w wysokości 25 % wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela, pod warunkiem 
prowadzenia zajęć wg odrębnego programu 
nauczania, 

 
  2) dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie 

faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest 
związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za 
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres 
urlopu wypoczynkowego, 

 
  3) za pracę w warunkach uciąŜliwych, uznaje się 

prowadzenie zajęć wymienionych w § 9 ust. 1 i 2 
rozporządzenia, 
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  4) dodatek za uciąŜliwe warunki pracy przysługuje 
nauczycielom, którzy w danym miesiącu 
przepracowali, co najmniej 40 godzin w takich 
warunkach. Dodatek nie ulega podwyŜszeniu, 
chociaŜby nauczyciel przepracował w warunkach 
uciąŜliwych więcej niŜ 40 godzin w miesiącu, dodatek 
ten wynosi 30 % wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela, 

 
  5) dodatek za uciąŜliwe warunki pracy przysługuje mimo 

niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt 4 w 
okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu 
wypoczynkowego, chyba, Ŝe przepis szczególny 
stanowi inaczej. JeŜeli jednak nauczyciel w danym 
miesiącu przepracował, co najmniej 40 godzin w 
warunkach uciąŜliwych mimo czasowej nieobecności 
w pracy z innych przyczyn, dodatek przysługuje w 
całości. 
 
2. Nauczycielom realizującym w trudnych lub 

uciąŜliwych warunkach pracy tylko część obowiązującego 
wymiaru godzin lub zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
zajęć, dodatek wypłaca się proporcjonalnie do liczby 
godzin przepracowanych w tych warunkach. 

 
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze w szkołach, realizującym zajęcia w trudnych 
warunkach pracy lub uciąŜliwych warunkach pracy, 
dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeŜeli 
nauczyciel w trudnych warunkach pracy przepracował 
tylko część obowiązującego wymiaru zajęć zgodnie z art. 
42 ust. 3 KN. 

 
4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne 

warunki pracy i za uciąŜliwe warunki pracy przysługuje 
nauczycielowi prawo do jednego, wyŜszego dodatku. 

 
5. Dodatki za trudne i uciąŜliwe warunki pracy wypłaca 

się z dołu. 
 
6. Nabycie lub zmiana wysokości dodatku za warunki 

pracy następuje z dniem pierwszym najbliŜszego miesiąca 
kalendarzowego , a jeŜeli nabycie lub zmiana nastąpiła od 
dnia pierwszego danego miesiąca - od tego dnia. 
 
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE 

I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW. 
 

§ 9. 1. Przez godziny ponadwymiarowe rozumie się 
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, 
opiekuńczych lub wychowawczych powyŜej 
obowiązującego tygodniowego pensum. 

 
2. W przypadku konieczności łączenia róŜnych 

wymiarów pensum w ramach jednego etatu ustala się 
pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby 
realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny 
realizowane powyŜej tak ustalonego pensum stanowią 
godziny ponadwymiarowe. Sposób obliczania w 
załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 
3. Łączenie przez nauczycieli w ramach etatu zajęć o 

róŜnym wymiarze pensum moŜe mieć miejsce w 
wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku braku 
moŜliwości: zastosowania innych rozwiązań 
przewidzianych przepisami ustawy - Karty Nauczyciela. 

 

4. Przez godziny doraźnego zastępstwa rozumie się 
zlecone nauczycielowi przez dyrektora szkoły godziny 
wynikające z konieczności zastępstwa nieobecnego 
nauczyciela. 

 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji 
programu nauczania dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody 
organu prowadzącego moŜe przyznać zastępstwo 
doraźne. 

 
6. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 

zajęć nauczyciela uzyskuje się mnoŜąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem 
do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 
godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za 
pełną godzinę. 

 
7. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 

i godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę 
osobistego zaszeregowania zasadniczego z 
uwzględnieniem dodatków za warunki pracy, jeŜeli praca 
w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich 
warunkach, przez miesięczną liczbę godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych 
nauczyciela. 
 

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługują za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu 
przerw przewidzianych w przepisach o organizacji roku 
szkolnego, rozpoczęcia lub kończenia zajęć w środku 
tygodnia oraz za dni ustawowo wolne od pracy i dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny 
ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których 
nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leŜących po 
stronie pracodawcy w szczególności w związku z: 
 
  1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii  lub warunków 

atmosferycznych, 
 
  2) wyjazdu dzieci na wycieczki lub na imprezy ujęte w 

planie pracy, 
 
  3) rekolekcji wielkopostnych, 
 
  4) choroby ucznia nauczanego indywidualnie, trwające 

nie dłuŜej niŜ 7 dni, 
 
  5) Dnia Edukacji Narodowej, 
 
  6) udział nauczyciela w konferencji metodycznej, 
 
traktuje się jako godziny faktycznie odbyte. 
 

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 liczby godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy 
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 KN 
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla 
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za 
kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub 
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie 
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w takim tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ liczba 
godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie 
organizacyjnym. 
 

§ 10. Wynagrodzenie za godziny, o których  mowa  w 
§ 9, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 
Miesięczną liczbę zrealizowanych godzin 
ponadwymiarowych zaokrągla się do pełnych godzin w 
ten sposób, Ŝe czas do 0,5 godziny pomija się, a co 
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

 
§ 11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. 
 

DODATEK MIESZKANIOWY. 
 

§ 12. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
niŜszym niŜ połowa tygodniowego wymiaru godzin w 
szkołach na terenie gminy Biskupiec i posiadającemu 
kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska 
nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy. 

 
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
 
  1) przy jednej osobie w rodzinie - 6 %, 
 
  2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8 %, 
 
  3) przy trzech osobach w rodzinie - 10 %, 
 
  4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 12 %, 
 
miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę 
pracowników, ustalonego co rocznie na podstawie  
Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 
 

3. Kwoty naleŜnego dodatku zaokrągla się do pełnych 
złotych w ten sposób, Ŝe kwotę 0,49 zł pomija się, a 
kwotę, od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego 
złotego. 

 
4. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, 

zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 
zamieszkujących: współmałŜonka oraz dzieci do lat 18 i 
młodzieŜ uczącą się, jednak nie dłuŜej niŜ do 25 roku 
Ŝycia. 

 
5. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącego 

takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w 
wysokości określonej w ust. 2. MałŜonkowie wspólnie 
określają pracodawcę, który będzie im wypłacać ten 
dodatek. 

 
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 

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

 
7. 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. 

 
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w 

okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach: 
 
  1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
 
  2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
 
  3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem 
powołanym do słuŜby wojskowej zawarta została 
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca 
się nie dłuŜej niŜ do końca okresu, na który umowa ta 
była zawarta, 

 
  4) korzystania z urlopu wychowawczego. 
 

DODATEK ZA WYSŁUG Ę LAT. 
 
§ 13. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę 

lat wg art. 33 Karty Nauczyciela w wysokości 1 % 
wynagrodzenia zasadniczego za kaŜdy rok pracy, 
wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od 
czwartego roku pracy, z tym Ŝe dodatek ten nie moŜe 
przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego. 

 
2. Nabycie lub zmiana wysokości dodatku za wysługę 

lat następuje z dniem pierwszym najbliŜszego miesiąca 
kalendarzowego, a  jeŜeli nabycie lub zmiana nastąpiła od 
dnia pierwszego danego miesiąca - od tego dnia. 

 
§ 14. Szczegółowe przypadki zaliczania okresów 

zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku 
za wysługę lat określa § 7 rozporządzenia. 

 
§ 15. 1. 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 
przysługuje równieŜ za dni nieobecności w pracy z 
powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź 
konieczności osobistego sprawowani a opieki nad 
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek 
ubezpieczenia społecznego. 

 
2. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w 

terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA I ROZMIAR 
ZNIśEK NAUCZYCIELOM, KTÓRYM POWIERZONO 

STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOŁACH, ORAZ 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZWALNIANIA OD 

OBOWIĄZKU REALIZACJI TYGODNIOWEGO 
OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJ ĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I 
OPIEKUŃCZYCH. 

 
§ 16.1 Na podstawie art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela  

dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi 
pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniŜa 
się  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
określonych w art. 42 ust. 3 KN o liczbę godzin zajęć 
stanowiącą róŜnicę obowiązujący nauczyciela 
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tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w 
następującej tabeli: 
 

STANOWISKO TYGODNIOWY 
WYMIAR GODZIN 

1) Dyrektor przedszkola czynnego 5 
godzin dziennie liczącego: 
  - 2 oddziały 
  - 3 i więcej oddziałów 

 
 
- 20 godzin tygodniowo 
- 18 godzin tygodniowo 

2) Dyrektor przedszkola czynnego 
ponad 5 godzin dziennie liczącego: 
  - 2 oddziały 
  - 3 oddziały 
  - 4 i więcej oddziałów 

 
 
- 12 godzin tygodniowo 
- 10 godzin tygodniowo 
- 8 godzin tygodniowo 

3) Dyrektor szkoły kaŜdego typu 
liczącej: 
  - do 4 oddziałów 
  - od 5-6 oddziałów 
  - od 7-8 oddziałów 
  - od 9-16 oddziałów 
  - od 17 i więcej oddziałów 

 
 
- 12 godzin tygodniowo 
- 10 godzin tygodniowo 
- 8 godzin tygodniowo 
- 5 godzin tygodniowo 
- 3 godziny tygodniowo 

4) Wicedyrektor szkoły kaŜdego 
typu liczącej: 
  - 12-16 oddziałów 
  - 17 i więcej oddziałów 

 
 
- 12 godzin tygodniowo 
- 9 godzin tygodniowo 

5) Kierownikowi punktu filialnego 
szkoły kaŜdego typu: 
  - do 4 oddziałów 
  - 5 i więcej oddziałów 

 
 
- 16 godzin tygodniowo 
- 14 godzin tygodniowo 

6) Kierownik świetlicy szkolnej z 
doŜywianiem: 
  - powyŜej 120 wychowanków 

 
 
- 12 godzin tygodniowo 

 
§ 17. Organ prowadzący szkołę w ramach 

posiadanych środków finansowych moŜe w 
uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od 
obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeŜeli 
warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne 
zwiększenie zadań dyrektora. Organ prowadzący szkołę 
moŜe zwolnić w części od realizacji tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dyrektora jednooddziałowego 
przedszkola. 1 

 
§ 18. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze w szkołach, organ prowadzący szkołę moŜe 
przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze 
nieprzekraczającym połowy obowiązującego 
tygodniowego wymiaru godzin  dydaktycznych chyba, Ŝe z 
planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba 
przydzielenia większej liczby godzin. 1 

 
§ 19. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 18 odnosi się 

równieŜ do nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono 
te stanowiska, z tym, Ŝe obowiązuje on tych nauczycieli 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zlecono nauczycielowi. 1 
 

KRYTERIA I  TRYB  PRZYZNAWANIA  NAGRÓD ZE 
SPECJALNEGO FUNDUSZU NA NAGRODY DLA 

NAUCZYCIELI ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZE. 

 
§ 20. Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (Jednolity tekst: 
Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. tworzy się 
specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1 % 
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. 

 

§ 21. Środki na nagrody w ramach specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % 
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych 
nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym 
szkoły, z tym Ŝe: 
 
  1) 80 % środków finansowych przeznacza się na nagrody 

dyrektora, 
 
  2) 20 % środków finansowych przeznacza się na nagrody 

organu prowadzącego, dla dyrektorów, zastępców 
dyrektorów i wybitnych nauczycieli. 

 
§ 22. Nagrodę otrzymuje nauczyciel za szczególne 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, który posiada 
ostatnią wyróŜniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz 
spełnia odpowiednio co najmniej 4 z następujących 
kryteriów: 
 
  1) w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na 

stwierdzonych bardzo dobrych wynikach w nauczaniu 
danego przedmiotu, zakwalifikowaniu uczniów do 
konkursów i olimpiad przedmiotowych 
ponadgminnych, 

 
  2) w zakresie pracy wychowawczej polegającej na: 

a) aktywności społecznej uczniów, 
b) udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, 
c) prowadzeniu urozmaiconej działalności 

wychowawczej, 
 
  3) w zakresie pracy opiekuńczej polegającej na: 

a) wnioskowaniu o pomoc i opiekę uczniom będących 
w trudnej sytuacji materialnej Ŝyciowej, 

b) prowadzeniu działalności mającej na celu 
zwalczanie wśród dzieci i młodzieŜy narkomanii, 
alkoholizmu i chuligaństwa, 

c) włączaniu udziału rodziców w Ŝycie szkoły, 
d) organizacji współpracy szkoły z jednostkami 

systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i 
stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania i 
usuwania przejawów patologii społecznej i 
niedostosowania społecznego dzieci i młodzieŜy, 

 
  4) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: 

a) doskonaleniu własnego warsztatu pracy i 
podnoszeniu kwalifikacji, 

b) aktywnej pracy w adaptacji zawodowej młodych 
nauczycieli, 

c) prowadzeniu  lekcji koleŜeńskich. 
 

§ 23. Szczegółowe kryteria i zasady przyznania 
nagrody dyrektora szkoły określa dyrektor. 

 
§ 24. Nagrody dyrektorom szkół przyznaje Wójt Gminy 

biorąc pod uwagę: 
 
1. Sposób kierowania bieŜącą działalnością 

dydaktyczno-wychowawczą placówki. 
 
2. Jakość dokumentów programowo organizacyjnych 

placówki. 
 

3. Realizację zadań wynikających z nadzoru 
pedagogicznego. 

 
4. Udzielanie nauczycielom merytorycznej pomocy i 

inspirowanie ich do pracy twórczej i innowacyjnej. 
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5. Motywowanie nauczycieli do podnoszenia 
kwalifikacji. 

 
6. Prawidłowe wykorzystanie środków budŜetowych. 
 
7. Umiejętności pozyskiwania środków 

pozabudŜetowych. 
 
8. Dbałość o mienie szkoły, stan sanitarny i ochronę p. 

ppoŜ. 
9. Umiejętność współpracy w zespole. 
 
10. Udział w zajęciach pozalekcyjnych na rzecz szkoły 

i środowiska. 
 
11. Udział szkoły w olimpiadach, pozaszkolnych 

imprezach kulturalnych i sportowych. 
 

§ 25. 1. Nagrody nauczycielom przyznają: 
 
  1) ze środków, o których mowa w § 21 ust. 1 - dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i 
zakładowej organizacji związkowej, 

 
  2) ze środków, o których mowa w § 21 ust. 2 - organ 

prowadzący. 
 

2. Nagrody przyznawane są raz w roku z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, 
dyrektor za zgodą organu prowadzącego moŜe przyznać 
nagrodę w innym czasie. 

 
3. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom po 

przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku szkolnego. 
 
4. Wniosek o przyznanie dla nauczyciela Nagrody 

Wójta o której mowa w § 21 ust. 2 składa dyrektor szkoły 
do organu prowadzącego, po zaopiniowaniu go przez 
radę pedagogiczną i zakładową organizację związkową 
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do 
Regulaminu. 

 
5. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 

otrzymuje decyzję o jej przyznaniu, której odpis 
zamieszcza się w aktach osobowych. 

 
6. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają 

charakter uznaniowy. 
 

SPOSÓB PODZIAŁU ŚRODKÓW NA WSPIERANIE 
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 

ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH 
OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ 

BISKUPIEC ORAZ KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA 
TYCH ŚRODKÓW. 

 
§ 26. W budŜecie organu prowadzącego szkoły 

wyodrębnia się środki na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli. 

 
§ 27. Środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 26 planuje 
dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym Ŝe: 
 

1. 40 % środków finansowych przeznacza się na: 
 

1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli, 

 
2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, 

seminaria oraz inne formy doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez 
dyrektora szkoły lub placówki, 

 
2. 50 % środków finansowych przeznacza się na: 

 
1) szkolenia rad pedagogicznych, 
 
2) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji 

szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze, 

 
3) organizację warsztatów metodycznych i 

przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych 
na danym terenie, 

 
4) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkoły lub placówki, 
 
5) przygotowanie materiałów szkoleniowych i 

informacyjnych, 
 

3. 10 % środków finansowych przeznacza się na: 
 

1) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i 
wyŜywienia nauczycieli, którzy na podstawie 
skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły, 
placówki uczestniczą w róŜnych formach 
doskonalenia zawodowego, a w szczególności 
uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 

 
4. Dopuszcza się moŜliwość przesunięcia przez 

dyrektora szkoły lub placówki niewykorzystanych środków 
przeznaczonych na zadanie określone w ust. 2 pkt 1-5 na 
realizację zadań określonych w ust. 3 pkt 1. 

 
§ 28. 1. O wydatkowaniu środków, o których mowa w 

§ 27 ust. 1 decyduje organ prowadzący - Wójt Gminy. 
 
2. O wydatkowaniu środków, o których mowa w § 27 

ust. 2 i 3 decyduje dyrektor szkoły. 
 

§ 29. Z dopłat na wspieranie doskonalenia i 
dokształcania zawodowego mogą korzystać nauczyciele 
zatrudnieni w szkołach, placówkach oświatowych na 
terenie  Gminy Biskupiec, którzy: 
 
  1) uzyskali akceptację od dyrektora szkoły, lub placówki, 
 
  2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami 

kadrowymi i organizacyjnymi szkoły, 
 
  3) muszą uzupełnić swoje kwalifikacje niezbędne do 

zajmowania stanowiska, na którym nauczyciel jest 
zatrudniony lub uzyskują uprawnienia do nauczania 
dodatkowego przedmiotu (zgodnie z potrzebami 
szkoły). 

 
§ 30. 1. Częściową refundacją dopłaty do czesnego, o 

której mowa w § 27 ust. 1 pkt 1 mogą być objęci 
nauczyciele pracujący w szkole co najmniej 1 rok szkolny i 
jednocześnie: 
 
  1) studiujący w szkołach wyŜszych wszystkich typów 

kształcących nauczycieli dla potrzeb oświaty, a takŜe 
kolegiach nauczycielskich, 
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  2) przekwalifikujący się oraz zdobywający dodatkowe 
kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, 

 
  3) studiujący w cyklu studiów zaocznych, 

podyplomowych, licencjackich, uzupełniających 
magisterskich oraz pełnych magisterskich. 

 
2. Nauczyciele kształcący się w cyklu studiów 

licencjackich i uzupełniających magisterskich mogą 
ubiegać się o dopłatę czesnego po zaliczeniu 1 semestru. 

3. Nauczyciele kształcący się w cyklu studiów 
podyplomowych mogą ubiegać się o refundację czesnego 
po zaliczeniu 1 semestru. 

 
4. W przypadku  gdy nauczyciel studiuje na więcej niŜ 

jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z 
nich. 

 
5. Przyznane dofinansowanie czesnego podlega 

zwrotowi w przypadku: 
 
  1) przerwania studiów przed ich ukończeniem, 
 
  2) rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela lub 

z winy nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia 
dofinansowanej przez Gminę formy doskonalenia. 

 
6. W indywidualnych przypadkach Wójt Gminy moŜe 

odstąpić od Ŝądania zwrotu dofinansowania czesnego. 
 
§ 31. Maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o 

których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1 i 2 ustala się w 
wysokości do 50 % czesnego za semestr lub opłaty za 
kurs. 
 

§ 32. 1. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie 
opłat, o których mowa § 27 ust. 1 pkt 1 i 2 składa wniosek 
(wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu) 
do organu prowadzącego za pośrednictwem dyrektora 
szkoły do dnia: 

- 20 października, 
- 20 marca. 

 
2. Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o 

dofinansowanie opłat, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1 i 
2: 
 
  1) wniosek o przyznanie dofinansowania do 

dokształcania zawodowego, 
 
  2) zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w danej 

formie dokształcania lub doskonalenia (rok, semestr, 
wysokość opłaty, nr konta bankowego uczelni), 

 

  3) dokument stwierdzający akceptację  na podjęcie  
studiów lub kurs, wydany przez dyrektora szkoły. 

 
§ 33. 1. Wnioski, o których mowa w § 32 ust. 2 pkt 1 

rozpatruje Komisja. 
2. Rozpatrywanie wniosków przez Komisję odbywa się 

w dwóch terminach: 
 
  1) do końca października, 
 
  2) do końca marca. 
 

3. Jednym z wymogów mających wpływ na pozytywne 
rozpatrzenie wniosku jest szczegółowe uzasadnienie i 
umotywowanie dyrektora szkoły lub placówki o potrzebie 
pozyskania nauczyciela o danej specjalności lub z 
dodatkowymi kwalifikacjami. 

 
§ 34. 1. Kryteria i tryb przyznania dofinansowania na 

formy szkoleniowe, o których mowa w § 27 ust. 2 pkt 1-5 
ustala dyrektor zgodnie z programem rozwoju szkoły, 
planami rozwoju zawodowego poszczególnych 
nauczycieli. 

 
2. Formy szkoleniowe, o których mowa w § 27 ust. 2 

pkt 1-5 oraz ust. 3 pkt 1 mogą być refundowane do pełnej 
wysokości. Decyzję o finansowaniu tych form szkolenia 
podejmuje dyrektor szkoły lub placówki w ramach 
przydzielonych jej środków finansowych. 
 

URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA. 
 

§ 35. 1. Art. 73 Karty Nauczyciela określa prawa i 
obowiązki nauczyciela chcącego korzystać z urlopu dla 
poratowania zdrowia oraz warunki przyznania w/w urlopu. 

 
2. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla 

poratowania zdrowia zachowuje prawo do: 
 
  1) comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, 
 
  2) dodatku za wysługę lat, 
 
  3) dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 Karty 

Nauczyciela. 
 

3. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla 
poratowania zdrowia nie zachowuje prawa do: 
 
  1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego 

na podstawie ustawy z dnia 12.XII.1997 r. o 
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 
pracowników jednostek sfery budŜetowej.1 

 
 
__________________ 
1 Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŜność 
- rozstrzygnięcie nadzorcze PN.0911-11/06 z dnia 11 stycznia 2006 r. 
 
 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
 

ZASADY ŁĄCZENIA RÓśNYCH WYMIARÓW PENSUM W RAMACH JEDNEGO ETATU. 
 

W przypadku konieczności łączenia róŜnych wymiarów 
pensum w ramach jednego etatu, w aktach prawa 
miejscowego moŜliwe jest ustalenie pensum 
proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby 
realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny 

realizowane powyŜej tak ustalonego pensum stanowią, 
zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, 
godziny ponadwymiarowe. 

 
Zasadę powyŜszą ilustrują następujące przykłady: 
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  1) nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym 
9 godzin wg pensum 18 godzinnego i 13 godzin wg 
pensum 26 godzinnego 
9/18 + 13/26 = 1 
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela 
wynosi 22 godziny (brak godzin ponadwymiarowych); 

 
  2) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin 

wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 
26 godzinnego 
6/18 + 21/26 = 1,14 
jeŜeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 
1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych 
godzin - 24 godziny, pozostałe 3 godziny stanowią 
godziny ponadwymiarowe 
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela 
wynosi 24 godziny ( 3 godziny ponadwymiarowe); 

 
  3) nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 

15 godzin wg pensum 18 godzinnego i 10 godzin wg 
pensum 26 godzinnego 

15/18 + 10/26 = 1,22 
jeŜeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 
1 etat stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych 
godzin - 20 godzin 
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela 
wynosi 20 godzin (5 godzin ponadwymiarowych); 

 
  4) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 

10 godzin wg pensum 18 godzinnego, 5 godzin wg 
pensum 26 godzinnego i 12 godzin wg pensum 
30 godzinnego 
10/18 + 5/26 + 12/30 = 1,15 
jeŜeli 1,15 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 
1 etat stanowi 23,48 godziny, zaokrąglając do pełnych 
godzin - 23 godziny 
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela 
wynosi 23 godziny (4 godziny ponadwymiarowe). 

 

 
 
 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
WNIOSEK 

O PRZYZNANIE  NAGRODY WÓJTA. 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy B iskupiec. 

 
Panu/Pani ………………………………………………………………………………………................................................................ 
Urodzonemu/ej …………………………………………………………………………………............................................................... 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 

(wykształcenie, staŜ pracy w szkole) 
 
zatrudnionemu/ej ………………………………………………………………………………................................................................ 

(nazwa szkoły - wymiar zatrudnienia) 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 

(stanowisko) 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 

(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora - rok otrzymania) 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 

(ostatnia ocena pracy nauczyciela - data ,stopień) 
 
za następujące osiągnięcia: 
(Zwięzłe uzasadnienie co najmniej cztery kryteria określone w § 22 załącznika nr 1 do Uchwały Nr ….......…. Rady Gminy 
Biskupiec z dnia …….....................................……..) 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 
 
Opinia Rady Pedagogicznej 
Wniosek zaopiniowano pozytywnie w dniu ………...........................………………….Protokół Nr …..................................………. 
 
Opinia Zakładowej Organizacji Zwi ązkowej 
Wniosek zaopiniowano pozytywnie w dniu ……………............................................................……………………………………… 
 
Organ przedstawiaj ący wniosek 
 
 
……………………..........................  …………………...…………....  ...........................……….. 

miejscowość i data    pieczątka    podpis 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 
WNIOSEK 

O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO.  
 
Uprzejmie proszę o przyznanie dopłaty do   …………………………………………………….......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………...................................................................
w …..........….. semestrze roku akademickiego ……....................………/………..............……… 
 

Dane osobowe, posiadane wykształcenie:  
 
Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………….................................................................. 
Wykształcenie    (poziom wykształcenia, ukończona uczelnia) ……………………………….......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 
Kierunek ……………………………………………………………………………………….................................................................. 
 

Miejsce pracy:  
 
Pełna nazwa szkoły ……………………………………………………………………………............................................................... 
Adres szkoły ……………………………………………………………………………………................................................................ 
Zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot…………………………………………………............................................................ 
 

Informacja o uczelni, na której ubiegaj ący si ę o dopłat ę  podj ął nauk ę: 
 
Pełna nazwa uczelni …………………………………………………………………………………………………................................. 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
Kierunek podjętych studiów,  …………………………………………………………………............................................................... 
Rodzaj podjętych studiów, kursów……………………………………………………………............................................................... 
Czas trwania podjętych studiów, kursów ………………………………………………………............................................................ 
Aktualny semestr ………………………………………………………………………………................................................................ 
Opłata za semestr…....................…. w roku …….............……… wynosi …………………………………….............................… zł 
Słownie: ………………………………………………………………………………………................................................................... 
 
 

……………......………………………………… 
(podpis nauczyciela) 

 
Opinia dyrektora szkoły.  

 
Stwierdzam, Ŝe dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 
Wnioskodawca nie powtarza semestru, roku i uzyskał akceptację  dyrektora szkoły. 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………....................................................................... 
 
 
 

……………………………………………….. 
(podpis dyrektora szkoły) 

 
Decyzja Komisji. 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 
 
 

..........………………………………………. 
(podpis Wójta) 

 
Uwagi:  

- Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie studiów w semestrze, na który ma być 
przyznana dopłata do czesnego, wysokość czesnego za semestr, oraz nr konta bankowego uczelni. 

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego akceptację dyrektora szkoły na podjęcie studiów lub kurs. 
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UCHWAŁA Nr XXIV/242/05 

Rady Gminy Małdyty 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadza nia ścieków. 

 

Na podstawie art. 18 ust. ust. 15 z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 19 ust. 1 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami) Rada Gminy 
Małdyty uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze gminy 
Małdyty, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały, traci 
moc obowiązującą uchwała Rady Gminy w Małdytach 

Nr XXXVI/335/02 z dnia 25 września 2002 r. w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

 
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy i u sołtysów. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zofia Bagińska 

 

 
 
 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIV/242/05 
Rady Gminy Małdyty 
z dnia 28 grudnia 2005 r. 

REGULAMIN 
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. 

 
ROZDZIAŁ I 

Przepisy ogólne. 
 

§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków realizowanego na terenie Gminy Małdyty, w tym 
prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców. 

 
§ 2. UŜyte w regulaminie określenia oznaczają: 

 
  1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.), 

 
  2) odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 

3 ustawy, 
 
  3) przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, 
 
  4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 
ustawy, 

 
  5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na 

wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu 
budowlanego przy punkcie czerpalnym wody, 

 
  6) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym 

mowa w art. 2 pkt 19 ustawy, 
 
  7) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy 

zainstalowany za wodomierzem głównym słuŜący 

ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zuŜytej, 
zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, 

 
  8) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący 

ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, 
zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, 

 
  9) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi 

dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w 
umowie. 

 
ROZDZIAŁ II 

Minimalny poziom usług świadczonych przez 
przedsi ębiorstwo wodoci ągowo-kanalizacyjne w 

zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
oraz obowi ązki odbiorców warunkuj ące jego 

utrzymanie.  
 

§ 3. 1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość 
odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie 
utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci 
wodociągowej określane są w umowie. Umowa moŜe 
równieŜ ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń 
ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie 
Przedsiębiorstwo moŜe zaniechać ustaleń dotyczących 
minimalnego ciśnienia, jeŜeli w wydanych warunkach 
przyłączenia do sieci zlecono Odbiorcy wyposaŜenie 
instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia 
ciśnienia. 

 
2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niŜ 

te, które są określane w przepisach ustawy oraz w 
pozwoleniu wodno-prawnym określa zezwolenie na 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
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zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane decyzją 
wójta. 

 
§ 4. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

ma obowiązek zapewnić: 
1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza 

wodociągowego, zapewniając dostawę wody do 
Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie, 

2) przepustowość posiadanego przyłącza 
kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzania 
ścieków, w ilości określonej w umowie, 

3) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spoŜycia 
przez ludzi, 

4) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz 
odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, 

5) budowę urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt 
wodomierza głównego, po odbiorze technicznym 
przyłącza i zawarciu umowy., jeŜeli umowa nie 
stanowi inaczej. 

 
2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania 

bieŜącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków 
bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli 
przestrzegania umownych ustaleń dotyczących 
technicznych warunków przyłączenia do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 
§ 5. 1. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania 

z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w 
sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług 
świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności 
do: 
1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie 

technicznym uniemoŜliwiającym wtórne 
zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia 
skaŜenia chemicznego lub bakteriologicznego, 

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody 
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub 
wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa 
o awaryjnych zmianach ilości i jakości 
odprowadzanych ścieków, 

4) nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, 
uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

5) zapewnienia niezawodnego działania wodomierzy i 
urządzeń pomiarowych poprzez odpowiednie 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a 
takŜe prawidłowe utrzymanie studzienki, czy teŜ 
pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz 
przed dostępem osób nieuprawnionych, 

6) utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym 
pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w 
przypadku, gdy przyłącze wodociągowe i 
kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa, 

7) uŜytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie 
powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci 
kanalizacyjnej, 

8) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do 
dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji 
dotyczących własnych ujęć wody i instalacji 
zasilanych z tych ujęć, w zakresie umoŜliwiającym 

ustalenie, czy mogą one oddziaływać na instalacje 
zasilane z sieci eksploatowanej przez 
Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków 
odprowadzanych do kanalizacji, 

9) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i 
przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na 
warunkach określonych w umowie, 

10) nie wprowadzania ścieków bytowych i ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 
przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, 
a takŜe wprowadzania ścieków opadowych i wód 
drenaŜowych do kanalizacji sanitarnej. 

 
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń 

kanalizacyjnych: 
1) odpadów stałych, które mogą powodować 

zmniejszenie przepustowości przewodów 
kanalizacyjnych, a w szczególności Ŝwiru, piasku, 
popiołu, szkła, wytłoczyn, droŜdŜy, szczeciny, 
ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeŜeli 
znajdują się w  stanie rozdrobnionym, 

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą , a 
w szczególności sztucznych Ŝywic, lakierów, mas 
bitumicznych,  smół i ich emulsji, mieszanin 
cementowych, 

3) substancji płynnych i wybuchowych, których punkt 
zapłonu znajduje się w temperaturze poniŜej 
86 stopni C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju 
opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, 

4) substancji Ŝrących toksycznych, a w szczególności  
mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, 
cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i 
cyjanowodoru,  benzyn, nafty, oleju opałowego, 

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w 
szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, 
ścieków z kiszonek. 

 
3. Dostawca ścieków  zobowiązany jest do 

natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o 
zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków 
odbiegających od warunków umowy. 

 
§ 6. 1. JeŜeli w trakcie eksploatacji przyłącza 

wodociągowego i kanalizacyjnego, będącego w 
posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagroŜenie istotnego 
obniŜenia poziomu usług świadczonych przez 
Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do 
niezwłocznego usunięcia przyczyny zagroŜeń. 

 
2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagroŜenia 

pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono 
prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia 
zagroŜenia a kosztami obciąŜy Odbiorcę. 
 

ROZDZIAŁ III 
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz 
rozwi ązywania umów z Odbiorcami usług. 

 
A. Postanowienia ogólne. 

 
§ 7. Postanowienia umów zawieranych przez 

Przedsiębiorstwo z Odbiorcami nie mogą ograniczać praw 
i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie umowy 
oraz postanowień niniejszego regulaminu. 

 
§ 8. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, 

w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki 
usuwania ich awarii. 
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2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za 
zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest 
ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 
3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi 

dostawy wody i odbioru ścieków. 
 
§ 9. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z 

zastrzeŜeniem postanowień ust. 2. 
 
2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas 

określony: 
1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została 

przyłączona do sieci został ustanowiony na czas 
określony, 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została 
przyłączona do sieci. 

 
§ 10. 1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze 

aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej. 
 
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana 

taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana 
adresu do korespondencji. 

 
§ 11. W przypadku zmiany stanu prawnego 

nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, 
skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera 
umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem 
dotychczasowych warunków technicznych świadczenia 
usług. 
 

B. Zasady zawierania umów. 
 

§ 12. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek 
osoby, posiadającej tytuł prawny do korzystania z 
nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci 
znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

 
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba 

ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana 
przedstawić Przedsiębiorstwu dokument określający 
aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości. 

 
3. JeŜeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł 

prawny osoby składającej wniosek do władania 
nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłoŜyć 
dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeŜeniem ust. 4. 

 
4. Umowa moŜe być zawarta równieŜ z osobą, która 

korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym, a  korzysta z przyłączonej nieruchomości. 

 
5. Przedsiębiorstwo moŜe określić wzór wniosku o 

zawarcie umowy. 
 
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do 

pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie 
przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu 
poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo 
wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za 
naleŜności powstałe w związku ze świadczeniem usług 
przez Przedsiębiorstwo. 
 

§ 13. 1. Umowa moŜe być zawarta z osobami 
korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku 
wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub 

zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków 
wielolokalowych. 

 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w 

szczególności: 
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym 

określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego 
lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie 
umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem, 

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób 
korzystających z lokali o zasadach rozliczania róŜnic 
oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz 
Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat, 

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w 
budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, 
wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów 
czerpalnych. 

 
3. Przedsiębiorstwo moŜe określić wzór wniosku, o 

którym mowa w ust. 1. 
 
4. W terminie 21 dni od dnia złoŜenia kompletnego 

wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać 
informację techniczną określającą wymagania techniczne. 

 
§ 14. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w 

terminie 21 dni od dnia złoŜenia wniosku o zawarcie 
umowy. 

 
C. Zasady rozwi ązywania umów. 

 
§ 15. Umowa moŜe być rozwiązana: 

 
  1) przez stronę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

określonego w umowie. Rozwiązanie przez Odbiorcę 
umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez 
złoŜenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie 
Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia 
listem poleconym, 

 
  2) bez wypowiedzenia w przypadku, gdy: 

a) Odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa 
okresy obrachunkowe następujące po dniu 
otrzymania upomnienia w sprawie 
uregulowania zaległej opłaty, 

b) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia 
wymogów określonych w przepisach prawa 
lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub 
pominięcie urządzenia pomiarowego, 

c) stwierdzono nielegalny pobór wody lub 
nielegalne odprowadzanie ścieków przy 
celowo uszkodzonych wodomierzach lub 
urządzeniach pomiarowych. 

 
§ 16. 1. Umowa moŜe być rozwiązana w drodze 

porozumienia stron. 
 
2. Umowa zawarta na czas określony ulega 

rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została 
zawarta. 

 
§ 17. Umowa wygasa w przypadku: 

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną, 
2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z 

nieruchomości, 
3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu 

likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej 
przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na 
prowadzenia działalności. 
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§ 18. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, 

przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza 
wodociągowego lub/i kanalizacyjnego oraz demontuje 
wodomierz główny. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Sposób rozlicze ń w oparciu o ceny i stawki opłat 

ustalone w taryfach. 
 

§ 19. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez 
Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług wyłącznie w oparciu 
o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach. 

 
§ 20. Długość okresu obrachunkowego określa 

umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niŜ jeden 
miesiąc i nie dłuŜszy niŜ sześć miesięcy. 

 
§ 21. 1. Wejście w Ŝycie nowych taryf nie stanowi 

zmiany umowy. 
 
2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek 

opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do 
wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego 
informowania Odbiorców o ich wysokości. 

 
3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie 

obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i 
stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną 
umowy. 
 

§ 22. 1. Podstawą obciąŜenia Odbiorcy naleŜnościami 
za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura 
lub dowód wpłaty. 

 
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym 

Odbiorcami są równieŜ osoby korzystające z 
poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia 
odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego 
budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z 
lokali. 
 

3. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeŜeń, co do 
wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

 
4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, nadpłatę 

zalicza się na poczet przyszłych naleŜności lub na 
pisemne Ŝądanie Odbiorcy  zwraca się ja w terminie 14 
dni od dnia złoŜenia wniosku w tej sprawie. 

 
§ 23. W przypadku niesprawności wodomierza 

głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku 
moŜliwości ustalenia na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości 
świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub 
odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie 
średniego zuŜycia wody i/lub odprowadzanych ścieków w 
całym okresie przed stwierdzeniem niesprawności 
wodomierza, i/lub urządzenia pomiarowego. 

 
§ 24. 1. JeŜeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych 

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie 
braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych 
ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, 
ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego. 

 
2. JeŜeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz 

urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do 
urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń 

pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest 
ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i 
wodomierza głównego. 

 
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca 

jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny 
koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji. 
 

ROZDZIAŁ V 
Warunki przył ączania do sieci. 

 
§ 25. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej 

nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o 
przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej: 
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, 
2) adres do korespondencji, 
3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego 

rejestru wskazujący na sposób reprezentacji 
podmiotu, 

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń słuŜących do 
odbioru usług, 

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej 
przeznaczenia oraz charakterystyki zuŜycia wody, 

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych 
ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców 
ścieków przemysłowych, równieŜ jakości 
dostarczanych ścieków oraz zastosowanych lub 
planowanych do zastosowania urządzeń 
podczyszczających), 

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana 
woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w 
szczególności określenie jej powierzchni, sposobu 
zagospodarowania, i przeznaczenia, 

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia 
poboru wody i dostarczania ścieków. 

 
§ 26. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 25, osoba 

ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć: 
  1) dokument określający stan prawny nieruchomości, 

której dotyczy wniosek, 
 
  2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie 

nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem 
istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

 
2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i 

bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku. 
 
§ 27. 1. JeŜeli są spełnione warunki techniczne, 

umoŜliwiające podłączenie do sieci, Przedsiębiorstwo w 
terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego 
wniosku, o którym mowa w art. 25 wraz z kompletem 
załączników, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie 
do nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki 
przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. 
W razie braku moŜliwości podłączenia nieruchomości do 
sieci, Przedsiębiorstwo, w terminie 21 dni od otrzymania 
wniosku, o którym mowa w art. 21, informuje o tym osobę 
ubiegającą się o podłączenie, wskazując na powody, które 
uniemoŜliwiają podłączenie. 

 
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co 

najmniej: 
1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia 

nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania 
wodomierza głównego i/lub urządzenia 
pomiarowego, 
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2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do 
nieruchomości z podziałem na poszczególne cele, 

3) określać maksymalną ilość ścieków 
odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość, 

4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości 
dokumentów, jakie powinna przedłoŜyć osoba 
ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz 
podmiotach, z jakimi naleŜy uzgodnić, lub do jakich 
naleŜy zgłosić fakt przyłączenia lub projekt 
przyłącza, 

5) wskazywać okres waŜności wydanych warunków 
przyłączenia, nie krótszy niŜ 1 rok. 

 
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 moŜe określać: 

1) parametry techniczne przyłącza, 
2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w 

przypadku gdy wnioskodawca proponuje pomiar 
ilości odprowadzanych ścieków inaczej niŜ na 
podstawie odczytów ilości pobieranej wody, 
urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości 
odprowadzanych ścieków, lub teŜ wodomierzy do 
mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się 
ścieków do kanalizacji. 

 
4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie 

„Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacyjnej”, winno odpowiadać rzeczywiście 
poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom 
przygotowania tego dokumentu. 

 
§ 28. 1. „Warunków przyłączenia do sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” wydawane osobie 
ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej 
osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie 
przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale 
równieŜ obowiązek wybudowania przez przyszłego 
Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych 
i/lub kanalizacyjnych. 

 
2. W sytuacji współfinansowania przez osobę 

ubiegającą się o przyłączenie, budowy urządzeń 
wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana 
między Przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb i 
zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo 
części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą 
się o przyłączenie. 

 
3. Odpłatne przejęcie moŜe polegać na przeniesieniu 

na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, jak 
równieŜ na zawarciu umowy obligacyjnej, a w 
szczególności umowy dzierŜawy, a takŜe prawno-
rzeczowej, w szczególności ustanowieniu uŜytkowania, w 
sposób umoŜliwiający Przedsiębiorstwu korzystanie z 
urządzenia. 

 
4. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia 

wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej 
się o przyłączenie. 

 
5. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 pod rygorem 

niewaŜności winna być zawarta w formie pisemnej. 
 
6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, 

co najmniej: 
1) termin wybudowania urządzenia, 
2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać, 
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez 

Przedsiębiorstwo, 
4) zasady wyceny inwestycji, 

5) formę prawną przejęcia urządzenia przez 
Przedsiębiorstwo, 

6) termin przejęcia urządzenia, 
7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za 

przeniesienie własności urządzenia lub termin i 
zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie 
przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie 
umowy nie przenoszącej prawa własności, 

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań. 
 

§ 29. 1. Warunkiem przystąpienia do prac 
zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest 
pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji 
technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych 
prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez 
Przedsiębiorstwo kontroli robót. 

 
2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest 

wymagane, jeŜeli przyłączenia do sieci dokonuje 
Przedsiębiorstwo, które wydało „Warunki przyłączenia do 
sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” dla danej 
nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę 
odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi 
Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada 
osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz 
planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez 
Przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie moŜe być 
wyŜszy o więcej niŜ 10 % w stosunku do sumy kosztów 
przedłoŜonych osobie ubiegającej się o przyłączenie do 
tych prac. 

 
3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości 

do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o 
którym mowa w ust. 1 przedkłada Przedsiębiorstwu 
odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych 
dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza 
nieodpłatnie kaŜdej osobie ubiegającej się o podłączenie 
do nieruchomości wraz z wydanymi „Warunki przyłączenia 
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. 
 

4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o 
którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złoŜenia 
kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, 
o którym mowa w ust. 3. 
 

§ 30. Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo 
dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem 
spełnienia warunków technicznych. 
 

ROZDZIAŁ VI 
Techniczne warunki okre ślające mo Ŝliwo ść dost ępu 

do usług wodoci ągowo-kanalizacyjnych. 
 

§ 31. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić 
przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, jeŜeli w wyniku 
przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, Ŝe nie 
zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w 
szczególności jeŜeli zabraknie wymaganych zdolności 
produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni 
ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów 
dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. 

 
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia 

nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, jeŜeli przyłączenie do sieci spowoduje 
obniŜenie poziomu usług w stopniu takim, Ŝe nie będą 
spełnione wymagania określające minimalny poziom 
usług. 
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3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia 
do sieci, jeŜeli nie posiada technicznych moŜliwości 
świadczenia usługi. 

 
4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w 

przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 

ROZDZIAŁ VII 
Sposób dokonywania odbioru przez przedsi ębiorstwo 

wykonanego przył ącza. 
 

§ 32. 1. W ramach prac związanych z odbiorem 
przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia 
zgodności wykonanych prac z wydanymi przez 
Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci 
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” oraz z projektem 
przyłącza. 

 
2. JeŜeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 

i/lub kanalizacyjnej” obejmowały równieŜ obowiązek 
wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków 
własnych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, 
to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza moŜe 
być wcześniejszy odbiór tych urządzeń. 

 
3. Określone w warunkach przyłączenia próby i 

odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy 
udziale upowaŜnionych przedstawicieli stron. 

 
4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem 

przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające 
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) naleŜy 
zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

 
5. Przed zasypaniem naleŜy wykonać operat 

geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach 
technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden 
dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a drugi do 
odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją 
dokumentacji geodezyjnej. 
 

§ 33. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez 
przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego 
termin, na nie dłuŜej niŜ trzy dni po dacie  zgłoszenia. 

 
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są 

potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach. 
 

§ 34. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru 
określa Przedsiębiorstwo. 

 
§ 35. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza 

powinno zawierać co najmniej: 
  a)   dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza, 
b) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę, 
c) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci 

eksploatowanej. 
 

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien 
zawierać co najmniej: 
a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru 

(średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia), 
b) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza 

kanalizacyjnego, 
c) skład i podpisy członków komisji dokonującej 

odbioru, 
d) uwagi dotyczące róŜnic pomiędzy projektem a 

realizacją przyłącza. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób 

post ępowania w przypadku niedotrzymania ci ągłości 
lub odpowiednich parametrów świadczonych usług. 

 
§ 36. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do 

udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących: 
  1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę 

umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków, 

  2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców, 

  3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w 
odprowadzaniu ścieków, 

  4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych, 

  5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 
 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za 
pośrednictwem telefonu, faksu bądź innych środków 
przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakŜe w terminie nie 
dłuŜszym niŜ 3 dni. 

 
3. JeŜeli prośba o udzielenie informacji została 

przedłoŜona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie  w 
terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba Ŝe osoba 
zwracająca się o informacje wyraźnie zaznaczyła, iŜ 
informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych 
w ust. 2. 

 
4. JeŜeli udzielenie informacji wymaga ustaleń 

wymagających okresów dłuŜszych niŜ terminy wskazane 
w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów 
wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, 
która złoŜyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny 
termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w Ŝadnym 
wypadku nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia złoŜenia 
prośby. 

 
§ 37. 1. KaŜdy Odbiorca ma prawo zgłaszania 

reklamacji dotyczących sposobu wykonania przez 
Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości 
świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi. 

 
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. 
 
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć 

reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuŜszym 
jednak niŜ 14.od dnia złoŜenia w siedzibie 
Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 
paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio. 
 

§ 38. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do 
wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za 
kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o 
przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i 
rozpatrywanie reklamacji. 

 
2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: 

imienne wskazanie pracowników upowaŜnionych do 
kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o 
przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania 
reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich 
pracy winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa 
i podawana do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem 
nowych taryf. 
 

§ 39. 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być 
udostępnione wszystkim zainteresowanym: 
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  1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i 
stawek opłat, 

  2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie 
Gminy, 

  3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości 
wody, 

  4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z 
wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na 
podstawie umowy. 

 
2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją 
siedzibą, z zastrzeŜeniem obowiązku dołączenia do 
umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej 
wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat. 
 

§ 40. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek 
poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub 
ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo 
przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni. 

 
2. Przedsiębiorstwo ma równieŜ obowiązek 

niezwłocznego poinformowania Odbiorców, w sposób 
zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych 
przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas 
ich trwania przekracza 6 godzin. 

 
3. W przypadku budynków wielolokalowych, 

Przedsiębiorstwo moŜe o zdarzeniach wskazanych w ust. 
2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę 
nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w 
dostawie wody nie przekracza 12 godzin. 
 

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w 
dostawie wody przekraczającej 12 godzin 
Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy 
punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie 
Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu 
poboru wody. 
 

§ 41. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub 
wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z waŜnych 
powodów, a w szczególności, jeŜeli jest to uzasadnione, 
potrzebą ochrony Ŝycia lub zdrowia ludzkiego, środowiska 
naturalnego, potrzebami przeciwpoŜarowymi, a takŜe 
przyczynami technicznymi. 

 
2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za 

szkody powstałe w związku ze wstrzymaniem lub 
ograniczeniem świadczenia usług, chyba Ŝe nie ponosi 
winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w 
szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie 
świadczenia usług wynikały z: 
  1) działania siły wyŜszej, a zwłaszcza sił przyrody, 
  2) działania lub zaniechania osób, lub podmiotów, za 

które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, 
w tym samego Odbiorcy, 

  3) potrzeby ochrony Ŝycia lub zdrowia ludzkiego oraz 
środowiska naturalnego, a takŜe potrzeb 
przeciwpoŜarowych. 

 
3. Przedsiębiorstwo moŜe odciąć dostawę wody lub 

zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeśli przyłącze 
wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano 

niezgodnie z przepisami prawa oraz w przypadkach, o 
których mowa w § 15 pkt 2. Przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody 
z przyczyn, o których mowa w § 15 pkt 2 jest obowiązane 
do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu 
poboru wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi i 
poinformowania o moŜliwościach korzystania z tego 
punktu. 

 
4. Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia wody lub 

zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i 
sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru 
wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, 
wójta gminy oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni 
przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub 
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 

 
5. Koszt ponownego podłączenia ponosi Odbiorca. 

 
ROZDZIAŁ IX 

Warunki dostawy wody na cele przeciwpo Ŝarowe. 
 

§ 42. Woda do celów przeciwpoŜarowych dostępna 
jest z urządzeń wodociągowych posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów 
przeciwpoŜarowych zainstalowanych na sieci 
wodociągowej. 

 
§ 43. Zapewnienie dostawy wody na cele 

przeciwpoŜarowe następuje na podstawie umowy 
zawieranej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem i 
jednostką straŜy poŜarnej. 

 
§ 44. W kalkulacji ceny za wodę pobierana na cele 

przeciwpoŜarowe poprzez urządzenia usytuowane na 
terenie publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty 
utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia 
wymaganych zdolności dostawczych hydrantów 
powiększone o marŜę zysku. 

 
§ 45. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpoŜarowe 

wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na 
podstawie pisemnych informacji składanych przez 
jednostkę straŜy poŜarnej w umownie ustalonych 
okresach. 

 
§ 46. W przypadku poboru wody na cele 

przeciwpoŜarowe z urządzeń wodociągowych, którymi 
woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka 
niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o 
ilości wody pobranej. 

 
§ 47. NaleŜnościami za wodę pobraną na cele 

przeciwpoŜarowe Przedsiębiorstwo obciąŜa gminę. 
 

ROZDZIAŁ X 
Postanowienia ko ńcowe. 

 
§ 48. W sprawach nie objętych niniejszym 

regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w 
szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. 
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi 
na podstawie ustawy. 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 26   Poz.  
 

- 1756 - 

562 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/218/05 

Rady Powiatu w Nidzicy 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu okre ślającego wysoko ść stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczyci elom 

dodatków: za wysług ę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysoko ść i warunki wypłacania 

innych składników wynagrodzenia wynikaj ących ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczan ia wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny dora źnych zast ępstw, a tak Ŝe wysoko ść nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyzna wania i wypłacania. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592, ze zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a i art. 54 ust. 
3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze 
zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. Nr 22 z 2005 r., poz. 181) po uzgodnieniu ze 
związkami  zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 
innych składników wynagrodzenia wynikających ze 

stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania w brzmieniu określonym w 
załączniku do uchwały. 

 
§ 2. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. do 

31 grudnia 2006 r. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2006 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Tadeusz Miller 

 
 
 
 
 
Załącznik 
do uchwały Nr XXXVIII/218/05 
Rady Powiatu w Nidzicy 
z dnia 28 grudnia 2005 r. 

 
REGULAMIN 

okre ślający wysoko ść stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczyci elom dodatków: za wysług ę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz w ysoko ść i warunki wypłacania innych składników 

wynagrodzenia wynikaj ących ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczan ia wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny dora źnych zast ępstw, a tak Ŝe wysoko ść nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 

szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 
 

 
Podstawa prawna: 

  1) art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 1997 r. 
Nr 56, poz. 357; z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162 
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, 
poz. 291); 

  2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. 
U. Nr 22 z 2005 r., poz. 181). 

 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 

 
§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach  prowadzonych 
przez powiat Nidzicki. 

 
2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego: 
 
  1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: 
a) za wysługę lat, 
b) motywacyjnego, 
c) funkcyjnego, 
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d) za warunki pracy, 
 
  2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 
zastępstw, 

 
  3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy. 
 

3. Regulamin niniejszy określa takŜe wysokość 
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania. 

 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliŜszego 

określenia jest mowa o: 
 
  1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin 

określający wysokość oraz szczególne warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za 
niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady 
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za 
godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość oraz 
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego, 

 
  2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z 

dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 
1997 r. Nr 56, poz. 357: z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 
162 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i 
Nr 22, poz. 291), 

 
  3) rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za 
pracę w dniu wolnym od pracy, 

 
  4) organie prowadzącym szkołę lub placówkę oświatową 

- rozumie się przez to Powiat Nidzicki, 
 
  5) szkole - naleŜy przez to rozumieć szkołę lub placówkę, 

dla której organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki, 
 
  6) dyrektorze  lub wicedyrektorze - naleŜy rozumieć 

dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej 
samorządu terytorialnego, o której mowa w § 1 ust. 1 
Regulaminu, 

 
  7) nauczycielach bez bliŜszego określenia - rozumie się 

przez to nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 1 
Regulaminu, 

 
  8) roku  szkolnym - naleŜy przez to rozumieć okres pracy 

szkoły, placówki oświatowej od 1 września danego 
roku do 31 sierpnia roku następnego, 

 
  9) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub 

grupę, 
 
  10) uczniu - rozumie się przez to takŜe wychowanka, 
 
  11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - 

naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin, o którym mowa § 1 ust. 1 
rozporządzenia, 

 

  12) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się 
przez to Zarząd Oddziału ZNP w Nidzicy i 
Międzyszkolną Komisję Oświaty NSZZ „Solidarność" 
działające na terenie powiatu nidzickiego. 

 
ROZDZIAŁ II 

DODATEK ZA WYSŁUG Ę LAT. 
 

§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat 
w wysokość i na zasadach określonych art. 33 ust. 1 
ustawy Karta Nauczyciela, § 5 rozporządzenia i na 
warunkach określonych w § 4 Regulaminu. 

 
§ 4. 1. Dodatek przysługuje: 

 
  1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki 
tego dodatku, jeŜeli nabycie nastąpiło w ciągu 
miesiąca, 

 
  2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub 

wyŜszej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca. 
 

2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla 
poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel 
otrzymuje wynagrodzenie, chyba Ŝe przepis szczególny 
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje równieŜ za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy 
wskutek choroby bądź konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym 
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

 
3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za 

wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach o 
jakich mowa w § 3 określa: 
 
  1) nauczycielowi - dyrektor szkoły, 
 
  2) dyrektorowi - Starosta. 
 

4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty 
wynagrodzenia. 
 

ROZDZIAŁ III 
DODATEK MOTYWACYJNY. 

 
§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny 

na warunkach ogólnych określonych w § 4 rozporządzenia 
oraz wysokości i na warunkach, i zasadach określonych w 
§ 6 - 10 Regulaminu. 

 
§ 6. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku 

motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Nidzicki jednego całego 
poprzedniego roku szkolnego, z zastrzeŜeniem ust. 2. 

 
2. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje 

nauczycielowi staŜyście. 
 
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 

motywacyjnego jest: 
 
  1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: 
a) osiąganie w pracy dydaktyczno wychowawczej 

pełnej realizacji programu nauczania oraz 
wprowadzanie nowych treści, korelacji treści 
programowych z innymi przedmiotami, a takŜe 
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uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 
moŜliwości oraz warunków pracy nauczyciela, 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 
potwierdzonych wynikami albo sukcesami w 
konkursach przedmiotowych i artystycznych, 
zawodach sportowych, olimpiadach, itp., 

b) stosowanie róŜnorodnych metod nauczania oraz 
porównywanie efektywności stosowanych metod, 

c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w 
zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, 

d) prowadzenie  lekcji otwartych w ramach prac 
zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy, 

e) umiejętne rozwiązywanie problemów 
wychowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

f) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 

g) prowadzenie działalności mających na celu 
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej, 

 
  2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z 

powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w 
szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do 

przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w 

doskonaleniu warsztatu pracy oraz  róŜnych 
formach doskonalenia zawodowego, 

c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego, 
d) opracowywanie publikacji naukowych związanych 

z warsztatem pracy, 
e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
f) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy 

dydaktycznej, 
g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i 

pedagogicznej, 
h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń 

słuŜbowych, 
i) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

 
  3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 

pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 
 
  4) 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. 

 
§ 7. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego 

dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 6 w ust. 3 jest 
spełnienie następujących kryteriów: 
 
  1) tworzenie warunków do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, 

wyposaŜenie w środki dydaktyczne, sprzęt, 
organizowanie działalności administracyjnej, 
gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i 
czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich 
warunków bhp i p.poŜ., 

 
  2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w 

tym równieŜ pozyskiwanie środków pozabudŜetowych, 
 
  3) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów 

technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, 
czystość i estetyka szkoły, 

 
  4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie 

zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych 
pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń 
socjalnych, dyscyplina pracy, 

 
  5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: 

realizacja programów nauczania, ocena pracy 
nauczycieli, opieka nad nauczycielami 
rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do 
innowacji i eksperymentów, motywowanie do 
doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i 
wniosków organów nadzoru pedagogicznego, 

 
  6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie 

realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych  oraz 
realizacja zaleceń i wniosków  organu prowadzącego, 

 
  7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole słuŜącej 

realizacji statutowych zadań przez podległych 
pracowników, 

 
  8) współpraca z organami szkoły i związkami 

zawodowymi, 
 
  9) pozostałe obowiązki: 

a) przestrzeganie regulaminu pracy, 
b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek, 
c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu 

problemów, 
d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań 

dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki, 
samodzielne wykonywanie pomocy 
dydaktycznych). 

 
§ 8. 1. Ustala się łączną pulę środków finansowych 

przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w 
poszczególnych szkołach w wysokości 5 % kwoty 
planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu 
nauczycieli zatrudnionych w danej szkole z wyłączeniem 
wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów i wicedyrektorów. 

 
2. Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla 

dyrektorów szkół określa się w wysokości 30 % jego 
wynagrodzenia zasadniczego. 

 
3. Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla 

wicedyrektorów szkół określa się w wysokości 18 % ich 
wynagrodzenia zasadniczego. 

 
4. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w 

ramach przyznanych w budŜecie szkoły środków. 
 
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 

określony, nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie dłuŜszy niŜ 
jeden rok  szkolny . Dodatek motywacyjny przyznaje się 
na okresy: wrzesień-luty i marzec-sierpień. 
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6. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły  stanowi 
wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, 
którego wartość zawiera się od 0 % do 30 %. 
 

§ 9. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje: 
 
  1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 

ust. 3 dyrektor szkoły, 
 
  2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 

ust. 3 i § 7 Starosta. 
 

2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której 
uzupełnia etat. 

 
3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej 

szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek 
motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel 
został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora 
szkoły poprzedniej. 

 
4. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 

i dyrektorów szkół następuje po uprzednim zasięgnięciu 
opinii zakładowych organizacji związkowych. 

 
5. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego  

nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w 
formie pisemnej. 

 
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w 

terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 

§ 10. Dodatek motywacyjny nie przysługuje 
nauczycielom: 
 
  1) staŜystom w okresie odbywania staŜu, 
 
  2) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami 

Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela - przez okres 
12 miesięcy od daty udzielenia kary, 

 
  3) za okres urlopu na poratowanie zdrowia, 
 
  4) w okresie przybywania w stanie nieczynnym. 
 

ROZDZIAŁ IV 
DODATEK FUNKCYJNY.  

 
§ 11. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono 

stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły 
przysługuje dodatek funkcyjny. 

 
2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ: 

 
  1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo 

klasy, 
 
  2) nauczycielowi, za analizę i ocenę pisemnych prac 

uczniowskich z języka polskiego, 
 
  3) nauczycielowi za sprawowanie funkcji: 

a) opiekuna staŜu, 
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela 

konsultanta. 
 

§ 12. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkole potwierdzone w statucie szkoły 
przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, Ŝe: 
 
  1) dyrektorowi - w wysokości nie mniej niŜ 260,00 zł, 
 
  2) wicedyrektorowi - w wysokości nie mniej niŜ 190 zł, 
 
 3) kierownikowi szkolenia praktycznego - w wysokości 

nie mniej niŜ 120,00 zł, 
 
  4) kierownikowi internatu - w wysokości nie mniej niŜ 

120,00 zł, 
 
  5) inne funkcje kierownicze - w wysokości nie mniej niŜ 

120,00 zł. 
 

2. Wysokość  dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o 
których mowa w § 11 ust. 2 ustala się za: 
 
  1) wychowawstwo  klasy - w  wysokości   50,00 zł, 
 
  2) analizę i ocenę prac pisemnych z języka polskiego - w 

wysokości  36,00 zł, 
 
  3) funkcję opiekuna staŜu - w  wysokości 32,00 zł, 
 
  4) funkcję doradcy metodycznego - w wysokości 

315,00 zł, 
 
  5) funkcję nauczyciela konsultanta - w wysokości 

450,00 zł. 
 

§ 13. 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek 
funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 
dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyŜszy, z 
zastrzeŜeniem ust. 2. 
 

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 
dodatków, o których mowa § 11 ust. 2, nauczycielowi 
przysługuje dodatek funkcyjny z kaŜdego tytułu. 

 
3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków 

opiekuna staŜu przysługują za kaŜda osobę odbywającą 
staŜ i powierzoną danemu nauczycielowi. 

 
4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy 

przysługuje za kaŜdą klasę powierzoną nauczycielowi 
niezaleŜnie od wymiaru czasu pracy  nauczyciela. 

 
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora 

szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi 
szkoły), któremu powierzono obowiązki kierownicze w 
zastępstwie. 
 

§ 14. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku 
funkcyjnego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 uwzględnia 
się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę 
kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, 
zmianowość, złoŜoności zadań wynikających z 
zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz 
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich 
szkoła funkcjonuje, a w szczególności: 
 
  1) wielkość szkoły, a w tym: 

a) liczbę uczniów, 
b) liczbę oddziałów, 
c) zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicznych i 

niepedagogicznych), 
d) ilość budynków i ich lokalizacja, 
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  2) warunki organizacyjne i złoŜoność zadań wynikających 

z funkcji kierowniczej, a w szczególności: 
 

a) wyposaŜenie w pomoce dydaktyczne, 
 
b) prowadzenie w szkole stołówki, 
 
c) stan bazy dydaktycznej, 
 
d) liczbę stanowisk kierowniczych , 
 
e) wieloprofilowość kształcenia, 
 
f) posiadanie internatu - ilość mieszkańców, 

 
  3) wyniki pracy szkoły. 
 

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla 
dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną 
liczbę oddziałów. 
 

§ 15. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 
1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa 
klasy lub funkcji (opiekuna staŜu lub doradcy 
metodycznego lub nauczyciela konsultanta), a jeŜeli 
powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od 
tego dnia. 

 
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 

kierownicze w szkole 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 dnia miesiąca - od tego dnia. 

 
3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 11 ust. 1 i 

2, nie przysługują  w okresie nieusprawiedliwionej 
nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla  poratowanie 
zdrowia, w okresie, za który 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, a jeŜeli zaprzestanie 
pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca; od tego dnia. 

 
§ 16. 1. Dodatek funkcyjny przyznaje: 

 
  1) nauczycielowi - dyrektor szkoły, 
 
  2) dyrektorowi szkoły - Starosta. 
 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wymaga 
uprzedniego zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje 
związkowe zrzeszające nauczycieli. 

 
3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 

wypłaty wynagrodzenia. 
 

ROZDZIAŁ V 
DODATEK ZA WARUNKI PRACY.  

 
§ 17. Nauczycielom pracującym w trudnych 

warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki 
pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty 
Nauczyciela, § 8 rozporządzenia  i na warunkach 
określonych w § 18, 19 i 20 Regulaminu. 

 
§ 18. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach 

łączonych w szkołach przysługuje dodatek w wysokości 
25 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny 
ponadwymiarowe, za kaŜdą  przepracowaną w tych 
klasach godzinę. 

 
§ 19. Nauczycielom pracującym w warunkach 

trudnych przysługuje dodatek w wysokości: 
 
  1) dla nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznej 

- 7,5 %, 
 
  2) dla nauczycieli szkół specjalnych i prowadzących 

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - w wysokości - 
20 %  

wynagrodzenia zasadniczego. 
 

§ 20. 1. Nauczycielom pracującym w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w art. 34 ust. 3 
Karty przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości: 
 
  1) 30 zł miesięcznie - przy I stopniu szkodliwości, 
 
  2) 40 zł miesięcznie - przy II stopniu szkodliwości, 
 
  3) 50 zł miesięcznie - przy III stopniu szkodliwości. 
 

2. Nauczycielom wykonującym pracę w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia dodatek wypłaca się, jeŜeli: 
 
  1) stęŜenia lub natęŜenia czynników szkodliwych dla 

zdrowia przekraczają najwyŜsze dopuszczalne normy 
lub niemoŜliwe jest zachowanie innych higienicznych 
norm pracy, 

 
  2) oraz praca jest wykonywana w tych warunkach przez 

co najmniej 40 godzin w miesiącu. 
 

3. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych 
przyznaje się na podstawie wyników badań środowiska 
pracy, przeprowadzonych przez jednostkę upowaŜnioną 
do tego rodzaju badań, stwierdzających, Ŝe praca jest 
wykonywana w warunkach, o których mowa w ust. 2. 

 
4. Dodatek przyznaje się na okres przejściowy do 

czasu poprawy warunków pracy przez wyeliminowanie lub 
ograniczenie szkodliwości uzasadniających przyznanie 
dodatku. 

 
5. Dodatek wypłaca się za czas faktycznego 

wykonania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz za 
okres: 
 
  1) urlopu wypoczynkowego, 
 
  2) urlopu macierzyńskiego, 
 
  3) choroby trwającej nie dłuŜej niŜ 3 miesiące, 
 
  4) niewykonywania pracy z innych przyczyn, za które to 

okresy przysługuje wynagrodzenie jak za urlop 
wypoczynkowy. 

 
6. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w 

warunkach szkodliwych dla zdrowia i dodatku za pracę w 
trudnych warunkach albo dodatku za pracę w warunkach 
uciąŜliwych przysługuje prawo do obu tych dodatków. 

 
§ 21. 1. Dodatek za warunki pracy przyznaje: 
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  1) nauczycielowi - dyrektor szkoły, 
 
  2) dyrektorowi szkoły - Starosta. 
 

2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z 
dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 

ROZDZIAŁ VI 
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE 

I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW. 
 

§ 22. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 
ust. 3 i ust. 6 Karty, na zasadach określonych w art. 35 
Karty, przysługuje wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe. 

 
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania 
nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 
 

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została 
zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) 
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych 
nauczyciela. 

 
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 

realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których 
mowa w ust. 3, uzyskuje się mnoŜąc odpowiedni wymiar 
godzin przez 4,16 z  zaokrągleniem do pełnych godzin w 
ten sposób, Ŝe za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a 
co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 
 

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
przydzielone w planie organizacyjnym  nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu 
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku 
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku 
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w 
pracy z wyjątkiem: 
 
  1) opieki nad zdrowym dzieckiem, 
 
  2) urlopu okolicznościowego  określonego  Kodeksem 

pracy, 
 
  3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w 

celu kształcenia i doskonalenia, 
 
  4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do 

wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego 
funkcji związkowej. 

 
6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu 

Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel 
nie mógł ich realizować z przyczyn leŜących po stronie 
pracodawcy, a w szczególności w związku z: 
 
  1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 
 
  2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy, 
 

  3) rekolekcjami, 
 
  4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej, 
 
  5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającej 

nie dłuŜej niŜ tydzień, 
traktuje się jako godziny faktycznie odbyte. 
 

7. 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 liczby godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy 
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy 
dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za 
kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub 
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie 
w takim tygodniu, nie moŜe być większa niŜ liczba godzin 
przydzielonych w planie organizacyjnym. 

 
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w 

ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu 
organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny 
ponadwymiarowe. 
 

§ 23. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych 
zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 22 ust. 2, 3, 
4 Regulaminu. 

 
§ 24. 1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową 

określa: 
 
  1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły, 
 
  2) dla dyrektora - Starosta. 
 

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin 
doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu 
przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły. 

 
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za 

godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z 
dołu. 
 

ROZDZIAŁ VII 
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD. 

 
§ 25. 1. W budŜecie powiatu tworzy się specjalny 

fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1,0 % 
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego: 
 
  1) 20 % przeznacza się na nagrody organu 

prowadzącego, 
 
  2) 80 % przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły. 
 

2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli 
ze specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 
zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty reguluje odrębny regulamin. 
 

ROZDZIAŁ IX 
DODATEK MIESZKANIOWY. 

 
§ 26. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 

niŜszym niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego 
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wymiaru godzin w Zespole Szkół Rolniczych i 
Ogólnokształcących w Jagarzewie i posiadającemu 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 
przysługuje dodatek mieszkaniowy. 

 
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 
  1) przy 1 osobie w rodzinie - 51,00 zł, 
  2) przy 2 osobach w rodzinie - 68,00 zł, 
  3) przy 3 osobach w rodzinie - 85,00 zł, 
  4) przy 4 i więcej osobach w rodzinie - 102,00 zł. 
 

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do 
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: 
  1) współmałŜonka, który nie posiada własnego źródła 

dochodu lub który jest nauczycielem, 
  2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym 

utrzymaniu nauczyciela, 
  3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małŜonka dzieci do ukończenia 18 
roku Ŝycia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły 
ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłuŜej 
jednak niŜ do ukończenia 21 roku Ŝycia, 

  4) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małŜonka niepracujące dzieci 
będący studentami, do czasu ukończenia studiów 
wyŜszych, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 26 roku 
Ŝycia, 

  5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego 
źródła dochodu. 

 
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o 

której mowa ust. 4 nauczyciel otrzymujący dodatek jest 
obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, 
dyrektor otrzymujący dodatek - Starostę. 

 
5. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącego 

takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w 
wysokości określonej w ust. 2. MałŜonkowie wspólnie 
określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten 
dodatek. 

 
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. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 

przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego 
pracodawcę. 
 

§ 27. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach: 
  1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
  2) korzystania z urlopu na poratowania zdrowia, 
  3) pozostawania w stanie nieczynnym, 
  4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
  5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego 

w odrębnych przepisach, 
  6) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem 
powołanym do słuŜby była zawarta umowa o pracę na 

czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do 
końca okresu, na który umowa ta była  zawarta. 

 
§ 28. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 

wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny 
wniosek nauczycieli będących współmałŜonkami, z 
uwzględnieniem § 26 ust. 4. 
 

2. Dodatek mieszkaniowy  określa: 
  1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły, 
  2) dla dyrektora - Starosta. 
 

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie 
z góry. 
 

ROZDZIAŁ X 
PRZEPISY KOŃCOWE. 

 
§ 29. 1. Określa się następujące formy stwierdzenia 

nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom 
świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3: 
  1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku 

pracy - jeŜeli świadczenie przysługuje od dnia 
nawiązania stosunku pracy, 

  2) odrębnym dokumentem - jeŜeli świadczenie 
przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania 
stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość, 

  3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie 
zasadnicze - jeŜeli wraz ze zmianą wynagrodzenia 
zasadniczego ulega równieŜ  zmianie wysokość 
świadczenia. 

 
2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub 

ustalenia nauczycielom świadczeń, o  jakich  mowa  w  
ust. 1, moŜna stosować łącznie do kilku świadczeń, w 
razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo 
stwierdzenia nabycia prawa. 

 
§ 30. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym 

wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 i 
3, przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 
zatrudnienia. 

 
§ 31. 1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę 

świadczeń, o których mowa § 1 ust. 2 stanowiących 
składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na 
wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, o 
którym mowa w § 1 ust. 3 naliczane są w planach 
finansowych poszczególnych szkół. 

 
2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o 

których mowa w § 1 ust. 2 i 3, nie moŜe przekroczyć 
kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o 
których mowa w ust. 1, bez ich zmiany. Organ 
prowadzący szkołę moŜe dokonać zwiększenia środków 
na wypłatę ww. świadczeń. 

 
§ 32. Regulamin wchodzi w Ŝycie w terminie i na 

warunkach określających wejście w Ŝycie uchwały. 
 
§ 33. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie 

zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz 
przepisy prawa pracy. 

 
§ 34. Regulamin został uzgodniony z Zarządem 

Oddziału ZNP w Nidzicy i Międzyszkolną Komisją Oświaty 
NSZZ „Solidarność” w Nidzicy. 
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563 

UCHWAŁA Nr XLIII/255/05 

Rady Miasta Bartoszyce 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo ściami stanowi ącymi własno ść Gminy Miejskiej Bartoszyce. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" i art. 40 ust. 2 
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami) Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Ustala się zasady gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Miejskiej Bartoszyce w zakresie nabycia, zbycia, 
obciąŜenia nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub 
najmu, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 
§ 2. Tracą moc: 

 
  1) uchwała Nr 257/XXXIX/98 Rady Miejskiej w 

Bartoszycach z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie 
określenia zasad gospodarki nieruchomościami, 

 
  2) uchwała Nr 95/XVIII/04 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 

4 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
257/XXXIX/98 Rady Miejskiej w Bartoszycach z dnia 
15 czerwca 1998r w sprawie określenia zasad 
gospodarki nieruchomościami. 

 
  3) uchwała Nr 245/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w 

Bartoszycach z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie 
ustalenia stawek procentowych opłaty rocznej z tytułu 

uŜytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących 
mienie komunalne gminy miejskiej Bartoszyce, 

 
  4) uchwała Nr 99/XIII/99 Rady Miejskiej w Bartoszycach 

z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie gospodarowania 
lokalami uŜytkowymi na terenie m. Bartoszyce, 

 
  5) uchwała Nr 221/XXX/01 Rady Miasta w Bartoszycach 

z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad 
sprzedaŜy lokali uŜytkowych w budynku byłej 
Przychodni ZOZ przy ul. Marksa Nr 10 w Bartoszycach 
oraz przyznania pierwszeństwa najemcom w ich 
nabywaniu. 

 
§ 3. Sprawy wszczęte na podstawie uchwał Rady 

Miasta Bartoszyce wymienionych w § 2 prowadzi się na 
podstawie niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Janusz Dąbrowski 

 
 
 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLIII/255/05 
Rady Miasta Bartoszyce 
z dnia 29 grudnia 2005 r. 

ZASADY 
GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE. 

 
Rozdział I 

Zasady Ogólne. 
 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
  1) ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(j.t. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. ze zmianami), 

  2) komisji Rady Miasta - naleŜy przez to rozumieć 
komisję Rady Miasta Bartoszyce, do zadań której 
naleŜą zagadnienia dotyczące gospodarowania 
mieniem komunalnym. 

 
§ 2. 1. W zakresie nie zastrzeŜonym dla Rady Miasta 

Bartoszyce w ustawie, w przepisach szczególnych oraz w 
niniejszej uchwale, nieruchomościami stanowiącymi 
własność Gminy Miejskiej Bartoszyce gospodaruje 
Burmistrz Miasta. 

 
2. Burmistrz zobowiązany jest do gospodarowania 

gminnym zasobem nieruchomości w sposób zgodny z 
zasadami prawidłowej gospodarki. 
 

§ 3. 1. Podstawę gospodarowania nieruchomościami 
stanowią zatwierdzone miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach 
zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonego 
na podstawie przepisów o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
2. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą 

być przedmiotem: 
- sprzedaŜy, 
- oddawania w uŜytkowanie wieczyste, 
- zamiany, 
- najmu, 
- dzierŜawy, 
- uŜyczenia, 
- obciąŜenia ograniczonymi prawami rzeczowymi, 
- wkładu niepienięŜnego (aportu) do spółek, 
- darowizny, 
- oddawania w trwały zarząd. 
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Rozdział II 
Nabywanie nieruchomo ści.  

 
§ 4. 1. Gmina nabywa nieruchomości oraz tworzy 

gminny zasób nieruchomości w celu realizacji zadań 
własnych. 

 
2. Nabycie nieruchomości wymaga zgody Rady 

Miasta. 
 

Rozdział III 
Zbywanie nieruchomo ści.  

 
§ 5. 1. Zbywanie nieruchomości następuje w trybie: 

  a) przetargowym, 
  b) bezprzetargowym. 
 

2. Podstawową formą zbycia jest tryb przetargowy. 
 
3. W trybie bezprzetargowym mogą być zbywane 

nieruchomości na zasadach określonych w ustawie, w 
niniejszej uchwale oraz w celu realizacji roszczeń 
wynikających z kodeksu cywilnego. 

 
4. Zgody Rady Miasta, wyraŜonej odrębną uchwałą 

wymaga: 
  a) zbycie nieruchomości w drodze darowizny, 
  b) zbycie na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek 

samorządu terytorialnego, 
  c) sprzedaŜ nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub 

innych jednostek samorządu terytorialnego za cenę 
niŜszą niŜ wartość rynkowa, 

  d) oddawanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 
lub innych jednostek samorządu terytorialnego w 
uŜytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej 
opłaty, 

  e) zbycie nieruchomości w drodze zamiany, 
  f) dokonywanie zamiany praw własności i uŜytkowania 

wieczystego nieruchomości między Skarbem Państwa 
lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego bez 
obowiązku dokonywania dopłat w przypadku róŜnej 
wartości zamienianych nieruchomości, 

  g) bezprzetargowe zbycie nieruchomości osobom 
fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą 
działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, 
leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, 
wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele 
niezwiązane z działalnością zarobkową, a takŜe 
organizacjom poŜytku publicznego na cele 
prowadzonej działalności poŜytku publicznego, 

  h) zbycie nieruchomości lub jej części o powierzchni 
powyŜej 300 m2, niezbędnej do poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
stanowiącej własność lub oddanej w uŜytkowanie 
wieczyste osobie, która zamierza te część nabyć, 
jeŜeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne 
nieruchomości, 

  i) wnoszenie nieruchomości jako wkładu niepienięŜnego 
(aportu) do spółek, 

  j) przekazywanie nieruchomości jako wyposaŜenie nowo 
tworzonej samorządowej osoby prawnej lub jako 
majątek tworzonej fundacji, 

  k) zbycie na rzecz zarządzającego specjalną strefą 
ekonomiczną, 

  l) zbycie na rzecz kościołów i związków wyznaniowych 
mających uregulowane stosunki z państwem, 

  ł) zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe lub realizację urządzeń infrastruktury 
technicznej albo innych celów publicznych, jeŜeli cele 

te będą realizowane przez podmioty, dla których są to 
cele statutowe i których dochody przeznacza się w 
całości na działalność statutową, 

  m) zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości w przypadku, gdy sprzedaŜ następuje 
na rzecz osoby, która dzierŜawi nieruchomość na 
podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, 
jeŜeli nieruchomość została zabudowana na 
podstawie pozwolenia na budowę. 

 
§ 6. UŜytkowanie wieczyste. 
 
1. Burmistrz Miasta kierując się połoŜeniem 

nieruchomości, jej szczególnym przeznaczeniem w planie 
zagospodarowania przestrzennego lub innymi waŜnymi 
względami moŜe przeznaczyć ją do oddania w 
uŜytkowanie wieczyste. Dotyczy to w szczególności 
gruntów: 
  a) zabudowanych obiektami budowlanymi 

przeznaczonymi do przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy, remontu lub rozbiórki, 

  b) zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi 
odbudowy lub remontu, 

  c) działek pod budownictwo mieszkaniowe. 
 

2. Nieruchomości gruntowe oddane w uŜytkowanie 
wieczyste będą sprzedawane uŜytkownikowi wieczystemu 
wyłącznie w przypadku, gdy zostały zagospodarowane 
zgodnie z zawartą umową. 

 
3. Nieruchomości oddawane będą w uŜytkowanie 

wieczyste na 99 lat, z zastrzeŜeniem: 
  a) nieruchomości zabudowane garaŜami lub 

przeznaczone pod zabudowę garaŜami oddawane 
będą w uŜytkowanie wieczyste na okres 40 lat, 

  b) w przypadku oddania w uŜytkowanie wieczyste 
nieruchomości na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, okres 
uŜytkowania wieczystego nabywanej nieruchomości 
ustala się odpowiednio do okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości przyległej, 

  c) w przypadku oddania w uŜytkowanie wieczyste 
ułamkowej części gruntu, jako prawa związanego z 
odrębną własnością lokali, okres uŜytkowania 
wieczystego ustala się odpowiednio do najdalszego 
terminu ustalonego dla pozostałych udziałów. 

 
4. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu 

oddania gruntu w uŜytkowanie wieczyste wynosi 25 % 
ceny gruntu, a w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego i 
związanego z nim udziału w prawie uŜytkowania 
wieczystego - 15 %. 

 
5. PodwyŜsza się stawkę procentową opłaty rocznej z 

tytułu uŜytkowania wieczystego za nieruchomości 
gruntowe przeznaczone pod zabudowę garaŜową – do 
5 % ceny gruntu. 
 

§ 7. 1. Przy sprzedaŜy nieruchomości gruntowych 
wpisanych do rejestru zabytków Rada Miasta Bartoszyce 
wyraŜa zgodę na zastosowanie bonifikaty w wys. 20 % 
ceny nieruchomości. 

 
2. Przy oddaniu w uŜytkowanie wieczyste 

nieruchomości gruntowych wpisanych do rejestru 
zabytków Rada Miasta Bartoszyce wyraŜa zgodę na 
zastosowanie bonifikaty w wys. 20 % od opłat z tytułu 
uŜytkowania wieczystego ustalonych zgodnie z art. 72 ust. 
2 i 3 pkt 5 ustawy. 
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§ 8. 1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze 
bezprzetargowej lub w drodze rokowań moŜe zostać 
rozłoŜona na raty na czas nie dłuŜszy niŜ 10 lat. 

 
2. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niŜ do 

dnia zawarcia umowy notarialnej i nie moŜe być niŜsza niŜ 
20 % ceny. 

 
3. W przypadku zbycia nieruchomości przed 

spłaceniem reszty ceny, przed zbyciem naleŜy uiścić 
resztę ceny. 

 
4. Pkt 1-3 nie mają zastosowania w przypadku 

oddania nieruchomości w uŜytkowanie wieczyste. 
 

Rozdział IV 
Sprzeda Ŝ lokali mieszkalnych i u Ŝytkowych. 

 
§ 9. 1. SprzedaŜ lokali mieszkalnych i uŜytkowych 

odbywa się na zasadach określonych przez Radę Miejską 
w odrębnych Uchwałach. 

 
2. Ustala się zasadę, Ŝe kaŜdy wolny lokal uŜytkowy, 

w budynkach gdzie rozpoczęta jest sprzedaŜ lokali, będzie 
przeznaczony do sprzedaŜy w drodze przetargu. 

 
3. Ustala się zasadę, Ŝe lokale mieszkalne znajdujące 

się w parterze budynków, po ich zwolnieniu, nie będą 
zasiedlane na zasadach najmu a będą przeznaczane do 
sprzedaŜy na lokale uŜytkowe. PowyŜsza zasada dotyczy 
budynków połoŜonych w strefie starego miasta określonej 
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 
PSOZ-IZA.5350-62/92 z dnia 5.11.1992 r. 
 

Rozdział V 
Obci ąŜanie nieruchomo ści gruntowych. 

 
§ 10. 1. ObciąŜanie nieruchomości ograniczonymi 

prawami rzeczowymi moŜe w szczególności polegać na: 
  a) oddaniu nieruchomości w uŜytkowanie, 
  b) ustanowieniu słuŜebności, 
  c) ustanowieniu hipoteki. 
 

2. Zgody Rady Miasta Bartoszyce, wymaga: 
  a) nieodpłatne obciąŜanie ograniczonymi prawami 

rzeczowymi na rzecz Skarbu Państwa lub innych 
jednostek samorządu terytorialnego, 

  b) obciąŜanie nieruchomości hipoteką. 
 

§ 11. Oddawanie nieruchomości w uŜytkowanie. 
 
1. Nieruchomość moŜe być oddana w uŜytkowanie w 

drodze przetargu. 
 
2. UŜytkowanie moŜe być ustanowione na okres do 

10 lat. 
 
3. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy uŜytkowania na czas nie dłuŜszy niŜ 
3 lata nie wymaga zgody Rady Miasta, z zastrzeŜeniem: 
  a) przedłuŜenie umowy uŜytkowania zawartej w trybie 

bezprzetargowym moŜe nastąpić za zgodą Rady 
Miasta wyraŜonej odrębną uchwałą. 

 
4. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy uŜytkowania na czas dłuŜszy niŜ trzy lata 
wymaga zgody Rady Miasta wyraŜonej odrębną uchwałą. 

 
5. ObciąŜanie nieruchomości uŜytkowaniem następuje 

za wynagrodzeniem w formie opłat rocznych. 

 
6. Stawki opłat rocznych z tytułu uŜytkowania 

nabytego w drodze bezprzetargowej, stosuje się 
analogicznie jak za trwały zarząd. 
 

Rozdział VI 
Wydzier Ŝawianie nieruchomo ści. 

 
§ 12. 1. WydzierŜawianie nieruchomości następuje w 

trybie: 
  a) przetargowym, 
  b) bezprzetargowym. 
 

2. Podstawową formą wydzierŜawiania nieruchomości 
jest tryb przetargowy. 

 
3. W trybie bezprzetargowym mogą być 

wydzierŜawiane nieruchomości: 
  a) na cele ogrodnicze oraz urządzenia zieleńców i 

ogródków przydomowych, 
  b) w celu poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej lub jej części stanowiącej 
własność, oddanej w uŜytkowanie wieczyste, 
dzierŜawę, najem lub uŜytkowanie wnioskodawcy - 
bez prawa do zabudowy, 

  c) na tymczasowe składowiska i tymczasowe zaplecza 
budowy (na czas budowy, bez moŜliwości 
przedłuŜenia), 

  d) na organizację wystaw, jarmarki, handel okazjonalny, 
sezonowy, 

  e) na tymczasowe obiekty rozrywkowe, 
  f) w przypadku przedłuŜania dotychczasowych umów 

dzierŜawy, pod warunkiem, Ŝe dotychczasowy 
dzierŜawca wywiązał się z postanowień umowy, z 
wyłączeniem umów wymienionych w pkt 3 lit. c), d), e). 

  g) w przypadku przeniesienia praw do dzierŜawy na 
rzecz osoby, która nabyła naniesienia budowlane od 
dotychczasowego dzierŜawcy, oraz na rzecz 
spadkobierców dotychczasowego dzierŜawcy, 

  h) samorządowym jednostkom organizacyjnym, na cele 
związane z ich działalnością, 

  i) w innych przypadkach - po uzyskaniu zgody Rady 
Miasta wyraŜonej odrębną uchwałą. 

 
4. Nieruchomości mogą być wydzierŜawiane na okres 

do 10 lat, z zastrzeŜeniem pkt 5 i 6. 
 
5. Nieruchomości gruntowe mogą być wydzierŜawiane 

na czas nieokreślony, jeŜeli są przeznaczone: 
  a) na cele ogrodnicze oraz urządzenia zieleńców i 

ogródków przydomowych, 
  b) pod budowę garaŜy oraz zabudowane garaŜami. 
 

6. Nieruchomości przeznaczone na cele wymienione w 
pkt 3 lit. c, d, e, mogą być wydzierŜawiane na okres 
tymczasowy, stosownie do celu uzasadniającego oddanie 
nieruchomości w dzierŜawę. 
 

§ 13. Stawki czynszu dzierŜawnego Burmistrz Miasta 
określa w Zarządzeniu podjętym po uzyskaniu pozytywnej 
opinii komisji Rady Miasta, najpóźniej w ostatnim kwartale 
roku poprzedzającego okres ich obowiązywania, nie 
rzadziej niŜ co trzy lata. 
 

Rozdział VII 
Wynajmowanie nieruchomo ści.  

 
§ 14. 1. Wynajmowanie wolnych lokali uŜytkowych, 

budynków i innych pomieszczeń następuje w trybie: 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 26   Poz.  
 

- 1766 - 

  a) przetargowym, 
  b) bezprzetargowym. 
 

2. Podstawową formą wynajmowania nieruchomości 
jest tryb przetargowy. 

 
3. W trybie bezprzetargowym mogą być wynajmowane 

nieruchomości: 
  a) organizacjom poŜytku publicznego na cel prowadzonej 

działalności poŜytku publicznego, 
  b) samorządowym jednostkom organizacyjnym, na cele 

związane z ich działalnością, 
  c) organizacjom społeczno-politycznym nie 

prowadzącym działalności gospodarczej, 
  d) stowarzyszeniom przeznaczającym cały zysk na 

działalność statutową, 
  e) nieruchomości, które nie znalazły najemcy po dwóch 

przeprowadzonych przetargach oraz rokowaniach, 
  f) w przypadku przedłuŜania dotychczasowych umów 

najmu pod warunkiem, Ŝe dotychczasowy najemca 
wywiązał się z postanowień umowy, 

  g) w innych przypadkach - po uzyskaniu zgody Rady 
Miasta wyraŜonej odrębną uchwałą. 

 
§ 15. 1. Nieruchomości oddawane w najem w trybie 

przetargu mogą być wynajmowane na czas nieokreślony. 

 
2. Nieruchomości oddawane w najem w trybie 

bezprzetargowym wynajmuje się na okres do 3 lat. 
 
§ 16. Stawki czynszu za najem Burmistrz Miasta 

określa w Zarządzeniu podjętym po uzyskaniu pozytywnej 
opinii komisji Rady Miasta, najpóźniej w ostatnim kwartale 
roku poprzedzającego okres ich obowiązywania, nie 
rzadziej niŜ co trzy lata. 
 

Rozdział VIII 
Inne postanowienia. 

 
§ 17. 1. Podstawową formą prawną władania 

nieruchomością przez jednostkę organizacyjną jest trwały 
zarząd. 

 
2. Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom 

organizacyjnym równieŜ w najem lub dzierŜawę zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w rozdziale VI i VII. 

 
3. Nieruchomości mogą być uŜyczane, po uzyskaniu 

zgody Rady Miasta wyraŜonej odrębną uchwałą. 
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UCHWAŁA Nr XXX/296/05 

Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalny ch na terenie Gminy Gietrzwałd. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806 z 2003) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Uchwala się regulamin Cmentarzy Komunalnych 

znajdujących się na terenie Gminy Gietrzwałd w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Irena Sieklucka 

 
 

Załącznik 
do uchwały Nr XXX/296/05  
Rady Gminy Gietrzwałd 
z dnia 29 grudnia 2005 r. 

 
REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH. 

 
1. Cmentarz stanowi własność Gminy Gietrzwałd. 
 
2. Cmentarzem zarządza Kierownik Zakładu 

Gospodarki Komunalnej. 
 
3. Na terenie cmentarza zabrania się: 

 
  1) zakłócania ciszy, porządku i naruszania powagi 

miejsca, 
 
  2) wprowadzania zwierząt, 
 

  3) niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków, zieleni, 
 
  4) wysypywania odpadów poza pojemniki i miejsca do 

tego przeznaczone, 
 
  5) umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych w 

obrębie cmentarza i na ogrodzeniach cmentarza, 
 
  6) prowadzenia działalności handlowej, 
 
  7) spoŜywania alkoholu i przebywania osób 

nietrzeźwych. 
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4. Pogrzeby mogą odbywać się codziennie od świtu do 

zmierzchu. 
 
5. Podstawą do pochowania zwłok na cmentarzu jest 

karta zgonu, którą dostarcza zarządzającemu organizator 
pogrzebu. 

 
6. Wykonanie czynności pogrzebowych, budowa 

grobowca oraz ustawienie pomnika na terenie cmentarza 
wymaga wcześniejszego powiadomienia zarządcy 
cmentarza w czasie minimum jednej doby przed 
planowanym rozpoczęciem prac w celu dokonania 
niezbędnych uzgodnień oraz wniesienia wymaganych 
opłat. 

 

7. Po zakończeniu pogrzebu, budowy grobowca lub 
wstawieniu nagrobka teren naleŜy uporządkować i zgłosić 
do odbioru. 

 
8. Wymiary nagrobków nie mogą przekraczać 

wymiarów kwatery. Nie przestrzeganie w/w warunków 
grozi rozbiórką na koszt stawiającego. 

 
9. Po upływie 20 lat od pochówku oraz pięciu lat od 

chwili rezerwacji miejsca  pod grób naleŜy ponownie uiścić 
opłatę. Wysokość opłaty dokonywana jest wg stawek 
obowiązujących w dniu jej dokonywania. Nie uiszczenie 
w/w opłaty oznaczać będzie, iŜ osoby zainteresowane nie 
zgłaszają zastrzeŜeń, co do ponownego uŜycia grobu lub 
rezygnują z rezerwacji. 
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UCHWAŁA Nr XXVI/185/05 

Rady Gminy w Kozłowie 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

 

w sprawie Regulaminu okre ślającego wysoko ść oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  dodatków 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gmin ę Kozłowo. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, 
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, 
Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 
1397, Nr 179, poz. 1487) - Rada Gminy w Kozłowie 
uchwala Regulamin określający wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków motywacyjnego. funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektóre inne składniki wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę 
Kozłowo: 
 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI. 
 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 
 

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie  jest mowa o: 
 
  1) szkole - naleŜy rozumieć szkołę lub przedszkole, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Kozłowo, 
 
  2) dyrektorze - naleŜy rozumieć dyrektora jednostki, o 

której mowa w pkt 1, 
 
  3) rok szkolny - naleŜy rozumieć okres pracy szkoły od 1 

września danego roku do 31 sierpnia roku 
następnego, 

 
  4) rozporządzeniu - naleŜy rozumieć rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy , 

 

  5) ustawie - naleŜy rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 
118, poz. 1112 z późn. zm.). 

 
§ 2. Przez składniki wynagrodzenia nauczycieli 

rozumie się: 
 
  1) wynagrodzenie zasadnicze, 
 
  2) dodatki: 

a) za wysługę lat, 
b) funkcyjny, 
c) motywacyjny, 
d) za warunki pracy, 

 
  3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za 

godziny doraźnych zastępstw, 
 
  4) nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych. 

 
II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE. 

 
§ 3.* 1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli ustala się w zaleŜności od stopnia awansu 
zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć 
obowiązkowych, na poziomie minimalnych stawek 
zapisanych w § 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 
niniejszego regulaminu. 

 
2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego 

ulegają zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy i 
aktów wykonawczych i nie wymagają zmiany niniejszego 
regulaminu. 
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III. DODATEK MOTYWACYJNY. 
 

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli 
przyznawany jest za: 
 
  1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów wysokich osiągnięć 

dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych 
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami 
egzaminów i sprawdzianów, 

b) uzyskiwanie przez uczniów sukcesów naukowych, 
sportowych i artystycznych w olimpiadach i 
konkursach na szczeblu co najmniej powiatowym, 

c) umiejętne rozwiązywanie problemów 
wychowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

d) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów 
potrzebujących szczególnej opieki, 

 
  2) wysoką jakość świadczonej pracy, w tym związanej z 

powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w 
szczególności: 
a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych, 
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
c) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń 

słuŜbowych i powierzonych obowiązków, 
 
  3) wyróŜniającą ocenę pracy, 
 
  4) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o 

których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, a w 
szczególności za: 
a) poświęcanie uczniowi (szkole) dodatkowego czasu 

poprzez organizowanie imprez i uroczystości 
szkolnych, wycieczek, dodatkowych zajęć, 

b) opiekę nad samorządem uczniowskim lub 
organizacjami uczniowskimi działającymi na 
terenie szkoły, 

c) aktywny udział w realizacji innych zadań 
statutowych szkoły. 

 
§ 5. 1. Ustala się limit na dodatki motywacyjne w 

wysokości 25,oo zł na jednego zatrudnionego nauczyciela 
pomnoŜony przez 6 miesięcy. Niniejszy limit nie obejmuje 
nauczycieli będących dyrektorami. 

 
2. Ustala się , Ŝe dodatek motywacyjny: 

  a) dla dyrektorów Zespołów Szkół (Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum) nie moŜe być niŜszy niŜ 200 zł, 

  b) dla dyrektorów Szkół Podstawowych nie moŜe być 
niŜszy niŜ 100 zł, 

  c) dla dyrektorów Przedszkoli  nie moŜe być niŜszy niŜ 
50 zł. 

 
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje 

dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Wójt Gminy. 
 
4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznawany 

jest na okres nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy w roku 
kalendarzowym. 
 

IV. DODATEK  FUNKCYJNY. 
 

§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze w szkole lub sprawowanie funkcji przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości: 
 

  1) dyrektorom szkół w wysokości od 50 zł do 500 zł, 
 
  2) wychowawcy klasy - 40 zł, 
 
  3) opiekunowi staŜu - 20 zł. 
 

2. Wysokość dodatku dla dyrektora ustala Wójt Gminy 
w granicach stawek określonych w ust. 1 pkt 1 
uwzględniając wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne 
oraz złoŜoność zadań. 

 
2. Dodatek dla nauczyciela przyznaje dyrektor 
 
§ 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiło powierzenie stanowiska bądź funkcji, a 
jeŜeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od 
tego dnia. 

 
2. 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 stanowiska lub 
funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego 
pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego 
dnia. 

 
3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w  terminie 

wypłaty wynagrodzenia. 
 

V. DODATEK  ZA WARUNKI PRACY. 
 

§ 8. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu 
pracy w trudnych warunkach za prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w klasach łączonych w szkole 
podstawowej - w wysokości 1 % godzinowej stawki 
osobistego zaszeregowania. 

 
2. Dodatek wypłacany jest z dołu. 

 
VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY 

PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH 
ZASTĘPSTW. 

 
§ 9. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę 

ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w tej 
godzinie została zrealizowana w warunkach 
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę 
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, 
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w ramach 
godzin ponadwymiarowych. 

 
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 

realizowanego wymiaru godzin nauczyciela ustala się 
mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej od 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

 
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu 
przerw przewidzianych przepisami  o organizacji roku 
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku 
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tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w 
pracy. 

 
4. 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 liczby godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3  lub 
ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, 
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼ gdy dla 
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za 
kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub 
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie 
w takim tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ liczba 
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 
 

5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego 
zastępstwa ustala się, z zastrzeŜeniem ust. 6, w sposób 
określony w ust. 1. 

 
6. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin na podstawie art. 42 ust. 4a 
ustawy wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa 
realizowanego na zasadach o których mowa w ust. 5, 
ustala się dzieląc przyznaną stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, 
jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w 
warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną 
liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin. 
 

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. 
 

VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU 
NAGRÓD. 

 
§ 10. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego 

funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % 
planowanych środków na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli planowane są w rocznym planie finansowym, 
z tym Ŝe: 

- 70 % funduszu nagród przeznacza się na nagrody 
dyrektora, 

- 30 % funduszu nagród przeznacza się na nagrody 
Wójta. 

 
2. Zasady i tryb przyznawania nagród określa odrębna 

uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia kryteriów i trybu 
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze. 
 

VIII. DODATEK MIESZKANIOWY. 
 

§ 11. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze  nie 
niŜszym niŜ ½ obowiązkowego tygodniowego wymiaru 

godzin określonego art. 42 ust. 3 ustawy w szkołach na 
terenie gminy Kozłowo i posiadającemu kwalifikacje 
wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela 
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

 
§ 12. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 
 
  1) przy jednej osobie w rodzinie - 10,00 zł, 
 
  2) przy dwóch osobach i więcej - 15,00 zł. 
 

2. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 1 wlicza 
się nauczyciela oraz współmałŜonka, dzieci i rodziców 
wspólnie z nim zamieszkujących, pod warunkiem , Ŝe 
osoby te pozostają na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela. 

 
§ 13. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 

przyznaje się na wniosek nauczyciela. 
 
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a 

dyrektorowi Wójt Gminy. 
 

§ 14. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 
przysługuje: 
  a) jednemu z małŜonków, w przypadku gdy obydwoje 

mają uprawnienia do dodatku, 
  b) niezaleŜnie od tytułu prawnego zajmowanego przez 

niego lokalu mieszkaniowego, 
  c) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył wniosek o jego 
przyznanie. 

 
§ 15. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 

w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach: 
  a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
  b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 
 

§ 16. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłacany 
jest łącznie z wynagrodzeniem z dołu. 
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 

§ 17. Projekt Regulaminu został uzgodniony przez 
właściwe organizacje  związkowe. 

 
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 
§ 19. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2006 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Borkowski 

 

 
 
 
____________________ 
* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŜność  
- rozstrzygnięcie nadzorcze PN.0911-38/06 z dnia 30 stycznia 2006 r. 
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UCHWAŁA Nr XXXVII/135/05 

Rady Miejskiej w Gi Ŝycku 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

 

w sprawie regulaminu okre ślającego wysoko ść i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania ni ektórych 

składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadz ącym jest Gmina Miejska Gi Ŝycko. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, 
Nr 203, poz. 1996, Nr 213, poz. 2081: z 2004 roku Nr 96, 
poz. 959, Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 roku Nr 10, poz. 
71, Nr 167, poz. 1397) Rada Miejska w GiŜycku uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. Ustala się na rok 2006 regulamin określający 

wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę 
Miejską GiŜycko, dodatków oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
stanowiący załącznik do uchwały. 

 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta GiŜycka. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/48/05 Rady Miejskiej 

w GiŜycku z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie 
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe 
warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i 
placówkach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska GiŜycko. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2006 r. 
 

Wiceprzewodnicząca 
Halina Karpienia 

 

 
 
Załącznik 
do uchwały Nr XXXVII/135/05 
Rady Miejskiej w GiŜycku 
z dnia 30 grudnia 2005 r. 

REGULAMIN 
okre ślający wysoko ść stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczyci elom dodatków: za wysług ę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz s zczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodz enia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny dora źnych zast ępstw. 

 
Podstawa prawna: 
1. Art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112; Nr 
137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 
2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. 
Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, 
poz. 181). 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 

 
§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miejska GiŜycko. 

 
2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego: 
 
  1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: 

 
  1) za wysługę lat, 
 
  2) motywacyjnego, 
 
  3) funkcyjnego, 
 
  4) za warunki pracy. 

 
  2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 
zastępstw. 

 
§ 2. Ilekroć w regulaminie bez bliŜszego określenia 

mowa jest o: 
 
  1) ustawie - rozumie się przez to ustawę - Karta 

Nauczyciela, 
 
  2) rozporządzeniu - rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w 
sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu 
wolnym od pracy, 
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  3) organie prowadzącym szkołę, przedszkole, gimnazjum 

- rozumie się przez to Gminę Miejską GiŜycko, 
 
  4) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę 

podstawową, gimnazjum, dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Miejska GiŜycko, 

 
  5) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez to 

rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki 
organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której 
mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, 

 
  6) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, o 

których mowa w § 1, ust. 1 Regulaminu, 
 
  7) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć okres pracy 

szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku 
następnego, 

 
  8) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub 

grupę, 
 
  9) tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin - 

naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy. 

 
ROZDZIAŁ II 

DODATEK ZA WYSŁUG Ę LAT. 
 

§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat 
w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 
ustawy, § 7 rozporządzenia i na warunkach § 4 
Regulaminu. 

 
§ 4. 1. Dodatek przysługuje: 

 
  1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki 
tego dodatku, jeŜeli nabycie nastąpił o w ciągu 
miesiąca, 

 
  2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub 

jego wyŜszej stawki nastąpiło od  pierwszego dnia 
miesiąca. 

 
2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla 

poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel 
otrzymuje wynagrodzenie, chyba Ŝe przepis szczególny 
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje równieŜ za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy 
wskutek choroby bądź konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym 
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 
 

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za 
wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach o 
jakich mowa w § 18 niniejszego regulaminu określa: 
 
  1) nauczycielowi - dyrektor szkoły, 
 
  2) dyrektorowi - Burmistrz Miasta. 
 

4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty 
wynagrodzenia. 
 
 
 

ROZDZIAŁ III 
DODATEK MOTYWACYJNY. 

 
§ 5. Nauczycielowi moŜe być przyznany dodatek 

motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 
rozporządzenia oraz wysokości i na zasadach 
określonych w § 6-10 Regulaminu. 

 
§ 6. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku 

motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie 
Miasta GiŜycka jednego całego poprzedniego roku 
szkolnego, z zastrzeŜeniem ust. 2. 

 
2. Nauczycielowi moŜe być przyznany dodatek 

motywacyjny w zaleŜności od osiąganych wyników pracy, 
po spełnieniu przynajmniej trzech niŜej wymienionych 
kryteriów: 
 
  1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 

moŜliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych 
osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwier-
dzanych wynikami klasyfikacji lub promocji oraz 
efektami testów i egzaminów na poziomie minimum 
średniej krajowej, 

 
  2) osiągnięcia w konkursach na szczeblu powiatowym, 

wojewódzkim, okręgowym i ogólnopolskim, 
 
  3) w ramach wolontariatu prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych,  organizowanie szkolnych i 
międzyszkolnych uroczystości dla dzieci i środowiska, 
imprez, konkursów i zawodów sportowych, 

 
  4) wdraŜanie innowacji pedagogicznych w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, wysoko ocenianych 
przez nadzór pedagogiczny, 

 
  5) wzorowe prowadzenie wewnątrzszkolnego 

doskonalenia nauczycieli, 
 
  6) szczególną inwencję w tworzeniu własnego warsztatu 

pracy (klasopracowni, biblioteki, itp.), 
 
  7) wzbogacanie bazy szkoły o nowoczesne środki 

dydaktyczne i sprzęt, 
 
  8) wyróŜnianie się w stosowaniu róŜnorodnych form 

pomocy w przezwycięŜaniu niepowodzeń szkolnych 
uczniów, 

 
  9) przejawianie inicjatywy i działalność na rzecz 

lokalnego środowiska poprzez organizację i udział 
wraz z młodzieŜą w uroczystościach patriotycznych 
oraz miejskich imprezach kulturalnych i sportowych, 

 
  10) udział w organizacji letniego i zimowego wypoczynku 

dzieci i młodzieŜy. 
 

§ 7. 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego 
dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 6 w ust. 2 jest 
spełnienie następujących kryteriów: 
 
  1) uzyskiwanie wysokich ocen jakości i wyników pracy 

szkoły potwierdzanych wynikami kontroli oraz 
mierzeniem jakości pracy szkoły, 

 
  2) dobra współpraca z organem prowadzącym, 

zaangaŜowanie w realizację zadań określonych przez 
samorząd i samodzielność w rozwiązywaniu 
problemów, 
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  3) racjonalne gospodarowanie środkami budŜetowymi 

oraz pozyskiwanie środków pozabudŜetowych, 
 
  4) bardzo dobra współpraca ze środowiskiem i 

organizacjami społecznymi, 
 
  5) szczególna dbałość o estetykę i majątek szkoły oraz 

wzbogacanie szkoły w nowoczesne środki 
dydaktyczne i sprzęt, 

 
  6) organizowanie jak najlepszych warunków socjalno-

bytowych uczniom, 
 
  7) prawidłowa realizacja polityki kadrowej, 
 
  8) zapewnienie dobrego stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
 
  9) bardzo dobra organizacja pracy szkoły, 
 
  10) skuteczna realizacja szkolnego programu 

wychowawczego, 
 
  11) doskonalenie umiejętności zarządzania i 

podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez 
udział w róŜnych formach dokształcania i 
doskonalenia (studia podyplomowe, kursy 
kwalifikacyjne, kursy doskonalące), 

 
  12) współdziałanie z organami szkoły i organizacjami 

związkowymi, 
 
  13) wysoka kultura i umiejętność układania 

prawidłowych stosunków interpersonalnych, 
 
  14) organizowanie i udział w krajowej i międzynarodowej 

wymianie młodzieŜy. 
 

§ 8. 1. Procentowy wskaźnik zabezpieczenia środków 
na dodatki motywacyjne określa Rada Miejska w GiŜycku 
w uchwale budŜetowej na dany rok szkolny, przy czym 
łączna pula środków finansowych przeznaczonych na 
wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych 
szkołach nie moŜe być niŜsza niŜ: 

- 5 % kwoty planowanej na wynagrodzenia 
zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej 
szkole, 

- 30 % kwoty planowanej na wynagrodzenia 
zasadnicze dyrektorów. 

 
2. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w 

ramach przyznanych w budŜecie szkoły środków. 
 
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 

określony, nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie dłuŜszy niŜ 
jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny przyznaje się na 
okresy wrzesień - luty i marzec - sierpień. 
 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi 
wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego. 
Wartość tego wskaźnika mieści się w przedziale od 1 % 
do 50 %. 

 
5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły stanowi 

wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego. 
Wartość tego wskaźnika mieści się w przedziale od 1 % 
do 50 %. 

 

§ 9. 1. Dodatek motywacyjny, w formach o jakich 
mowa w § 18 Regulaminu przyznaje: 
   
1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 

dyrektor szkoły, 
 
  2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 7 

Burmistrz Miasta. 
 

2. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej 
szkole, zgodnie z art. 18 ustawy dodatek motywacyjny 
ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został 
przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły 
poprzedniej. 

 
3. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego 

nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w 
formie pisemnej. 

 
4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w 

terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 
§ 10. Dodatek motywacyjny nie przysługuje 

nauczycielom i dyrektorom: 
 
  1) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami 

Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela - przez okres 
12 miesięcy od daty udzielenia kary, 

 
  2) za okres urlopu dla poratowania zdrowia, 
 
  3) w okresie przebywania w stanie nieczynnym. 
 

ROZDZIAŁ IV 
DODATEK FUNKCYJNY.  

 
§ 11. 1. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala 

Burmistrz Miasta, w granicach stawek określonych w 
załączniku nr 1 do Regulaminu, uwzględniając wielkość 
szkoły, jej warunki lokalowe i organizacyjne, w tym: liczbę 
realizowanych etapów edukacyjnych, klas integracyjnych i 
sportowych, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, 
złoŜoność zadań wynikających z zajmowanego 
stanowiska ,wyniki pracy szkoły oraz posiadane na ten cel 
środki finansowe. 

 
2. Dodatek funkcyjny nauczycielowi, któremu 

powierzono stanowisko wicedyrektora, inne stanowisko 
kierownicze przewidziane w statucie danej szkoły, 
wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji opiekuna 
staŜu przyznaje dyrektor szkoły w granicach stawek 
określonych w wyŜej wymienionym załączniku, 
uwzględniając zakres i złoŜoność zadań związanych ze 
stanowiskiem lub sprawowaną funkcją, jakość 
świadczonej pracy oraz posiadane na ten cel środki. 

 
3. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, 

któremu powierzono obowiązki kierownicze w 
zastępstwie. 

 
4. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 3 

powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie 
jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i 
gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po 
zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków. 
 

5. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla 
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego 
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po dwóch miesiącach zastępowania dyrektora 
nieobecnego z innych przyczyn niŜ urlop wypoczynkowy. 

 
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, a jeŜeli odwołanie nastąpiło 
pierwszego dnia - od tego dnia. 

 
7. Dyrektorowi, wicedyrektorowi i osobie, której 

powierzono inne stanowisko kierownicze w szkole 
przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie 
zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, 
przysługuje dodatek wyŜszy. Zasada powyŜsza nie 
dotyczy dodatków za wychowawstwo. 

 
8. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 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, a 
jeŜeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

 
9. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 

wypłaty wynagrodzenia. 
 

ROZDZIAŁ V 
DODATEK ZA WARUNKI PRACY. 

 
§ 12. Nauczycielom pracującym w trudnych, 

uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach 
przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na 
zasadach określonych w art. 34 ustawy, § 8 i § 9 
rozporządzenia i na warunkach określonych w § 13, 14, 
15 Regulaminu. 
 

§ 13. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się 
prowadzenie przez nauczycieli: 
 
  1) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych 

przedszkolach (oddziałach), klasach specjalnych oraz 
prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka 
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, 

 
  2) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach 

podstawowych, 
 
  3) zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z 

obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć 
prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, zajęć 
dydaktycznych w szkołach których zajęcia są 
prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli 
danego języka obcego w klasach dwujęzycznych. 

 
§ 14. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje 

w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 
dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania 
pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za 
okres urlopu wypoczynkowego, chyba Ŝe przepis 
szczegółowy stanowi inaczej. 

 
2. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w 

całości, jeŜeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały 
obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku gdy 
nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, 
realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar 
zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeŜeli 

nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część 
obowiązującego wymiaru lub jeŜeli jest zatrudniony w 
niepełnym wymiarze zajęć. 
 

§ 15. Za czynności określone w § 13: 
 
  1) ust. 1 przysługuje dodatek w wysokości od 20 do 30 % 

wynagrodzenia zasadniczego, 
 
  2) ust. 2 przysługuje dodatek w wysokości 25 % 

wynagrodzenia zasadniczego, 
 
  3) ust. 3 przysługuje dodatek w wysokości 20 % 

wynagrodzenia zasadniczego. 
 

§ 16. 1. Dodatek za warunki pracy, w formach o jakich 
mowa w § 18, przyznaje: 
 
  1) nauczycielowi - dyrektor szkoły, 
 
  2) dyrektorowi - Burmistrz Miasta. 
 

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się miesięcznie 
z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 

ROZDZIAŁ VI 
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE 

I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW. 
 

§ 17. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę 
ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach 
ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) 
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych i 
wychowawczo-opiekuńczych realizowanych w ramach 
godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

 
2. 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 do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

 
3. Do ustalenia wynagrodzenia za jedną godzinę 

doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio ust. 1 i ust. 
2. 

 
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

wypłacane jest, gdy faktyczna liczba przepracowanych w 
danym tygodniu godzin zajęć dydaktycznych lub 
wychowawczo-opiekuńczych przekracza tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin tych zajęć z zastrzeŜeniem 
ust. 6. 

 
5. Za faktycznie przepracowane godziny zajęć 

dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych uwaŜa się 
takŜe godziny, których nauczyciel nie mógł przepracować 
z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, a w 
szczególności: 
 
  1) zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 
 
  2) wyjazdu uczniów na wycieczki lub na imprezy, 
 
  3) choroby ucznia nauczanego indywidualnie, trwającej 

nie dłuŜej niŜ tydzień, 
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  4) zawieszenia zajęć z powodu rekolekcji, 
 
  5) nie odbycia zajęć w Dniu Edukacji Narodowej. 
 

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których 
zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - 
za podstawę ustalania liczby godzin ponadwymiarowych 
przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 
określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 
42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego 
wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono 
czterodniowy tydzień pracy) za kaŜdy dzień ustawowo 
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za 
które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie 
moŜe być jednak większa niŜ liczba godzin przydzielonych 
w planie organizacyjnym. 

7. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy 
realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub 
opiekuńcze przysługuje wynagrodzenie ustalone zgodnie 
z § 10 rozporządzenia. 

 
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za 

godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z 
dołu. 
 

ROZDZIAŁ VII 
PRZEPISY KOŃCOWE. 

 
§ 18. Określa się następujące formy stwierdzenia 

nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom 
świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 ppkt 1-3: 

 
  1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku 

pracy - jeŜeli świadczenie przysługuje od dnia 
nawiązania stosunku pracy, 

 
  2) odrębnym dokumentem - jeŜeli świadczenie 

przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania 
stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość, 

 
  3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie 

zasadnicze - jeŜeli wraz ze zmianą wynagrodzenia 
zasadniczego ulega równieŜ zmianie wysokość 
świadczenia. 

 
§ 19. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym 

wymiarze godzin zajęć dydaktycznych oraz 
wychowawczo-opiekuńczych świadczenia, o których 
mowa w § 1 ust. 2, przysługują w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. 

 
§ 20. Regulamin wchodzi w Ŝycie w terminie i na 

warunkach określających wejście w Ŝycie uchwały. 
 
§ 21. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie 

zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz 
przepisy prawa pracy. 

 
§ 22. Regulamin został uzgodniony z Zarządem 

Oddziału ZNP w GiŜycku oraz z Oddziałem Zarządu 
Regionu Warmińsko-Mazurskiego NiezaleŜnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w 
GiŜycku. 
 

 
 
 
Załącznik do Regulaminu 

 
Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego. 

 
Miesięcznie w zł. Lp. Pełniona funkcja 

od do 
1 Przedszkola   

   a) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, 250 450 
   b) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie, 150 250 
   c) wicedyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, 110 210 

 

   d) wicedyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie, 80 110 
2 Szkoły   

   a) dyrektor szkoły liczącej do 10 oddziałów, 250 450 
   b) dyrektor szkoły liczącej od 11 - 20 oddziałów, 400 600 
   c) dyrektor szkoły liczącej od 21 - 30 oddziałów, 600 800 
   d) dyrektor szkoły liczącej ponad 30 oddziałów, 800 1000 

 

   e) wicedyrektor, 200 450 
3 Opiekun staŜu 50 
4 Wychowawstwo 50 
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567 

UCHWAŁA Nr XXXVI/70/05 

Rady Miejskiej w Kisielicach 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

 

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustaleni a regulaminu okre ślającego wysoko ść oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków, motywac yjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektór ych 

innych składników wynagradzania, a tak Ŝe wysoko ści, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania d odatku 

mieszkaniowego. 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 6, ust. 10. i 10a, 
art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 
1112 z póź. zmianami), zwanej dalej Kartą Nauczyciela, w 
związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego za jedna godzinę 
przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych 
zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, 
ogólnych warunków przyznawania dodatku 
motywacyjnego, wykazu trudnych i uciąŜliwych warunków 
pracy stanowiących podstawę do przyznawania dodatku 
za warunki pracy oraz szczególnych przypadków 
zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów 
uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, 
poz. 455 z późniejszymi zmianami), zwanym dalej 
„rozporządzeniem„ Rada Miejska w Kisielicach uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki 

wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a takŜe 
zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela w tym nauczyciela któremu powierzono 
stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie. 

 
§ 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania 

nauczycielom: 
  1) dodatku za wysługę lat, 
  2) dodatku za uciąŜliwość pracy, 
  3) nagród jubileuszowych, 
  4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
  5) zasiłku na zagospodarowanie, 
  6) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, 

  7) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, 
  8) dodatku wiejskiego, 
ustala się w wysokościach gwarantowanych w karcie 
Nauczyciela oraz przepisach rozporządzenia. 
 

§ 3. 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a takŜe 
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i 
wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu 
określonym w załączniku  Nr 1 do uchwały. 

 
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza 

Kisielic stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/67/04 Rady Miejskiej 

w Kisielicach z dnia 30 grudnia w sprawie: zasad 
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagradzania, a takŜe wysokości, 
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Kisielic. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach 
Janusz S. Więcek 

 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVI/70/05 
Rady Miejskiej w Kisielicach 
z dnia 30 grudnia 2005 r. 

REGULAMIN 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach o światowych prowadzonych przez 

gmin ę Kisielice.  
 

PRZEPISY 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 
zastępstw doraźnych, 

 
  4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych oraz dodatków: 
mieszkaniowego i z tytułu zatrudnienia na wsi lub w 
mieście liczącym do 5.000 mieszkańców. 
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2. Wysokość stawek wynagrodzeń, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1 i 4 ustala ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 
1112) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia 
zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu 
stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć 
uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych 
warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu 
trudnych i uciąŜliwych warunków pracy stanowiących 
podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz 
szczególnych przypadków zaliczania okresów 
zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku 
za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455 z późn. 
zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 
286). 
 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez 
bliŜszego określenia o: 
 
  1) szkole - naleŜy to rozumieć przedszkole, szkołę albo 

zespół szkół dla której organem prowadzącym jest 
Gmina Kisielice, 

 
  2) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez to 

rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o 
której mowa w pkt 1, 

 
  3) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć okres pracy 

szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku 
następnego, 

 
  4) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub 

grupę, 
 
  5) ucznia - naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka, 
 
  6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - 

naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 
rozporządzenia, 

 
  7) stawce wyjściowej do dodatku - naleŜy przez to 

rozumieć 10 % przeciętnej płacy staŜysty 
obowiązującej w danym roku (SW) (145,10 zł). 

 
Dodatek motywacyjny. 

 
§ 3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 

motywacyjnego jest: 
 
  1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 

moŜliwości oraz warunków pracy nauczyciela, 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, 
efektami egzaminów i sprawdzianów albo 
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach 
itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów 
wychowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

c) 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 obowiązków, 
b) podnoszenie obowiązków zawodowych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych 

pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w 
tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń 
słuŜbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy; 
 
  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 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. 1. Tworzy się fundusz dodatków motywacyjnych w 

wysokości 5 % sumy wynagrodzeń zasadniczych. 
 
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela moŜe 

wynosić 0,5 - 2 dodatku wyjściowego. 
 
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 

określony, nie krótszy jednak niŜ 6 miesięcy i nie dłuŜszy 
niŜ 10 miesięcy. 

 
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 

oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom 
spełniania warunków, o których mowa w § 2, ustala 
dyrektor, a w stosunku do dyrektora -  Burmistrz Kisielic. 

 
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w 

terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 
6. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 

godzin przysługuje dodatek w wysokości proporcjonalnej 
do wymiaru zajęć. 
 

Dodatek funkcyjny. 
 

§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym Ŝe: 
 
  1) dyrektorowi zespołu szkół - w wysokości 5 sw, 
 
  2) dyrektorowi szkoły - w wysokości 3 sw, 
 
  3) wicedyrektorowi - w wysokości 2 sw, 
 
  4) inne stanowiska kierownicze wymienione w statucie 

szkoły - wysokości 1 sw. 
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2. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. 

 
3. Dodatek funkcyjny dyrektorom przyznaje Burmistrz 

Kisielic, a innym nauczycielom zatrudnionym na 
stanowiskach, na których przysługuje dodatek funkcyjny, 
dodatek ten przyznaje dyrektor szkoły. 

 
§ 6. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania 

oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym Ŝe 
nauczycielowi któremu powierzono: 
 
  1) wychowawstwo klasy - w wysokości  0,35 sw, 
 
  2) funkcje nauczyciela konsultanta - w wysokości  0,2 sw, 
 
  3) funkcję opiekuna staŜu - w wysokości 0,2 sw. 
 

§ 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 i 2 oraz w § 6 ust. 1, powstaje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, 
wychowawstwa lub funkcji, a jeŜeli powierzenie to 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 
 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie 
przysługują 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 stanowiska, wychowawstwa lub 
funkcji z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego 
pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego 
dnia. 

 
3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 

nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa 
w  § 6 ust. 1. 

 
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 

wypłaty wynagrodzenia. 
 

Dodatek za warunki pracy. 
 

§ 8. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w trudnych i uciąŜliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w 
przepisach § 6 i § 7 rozporządzenia. 

 
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1. 

uzaleŜniona jest od: 
 
  1) trudności, uciąŜliwości oraz szkodliwości dla zdrowia 

realizowanych prac lub zajęć, 
 
  2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o 

których mowa w ust. 1 w stosunku od obowiązkowego 
tygodniowego wymiaru zajęć. 

 
§ 9. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z 

uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 7, ustala 
dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora - Burmistrz 
Kisielic. 

 
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu w 

wysokości 1 sw. 
 
 
 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i 
godziny dora źnych zast ępstw. 

 
§ 10. 1. W szczególnych przypadkach podyktowanych 

wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania w 
szkołach, nauczyciel moŜe być zobowiązany do odpłatnej 
pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z 
posiadana specjalnością, których liczba nie moŜe 
przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby 
godzin ponadwymiarowych moŜe nastąpić wyłącznie za 
jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym ½  
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 
Przydzielenie godzin ponadwymiarowych dyrektorom 
wymaga zgody Burmistrza Kisielic. 

 
2. Przez godzinę ponadwymiarową  rozumie się 

przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych powyŜej tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć. 

 
3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się 

przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja 
następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. 

 
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 

i godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za 
warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć realizowanych przez 
nauczyciela. 
 

§ 11. 1. Wynagrodzenie za godziny  ponadwymiarowe 
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu 
przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, 
rozpoczynaniu lub kończeniu zajęć w środku tygodnia 
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

 
2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 

w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn 
leŜących po stronie pracodawcy, w szczególności w 
związku z: 
  a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów lub 

remontu szkoły, o ile nauczyciel nie został o tym 
powiadomiony co najmniej poprzedniego dnia, 

  b) wyjazdem dzieci i młodzieŜy na wycieczki lub imprezy, 
  c) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwająca 

nie dłuŜej niŜ tydzień, 
  d) rekolekcji, 
  e) udziału nauczyciela w konferencji metodycznej, 
  f) Dniu Edukacji Narodowej: 
traktuje się jak godziny faktycznie odbyte. 
 

3. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 
wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczycielowi o ile 
nie otrzymuje za ten dzień innego dnia wolnego - 
przysługuje odrębne wynagrodzenie za kaŜdą godzinę 
pracy przy zachowaniu zasad wynagradzania, 
obliczanego tak, jak  za godzinę ponadwymiarową. 
 

4. 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 liczby godzin 
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ponadwymiarowych przyjmuje się faktycznie 
przepracowaną ilość godzin pomniejszoną o obowiązkowy 
tygodniowy wymiar zajęć, określony w art. 42 ust. 3 
ustawy - Karta Nauczyciela, zredukowany za kaŜdy dzień 
nieobecności o 1/5 lub 1/4 tegoŜ wymiaru w zaleŜności od 
ilości dni pracy w tygodniu danego nauczyciela. Liczba 
godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje 
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe być jednakŜe 
większa niŜ liczba godzin przydzielonych w planie 
organizacyjnym. 

 
§ 12. Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. 
 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród. 
 

§ 13. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla 
nauczycieli, który stanowi 1 % planowanego rocznego 
funduszu wynagrodzeń osobowych: 
 
  1) 30 % tego funduszu na nagrody Burmistrza, 
 
  2) 70 % tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół. 
 

§ 14. Nagrody przyznawane są w terminie do dnia 
14 października kaŜdego roku z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach 
nagroda moŜe być przyznana w innym terminie. 

 
§ 15. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom 

po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku. 
 
§ 16. Burmistrz Kisielic przyznaje i ustala corocznie 

wysokość nagrody do 1,5-krotności wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego. 
 

§ 17. Nagrody dyrektorom publicznych placówek 
oświatowych samodzielnie przyznaje Burmistrz Kisielic 
biorąc pod uwagę: 
 
  1) sposób kierowania bieŜącą działalnością dydaktyczno-

wychowawczą placówki; 
 
  2) jakość dokumentów programowo-organizacyjnych 

placówki; 
 
  3) realizację zadań wynikających z nadzoru 

pedagogicznego; 
 
  4) udzielanie nauczycielom merytorycznej pomocy i 

inspirowanie ich pracy twórczej i innowacyjnej; 
 
  5) motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji; 
 
  6) prawidłowe wykorzystywanie środków budŜetowych; 
 
  7) umiejętność pozyskiwania środków pozabudŜetowych; 
 
  8) dbałość o mienie szkoły, stan sanitarny i ochronę 

p.poŜ.; 
 
  9) umiejętność pracy w zespole; 
 
  10) udział w zajęciach pozalekcyjnych na rzecz szkoły; 
 
  11) udział szkoły w olimpiadach, pozaszkolnych 

imprezach kulturalnych i sportowych. 
 

§ 18. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla 
nauczyciela lub wicedyrektora występuje dyrektor 
publicznej placówki oświatowej. 

 
2. Inicjatywę w sprawie wniosku o nagrodę 

podejmować mogą równieŜ: 
 
  1) rada pedagogiczna; 
 
  2) rada rodziców; 
 
  3) rada szkoły; 
 
  4) związki zawodowe; 
 
  5) organizacje pozarządowe działające na terenie 

placówki. 
 

3. Wnioski 1-5 z ust. 2 opiniuje  dyrektor publicznej 
placówki oświatowej. 
 

§ 19. Wnioski z imiennym wykazem placówki 
przesyłają do Urzędu Miejskiego w Kisielicach w terminie 
do dnia 15 września kaŜdego roku. 

 
§ 20. 1. Wnioski opiniuje komisja nagród powołana 

przez Burmistrza Kisielic. 
 
2. W skład komisji nagród wchodzą: 

 
  1) Sekretarz Gminy; 
 
  2) Przewodniczący właściwej Komisji d.s. Oświaty; 
 
  3) Przedstawiciele Związków Zawodowych zrzeszających 

nauczycieli (po jednym przedstawicielu kaŜdego ze 
związków). 

 
§ 21. Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: z 
1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) 
wniosek o przyznanie nagrody opiniuje rada 
pedagogiczna. Opinia winna być wyraŜona w formie 
zadania zamieszczonego we wniosku, w rubryce pod 
uzasadnieniem „Wniosek zaopiniowano na posiedzeniu 
rady pedagogicznej - protokół z dnia ....... nr .......”. 

 
§ 22. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 

1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 
z późniejszymi zmianami) wniosek podlega dodatkowo 
uzgodnieniu (bez adnotacji na wniosku) z: 
 
  1) zarządem zakładowej organizacji związkowej 

działającej w publicznej placówce oświatowej - dotyczy 
nauczyciela i wicedyrektora: 

 
  2) zarządem pozazakładowej organizacji 

pozazwiązkowej - dotyczy dyrektora; 
 
  3) potwierdzenie uzgodnienia pozostaje w aktach szkoły 

lub placówki. 
 

§ 23. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi, 
który posiada ostatnią dobrą ocenę pracy pedagogicznej 
oraz spełnia 4 z następujących kryteriów: 
 

1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 
 

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w 
sprawdzianach i egzaminach uczniów, 
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przeprowadzonych przez okręgowe komisje 
egzaminacyjne, 

 
2) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie 

wdraŜania nowatorskich metod nauczania i 
wychowywania, opracowywania autorskich 
programów i publikacji, 

 
3) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone 

zakwalifikowaniem się uczniów do ogólnopolskich 
olimpiad przedmiotowych oraz zdobyciem tytułów: 
laureatów konkursów rejonowych, finalistów i 
laureatów konkursów wojewódzkich, 

 
4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z 

uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi 
trudności w nauce, 

 
5) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości 

szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie 
szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, 
dni patrona szkoły lub placówki, 

 
6) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w 

klasie, szkole lub placówce przez organizowanie 
wycieczek, udział uczniów w spektaklach 
teatralnych, koncertach, wystawach lub 
spotkaniach, 

 
7) organizuje imprezy kulturalne, sportowe 

rekreacyjne i wypoczynkowe, 
 
8) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy 

wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy, 
 
9) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z 

uczniami. 
 

2. W zakresie pracy opiekuńczej: 
 

1) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub 
wychowankom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej lub Ŝyciowej, pochodzących z rodzin 
ubogich lub patologicznych, 

 
2) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie 

i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród 
dzieci i młodzieŜy, w szczególności narkomanii i 
alkoholizmu, 

 
3) organizuje współpracę szkoły lub placówki z 

jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, 
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w 
zakresie zapobiegania i usuwania przejawów 
patologii społecznej i niedostosowania 
społecznego dzieci i młodzieŜy, 

 
4) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły lub 

placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub 
placówki z rodzicami. 

 
3. W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej 

na: 
 

1) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia 
zawodowego, 

 
2) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji 

zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w 
zawodzie nauczyciela. 

 
§ 24. O przyznaniu nagrody czyni się wzmiankę w 

aktach osobowych. Wypłatę nagrody poprzedza się 
wręczenie listu gratulacyjnego. 

 
§ 25. Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania 

nagród dyrektora szkoły, placówki - określa dyrektor. 
 
§ 26. Dyrektor przyznaje nauczycielowi nagrodę po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków 
zawodowych. 

 
§ 27. Nagrody, o których mowa w § 12, są 

przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W innym 
terminie jedynie w przypadku zmiany pracy lub odejścia 
na emeryturę. 
 

Dodatek mieszkaniowy. 
 

§ 28. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 
niŜszym niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin w szkole, przedszkolu i zespole szkół i 
posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego 
stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy. 

 
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
 
  1) przy jednej osobie w rodzinie - 6 % najniŜszej płacy 

krajowej, 
 
  2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8 % najniŜszej płacy 

krajowej, 
 
  3) przy trzech osobach w rodzinie - 10 %  najniŜszej 

płacy krajowej, 
 
  4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 12 % 

najniŜszej płacy  krajowej. 
 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza 
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
współmałŜonka oraz dzieci do lat 18 pozostających na 
jego wyłącznym utrzymaniu oraz dzieci do lat 25, które są 
w trakcie trwania nauki. 

 
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącemu 

takŜe nauczycielem, stale z nim 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 dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - 
Burmistrz. 

 
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 

nauczycielowi: 
 
  1) nie zaleŜnie 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. 
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7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w 

okresie wykonywania pracy a takŜe w okresach: 
 
  1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
 
  2) pobieranie zasiłku społecznego, 
 
  3) odbywanie zasadniczej słuŜby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy nauczycielem 
powołanym do słuŜby zawarta była umowa o pracę na 
czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do 
końca okresu, na którym umowa ta była zawarta, 

 
  4) korzystanie z urlopu wypoczynkowego. 
 

Podwy Ŝszenie minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenie  dodatkowe za 

nauk ę języka polskiego i j ęzyków obcych. 
 

§ 29. Biorąc pod uwagę konieczność prawidłowej 
realizacji programu nauczania w zakresie nauki języków 
obcych w szkołach, postanawia się zwiększyć o 20 % 
wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego 
dla nauczycieli języków obcych (posiadających w tym 
zakresie pełne kwalifikacje) zatrudnionych w szkołach 
samorządowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Kisielice. 
 

§ 30. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie 
dodatkowe za naukę języka polskiego i języków obcych w 
klasach  IV - VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
wysokości  0,2 sw za cały etat. 

 
Przepisy ko ńcowe. 

 
§ 31. 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym 

wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie 
o pracę. 

 
2. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za 

czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a takŜe 
za inne okresy, za które na podstawie odrębnych 
przepisów nie przysługuje wynagrodzenie. 

 
3. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień 

niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 2 
ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia 
wypłacane z góry przez 30. 

 
4. Wysokość wynagrodzenia za okresy, o których 

mowa w ust. 2 oblicza się mnoŜąc liczbę dni wykonywania 
pracy przez stawkę określoną w ust. 3. 

 
§ 32. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie 

miasta i gminy Kisielice przysługuje dodatek z tytułu 
zatrudnienia na wsi lub mieście liczącym do 5.000 
mieszkańców w wysokości 10 % wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela. 

 
2. Przyznanie nauczycielowi dodatku, o którym mowa 

w ust. 1 jest uzaleŜniona od posiadania kwalifikacji do 
zajmowania stanowiska nauczyciela. 

 
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się z 

góry. 
 

 
Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVI/70/05 
Rady Miejskiej w Kisielicach 
z dnia 30 grudnia 2005 r. 

Wniosek 
O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA KISIELIC. 

 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Ki sielic 

 
Panu/Pani............................................ ........................................................................................................................................... 
 
urodzonemu/nej..................................... ....................................................................................................................................... 

(data) 
........................................................................................................................................................................................................ 

(wykształcenie, staŜ pracy w szkole lub placówce) 
zatrudnionemu/nej.................................. ...................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły - placówki, wymiar zatrudnienia) 
........................................................................................................................................................................................................ 

(stanowisko) 
........................................................................................................................................................................................................ 

(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora - rok otrzymania) 
........................................................................................................................................................................................................ 

ostania ocena pracy nauczyciela  (data, stopień) 
(zwięzłe uzasadnienie co najmniej czterech kryteriów okr eślonych w § 23 zał ącznika Nr 1 do uchwały) 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Opinia rady pedagogicznej 
Wniosek zaopiniowano pozytywnie (negatywnie) - wpisać odpowiednio na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu.............. 
protokół Nr .............................. 
____________________________________________________________________________________________________ 
Organ przedstawiaj ący wniosek 
 
....................................................................  ...................................................  ........................................... 

(miejscowość i data)     (pieczątka)    (podpis) 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/167/06 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 20 stycznia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu okre ślającego wysoko ść stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczyci elom 

dodatków: za wysług ę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysoko ść i warunki wypłacania 

innych składników wynagrodzenia wynikaj ących ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczan ia wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny dora źnych zast ępstw, a tak Ŝe wysoko ść  nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyzna wania i wypłacania. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a i art. 54 ust. 3 i 7 
oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), 
w związku  art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) 
oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181) Rada Miejska w Młynarach 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy  oraz wysokość i warunki wypłacania 
innych składników wynagrodzenia wynikających ze 
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do uchwały. 

 
§ 2. Regulamin niniejszy ma zastosowanie do 

wynagrodzeń naleŜnych od dnia 1 stycznia 2006 r. do 
dnia 31 grudnia 2006 r. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Młynary. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/162/05 Rady 

Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 
innych składników wynagrodzenia wynikających ze 
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2006 r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Albiński 

 
 
Załącznik 
do uchwały Nr XXXIV/167/06 
Rady Miejskiej w Młynarach 
z dnia 20 stycznia 2006 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 
 

REGULAMIN 
określający wysoko ść stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczyci elom dodatków: za wysług ę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysoko ść i warunki wypłacania innych składników wynagrodzen ia wynikaj ących ze stosunku 
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora źnych zast ępstw, a tak Ŝe 

wysoko ść  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szcz egółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 
 

Podstawa prawna: 
1. Art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 
118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami). 
 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181). 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 26   Poz.  
 

- 1782 - 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 

 
§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu i 
gimnazjum prowadzonych przez Gminę Młynary. 

 
2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego: 
 
  1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: 
a) za wysługę lat, 
b) motywacyjnego, 
c) funkcyjnego, 
d) za warunki pracy, 

 
  2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 
zastępstw, 

 
  3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy. 
 

3. Regulamin niniejszy określa takŜe wysokość 
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania. 
 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliŜszego 
określenia jest mowa o: 
 
  1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin 

określający wysokość oraz szczególne warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za 
niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady 
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za 
godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość oraz 
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego, 

 
  2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z 

dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 
1997 r. Nr 56, poz. 357: z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 
162 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i 
Nr 22, poz. 291), 

 
  3) rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. 
U. Nr 22, poz. 181), 

 
  4) organie prowadzącym szkołę, przedszkolu, placówce 

oświatowej - rozumie się przez to Miasto i Gminę 
Młynary, 

 
  5) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, 

gimnazjum lub placówkę, dla której organem 
prowadzącym jest miasto i gmina Młynary, 

 
  6) dyrektorze  lub wicedyrektorze - naleŜy rozumieć 

dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej 
samorządu terytorialnego, o której mowa w § 1 ust. 1 
Regulaminu, 

 

  7) nauczycielach bez bliŜszego określenia - rozumie się 
przez to nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 1 
Regulaminu, 

 
  8) roku  szkolnym - naleŜy przez to rozumieć okres pracy 

szkoły, placówki oświatowej od 1 września danego 
roku do 31 sierpnia roku następnego, 

 
  9) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub 

grupę, 
 
  10) uczniu - rozumie się przez to takŜe wychowanka, 
 
  11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - 

naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin, o którym mowa § 1 ust. 1 
rozporządzenia MEN z dnia 31.01.2005, 

 
  12) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się 

przez to Zarząd Oddziału ZNP w Młynarach. 
 

ROZDZIAŁ  II 
DODATEK ZA WYSŁUG Ę LAT 

 
§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat 

w wysokość i na zasadach określonych art. 33 ust. 1 
ustawy Karta Nauczyciela, § 5 rozporządzenia MEN z 
dnia 11.05.2000 i na warunkach określonych w § 4 
Regulaminu w wysokości 1 % minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego za kaŜdy rok pracy i nie 
więcej niŜ 20 %. 
 

§ 4. 1. Dodatek przysługuje: 
 
  1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki 
tego dodatku, jeŜeli nabycie nastąpiło w ciągu 
miesiąca, 

 
  2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub 

wyŜszej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca. 
 

2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla 
poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel 
otrzymuje wynagrodzenie, chyba Ŝe przepis szczególny 
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje równieŜ za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy 
wskutek choroby bądź konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym 
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z  ubezpieczenia społecznego. 

 
3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za 

wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach o 
jakich mowa w § 3 określa: 
 
  1) nauczycielowi - dyrektor szkoły, 
 
  2) dyrektorowi - Burmistrz Miasta i Gminy Młynary. 
 

4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty 
wynagrodzenia. 
 

ROZDZIAŁ  III 
DODATEK MOTYWACYJNY. 

 
§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny 

na warunkach ogólnych  określonych w § 4 
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rozporządzenia oraz wysokości i na warunkach, i 
zasadach określonych w § 6 - 10 Regulaminu. 

 
§ 6. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku 

motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie 
Miasta i Gminy Młynary jednego całego poprzedniego 
roku szkolnego. 

 
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 

motywacyjnego jest: 
 
  1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 

moŜliwości oraz warunków pracy nauczyciela, 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, 
efektami egzaminów i sprawdzianów oraz 
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach 
itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów 
wychowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 

 
  2) jakość świadczonej pracy, w tym z powierzonym 

stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem 
lub zajęciem, a w szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do 

przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych 

pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w 
tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń 
słuŜbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy; 
 
  3) posiadanie dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny 

dorobku zawodowego; 
 
  4) 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, 

f) promocja placówki w środowisku. 
 

§ 7. 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego  
dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 6 w ust. 2 jest 
spełnienie następujących kryteriów: 
 

  1) tworzenie warunków do realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, 
wyposaŜenie w środki dydaktyczne, sprzęt, 
organizowanie działalności administracyjnej, 
gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i 
czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich 
warunków bhp i p.poŜ., 

 
  2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w 

tym równieŜ pozyskiwanie środków pozabudŜetowych, 
 
  3) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów 

technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, 
czystość i estetyka szkoły, 

 
  4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie 

zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych 
pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń 
socjalnych, dyscyplina pracy, 

 
  5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: 

realizacja programów nauczania, ocena pracy 
nauczycieli, opieka nad nauczycielami 
rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do 
innowacji i eksperymentów, motywowanie do 
doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń  i 
wniosków organów nadzoru pedagogicznego, 

 
  6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie 

realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i 
opiekuńczych oraz realizacja zaleceń i wniosków 
organu prowadzącego, 

 
  7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole słuŜącej 

realizacji statutowych zadań przez podległych 
pracowników, 

 
  8) współpraca z organami szkoły i związkami 

zawodowymi, 
 
  9) pozostałe obowiązki: 

a) przestrzeganie regulaminu pracy, 
b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek, 
c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu 

problemów, 
d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań 

dodatkowych /konkursy, olimpiady, wycieczki, 
samodzielne wykonywanie pomocy 
dydaktycznych/. 

 
§ 8. 1. Ustala się łączną pulę środków finansowych 

przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w 
poszczególnych szkołach w wysokości: 
  a) dla kadry kierowniczej 20 % wynagrodzenia 

zasadniczego, 
  b) dla nauczycieli 4 % wynagrodzenia zasadniczego. 
 

2. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w 
ramach przyznanych w budŜecie szkoły środków. 

 
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 

określony, nie krótszy niŜ 2 miesięcy i nie dłuŜszy niŜ 
jeden rok  szkolny. 

 
§ 9. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje: 

 
  1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 

ust. 2 dyrektor szkoły, 
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  2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 
ust. 2 i § 7  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary. 

 
2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 

dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której 
uzupełnia etat. 

 
3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej 

szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek 
motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel 
został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora 
szkoły poprzedniej. 

 
4. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego 

nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w 
formie pisemnej. 

 
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w 

terminie wypłaty wynagrodzenia . 
 
6. Dodatek motywacyjny moŜe być odebrany 

nauczycielowi przez dyrektora szkoły a dyrektorowi przez 
Burmistrza po stwierdzeniu ustania warunków jego 
otrzymania i nie przysługuje od miesiąca następnego po 
dacie powzięcia decyzji. 

 
7. Od decyzji dyrektora (burmistrza) o przyznaniu bądź 

odebraniu dodatku moŜna złoŜyć odwołanie na piśmie w 
ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji. 
 

§ 10. Dodatek motywacyjny  nie przysługuje 
nauczycielom: 
 
  1) w okresie pierwszego roku pracy w danej szkole, 
 
  2) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami 

Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela - przez okres 
12 miesięcy od daty udzielenia kary, 

 
  3) za okres urlopu na poratowanie zdrowia, 
 
  4) w okresie przybywania w stanie nieczynnym. 
 

ROZDZIAŁ IV 
DODATEK FUNKCYJNY. 

 
§ 11. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono 

stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły 
przysługuje dodatek funkcyjny. 

 
2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ: 

 
  1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo 

klasy, 
 
  2) nauczycielowi - opiekunowi staŜu. 
 

§ 12. 1. Stawką bazową dodatku funkcyjnego jest 
minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela 
mianowanego, w pierwszej kategorii zaszeregowania, 
określone w rozporządzeniu. 

 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego oblicza się mnoŜąc 

stawkę bazową, o której mowa w ust. 1 przez 
odpowiednią stawkę procentową określoną w załączniku, 
o którym mowa w ust. 2, a uzyskaną z pomnoŜenia kwotę 
zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, Ŝe kwotę 

do 0,49 zł pomija się, a co najmniej  0,50 zł liczy się za 
pełny złoty. 
 

§ 13. 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek 
funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 
dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyŜszy, z 
zastrzeŜeniem ust. 2. 

 
2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 

dodatków, o których mowa § 11 ust. 2, nauczycielowi 
przysługuje dodatek funkcyjny z kaŜdego tytułu. 

 
3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków 

opiekuna staŜu przysługują za kaŜda osobę odbywającą 
staŜ i powierzoną danemu nauczycielowi. 

 
4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo przysługuje 

za kaŜdą klasę powierzoną nauczycielowi niezaleŜnie od 
wymiaru czasu pracy nauczyciela. 

 
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora 

szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi 
szkoły), któremu powierzono obowiązki kierownicze w 
zastępstwie. 
 

§ 14. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o 
którym mowa w  art. 11 ust. 1 uwzględnia się wielkość 
szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry 
kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, 
zmianowość, złoŜoności zadań wynikających z 
zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz 
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich 
szkoła funkcjonuje, a w szczególności: 
  a) wielkość szkoły, a w tym: 

a) liczbę uczniów, 
b) liczbę oddziałów, 
c) zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicznych i 

niepedagogicznych), 
d) ilość budynków i ich lokalizacja, 

  b) warunki organizacyjne i złoŜoność zadań wynikających 
z funkcji kierowniczej, a w szczególności: 
a) wyposaŜenie w pomoce dydaktyczne, 
b) prowadzenie w szkole stołówki, 
c) stan bazy dydaktycznej, 
d) liczbę stanowisk kierowniczych, 

  c) wyniki pracy szkoły. 
 

§ 15. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 
1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa 
klasy lub funkcji - opiekuna staŜu, a jeŜeli powierzenie to 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 
 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze w szkole 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 dnia miesiąca - od tego dnia. 

 
3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 11, nie 

przysługują  w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, w okresie urlopu dla poratowanie zdrowia, w 
okresie, za który 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, a jeŜeli zaprzestanie 
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pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia tego 
miesiąca. 
 

§ 16. 1. Dodatek funkcyjny, w formach o jakich mowa 
w § 11, przyznaje: 
  a) nauczycielowi - dyrektor szkoły, 
  b) dyrektorowi szkoły - Burmistrz. 
 

2. Decyzja, o której mowa w pkt 1 wymaga 
uprzedniego zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje 
związkowe zrzeszające nauczycieli. 

 
3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 

wypłaty wynagrodzenia. 
 

Stanowisko Kwota 
Dyrektor Gimnazjum 500 zł 
Dyrektor SP Młynary 550 zł 
Dyrektor SP Błudowo 520 zł 
Dyrektor Przedszkola 470 zł 
Wicedyrektor SP 400 zł 
Wychowawca w przedszkolu 55 zł 
Wychowawca w szkole - klasa do 25 osób 40 zł 
Wychowawca w szkole - klasa od 25 osób 45 zł 
Opiekun staŜu 30 zł 
Kierownik świetlicy 130 – 180 zł 

 
ROZDZIAŁ V 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY. 
 

§ 17. Nauczycielom pracującym w trudnych 
warunkach lub szkodliwych dla zdrowia warunkach 
przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na 
zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 6 
i § 7 rozporządzenia  i na warunkach określonych w § 18 i 
§ 19 i 20 Regulaminu. 

 
§ 18. 1. Nauczycielom prowadzącym indywidualne 

nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 5 % stawki 
godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, 
za kaŜdą faktycznie przepracowaną godzinę w ramach 
realizowanego programu nauczania indywidualnego, jeŜeli 
zajęcia prowadzone są w ramach godzin 
ponadwymiarowych. 

 
2. Dodatek, określając jego wysokość przyznaje 

dyrektor. 
 
3. Dodatek wypłacany jest z dołu za faktycznie 

zrealizowane godziny. 
 

ROZDZIAŁ VI 
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE 

I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW. 
 

§ 19. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 
ust. 3 i ust. 6  Karty, na zasadach określonych w art. 35 
Karty, przysługuje wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe. 
 

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania 
nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku motywacyjnego i 
za warunki pracy. 

 
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 

ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 

wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem 
motywacyjnym i za warunki pracy, jeŜeli praca w tej 
godzinie została zrealizowana w warunkach 
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę 
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, 
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w 
ramach godzin ponadwymiarowych  nauczyciela. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których 
mowa w ust. 3, uzyskuje się mnoŜąc odpowiedni wymiar 
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w 
ten sposób, Ŝe za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a 
co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 
 

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
przydzielone w planie organizacyjnym  nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu 
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku 
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku 
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w 
pracy z wyjątkiem: 
 
  1) opieki nad zdrowym dzieckiem, 
 
  2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem 

pracy, 
 
  3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w 

celu kształcenia i doskonalenia, 
 
  4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do 

wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego 
funkcji związkowej. 

 
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn 
leŜących po stronie pracodawcy, a w szczególności w 
związku z: 
 
  1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 
 
  2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub  na imprezy, 
 
  3) rekolekcjami, 
 
  4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej, 
 
  5) chorobą dziecka  nauczania indywidualnego w 

pierwszym dniu choroby, przysługuje według planu 
organizacyjnego. 

 
7. 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 liczby godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy 
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy 
dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za 
kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub 
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie 
w takim tygodniu, nie moŜe być większa niŜ liczba godzin 
przydzielonych w planie organizacyjnym. 
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8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w 
ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu 
organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny 
ponadwymiarowe. 

 
§ 20. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych 

zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 19 ust. 2, 3, 
4 Regulaminu. 

 
§ 21. 1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową, w 

formach o jakich mowa w § 19 określa: 
 
  1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły, 
 
  2) dla dyrektora - Burmistrz. 
 

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin 
doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu 
przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły. 

 
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i  za 

godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z 
dołu. 

 
ROZDZIAŁ VII 

INNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA. 
 

§ 22. 1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie 
dodatkowe za: 
 
  1) analizę i ocenę prac z języka polskiego począwszy od 

czwartej klasy szkoły podstawowej w wysokości: 
a) od 1,5 % do 4 % miesięcznie w szkołach 

podstawowych, 
b) od 2,0 % do 4 % miesięcznie w gimnazjum, 

średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty, o 
którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty, 

 
  2) sprawowanie opieki nad dziećmi  wyjeŜdŜającymi do 

innych miejscowości w ramach zielonych szkół - jak za 
4 godziny ponadwymiarowe. 

 
2. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt 1 

przysługuje nauczycielowi, jeŜeli realizuje zajęcia w 
obowiązkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajęć 
w niepełnym wymiarze lub ponad obowiązkowy wymiar w 
ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w 
planie organizacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje 
w stosunku proporcjonalnym do realizowanego przez 
nauczyciela wymiaru godzin z języka polskiego. Do 
wymiaru godzin z języka polskiego wlicza się równieŜ 
godziny zajęć fakultatywnych z tego przedmiotu. 
 

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze oraz nauczycielom korzystającym ze zniŜki 
godzin, wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt 1 
przysługuje wyłącznie w takim stosunku, w jakim  
realizowany przez nich wymiar godzin z języka polskiego 
pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej 
szkoły. 

 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 

przysługuje nauczycielom, dyrektorom oraz innym 
nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, jeŜeli 
czynności te przekraczają obowiązujący ich tygodniowy 
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, płatne jak za godziny 
ponadwymiarowe. 

 
5. W razie podjęcia lub zaprzestania wykonywania 

zajęć dodatkowych w ciągu miesiąca, nauczyciel 

otrzymuje wynagrodzenie proporcjonalnie do 
przepracowanego okresu. W takim przypadku wysokość 
wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 
miesięcznego przez 30 i mnoŜąc przez liczbę dni 
kalendarzowych przypadających w okresie 
przepracowanym. 

 
6. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje w pełnej wysokości w 
przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony na stanowisku 
lub realizuje zajęcia, z którym związane jest 
wynagrodzenie, w pełnym wymiarze zajęć. Nauczycielom 
zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć lub 
realizującym zajęcia, z którymi związane jest dodatkowe 
wynagrodzenie, w części obowiązującego wymiaru zajęć - 
wynagrodzenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej. 
Wynagrodzenie powyŜsze nie moŜe przekroczyć 100 % 
stawki określonej w ust. 1 pkt 2, bez względu na 
realizowany przez nauczyciela wymiar zajęć. 
 

§ 23. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 22 ust. 1, 
określa: 
 
  1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły, 
 
  2) dla dyrektora - Burmistrz. 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 22 ust.1 pkt. 
1wypłaca się miesięcznie z góry. Wynagrodzenie to 
wypłaca się za okresy wykonywania zajęć oraz za inne 
okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych. 

 
3. Wynagrodzenie o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 2 

wypłaca się miesięcznie z dołu za zrealizowane zajęcia. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
DODATEK MIESZKANIOWY.  

 
§ 25. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie 

wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, 
posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ 
połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Młynary przysługuje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

 
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 
  1) przy 1 osobie w rodzinie - 40 zł, 
  2) przy 2 osobach w rodzinie - 50 zł, 
  3) przy 3 osobach w rodzinie - 70 zł, 
  4) przy 4 osobach i więcej - 85 zł. 
 

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do 
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: 
  1) współmałŜonka, 
  2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym 

utrzymaniu nauczyciela, 
  3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małŜonka dzieci do ukończenia 
18 roku Ŝycia lub do czasu ukończenia przez nie 
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie 
dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 21 roku Ŝycia, 

  4) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małŜonka niepracujące dzieci 
będące studentami, do czasu ukończenia studiów 
wyŜszych, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 26 roku 
Ŝycia, 
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 5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego 
źródła dochodu. 

 
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o 

której mowa ust. 4 nauczyciel otrzymujący dodatek jest 
obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, 
dyrektor otrzymujący dodatek - Burmistrza. 

 
5. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącego 

takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w 
wysokości określonej w ust. 2. MałŜonkowie wspólnie 
określają pracodawcę, który będzie im wpłacał ten 
dodatek. 
 

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. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 

przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego 
pracodawcę. 
 

§ 26. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe w 
okresach: 
  1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
  2) korzystania z urlopu na poratowania zdrowia, 
  3) pozostawania w stanie nieczynnym, 
  4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
  5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego 

w odrębnych przepisach, 
  6) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem 
powołanym do słuŜby była zawarta umowa o pracę na 
czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do 
końca okresu, na który umowa ta była zawarta. 

 
§ 27. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 

wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny 
wniosek nauczycieli będących współmałŜonkami, z 
uwzględnieniem § 25 ust. 5. 

 
2. Dodatek mieszkaniowy, w formach o jakich mowa w 

§ 25 określa: 
  1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły, 
  2) dla dyrektora - Burmistrz. 
 

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie 
z dołu. 

ROZDZIAŁ IX 
PRZEPISY KOŃCOWE. 

 
§ 28. 1. Określa się następujące formy stwierdzenia 

nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom 
świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3: 
 
  1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku 

pracy - jeŜeli świadczenie przysługuje od dnia 
nawiązania stosunku pracy, 

 
  2) odrębnym dokumentem - jeŜeli  świadczenie 

przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania 
stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość, 

 
  3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie 

zasadnicze - jeŜeli wraz ze zmianą wynagrodzenia 
zasadniczego ulega równieŜ  zmianie wysokość 
świadczenia. 

 
2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub 

ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 
1, moŜna stosować łącznie do kilku świadczeń, w razie 
zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo 
stwierdzenia nabycia prawa. 

 
§ 29. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym 

wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, 
przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 
zatrudnienia. 

 
§ 30. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę 

świadczeń, o których mowa § 1 ust. 2 stanowiących 
składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na 
wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, o 
którym mowa w § 25 ust. 2 naliczane są w planach 
finansowych poszczególnych szkół. 

 
§ 31. 1. W przypadku konieczności łączenia róŜnych 

wymiarów pensum w ramach jednego etatu moŜliwe jest 
ustalenie pensum proporcjonalnie w odniesieniu do 
łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Wszystkie godziny realizowane powyŜej pensum 
ustalonego w pkt 1 stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 
ustawy - Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe. 

 
3. Przykłady ilustrujące zasadę ustalania róŜnych 

wymiarów pensum: 
  a) nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym 

9 godzin wg pensum 18 godzinnego i 13 godzin wg 
pensum 26 godzinnego: 
9/18 + 13/26 = 1 
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela 
wynosi 22 godziny (brak godzin ponadwymiarowych); 

  b) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin 
wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 
26 godzinnego: 
6/18 + 21/26 = 1,14 
jeŜeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 
1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych 
godzin - 24 godziny, pozostałe 3 godziny stanowią 
godziny ponadwymiarowe; 
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela 
wynosi 24 godziny (3 godziny ponadwymiarowe); 

  c) nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 
15 godzin wg pensum 18 godzinnego i 10 godzin wg 
pensum 26 godzinnego: 
15/18 + 10/26 = 1,22 
jeŜeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 
1 etat stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych 
godzin - 20 godzin; 
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela 
wynosi 20 godzin (5 godzin ponadwymiarowych). 

 
§ 32. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie 

zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz 
przepisy prawa pracy. 

 
§ 33. Regulamin został uzgodniony z Zarządem 

Oddziału ZNP w Młynarach. 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 26   Poz.  
 

- 1788 - 

569 

UCHWAŁA Nr XXXIV/168/06 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 20 stycznia 2006 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek opłaty targowej obowi ązującej w 2006 roku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 r. z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i 
art. 19 pkt 1, lit. „a” i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz. 1683: z 2003 
r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, 
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, 
poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 958, Nr 123, poz. 
1291 i Nr 281, poz. 2782: z 2005 roku Nr 130, poz. 1087, 
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 13655, Nr 167, poz. 1399, 
Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) 
uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXXII/156/05 Rady Miejskiej w 
Młynarach z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty targowej 
obowiązującej w 2006 roku (Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2006 r. Nr 8, 
poz. 229), 
  - skreśla się słowa: 

„… od osób dokonujących sprzedaŜy na targowisku lub 
innym miejscu czasowo wyznaczonym jako targowisko”. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Albiński 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/169/06 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 20 stycznia 2006 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków transportowych obowi ązujących 

w 2006 roku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 10 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz. 
1683: z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 
188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 
2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 958, 
Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782: z 2005 roku Nr 
130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 13655, Nr 
167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 
179, poz. 1484) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XXXII/155/05 Rady Miejskiej w 

Młynarach z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2006 roku (Dziennik 
Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2006 
r. Nr 8, poz. 228) wprowadza się następujące zmiany: 
  1) § 1 pkt  4 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 pkt 4 - od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub z 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju 
zwieszenia: 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy 
+ naczepa, ciągnik 

balastowy +przyczepa 
[t] 

Stawka podatku 
[zł] 

nie 
mniej 
niŜ 

mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 41,20 41,20 
18 25 278,10 515,00 
25 31 618,00 1 030,00 
31  1 454,70 1 936,00 

Trzy osie i więcej 
12 40 1 339,00 1 854,00 
40  1 854,00 2 357,10 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Albiński 
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OBWIESZCZENIE 

Komisarza Wyborczego w Elbl ągu 

z dnia 17 stycznia 2006 r. 

 

w sprawie wyników wyborów uzupełniaj ących do rad gmin przeprowadzonych w dniu 15 styczni a 2006 r. 

 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760) Komisarz 
Wyborczy w Elblągu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w 
dniu 15 stycznia 2006 r. 

 
I. Dla uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Suszu w okręgu wyborczym Nr 4 wybierano 1 radnego. 
Wybory odbyły się. 
Głosowanie przeprowadzono. 
Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 1600. 
W głosowaniu wzięło udział 289 wyborców, którym wydano karty do głosowania co stanowi 18,06 % uprawnionych do 

głosowania. 
Głosów waŜnych oddano 282. 
Radnym został wybrany Zbigniew Władysław Skolimowski z listy Nr 2 Osiedlowy Komitet Wyborczy Wyborców. 
 
II. Dla uzupełnienia składu Rady Gminy w Płoskini w okręgu wyborczym Nr 7 wybierano 1 radnego. 
Wybory odbyły się. 
Głosowanie przeprowadzono. 
Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 146. 
W głosowaniu wzięło udział 78 wyborców, którym wydano karty do głosowania co stanowi 53,42 % uprawnionych do 

głosowania. 
Głosów waŜnych oddano 78. 
Radnym został wybrany Maciej Szymon Zgliński z listy Nr 2 KWW Macieja Zglińskiego. 

 
Komisarz Wyborczy w Elblągu 

Andrzej Błesiński 
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SPRAWOZDANIE 

Starosty Braniewskiego 

z działalno ści Komisji Bezpiecze ństwa i Porz ądku Powiatu Braniewskiego za 2005 rok. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego w 2005 roku zajmowała się następującymi sprawami: 
 
1. Sporządzono i przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji za 2004 rok oraz ogłoszono w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
2. Sporządzone i przyjęto plan pracy Komisji na 2005 rok. 
 
3. Wystąpiono do burmistrzów i wójtów oraz Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Powiatowego Państwowej 

StraŜy PoŜarnej o sporządzenie informacji dot. zadań, wynikających z „Rządowego Programu wspierania rozwoju turystyki w 
latach 2001-2006, podjętych w 2004 roku w zakresie stanu bezpieczeństwa turystów. Z otrzymanych materiałów sporządzono 
zbiorczą informację dla Komisji oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

 
4. W dniu 29 września 2005 r. zwołano wspólne posiedzenie Komisji oraz Powiatowego Zespołu Reagowania 

Kryzysowego, którego tematem było: 
 

-    ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za I półrocze 2005 roku; 
-     informacja z działalności komisji problemowych za I półrocze 2005 r. 
- informacja o planowanym ćwiczeniu PZRK i słuŜb ratowniczych powiatu; 
- stan przygotowania do utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego; 
- stan przygotowania słuŜb drogowych do sezonu zimowego 2005/2006; 
- stan przygotowania obiektów osłony przeciwpowodziowej do okresu jesienno-wiosennego 2005/2006. 
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Informację z oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawił Z-ca Komendanta Powiatowego Policji oraz 
Komendant Powiatowy PSP. Naczelnik  Wydziału ZKiSO Starostwa omówił cel i załoŜenia do planowanego ćwiczenia PZRK i 
słuŜb ratowniczych powiatu braniewskiego. Uwarunkowania i stan przygotowania utworzenia Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego przedstawił Naczelnik Wydziału ZKiSO Starostwa. Komendant Powiatowy PSP stwierdził, Ŝe dla 
zintegrowanego współdziałania słuŜb ratowniczych utworzenie PCZK jest sprawą kluczową, poniewaŜ, funkcjonujące 
stanowiska kierowania policji i straŜy nie mogą i nie spełniają roli i koordynacji działań w sytuacjach zdarzeń kryzysowych. 
Stan przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych przedstawił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Stan 
przygotowania obiektów osłony przeciwpowodziowej do spływu lodu i wód powodziowych przedstawił Kierownik Rejonowego 
Oddziału śZMiUW w Braniewie. Naczelnik Wydziału ZKiSO Starostwa zgłosił wniosek o umieszczenie w budŜecie powiatu 
kwoty 100 tys. zł na rozpoczęcie prac związanych z nadbudową budynku KP PSP z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. 
 

5. Członkowie Komisji wzięli udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w dniu 14 grudnia 
2005 r., którego celem było podsumowanie i ocena przebiegu praktycznego ćwiczenia PZRK i słuŜb ratowniczych powiatu w 
dniu 18 listopada 2005 roku. 

Informację z przeprowadzonego ćwiczenia przedstawił Naczelnik Wydziału ZKiSO Starostwa. Sprawozdania z podjętych 
działań przedstawili uczestnicy ćwiczenia tj.: 
 

- Komenda Powiatowa Policji; 
- Komenda Powiatowa PSP; 
- Zespół Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Braniewie; 
- Szef Miejskiego Zespołu Reagowania w Braniewie. 

 
Stwierdzono, Ŝe załoŜenia i cel ćwiczenia - sprawdzenie koordynacji i współdziałania słuŜb ratowniczych oraz 

funkcjonowania PZRK i MZR w sytuacjach zdarzeń kryzysowych - zrealizowano w pełni. 
Stwierdzono, Ŝe przeprowadzanie podobnych ćwiczeń w przyszłości jest zasadne i celowe. 
Reasumując naleŜy stwierdzić, Ŝe zadania zawarte w planie pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Braniewskiego na 2005 rok zostały wykonane. 
 
Braniewo, styczeń 2006 r. 

Starosta 
Włodzimierz Kunc 

                            
 
 
 
 
 


