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344 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 

z dnia 21 grudnia 2005 r. 

w sprawie ustalenia regulaminów określającuct wusokośe oraz szczegóeowe 
warunki przuznawania  nauczucielom  dodatków  motuwacujnego,  funkcuj-
nego i za warunki pracu oraz niektóruct innuct skeadników wunagrodzenia, 
a  także   wusokości,   szczegóeowuct   zasad   przuznawania  i  wupeacania 

dodatku mieszkaniowego w 2006 roku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) w związku z rozporzą-
dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 maja 2000 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodat-
kowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych 
warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciąż-
liwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za wa-
runki 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 ze zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustanawia się regulamin określający wysokość stawek 
i szczegółowe warunki wypłacania niektórych składni-
ków wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego 
nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organiza-
cyjnych Gminy Brzeg Dolny na rok 2006. 

§ 2 

Ilekroć w zapisach uchwały jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), 

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki 
wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę prze-
liczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych 
zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyj-
nego, ogólnych warunków przyznawania dodatku 
motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych 
warunków pracy stanowiących podstawę przyzna-
wania   dodatku   za   warunki   pracy  oraz 
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szczególnych przypadków zaliczania okresów za-
trudnienia i innych okresów uprawniających do 
dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, 
poz. 455 ze zm.), 

  3) szkole – należy przez to rozumieć przedszkola, 
szkoły, gimnazjum, tj. placówki publiczne działają-
ce na podstawie ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) będące jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Brzeg Dolny, 

  4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, 
o której mowa w pkt 3,  

  5) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycie-
li, wychowawców i innych pracowników pedago-
gicznych zatrudnionych w szkołach i przedszko-
lach będących jednostkami organizacyjnymi Gminy 
Brzeg Dolny, 

  6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy wymiar go-
dzin o którym mowa w art. 42a, 42b, 42c ustawy 
Karta Nauczyciela, 

  7) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza 
Brzegu Dolnego, 

  8) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 
pracy placówki oświatowej od 1 września danego 
roku do 31 sierpnia roku następnego, 

9) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę, 

10) uczniu – należy przez to rozumieć także wycho-
wanka,  

11) zakładowej organizacji związkowej – należy przez 
to rozumieć również międzyzakładowe organizacje 
związkowe. 

§ 3 

Regulamin przuznawania dodatku za wuseugę lat 
nauczucieli 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w 
wysokości 1w wynagrodzenia zasadniczego za 
każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcz-
nych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, 
że dodatek nie może przekroczyć 20w wynagro-
dzenia zasadniczego. 

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za 
wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrud-
nienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu 
na sposób ustania stosunku pracy (zakończone 
okresy zatrudnienia). 

3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w wię-
cej niż jednym stosunku pracy, okresów uprawnia-
jących do dodatku za wysługę lat nie wlicza się 
okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym 
pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. 

4. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają 
zaliczeniu okresy podstawowego wymiaru zajęć. 

5. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy 
jednocześnie w kilku placówkach oświatowych 
w wymiarze nieprzekraczającym obowiązkowego 
nauczyciela wymiaru zająć, do okresów uprawnia-
jących do dodatku za wysługę lat w każdej z pla-
cówek zalicza się okresy, o których mowa 
w ust. 2. 

  6. Do okresów uprawniających do dodatku za wy-
sługę lat wlicza się także inne okresy pracy, jeżeli 
z mocy odrębnych przepisów podlegają one wli-
czeniu do okresu pracy, od którego zależą upraw-
nienia pracownicze. 

  7. Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do 
pracy na skutek choroby bądź konieczności osobi-
stego sprawowania opieki nad dzieckiem lub cho-
rym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzy-
muje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia 
społecznego. 

  8. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
w pełnej wysokości także za okres urlopu dla po-
ratowania zdrowia. 

  9. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje nauczycie-
lowi pozostającemu w stanie nieczynnym, prze-
bywającemu na urlopie macierzyńskim oraz korzy-
stającemu z urlopu wychowawczego. 

10. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, 
w terminie wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzy-
gnięciem nadzorczym Rojewody Dolnośląskiego 
PN.II.0911-19/51/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 3 ust. 10). 

11. Dodatek za wysługę lat dyrektorowi szkoły przy-
znaje Burmistrz, natomiast nauczycielowi dyrektor 
szkoły. 

§ 4 

Regulamin przuznawania dodatku motuwacujnego 
dla nauczucieli 

1. Rysokość środków finansowych na dodatki moty-
wacyjne dla nauczycieli określone są w rocznych 
planach finansowych placówek oświatowych 
w wysokości 2,5w środków w 2006 roku przy-
znawanych placówkom oświatowym na wynagro-
dzenia zasadnicze. 

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wyna-
grodzenia nauczycieli, przyznawaną w zależności 
od osiąganych wyników pracy z uwzględnieniem: 
1) szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych w szczególności za: 
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem 
ich możliwości oraz warunków pracy nauczy-
ciela – osiągnięć potwierdzonych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów 
lub sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ro-
dzicami i innymi nauczycielami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki; 

2) jakości świadczonej pracy, w tym związanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowymi zadaniami lub zajęciami 
a w szczególności za: 
a) systematyczne i efektywne przygotowanie 
się do przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 
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d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
innych urządzeń szkolnych, 

e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych,  

f) aktywne uczestnictwo w działaniach poza-
lekcyjnych szkół, 

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy; 
4) zaangażowania w przestrzeganie i realizację za-
jęć i czynności o których mowa w art. 42 ust. 2 
pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności 
za: 
a) udział w organizowaniu imprez i szkolnych 
uroczystości, 

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
c) opiekowaniem się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie placówki oświatowej, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach we-
wnętrznego doskonalenia zawodowego. 

3. Rarunkiem przyznania dodatku motywacyjnego 
dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 4 
ust. 2 jest spełnienie następujących kryteriów: 
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
szkoły, w tym: opracowanie arkusza organiza-
cyjnego, dbałość o wyposażenie w środki dy-
daktyczne, sprzęt, organizowanie działalności 
administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkol-
nej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzega-
niem odpowiednich warunków bhp i ppoż., 

2) właściwe i zgodne z potrzebami szkoły kierowa-
nie doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli, 

3) właściwa realizacja planu finansowego szkoły 
(przestrzeganie dyscypliny budżetowej, realiza-
cja polityki finansowej organu prowadzącego, 
celowość i oszczędność wydatków), 

4) racjonalne zarządzanie nieruchomością i mająt-
kiem szkolnym (prawidłowość zawieranych 
umów, właściwe i kompletne prowadzenie do-
kumentacji obiektu, ewidencja majątku i inwen-
taryzacja), 

5) prowadzenie spraw osobowych, w tym: zatrud-
nianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt 
osobowych pracowników, dysponowanie fundu-
szem świadczeń socjalnych, funduszem nagród, 
dyscyplina pracy, 

6) współdziałanie z organem prowadzącym w za-
kresie realizacji zadań edukacyjnych i wycho-
wawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków 
organu prowadzącego, 

7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole słu-
żącej realizacji statutowych zadań przez podle-
głych pracowników, 

8) współpraca z organami szkoły i związkami za-
wodowymi, 

9) pozostałe obowiązki: 
a) przestrzeganie regulaminu pracy, 
b) dbałość o stan techniczny i estetykę obiek-
tów szkolnych (bhp, przegląd stanu technicz-
nego, drobne naprawy i remonty), 

c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu 
problemów, 

d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania 
zadań dodatkowy (konkursy, olimpiady, wy-
cieczki, samodzielne wykonywanie pomocy 
dydaktycznych), 

e) operatywność w pozyskiwaniu środków po-
zabudżetowych i wzbogacaniu majątku 
szkolnego, 

f) umiejętność pozyskiwania rodziców i śro-
dowiska lokalnego do współpracy ze szkołą. 

  4. Nauczycielowi placówki oświatowej może być 
przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 
10w jego wynagrodzenia zasadniczego. 

  5. Dyrektorowi placówki oświatowej może być przy-
znany dodatek motywacyjny w wysokości do 
30w jego wynagrodzenia zasadniczego. 

  6. Ricedyrektorowi placówki oświatowej może być 
przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 
20w jego wynagrodzenia zasadniczego. 

  7. Dodatek motywacyjny jest wypłacany w miarę 
posiadanych środków finansowych, a jego wyso-
kość nie może przekroczyć 2,5w funduszu płac 
przeznaczonego na wynagrodzenia zasadniczego 
w danej szkole. 

  8. Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo 
2 razy do roku na okres: wrzesień – luty i marzec- 
sierpień. 

  9. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie:  
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
2) urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) przebywania w stanie nieczynnym, 
4) na który orzeczono karę dyscyplinarną, 
5) za który nie przysługuje wynagrodzenie zasad-
nicze. 

10. Dodatek motywacyjny nauczycielom i wicedyrek-
torom przyznaje dyrektor placówki oświatowej, 
w której są oni zatrudnieni, w ramach przyzna-
nych środków finansowych na podstawie kryte-
riów określonych w ust. 3 regulaminu. 

11. Dodatek motywacyjny dyrektorom placówek 
oświatowych przyznaje Burmistrz na podstawie 
kryteriów określonych w ust. 2 regulaminu. 

12. Nauczycielom rozpoczynającym pracę w placówce 
oświatowej przyznanie dodatku motywacyjnego 
może nastąpić po upływie okresu umożliwiającego 
ocenę osiąganych wyników w pracy, jednak nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zatrudnie-
nia. 

13. Rypłata dodatku motywacyjnego w okresach 
ustalonych w ust. 8 następuje z góry w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym  Rojewody  Dolnośląskiego   PN.II.0911-
-19/51/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 4 ust. 13). 

§ 5 

Regulamin przuznawania dodatku funkcujnego 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w placówkach oświatowych, a także na-
uczycielom, którym powierzono obowiązki kierow-
nicze w zastępstwie, przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości określonej w tabeli stawek dodatków 
funkcyjnych. 

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego 
uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów 
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i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole i za-
trudnionych pracowników, zmianowość, złożoność 
zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, 
wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środo-
wiskowe 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 pedagogicz-
nych i niepedagogicznych),  

d) ilość budynków i ich lokalizacja, 
2) warunki organizacyjne i złożoność zadań wynika-
jących z funkcji kierowniczej, a w szczególności: 
a) wyposażenie w pomoce dydaktyczne, 
b) prowadzenie w szkole stołówki,  
c) stan bazy dydaktycznej, 
d) liczbę stanowisk kierowniczych, 
e) wieloprofilowość kształcenia, 
f) posiadanie internatu, 

3) wyniki pracy szkoły. 
3. Rysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów 
ustala Burmistrz wg tabeli stawek dodatków funk-
cyjnych. 

4. Rysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrekto-
rów oraz osób zajmujących inne stanowiska przy-
znaje dyrektor placówki oświatowej. 

5. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, przysłu-
guje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie tytu-
łów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, 
przysługuje dodatek wyższy. 

6. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje 
Burmistrz na czas określony, nie dłuższy jednak niż 
na jeden rok szkolny, w granicach określonych ta-
belą stawek dodatków funkcyjnych. 

7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie 
wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, 
w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

8. Decyzję o przyznaniu dodatku funkcyjnego sporzą-
dza się w formie pisemnej. 

9. Nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna stażu 
przysługuje   dodatek  funkcyjny  w  wysokości  od 

25,00 zł do 50,00 zł miesięcznie, za każdego na-
uczyciela stażystę powierzonego opiece. 

10. Dodatek z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu 
nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu 
stażu przez nauczyciela, nad którym pełniono 
opiekę. Prawo do dodatku przysługuje na nowo 
z dniem rozpoczęcia kontynuacji stażu przez na-
uczyciela podlegającego opiece.  

11. Dodatek funkcyjny z tytułu powierzenia nauczycie-
lowi funkcji opiekuna stażu przyznaje dyrektor 
szkoły. 

12. Nauczycielowi bez względu na stopień awansu 
zawodowego przysługuje dodatek funkcyjny z ty-
tułu powierzenia mu wychowawstwa, w wysoko-
ści: 
1) wychowawstwa grupy w przedszkolu w wyso-
kości 30,00–50,00 zł miesięcznie, 

2) wychowawstwa klasy w szkole podstawowej 
i gimnazjum w wysokości 27,00–70,00 zł mie-
sięcznie. 

13. Dodatek funkcyjny nauczycielowi z tytułu powie-
rzenia mu wychowawstwa klasy przyznaje dyrek-
tor szkoły. 

14. Dodatki, o których mowa w ust. 1, 9 i 12, nie 
przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, w okresie urlopu dla porato-
wania zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska 
z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego peł-
nienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od te-
go dnia. 

15. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w ust. 1, 
nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o któ-
rym mowa w ust. 9 i 12. 

16. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo przysługuje 
za każdą klasę niezależnie od wymiaru czasu pra-
cy nauczyciela. 

17. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym  Rojewody  Dolnośląskiego   PN.II.0911-
-19/51/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 5 ust. 17). 

 
 
 

Tabela stawek dodatków funkcujnuct 
 
 

Stanowisko 
Rysokość dodatku funkcyjnego 

(miesięcznie w złotych) 
dyrektor szkoły: 
                           do 7 oddziałów 
                           od 8 do 20 oddziałów 
                           powyżej 20 oddziałów 

 
od 500 do 800 zł. 
od 600 do 1000 zł. 
od 800 do 1200 zł. 

wicedyrektor szkoły: 
                           powyżej 8 oddziałów 
                           powyżej 20 oddziałów 

od 350 do 550 zł. 
od 450 do 800 zł. 

dyrektor przedszkola: 
                           do 4 oddziałów 
                           powyżej 4 oddziałów 

 
od 250 do 500 zł. 
od 400 do 700 zł. 
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§ 6 

Regulamin przuznawania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród 

1. Z wydzielonego w ramach funduszu wynagrodzenia 
pracowników oświaty i wychowania, specjalnego 
funduszu nagród tworzy się fundusz nagród Burmi-
strza.  

2. Rysokość nagrody Burmistrza oraz limit środków 
finansowych na nagrody placówek oświatowych 
i opiekuńczo-wychowawczych określa corocznie 
Burmistrz. 

3. Przyznanie nagród Burmistrza ma na celu: 
a) inspirowanie twórczych osób i zespołów, 
b) rozpowszechnianie i wyróżnianie osiągnięć dy-
daktycznych i rozwiązań organizacyjnych w pla-
cówkach oświatowych, 

c) podkreślenie rangi i znaczenia oświaty. 
4. Kandydata do nagrody zgłasza: 
a) w przypadku nauczyciela – dyrektor placówki po 
zaopiniowaniu kandydatury przez Radę Rodzi-
ców, Radę Pedagogiczną i Zakładową Organiza-
cję Związkową, do której nauczyciel należy, 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dol-
nośląskiego PN.II.0911-19/51/06 z dnia 
24 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność 
§ 6 ust. 4 lit. a) we fragmencie: „Radę Rodzi-
ców (...) i Zakładową Organizację Związkową, 
do której nauczyciel należy”), 

b) w przypadku dyrektora – Naczelnik Rydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu po zaopiniowaniu jak 
wyżej. 

5. Burmistrz może z własnej inicjatywy przyznać na-
grodę nauczycielowi po zaopiniowaniu jak wyżej.  

6. Rniosek o przyznanie nagrody składa się w sekre-
tariacie Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym 
w terminie do 15 września danego roku szkolnego. 

7. Nagroda, o której mowa w § 1, może być przyzna-
na nauczycielowi, który posiada dobrą lub wyróż-
niającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnienia 
odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryte-
riów. 
1) R zakresie pracy dydaktycznej: 
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone w sprawdzianach i egzaminach 
uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe 
komisji egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-
sie wdrażania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania, opracowywania autorskich  
programów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwier-
dzone zakwalifikowaniem uczniów dla udziału 
w zawodach II stopnia(okręgowych) lub III 
stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych, zajęciem przez uczniów 
(zespołów uczniów) I–III miejsca w konkur-
sach, zawodach, przeglądach i festiwalach 
wojewódzkich i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-
cy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami 
i wychowankami mającymi trudności w na-
uce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne lub środowiskowe, 

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne i wypoczynkowe, 

g) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub 
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży. 

2) R zakresie pracy wychowawczej i opiekuńczej: 
a) organizuje pomoc i opiekę uczniom lub wy-
chowankom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej lub życiowej, pochodzącym 
z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród dzieci i młodzieży, 
w szczególności narkomanii i alkoholizmowi, 

c) trafnie rozpoznaje środowisko wychowaw-
cze, aktywnie i efektywnie działa na rzecz 
potrzebujących szczególnej opieki poprzez 
umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych we współpracy z ich rodzi-
cami i odpowiednimi instytucjami, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły 
lub placówki, rozwija formy współdziałania 
szkoły lub placówki z rodzicami, 

e) prowadzi znaczącą działalność wychowaw-
czą w klasie, szkole lub placówce przez or-
ganizowanie wycieczek, udział uczniów 
w spotkaniach, 

f) ze szczególną troską dba o wszechstronny 
rozwój dziecka, poczucie bezpieczeństwa, 
miłości i zaufania. 

3) R zakresie działalności pozaszkolnej: 
a) bierze udział w zorganizowanych formach 
doskonalenia zawodowego, 

b) udziela pomocy w adaptacji zawodowej na-
uczycieli podejmujących pracę w zawodzie 
nauczyciela, 

c) organizuje wewnętrzny system doskonalenia 
nauczyciela. 

4) Ustala się kryteria przyznawania nagrody dla 
dyrektora za: 
a) spełnianie warunków dla nauczycieli jak wy-
żej, oraz  

b) prowadzenie na wysokim poziomie dydak-
tycznym i wychowawczym swojej placówki, 

c) stosowanie partnerskiego stylu zarządzenia 
wprowadzenia nowatorskich zmian organi-
zacyjnych służących społeczności szkolnej, 

d) troszczenie się o wzbogacenie bazy mate-
rialnej placówki oświatowej i opiekuńczo 
wychowawczej, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, 

f) menadżerskie zarządzanie placówką. 
  8. Rnioski o nagrodę dla nauczycieli przedszkoli na-

leży rozpatrywać ze szczególnym uwzględnieniem 
ust. 1 lit. b), e), f) oraz ust. 2 lit. c), d), e), f). 

  9. Rnioski o nagrodę opiniuje Komisja Oświaty.  
10. Burmistrz podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody 

dyrektorowi, nauczycielowi biorąc pod uwagę opi-
nię Komisji i ogłasza ją do 30 września danego ro-
ku.  

11. Nie może otrzymać nagrody, dyrektor, nauczyciel 
przebywający na urlopie zdrowotnym, wycho-
wawczym w roku szkolnym poprzedzającym przy-
znanie nagrody. 
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12. R danym roku kalendarzowym nauczyciel może 
otrzymać tylko jedną nagrodę Ministra Edukacji 
Narodowej, Kuratora Oświaty, Burmistrza, Dyrek-
tora Szkoły. 

13. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda 
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się 
w jego aktach osobowych.  

§ 7 

Regulamin przuznawania dodatku za warunki pracu 
nauczucieli 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za każdą godzi-
nę przepracowaną w trudnych lub uciążliwych dla 
zdrowia warunkach, a w szczególności: 
1) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach 
łączonych w szkołach podstawowych w wyso-
kości 10w stawki godzinowej za każdą zreali-
zowaną w tych klasach godzinę nauczania, 

2) za prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowaw-
czych w klasach, w których przynajmniej jedno 
dziecko posiada orzeczenie do kształcenia spe-
cjalnego, przez nauczycieli placówek oświato-
wych niebędących specjalistami, przysługuje 
dodatek w wysokości 10w stawki godzinowej 
za każdą przepracowaną godzinę, 

3) za prowadzenie nauczania indywidualnego dzieci 
zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego 
przysługuje dodatek w wysokości 10w stawki 
godzinowej za każdą zrealizowaną godzinę na-
uczania. 

2. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują 
w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych 
warunkach pozostają do obowiązującego wymiaru 
godzin. 

3. Dodatek za uciążliwość pracy nie przysługuje 
w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, w okresach, za które nie przysługuje wy-
nagrodzenie zasadnicze, oraz w okresie urlopu dla 
poratowania zdrowia od pierwszego dnia następu-
jącego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał 
wykonywania pracy. 

4. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela ustala 
i przyznaje dyrektor placówki, a dla dyrektora Bur-
mistrz.  

5. Dodatki za trudne warunki pracy wypłaca się z dołu 
w terminie wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Rojewody Dolnośląskiego 
PN.II.0911-19/51/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 7 ust. 5). 

§ 8 

Regulamin zasad wunagradzania za godzinu ponad-
wumiarowe   i   godzinu   doraźnuct   zastępstw   dla 

nauczucieli 

1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godzi-
ny ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych 
zastępstw doraźnych. 

2. Dla celów obliczenia wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe ustala się: 
1) Rynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową nauczyciela wypłaca się wg stawki osobi-
stego zaszeregowania nauczyciela z uwzględ-
nieniem dod. za warunki pracy, jeżeli takie wy-

stępują; dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego przez miesięczną liczbę godzin obowiąz-
kowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuń-
czych lub wychowawczych, 

2) Miesięczną liczbę godzin ustala się mnożąc ty-
godniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczy-
ciela wynikający z art. 42 ust. 3 Karty Nauczy-
ciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych go-
dzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny 
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za 
pełną godzinę. 

3. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym placówki oświa-
towej nie przysługuje za dni, w których nauczyciel 
nie realizuje zajęć z powodu:  
1) przerw przewidzianych przepisami o organizacji 
roku szkolnego, 

2) rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku ty-
godnia, 

3) dni ustawowo wolnych od pracy, 
4) dni usprawiedliwionej nieobecności. 

4. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy przysługu-
je w następujących przypadkach: 
1) opieki nad zdrowym dzieckiem (2 dni w ciągu 
roku), 

2) urlopu okolicznościowego określonego przepi-
sami prawa, 

3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom 
w celu kształcenia i doskonalenia, 

4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbęd-
ny do wykonania doraźnej czynności wynikającej 
z jego funkcji związkowej. 

5. Jako godziny faktycznie odbyte traktuje się godziny 
ponadwymiarowe przypadające w dniach, w któ-
rych nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn 
leżących po stronie pracodawcy, tj.: 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mro-
zów, 

2) wyjazdu uczniów na wycieczki lub inne imprezy, 
3) rekolekcji, 
4) udziału nauczyciela w konferencji metodycznej, 
5) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwa-
jącej nie dłużej niż jeden tydzień. 

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których nauczyciel nie 
realizował godzin z przyczyn wymienionych 
w ust. 3 za podstawę ustalenia liczby godzin po-
nadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy ty-
godniowy wymiar zajęć, określony w art. 42 ust. 3 
Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymia-
ru (w przypadku 5-dniowego tygodnia pracy) lub 
1/4 (jeżeli nauczyciel ma ustalony 4-dniowy tydzień 
pracy) za każdy dzień nieobecności. Liczba godzin 
ponadwymiarowych, za które przysługuje wyna-
grodzenie w takim tygodniu, nie może być większa 
niż liczba godzin przydzielonych w planie organiza-
cyjnym. 

7. Nauczycielowi, któremu przydzielono godziny po-
nadwymiarowe realizowane wg innego tygodnio-
wego wymiaru godzin niż jego obowiązkowy wy-
miar, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania 
nauczyciela i z etatu faktycznie wykonywanej pracy 
w godzinach ponadwymiarowych. 
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  8. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wy-
płaca się według stawki osobistego zaszeregowa-
nia nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za wa-
runki pracy. 

  9. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu 
organizacyjnym placówki ustala się tak, jak za go-
dziny ponadwymiarowe. 

10. Rynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny zastępstw doraźnych płatne jest z dołu 
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-19/51/06 z dnia 24 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 8 ust. 3–6 
i ust. 10). 

§ 9 

Regulamin przuznawania i wupeacania  
nauczucielskiego dodatku mieszkaniowego 

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska, zatrudnionemu w wymiarze 
nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru 
zajęć w placówkach oświatowych położonych 
w miejscowościach do 5.000 mieszkańców przy-
sługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, przysłu-
guje nauczycielski dodatek mieszkaniowy w wyso-
kości uzależnionej od liczby członków rodziny i wy-
płacany jest, co miesiąc w wysokości: 
1) 4w miesięcznej stawki najniższego wynagro-
dzenia za pracę określonego przez Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej na podstawie art. 77 Ko-
deksu Pracy zwanego dalej „Najniższy wynagro-
dzeniem” – dla 1 osoby, 

2) 5w najniższego wynagrodzenia za pracę – dla 
2 osób, 

3) 6w najniższego wynagrodzenia za pracę – dla 
3 osób, 

4) 7w najniższego wynagrodzenia za pracę – dla 
4 i więcej osób. 

3. Kwotę przypadającego dodatku mieszkaniowego 
zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że 
kwotę 0,49 pomija się, a kwotę, od co najmniej 
0,50 zaokrągla się do pełnego złotego. 

4. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się na-
uczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkującego 
małżonka, a także dzieci rodziców pozostających na 
jego wyłącznym utrzymaniu. 

5. Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu 
nauczyciela rozumie się: 
1) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu 
ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej 
lub ponadpodstawowej, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 21 roku życia, 

2) dzieci niepracujące będące studentami, do czasu 
ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 26 roku życia. 

6. R przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostają-
cych na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela nie 
stosuje się ograniczeń określonych w ust. 5. 

7. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości okre-
ślonej w ust. 2. 

  8. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, 
który będzie im wypłacał dodatek mieszkaniowy. 

  9. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lo-
kalu mieszkalnego. 

10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, 
w którym nauczyciel złożył pisemny wniosek o je-
go przyznanie i przedstawił dokumenty potwier-
dzające prawo do otrzymania dodatku. 

11. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pra-
cy, a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-
nagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
w okresie trwania zatrudnienia, 

3) odbywania służby wojskowej, przeszkolenia 
wojskowego, okresowej służby wojskowej; 
w przypadku jednak gdy z nauczycielem powo-
łanym do służby zawarta była umowa na czas 
określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż 
do końca okresu, na który umowa ta była za-
warta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach. 

12. Prawo do dodatku wygasa: 
1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, 
w którym uprawniony członek rodziny nauczy-
ciela zrezygnował ze stałego z nim zamieszka-
nia, 

2) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, 
w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiąza-
nie stosunku pracy z nauczycielem. 

13. Rypłacanie przysługującego dodatku ulega zawie-
szeniu na okres trwającego dłużej niż jeden mie-
siąc urlopu bezpłatnego nauczyciela. Rznowienie 
wypłacania dodatku, po ustaniu przyczyny zawie-
szenia, następuje po złożeniu przez nauczyciela pi-
semnego wniosku o jego wznowienie.  

14. Nauczyciel, któremu wypłacany jest dodatek, 
obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie praco-
dawcę o okolicznościach powodujących utratę 
prawa do dodatku lub zawieszenia jego wypłace-
nia. 

15. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela 
(dyrektor placówki) lub na wspólny wniosek na-
uczycieli będących małżonkami, z uwzględnieniem 
ust. 2–7. 

16. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor pla-
cówki oświatowej, a dyrektorowi placówki Bur-
mistrz. 

17. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty 
wynagrodzenia. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
zajęć,  poszczególne  składniki  wynagrodzenia 
przysługują w wysokości proporcjonalnej do wy-
miaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego, za 
wychowawstwo  klasy  w  szkole,  który  przysłu-
guje w pełnej wysokości bez względu na wymiar 
zajęć.  
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2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wynagro-
dzenie wypłaca się według średniej urlopowej, usta-
lonej na podstawie przepisów rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej.  

3. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za 
czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy 
a także za inne okresy, za które na podstawie od-
rębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.  

4. Stawkę za jeden dzień niewykonywania pracy 
z przyczyn określonych w ust. 3 ustala się dzieląc 
wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z gó-
ry przez 30. 

5. Rysokość utraconego wynagrodzenia za okresy 
o których mowa w ust. 3, oblicza się mnożąc liczbę 
dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną 
w ust. 4.  

6. R przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku 
pracy przed upływem roku szkolnego, na który zo-
stał ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielo-
nych godzin zajęć następuje z datą ustania stosun-
ku pracy z tym, że wszystkie przepracowane mie-
siące, bez względu na wymiar zrealizowanych za-
jęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagro-
dzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy 
wymiar godzin zajęć określony w art. 42, ust. 3 
Karty Nauczyciela. 

§ 11 

Traci moc uchwała nr TTIII/204/2005 Rady Miejskiej 
w Brzegu Dolnym z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie 
ustalenia regulaminów określających wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom do-
datków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodze-
nia, a także wysokości, szczegółowych zasad przy-
znawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 
w 2005 roku oraz uchwała nr TTVI/221/2005 z dnia 
28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr TTIII/204/2005 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym 
z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regula-
minów określających wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków moty-
wacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz nie-
których innych składników wynagrodzenia, a także 
wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wy-
płacania dodatku mieszkaniowego w 2005 roku. 

§ 12 

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu 
Dolnego. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 r.  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wusokośe stawek dodatków 
do wunagrodzenia zasadniczego i szczegóeowe warunki ict przuznawania 
oraz szczegóeowe warunki obliczania i wupeacania wunagrodzenia za godzinu 
ponadwumiarowe  i godzinu  doraźnuct zastępstw dla nauczucieli zatrudnio- 

nuct w szkoeact, dla któruct organem prowadzącum jest Gmina Jawor 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
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 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość stawek 
dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, 
a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Jawor, zwa-
nych dalej „nauczycielami”. 

R o z d z i a ł  I 

Dodatek za wuseugę lat 

§ 2 

1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za 
wysługę lat zalicza się okresy, o których mowa 
w § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wy-
sokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasad 
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niczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181). 

2. Nauczyciel zachowuje prawo do dodatku za wysłu-
gę lat za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz 
za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie z za-
strzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela, a tak-
że za okres niezdolności do pracy z powodu choro-
by bądź konieczności sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za 
który otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubez-
pieczenia społecznego.  

3. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest nauczycie-
lowi miesięcznie z góry. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Rojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/ 
/52/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 2 ust. 3). 

R o z d z i a ł  II 

Dodatek motuwacujnu 

§ 3 

Nauczycielowi wyróżniającemu się jakością świadczo-
nej pracy, legitymującemu się szczególnymi osiągnię-
ciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej, za realizację dodatkowych zadań lub zajęć, 
a nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze, dodatkowo za efekty uzyskiwane na tym 
stanowisku, przysługuje dodatek motywacyjny. 

§ 4 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dodatków 
motywacyjnych nie może być niższa niż kwota wy-
nikająca z iloczynu liczby zatrudnionych nauczycieli 
przeliczeniowych (w przeliczeniu na etaty), ustalo-
nej na podstawie sprawozdania EN-3 z września 
2005 r., i 4,00 proc. średniego wynagrodzenia na-
uczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela. 

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie może być 
wyższy niż 30 proc., a dla nauczyciela nie wyższy 
niż 20 proc. jego wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przy-
znaje Burmistrz Miasta Jawora, a dla pozostałych 
nauczycieli dyrektor szkoły, zgodnie z postanowie-
niami niniejszej uchwały. 

§ 5 

1. Dodatek motywacyjny może być przyznany na-
uczycielowi, który wyróżnia się szczególnymi osią-
gnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi lub 
opiekuńczymi, osiąga wysoką jakość swojej pracy 
oraz wykazuje szczególne zaangażowanie w reali-
zacji obowiązków wynikających z przygotowania 
się do zajęć szkolnych, samokształcenia i doskona-
lenia zawodowego, wykazuje zaangażowanie w re-
alizacji czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela oraz innych zadań wynikających ze statu-
tu szkoły, takich w szczególności jak: 

1) udział w różnych formach doskonalenia zawo-
dowego wzbogacającego warsztat pracy,  

2) prowadzenie zajęć, szkoleń, lekcji otwartych, 
realizacja programów autorskich i innowacji pe-
dagogicznych, stosowanie aktywizujących 
uczniów metod pracy, sprawowanie opieki nad 
stażystami potwierdzone pozytywną oceną ich 
dorobku zawodowego, 

3) udział w organizacji imprez i uroczystości szkol-
nych oraz miejskich, promujących szkołę w śro-
dowisku lokalnym, 

4) posiadanie innych osiągnięć, ważnych dla jako-
ści pracy szkoły, takich jak publikacje, odczyty, 
pozaszkolna działalność na rzecz dzieci. 

§ 6 

1. Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się za okres, 
za który nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, 
a także za okres urlopu dla poratowania zdrowia, 
przeniesienia w stan nieczynny oraz za okres, na 
który została orzeczona kara dyscyplinarna. 

2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w termi-
nie wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Rojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-
-19/52/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 6 ust. 2). 

R o z d z i a ł  III 

Dodatek funkcujnu 

§ 7 

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu za-
wodowego, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze dyrektora, wicedyrektora szkoły, kierow-
nika świetlicy szkolnej lub inne stanowisko kierow-
nicze przewidziane w statucie szkoły, a także do-
datkowe zadania związane z pełnieniem funkcji wy-
chowawcy klasy, doradcy metodycznego lub kon-
sultanta oraz opiekuna stażu zawodowego przysłu-
guje dodatek funkcyjny. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, 
któremu powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie. 

3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje 
Burmistrz Miasta Jawora a dla wicedyrektora i po-
zostałych nauczycieli zajmujących stanowiska kie-
rownicze oraz wykonujących dodatkowe zadania 
dyrektor szkoły. 

§ 8 

Rysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły 
lub przedszkola może być przyznana w granicach od 
30 proc. do 100 proc. jego wynagrodzenia zasadni-
czego, a dla wicedyrektora w granicach od 20 proc. 
do 50 proc jego wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 9 

Rysokość dodatku funkcyjnego dla kierownika świe-
tlicy szkolnej może wynieść od 10 proc. do 20 proc. 
jego wynagrodzenia zasadniczego. 
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§ 10 

Nauczycielowi pełniącemu funkcję doradcy metodycz-
nego lub konsultanta przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości od 5 proc. do 15 proc. jego wynagro-
dzenia zasadniczego miesięcznie. 

§ 11 

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu za-
wodowego, którym powierzono funkcję opiekuna 
stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
nie niższej niż 4 proc. i nie wyższej niż 5 proc. wy-
nagrodzenia zasadniczego miesięcznie. 

2. Jeżeli nauczyciel pełni funkcję opiekuna stażu dla 
więcej niż jednego stażysty, to za drugiego i każde-
go następnego otrzymuje dodatek w wysokości 
1,0 proc. wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie. 

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1, nie 
przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu 
przez nauczyciela stażystę.  

§ 12 

Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawo-
dowego, którym powierzono funkcję wychowawcy 
klasy w szkole lub przedszkolu przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości nie niższej niż 3,5 proc. i nie 
wyższej niż 5 proc. średniego wynagrodzenia stażysty. 

§ 13 

1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze lub pełnienie funkcji nabywa prawo do 
dodatku funkcyjnego od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym miało miej-
sce powierzenie, a jeżeli  nastąpiło to pierwszego 
dnia miesiąca, to od tego dnia. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Rojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-
-19/52/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 13 ust. 1). 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze lub pełnienie funkcji na czas określony 
traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem te-
go okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – 
z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie 
oraz z pierwszym dniem miesiąca, jeżeli odwołanie 
nastąpiło tego dnia. 

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie: 
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
2) urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadni-
cze, 

4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel z innych powo-
dów zaprzestał pełnienia obowiązków, do któ-
rych przypisany jest dodatek, a jeżeli zaprzesta-
nie pełnienia tych obowiązków nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

4. R przypadku prawa do więcej niż jednego dodatku 
funkcyjnego wypłaca się każdy z nich. 

§ 14 

1. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-
ra szkoły przysługuje również wicedyrektorowi od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następu-
jącego po 2 miesiącach nieobecności dyrektora 
szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 

2. R szkole, w której nie ma stanowiska wicedyrekto-
ra, dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-
rektora szkoły przysługuje także nauczycielowi, któ-
remu powierzone zostanie pełnienie obowiązków 
dyrektora, zgodnie z postanowieniami art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-
ciela.   

R o z d z i a ł  IV 

Wunagrodzenie za godzinu ponadwumiarowe  
oraz godzinu doraźnuct zastępstw 

§ 15 

1. Rynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie 
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w go-
dzinach ponadwymiarowych lub doraźnego zastęp-
stwa odbywa się w warunkach uprawniających do 
tego dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalo-
nego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych realizowanych przez nauczy-
ciela w ramach godzin ponad wymiarowych lub do-
raźnego zastępstwa. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a 
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę do-
raźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z do-
datkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach 
doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach 
trudnych lub szkodliwych dla zdrowia) przez mie-
sięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
4,16, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć mniejszy niż ½ godziny pomi-
ja się, a czas zajęć w wymiarze ½ godziny i więcej 
liczy się za pełną godzinę. 

4. Rynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć 
z powodu przerw przewidzianych przepisami o or-
ganizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koń-
czenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy. 

5. Godziny ponad wymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich realizować z ta-
kich przyczyn, jak: zawieszenie zajęć z powodu 
epidemii lub mrozów, wyjazdu dzieci na wycieczki 
lub imprezy, traktuje się jako godziny faktycznie 
odbyte, za które przysługuje wynagrodzenie. 

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad 
wymiarowe w tygodniach, w których przypadają 
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni 
ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, 
w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą 
w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby 
godzin ponad wymiarowych przyjmuje się tygo-
dniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3  
lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Na-
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uczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 
1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy ty-
dzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od 
pracy. Liczba godzin ponad wymiarowych, za które 
nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, 
nie może być jednak większa niż liczba godzin 
przydzielonych w planie organizacyjnym. 

7. Rynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw 
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 

8. Rynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe oraz 
doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki 
osobistego zaszeregowania nauczyciela z dołu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-19/52/06 z dnia 24 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 15 ust. 4–6 
i ust. 8). 

R o z d z i a ł  V 

Dodatek za warunki pracu 

§ 16 

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu za-
wodowego przysługuje dodatek z tytułu pracy 
w trudnych lub uciążliwych warunkach, określo-
nych w odrębnych przepisach, w wysokości do 
10 proc. stawki osobistego wynagrodzenia zasad-
niczego za pracę w warunkach trudnych i do 
20 proc. tej stawki za pracę w warunkach uciążli-
wych. 

2. Rysokość dodatku za pracę w trudnych lub uciąż-
liwych warunkach dla dyrektora szkoły ustala organ 
prowadzący szkołę, a dla nauczyciela dyrektor 
szkoły, biorąc pod uwagę stopień trudności lub 
uciążliwości dla zdrowia realizowanych zadań lub 
wykonywanych prac. 

3. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowa-
nego przez nauczyciela, w tym pełniącego funkcje 
kierowniczą, obowiązującego pensum w warunkach 
trudnych lub uciążliwych. 

4. R razie zbiegu prawa do dodatków, o których mo-
wa w ust. 3, nauczycielowi przysługuje każdy 
z tych dodatków. 

§ 17 

R sprawach nieuregulowanych niniejszym regulami-
nem mają zastosowanie przepisy powszechnie obo-
wiązujące. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-19/52/06 z dnia 24 stycz-
nia 2006 r. stwierdzono nieważność § 17). 

§ 18 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 
2006 roku. 

§ 19 

Rykaz przedszkoli i szkół, objętych regulaminem sta-
nowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 20 

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jawor. 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa Dolno-
śląskiego.  
 
 
 PRZERODNICZĄCP 
 RADP MIEJSKIEJ 

 KRZYSZTOF SASIELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaeącznik do uctwaeu Radu 
Miejskiej w Jaworze z dnia 
28 grudnia 2005 r. (poz.345) 

 
 

Rykaz przedszkoli i szkół, objętych regulaminem: 
 
 

1) Przedszkole Publiczne nr 2 w Jaworze, 
2) Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze, 
3) Przedszkole Publiczne nr 8 w Jaworze, 
4) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze, 
5) Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze, 
6) Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze, 
7) Gimnazjum nr 1 w Jaworze, 
8) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze. 
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346 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie określenia dla nauczucieli szkóe i placówek prowadzonuct przez 
Miasto  Legnicę  regulaminu  ustalającego  wusokośe  stawek  dodatku  za 
wuseugę lat, motuwacujnego, funkcujnego i za warunki pracu oraz szczegó-
eowe warunki przuznawania tuct dodatków, szczegóeowu sposób obliczania 
wunagrodzenia za godzinu ponadwumiarowe oraz za godzinu doraźnuct 
zastępstw, wusokośe i warunki  wupeacania nagród ze specjalnego funduszu 

nagród 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), art. 91 i art. 92 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), 
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 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, 
poz. 1397 i Nr 179, poz. 1487) uchwała się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa dla nauczycieli poszczególnych stopni 
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach pro-
wadzonych przez miasto Legnicę: 
1) wysokość dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe 
warunki ich przyznawania, 

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw, 

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłą-
czeniem świadczeń z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. 

Dodatek za wuseugę lat 

§ 2 

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za 
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za 
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze-
żeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten 
przysługuje również za dni nieobecności w pracy 
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub 
konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które na-
uczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubez-
pieczenia społecznego. 

Dodatek motuwacujnu 

§ 3 

1. Rarunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a zwłaszcza: 
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 
możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej do-
brych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub pro-
mocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo 
sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawo-
dach itp., 

2) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązko-
wych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 
w tym uwzględniających potrzeby uczniów, 

3) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szcze-
gólnie uzdolnionego oraz mającego problemy 
w nauce, 

4) skuteczne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych poprzez kształtowanie u uczniów po-
staw odpowiedzialności za własną edukację, 
planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą 
oraz właściwych postaw moralnych i społecz-
nych, we współpracy z rodzicami, 

5) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologii 
i uzależnieniom, 

6) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów 
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich po-
trzeb, w szczególności w stałej współpracy 
z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami 
świadczącymi pomoc, 

7) zaangażowanie w realizację czynności i zadań 
określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Na-
uczyciela, a w szczególności: 
a) twórczy udział w organizowaniu imprez i uro-
czystości szkolnych, środowiskowych, 

b) aktywny udział w pracach komisji przedmio-
towych i innych, 
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c) opieka nad samorządem uczniowskim lub in-
nymi organizacjami uczniowskimi działający-
mi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych 
form aktywności w ramach wewnątrzszkol-
nego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły, 

8) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których 
mowa w przepisach w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicz-
nych. 

9) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów szkół decydują w szczególności następujące 
kryteria: 
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środ-
kami finansowymi szkoły: 
a) przestrzeganie dyscypliny finansów publicz-
nych w oparciu o posiadane środki finanso-
we, 

b) podejmowanie działań zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnego, 

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
oraz umiejętność ich właściwego wykorzy-
stania na cele szkoły, 

d) podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
szkoły: 
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość 
realizacji zadań i zarządzeń, 

b) podejmowanie działań motywujących na-
uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych, 

c) jakość prowadzonej polityki kadrowej, 
d) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
samokształceniowych, 

e) współpraca z placówkami doskonalenia na-
uczycieli, 

f) podejmowanie innych działań mających na 
celu promowanie szkoły; 

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej szkoły: 
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, spor-
towe, artystyczne w skali miasta, regionu, 
województwa, kraju, 

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji 
i eksperymentów pedagogicznych oraz in-
nych rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów 
wychowawczych, podejmowanie efektyw-
nych działań profilaktycznych zapobiegają-
cych zagrożeniom społecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów, 

e) obecność szkół w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno-kulturalnymi, 

f) konstruktywna współpraca z radą rodziców 
lub szkoły i samorządem uczniowskim. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż jeden semestr i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny. 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala dyrek-
tor szkoły kwotowo – w wysokości do 30w 
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia 
zasadniczego. 

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół ustala 
prezydent kwotowo – w wysokości do 50w 
otrzymywanego przez dyrektora wynagrodzenia za-
sadniczego. 

6. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel na-
bywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej 
szkole, a nauczyciel, któremu powierzono stanowi-
sko kierownicze, z dniem powierzenia tego stano-
wiska. 

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

8. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie 
art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyj-
ny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel zo-
stał przeniesiony – po zasięgnięciu opinii dyrektora 
szkoły, w której nauczyciel był poprzednio zatrud-
niony. 

Dodatek funkcujnu 

§ 4 

1. Ustala się miesięczne stawki dodatków funkcyj-
nych: 
1) dyrektorom szkół w wysokości od 610 zł do 
1254 zł, 

2) wicedyrektorom i kierownikom przewidzianym 
w statucie szkoły i uwzględnionym w zatwier-
dzonym arkuszu organizacji szkoły od 200 zł do 
662 zł, 

3) nauczycielom-wychowawcom klas lub oddzia-
łów i grup przedszkolnych w wysokości – 43 zł, 

4) nauczycielom-opiekunom stażu w wysokości – 
45 zł, 

5) nauczycielom-doradcom metodycznym w wyso-
kości od 200 zł do 442 zł. 

2. Rysokość dodatków funkcyjnych określonych 
w ust. 1 ustala dla dyrektorów Prezydent Miasta, 
a dla pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły, 
uwzględniając odpowiednio m.in. wielkość szkoły, 
jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynika-
jących z funkcji. 

3. Dodatek dla nauczyciela opiekuna stażu przysługuje 
za każdą osobę odbywająca staż, a dla wycho-
wawcy za każdą klasę lub oddział. R przedszkolu 
przysługuje jeden dodatek niezależnie od liczby 
grup, w których prowadzi się zajęcia. 
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§ 5 

1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie 
wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, 
w którym nastąpiło odwołanie; a jeżeli odwołanie 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okre-
sach, za które nie przysługuje wynagrodzenie za-
sadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprze-
stał pełnienia z innych powodów obowiązków, do 
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli za-
przestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 4 ust. 1 
pkt 1 i 2, przysługuje wicedyrektorom i nauczycie-
lom, którym powierzono obowiązki kierownicze 
w zastępstwie.  

Dodatki za warunki pracu 

§ 6 

1. Rysokość dodatków za warunki pracy uzależniona 
jest od: 
1) stopnia trudności i uciążliwości realizowanych 
prac lub zajęć, 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w tych wa-
runkach. 

2. Dodatki za trudne warunki pracy wynoszą: 
1) 74 zł dla nauczycieli: 
a) praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych – 
zajęć praktycznych w terenie z zakresu pro-
dukcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rol-
nictwa, 

b) praktycznej nauki zawodu szkół medycznych 
– zajęć w pomieszczeniach zakładów opieki 
zdrowotnej i jednostek organizacyjnych po-
mocy społecznej, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 
przeznaczonych dla: noworodków, dzieci do 
lat trzech, dzieci niepełnosprawnych ruchowo 
oraz dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzo-
nych umysłowo, psychicznie chorych, prze-
wlekle chorych, z uszkodzeniami centralnego 
i obwodowego układu nerwowego, w oddzia-
łach intensywnej opieki medycznej oraz w 
żłobkach, 

c) praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach 
specjalnych, 

d) zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) 
przysposabiających do pracy, 

e) zajęć grupowych i indywidualnych, wynikają-
cych z realizacji zadań diagnostycznych, te-
rapeutycznych, doradczych i profilaktycznych 
z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, 
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębo-
kim, z zaburzeniami zachowania, zagrożony-
mi niedostosowaniem społecznym, uzależnie-
niem oraz z ich rodzicami lub opiekunami  
w poradniach psychologiczno-pedagogicz-

nych oraz w innych poradniach specjalistycz-
nych, 

2) 104 zł dla wychowawców świetlic profilak-
tyczno-wychowawczych i terapeutycznych, 

3) 221 zł dla nauczycieli szkół i przedszkoli spe-
cjalnych, w tym również organizowanych 
w zakładach opieki zdrowotnej oraz wycho-
wawców świetlic w szkołach specjalnych, na-
uczycieli prowadzących indywidualne naucza-
nie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego, zajęcia rewalidacyjno-wychowaw-
cze, 

4) 294 zł dla wychowawców specjalnych ośrod-
ków szkolno-wychowawczych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających 
dzieciom i młodzieży całodobową opiekę w cią-
gu całego roku kalendarzowego, nauczycieli 
szkół specjalnych w pogotowiach opiekuń-
czych, 

5) 442 zł dla wychowawców pogotowia opie-
kuńczego. 

  3. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysłu-
guje odpowiednio dodatek w wysokości ustalonej 
w ust. 2 zwiększony o 147 zł. 

  4. Z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia  przysługuje dodatek w wysokości 88 zł. 

  5. Dodatek za 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. 

  6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, 
jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały 
obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, 
gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, realizuje w tych warunkach obowią-
zujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się 
w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje 
w tych warunkach tylko część obowiązującego 
wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym 
wymiarze zajęć. 

  7. Nauczyciele wykonujący zadania doradcy meto-
dycznego, zatrudnieni w szkołach, w których 
przysługuje dodatek za warunki pracy, realizujący 
obowiązujący ich wymiar godzin w takich warun-
kach, otrzymują ten dodatek w takiej części, w ja-
kiej realizowany przez nich wymiar godzin zajęć 
pozostaje do obowiązującego w tej szkole wymia-
ru godzin zajęć. 

  8. Nauczycielce w ciąży przeniesionej do pracy nie-
uciążliwej na podstawie orzeczenia lekarskiego, 
stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży na-
uczycielka nie powinna wykonywać pracy dotych-
czasowej, dodatek za uciążliwe warunki pracy 
przysługuje do dnia rozpoczęcia urlopu macierzyń-
skiego, w wysokości średniej miesięcznej dodatku 
z okresu 3 miesięcy przed przeniesieniem. 

  9. R razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne wa-
runki pracy i za uciążliwe warunki pracy, przysłu-
guje nauczycielowi prawo do jednego wyższego 
dodatku. 

10. Rysokości dodatków za warunki pracy ustala dla 
dyrektora Prezydent Miasta, a dla pozostałych na-
uczycieli dyrektor szkoły. 
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Wunagrodzenie za godzinu ponadwumiarowe i godzinu 
doraźnuct zastępstw 

§ 7 

1. Rynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych 
oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warun-
kach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego 
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa na-
uczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 1/2 godziny pomija się, 
a co najmniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzi-
nę. 

3. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwy-
miarowe przypadające w dniach, w których na-
uczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżą-
cych po stronie pracodawcy, w szczególności 
w związku z: 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów 
lub klęsk żywiołowych, 

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub inne impre-
zy, 

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, 
trwającą nie dłużej niż tydzień, 

- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte. 
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 

liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy 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 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono 
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień usta-
wowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymia-
rowych, za które przysługuje wynagrodzenie w ta-
kim tygodniu, nie może być jednak większa niż 
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyj-
nym. 

5. Rynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw 
przysługuje za godziny faktycznie odbyte. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-13/47/06 z dnia 24 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 7 ust. 3 i ust. 4). 

Nagrodu ze specjalnego funduszu nagród 

§ 8 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli stanowią 1w planowanego 
rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń, 
z tym że: 
1) 80w środków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektora, 

2) 20w środków funduszu przeznacza się na na-
grody organu prowadzącego. 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cha-
rakter uznaniowy. Kryteria i tryb ich przyznawania 
określa się w odrębnej uchwale. 

§ 9 

Rykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi 
Miasta. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 r. 
 
 

 PRZERODNICZĄCP RADP 

 CZESŁAW KOZAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie Regulaminu Wunagradzania Nauczucieli w 2006 roku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) Rada Miejska Strzelina  uchwala, co nastę-
puje: 

Rprowadza się obowiązujący w 2006 roku Regulamin Rynagradzania Na-
uczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Strzelin. 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI 

 
§ 1 

Regulamin określa:  
1. Rysokość stawek oraz szczegółowe warunki przy-
znawania: 
a) dodatku motywacyjnego, 
b) dodatku funkcyjnego, 
c) dodatku za warunki pracy. 

2. Rysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego oraz szczegółowe warunki jego wypłacania. 

3. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw. 

Dodatek motuwacujnu 

§ 2 

Dodatek motywacyjny jest przyznawany za szczególne 
osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 
1. Rarunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
oraz zaangażowanie w realizację czynności i zadań 
określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Na-
uczyciela, a w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem 
ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowaw-
czych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów 
albo sukcesami w konkursach, zawodach, olim-
piadach itp., 

b) umiejętność rozwiązywania problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich rodzi-
cami, 

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

d) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 

e) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
f) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność 
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz in-
nych urządzeń szkolnych, 

g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i 
pedagogicznej, 

h) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
i) rzetelne i terminowe wywiązywania się z pole-
ceń służbowych, 

j) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnych, 

k) opieka nad organizacjami uczniowskimi działają-
cymi na terenie szkoły, 

l) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form 
aktywności w ramach wewnątrzszkolnego do-
skonalenia zawodowego nauczycieli, 

ł) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów szkół/placówek decydują w szczególności na-
stępujące kryteria: 
a) umiejętności racjonalnego gospodarowania środ-
kami finansowymi placówki: 
– przestrzeganie dyscypliny budżetowej 
w oparciu o posiadane środki, 

– podejmowanie działań zmierzających do 
wzbogacania majątku szkolnego, 

– pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
w celu wzbogacania majątku szkolnego, 

– podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, 

b) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
szkoły / placówki: 
– terminowość realizacji zadań i zarządzeń, 
– podejmowanie działań motywujących na-
uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych, 

– polityka kadrowa, 
– organizowanie konferencji szkoleniowych, 
– współpraca z placówkami doskonalenia na-
uczycieli, 

– podejmowanie innych działań mających na 
celu promowanie szkoły/placówki, 

c) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej szkoły/placówki: 
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– osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, spor-
towe, artystyczne, 

– poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji pe-
dagogicznych, 

– dbałość o klimat wychowawczy szkoły, po-
dejmowanie efektywnych działań profilak-
tycznych zapobiegających zagrożeniom spo-
łecznym, 

– stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów, 

– obecność szkół w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno-kulturalnymi, 

– konstruktywna współpraca z Radą Rodziców 
i Samorządem Uczniowskim. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres: 
– od 1 września do 28 lutego, 
– od 1 marca  do  31 sierpnia. 

4. Pozostawanie w stanie zatrudnienia bez świadcze-
nia pracy (np. urlop dla poratowania zdrowia, urlop 
wychowawczy, stan nieczynny) jest okresem, za 
który nie wypłaca się dodatku motywacyjnego. 

5. Dodatek motywacyjny może być przyznany po 
przepracowaniu co najmniej jednego semestru 
w szkole, będącej obecnym miejscem pracy. 

Dotyczy to również nauczyciela, który powraca do 
pracy po okresie zatrudnienia bez świadczenia pra-
cy. 

6a) Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i pla-
cówek przyznaje burmistrz. 

  b) Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje 
dyrektor szkoły/placówki. 

  c) Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej po zasięgnięciu opinii dyrektora szko-
ły, w której nauczyciel uzupełnia etat. 

7. Ustala się następujące stawki dodatku motywacyj-
nego: 
a) dla dyrektorów szkół/placówek w wysokości od 
5 do 50w wynagrodzenia zasadniczego danego 
dyrektora, 

b) dla nauczycieli w wysokości 5w średniego wy-
nagrodzenia nauczyciela stażysty.  

Dodatek funkcujnu 

§ 3 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora szkoły/placówki przewidziane w statucie 
szkoły/placówki przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości określonej w poniższej tabeli: 

 
 

Stawka dodatku 
funkcyjnego 

Stanowisko Dodatek w w 

1 Dyrektor szkoły lub przedszkola do 8 oddziałów 20w – 50w 
2 od 9 do 16 oddziałów 25w – 55w 
3 od 17 do 22 oddziałów 30w – 60w 
4 od 23 oddziałów i więcej 35w – 70w 
5 Ricedyrektor szkoły lub przedszkola 15w – 40w 

 
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w za-
stępstwie. 

3. Za podstawę do wyliczenia kwoty dodatku wymie-
nionego w tabeli przyjmuje się stawkę wynagro-
dzenia zasadniczego danego nauczyciela określoną 
dla jego stopnia awansu zawodowego i wykształ-
cenia. 

4. Rysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę 
uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikają-
cych z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk 
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz 
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w ja-
kich szkoła funkcjonuje, ustala: 
– dla dyrektora – Burmistrz Miasta Strzelin 
– dla pozostałych stanowisk kierowniczych 
w szkole – dyrektor szkoły. 

5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za 
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze 
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
z innych powodów obowiązków, do których jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie peł-

nienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 

6. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi 
z tytułu sprawowania następujących funkcji 
a) opiekuna stażu – w wysokości 2w, 
b) doradcy metodycznego – w wysokości 20w, 
c) wychowawcy klasy lub oddziału i grupy przed-
szkolnej – w wysokości 4w licząc na oddział. 

7. Podstawę obliczenia dodatku ustalonego w ust. 6 
litera a i b stanowi stawka wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela, któremu przyznano dodatek 
wynikająca z jego stopnia awansu zawodowego 
oraz wykształcenia. 

8. Podstawę do obliczenia dodatku ustalonego 
w ust. 6 litera c stanowi stawka wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadają-
cego wykształcenie wyższe magisterskie z przygo-
towaniem pedagogicznym. Dodatek ten przysługuje 
także nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie 
funkcji wychowawcy klasy w zastępstwie, jeżeli 
okres choroby osoby zastępowanej jest dłuższy niż 
jeden miesiąc. 

9. Dodatek funkcyjny wynikający z tytułu sprawowa-
nia funkcji, o których mowa w ust. 6, przyznaje 
nauczycielom dyrektor szkoły / placówki na okres 
sprawowania funkcji uprawniającej do dodatku. 
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10. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, wyłącza prawo do dodatku, 
o którym mowa w § 3 ust. 6. 

Dodatek za warunki pracu 

§ 4 

Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczy-
cielom szkół, niebędących specjalnymi, którzy prowa-
dzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych 
do kształcenia specjalnego oraz indywidualne zajęcia 
z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą których ro-
dzaj i stopień niepełnosprawności został określony 
w § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej z dn. 26 stycznia 1998 roku w sprawie sta-
nów zdrowia oraz szczegółowych zasad, warunków 
i trybu wydawania zaświadczeń będących podstawą 
uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka (Dz. U. 
Nr 15, poz. 70 ze zm.) – stawka dodatku wynosi 
0,5w średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty 
za każdą przepracowaną godzinę. 

Dodatek mieszkaniowu 

§ 5 

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom 
posiadającym wymagane kwalifikacje, zatrudnio-
nym co najmniej w połowie obowiązującego wy-
miaru zajęć na terenie wiejskim. 

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony 
jest od liczby osób w rodzinie i jest wypłacany mie-
sięcznie w wysokości: 
a) 6w stawki najniższego wynagrodzenia za pracę 
– dla jednej osoby, 

b) 8w najniższego wynagrodzenia – dla 2 osób, 
c) 10w najniższego wynagrodzenia – dla 3 osób, 
d) 12w najniższego wynagrodzenia – dla 4 osób 
i więcej. 

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

4. Do osób, o których mowa w pkt 2, zalicza się na-
uczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
– współmałżonka, 
– dzieci będących na utrzymaniu nauczyciela do 
lat 18, 

– dzieci niepracujących i uczących się w wieku do 
26 lat. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, 
przysługuje tylko jeden dodatek. 

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożono 
wniosek o jego przyznanie. 

7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywanej pracy, 
a także w okresach: 
a) nieświadczenia pracy, za którą przysługuje wy-
nagrodzenie, 

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 
8. Rypłacanie przysługującego dodatku ulega zawie-
szeniu na okres trwającego dłużej niż miesiąc urlo-
pu bezpłatnego nauczyciela. 

  9. Rznowienie wypłacania dodatku, po ustaniu przy-
czyny zawieszenia następuje po złożeniu przez na-
uczyciela pisemnego wniosku o jego wznowienie. 

10. Dodatek przyznaje się na wniosek zainteresowa-
nego nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczy-
cieli będących współmałżonkami. 

11. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły / 
placówki, a dyrektorowi Burmistrz Miasta i Gminy 
Strzelin. 

12. Nauczyciel, któremu jest wypłacany dodatek 
mieszkaniowy, obowiązany jest zawiadomić nie-
zwłocznie pracodawcę o okolicznościach powodu-
jących utratę prawa do dodatku lub mających 
wpływ na jego wysokość. 

13. R przypadku niedopełnienia obowiązku określone-
go w ust. 12 nauczyciel obowiązany jest do zwro-
tu nienależnie pobranej kwoty dodatku wraz z od-
setkami. 

§ 6 

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu. 

Warunki   obliczania   i   wupeacania   wunagrodzenia 
za   godzinu   ponadwumiarowe  i  godzinu  doraźnuct 

zastępstw 

§ 7 

Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych doraź-
nych zastępstw zgodnie z postanowieniami art. 30 
ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Kar-
ta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami), którego 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania ustala się 
jak następuje: 
1. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wy-
płaca się według stawki osobistego zaszeregowania 
nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki 
pracy. 

2. Przez godziny ponadwymiarowe rozumie się godzi-
ny określone w arkuszu organizacyjnym placówki 
wynikające z przydziału czynności nauczyciela 
w danym roku szkolnym realizowane poza godzi-
nami obowiązkowego wymiaru zajęć. 

3. Rynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami 
za trudne warunki pracy oraz szkodliwe, jeżeli pra-
ca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się 
w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych określonych 
w art. 42 ust. 3 KN. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela, o której mowa w pkt 2, 3, uzy-
skuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych go-
dzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny 
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za 
pełną godzinę. 

5. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły nie przy-
sługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje 
zajęć  z powodu  przerw przewidzianych przepisami 
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o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub 
kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la, lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalania 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony 
w art. 42 ust. 3 KN, pomniejszony o 1/5 tego wy-
miaru (lub odpowiednio o 1/4 dla nauczyciela, któ-
remu ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każ-
dy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 
ponadwymiarowych, za które przysługuje wyna-
grodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak 
większa niż liczba godzin pracy przydzielonych 
w arkuszu organizacyjnym. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4/55/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 7 ust. 5 i 6). 

§ 8 

Postanowienia Regulaminu stosuje się począwszy od 
dnia 1 stycznia 2006 roku. 

§ 9 

Traci moc uchwała nr TTTVII/317/05 Rady Miejskiej 
Strzelina z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie Regu-
laminu Rynagradzania Nauczycieli w 2005 roku.  

§ 10 

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Strzelin. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 
 

 PRZERODNICZĄCP 
 RADP MIEJSKIEJ 

 JERZY PUT 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wodu i odprowadzania ścieków 

 Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

Regulamin dostarczania wodu i odprowadzania ścieków 
 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki 
korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez lu-
dzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczko-
wozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za 
pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy 
Bolków. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się okre-
śleń: 
a) „Ustawa" należy przez  to rozumieć ustawę 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), 

b) „Umowa" należy przez to rozumieć następujące 
rodzaje umów: 

– umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowa-
dzanie ścieków, 

– umowa o zaopatrzenie w wodę, 
– umowa o odprowadzanie ścieków, 

c) „Odbiorca" należy przez to rozumieć podmiot 
będący stroną umowy o przyłączenie do sieci 
lub jednej z umów wymienionych w pkt b). 

d) „Przedsiębiorstwo" należy przez to rozumieć 
Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie, jako 
jednostka organizacyjna Gminy Bolków, nie po-
siada osobowości prawnej, która prowadzi dzia-
łalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę lub zbiorowego odprowadzania ście-
ków. 

§ 2 

Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wo-
dę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podsta-
wie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą. 
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§ 3 

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować 
wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz wa-
runkami wynikającymi z zawartej Umowy. 

R o z d z i a ł  II 

Minimalnu poziom świadczonuct useug w zakresie 
dostarczania wodu i odprowadzania ścieków 

§ 4 

Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w za-
kresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków określają pozwolenia wod-
noprawne wydane na podstawie odrębnych przepi-
sów. 

§ 5 

1. Minimalną  ilość dostarczanej wody określa Umowa 
o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą. Umo-
wa winna także określać maksymalne ilości oraz 
dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarcza-
nych ścieków wynikający z posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych 
możliwości ich oczyszczenia. 

2. Rymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, 
z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). 

3. Roda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać 
jakościowo wymaganiom określonym w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. 
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
Nr 203, poz. 1718). 

4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemy-
słowych oraz warunki ich wprowadzania do urzą-
dzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w spra-
wie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowa-
dzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 
Nr 129, poz. 1108). 

§ 6 

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego in-
formowania Burmistrza Bolkowa o jakości wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz 
na kwartał. 

R o z d z i a ł  III 

Szczegóeowe warunki i trub zawierania Umów 
z Odbiorcami useug 

§ 7 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umo-
wę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 
ścieków z Odbiorcą, której nieruchomość zostanie 
przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym 
wnioskiem o zawarcie Umowy. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia 
Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadza-
nie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku 

wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali 
w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie 
wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Usta-
wy. 

3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę 
właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowe-
go, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią wa-
runki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególno-
ści warunki uniemożliwiające ustalenie należności 
za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla po-
szczególnych Odbiorców usług w tym budynku, 
w terminie określonym w Umowie. 

4. Umowa winna w szczególności zawierać postano-
wienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz 
wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków. 

5. R Umowach dotyczących odprowadzania ścieków 
Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wyni-
kające z rozporządzenia, o którym mowa w § 5 
ust. 4. 

6. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług za-
opatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania 
ścieków Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną 
Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków. 

§ 8 

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 
ścieków może być zawarta na czas nieokreślony 
lub określony. 

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania. 
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumie-
niem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia 
Przedsiębiorstwa od Umowy. 

4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy 
w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 
ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez 
oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy 
na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody 
lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 

5. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez 
Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożli-
wiających dalsze korzystanie z usług. 

§ 9 

1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny 
wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym 
w warunkach technicznych przyłączenia lub umo-
wie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany 
Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozosta-
łych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po 
jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po 
wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub za-
mknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po 
złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umo-
wy. 

2. Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od daty złoże-
nia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu pro-
jekt Umowy. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zasto-
sowanie również w przypadku składania przez wła-
ściciela / zarządcę budynku wielolokalowego wnio-
sku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi 
z lokali. 
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§ 10 

1. Przedsiębiorstwo określa okresy rozliczeń obowią-
zujący Odbiorców usług w zależności od lokalnych 
warunków technicznych i ekonomicznych świad-
czenia usług, a także postanowień określonych 
w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki nie-
dotrzymania terminu zapłaty. 

2. Mogą obowiązywać różne okresy rozliczeń dla po-
szczególnych taryfowych grup Odbiorców usług lub 
obszaru. 

3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo 
wskazuje w fakturze. 

§ 11 

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób 
zgodny z przepisami Ustawy i niepowodujący pogor-
szenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębior-
stwo oraz nieutrudniający działalności Przedsiębior-
stwa, a w szczególności do: 
a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób 
eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia 
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci 
wodociągowej na skutek m.in. cofnięcia się wody  
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody 
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych 
w przypadkach i na warunkach określonych odręb-
nymi przepisami, 

c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie-
powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanali-
zacyjnej, 

d) informowania Przedsiębiorstwa o własnych uję-
ciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat 
za odprowadzanie ścieków, 

e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz 
korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie 
w celach określonych w warunkach przyłączenia do 
sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębior-
stwem, 

f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych 
instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji 
i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomia-
rowym włącznie, 

g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz 
udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usu-
nięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomia-
rowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłą-
czy. 

R o z d z i a ł  IV 

Sposób rozliczeń w oparciu o cenu i stawki opeat 

§ 12 

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pro-
wadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 mar-
ca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257). 

§ 13 

1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy sta-
nowi załącznik do Umowy zaopatrzenia w wodę lub 
odprowadzania ścieków. 

2. R rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są 
stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwier-
dzoną uchwałą rady gminy, bądź wprowadzoną 
w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności 
zmiany Umowy. 

§ 14 

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w „Nowej Gazecie 
Jaworskiej” w terminie określonym w art. 24 ust. 7 
lub 9 Ustawy. 

§ 15 

Rarunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wo-
dę i odprowadzanie ścieków określa rozdział 5 Ustawy 
oraz Umowa. 

R o z d z i a ł  V 

Warunki przueączenia do sieci 

§ 16 

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pi-
semny wniosek o przyłączenie i określenie warun-
ków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przy-
łączenia" złożony przez osobę ubiegającą się 
o przyłączenie. 

2. Kwota należności za przyłączenie ustalana jest na 
podstawie obowiązującej taryfy. 

3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej może występować osoba posia-
dająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomo-
ści, która ma być przyłączona do sieci. 

4. Rniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien 
w szczególności zawierać: 
a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 
b) adres podłączanej nieruchomości, 
c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyj-
ne), 

d) formę, termin i sposób płatności za podłączenie, 
e) dane wykonawcy, 
f) datę i podpis wnioskodawcy. 

5. R uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo 
może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która 
korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym sta-
nie prawnym. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-17/41/06 z dnia 24 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 16 pkt 1 we frag-
mencie: „jest odpłatne” i pkt 2). 

§ 17 

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do 
sieci załącza: 
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzy-
stania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, 
a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, opis jego statusu prawnego 
w stosunku do nieruchomości, 
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b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie 
nieruchomości względem istniejących sieci wodo-
ciągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów 
i urządzeń uzbrojenia terenu. 

§ 18 

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia 
i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuż-
szym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. R przy-
padkach szczególnych przyłączenie do sieci nastę-
puje na podstawie umowy o przyłączenie, której 
projekt sporządza Przedsiębiorstwo. 

2. Rarunki przyłączenia są ważne 1 rok od dnia ich 
wydania. 

3. Rarunki przyłączenia określają: 
a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągo-
wej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy, 

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór 
wody, 

c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego 
oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomia-
rowego liczącego ilość odprowadzanych ście-
ków, 

d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych 
ścieków, 

e) termin ważności warunków przyłączenia. 

§ 19 

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyj-
nej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłą-
czenia, o których mowa w § 18, a w przypadku 
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, od speł-
nieniu warunków w niej określonych. 

2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta 
m.in. w przypadkach związanych z budową sieci 
lub ich finansowaniem przez składającego wniosek 
o przyłączenie. 
Umowa o przyłączenie powinna w szczególności 
określać koszty związane z realizacją takiego przed-
sięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń 
wraz z wymaganą dokumentacją. 

§ 20 

1. Rarunki przyłączenia względnie umowa o przyłą-
czenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji 
prac projektowych oraz budowlano-montażowych. 

2. Określone w warunkach względnie umowie o przy-
łączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe 
są przeprowadzane przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli stron. 

3. Ryniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, 
są potwierdzane przez strony w protokołach, któ-
rych wzory, uwzględniając postanowienia § 24 
określa Przedsiębiorstwo. 

§ 21 

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie 
końcowego protokołu odbioru technicznego według 
zasad określonych w warunkach przyłączenia 
względnie umowie o przyłączenie. 

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien 
zawierać co najmniej: 

a) datę odbioru,  
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem prze-
znaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, ka-
nalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,  

c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza 
kanalizacyjnego,  

d) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkowni-
ka,  

e) adres nieruchomości do której wykonano podłą-
czenie, 

f) podpisy członków komisji. 
3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawi-
dłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie 
przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pi-
semnego wniosku o zawarcie Umowy. 

R o z d z i a ł  VI 

Tectniczne warunki określające możliwości dostępu 
do useug wodociągowo-kanalizacujnuct 

§ 22 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia 
do sieci w przypadku braku wystarczających mocy 
produkcyjnych oraz niewystarczających warunków 
technicznych uniemożliwiających realizację usługi. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia 
do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzy-
skania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wyko-
nane niezgodnie z wydanymi warunkami technicz-
nymi. 

§ 23 

1. R zakresie dostawy wody, miejscem wydania rze-
czy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za 
wodomierzem głównym. 

2. R przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie 
nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzają-
cego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz 
odpowiedzialności – jest granica nieruchomości 
gruntowej. 

3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej 
przyłącze stanowiące własność Przedsiębiorstwa 
i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowie-
dzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewi-
zyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy 
odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą 
studzienką licząc od strony budynku. 

4. R przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowią-
cego własność Odbiorcy usługi dostarczającego 
ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności 
jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłą-
czem. 

R o z d z i a ł  VII 

Sposób postępowania w przupadku niedotrzumania 
ciągeości  useug i odpowiednict parametrów dostar-
czanej wodu i wprowadzanuct  do sieci kanalizacujnej 

ścieków 

§ 24 

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług 
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków 
Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w spo-
sób zwyczajowo przyjęty. 
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§ 25 

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jako-
ści Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbior-
ców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 
2 dni przed planowanym terminem. 

§ 26 

1. R razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 
12 godzin  Przedsiębiorstwo  powinno  zapewnić 
zastępczy  punkt  poboru  wody i poinformować 
Odbiorcę  o  jego  lokalizacji  i  warunkach  korzy-
stania. 

2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru 
wody pobierane są opłaty na podstawie cen i sta-
wek opłat określonych w obowiązującej taryfie. 

§ 27 

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub za-
mknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na 
warunkach określonych w art. 8 Ustawy. 

R o z d z i a ł  VIII 

Obowiązki Odbiorców useug zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków 

§ 28 

1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie 
wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich 
odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, 
a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też 
pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz 
przed dostępem osób nieuprawnionych. 

2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego 
usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego po-
siadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od 
jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć 
awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć 
Odbiorcę. 

§ 29 

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowe-
go powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich: 
a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza główne-
go lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu 
plomby, 

b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, 
które mogą mieć wpływ na działanie sieci. 

§ 30 

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowa-
nia należności za dostawę wody i odprowadzanie ście-
ków. 

§ 31 

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiada-
miania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych 
nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu. 

R o z d z i a ł  IT 

Standardu obseugi Odbiorców useug 
Sposób  zaeatwiania reklamacji oraz wumiana  infor-
macji   w   zakresie    zakeóceń    w   dostawie   wodu 

i odprowadzaniu ścieków 

§ 32 

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty 
poziom usługi, a szczególnie winno wyodrębnić sta-
nowisko pracy do spraw obsługi klienta. 

§ 33 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania, na 
życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej in-
formacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszyst-
kim informacji objętych regulaminem oraz zawartych 
w taryfie. 

§ 34 

R przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub 
organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarcza-
nej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach 
określonych w Umowie. 

§ 35 

1. R przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej 
z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Od-
biorca usług może złożyć pisemną reklamację 
w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła się 
przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w któ-
rym usługa została wykonana, lub miała być wyko-
nana. 

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż 
wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, 
lub nienależytego wykonania usługi. 

3. Reklamacja powinna zawierać: 
a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres 
Odbiorcy, 

b) przedmiot reklamacji, 
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających re-
klamację, 

d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie, 
e) numer i datę Umowy, 
f) podpis Odbiorcy. 

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwier-
dzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze re-
klamacji Przedsiębiorstwa. 

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocz-
nie, nie dłużej jednak, niż w terminie 7 dni od dnia 
jej wniesienia. 

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację 
w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać: 
a) nazwę Przedsiębiorstwa,  
b) powołanie podstawy prawnej, 
c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie 
uwzględniania reklamacji,  

d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia 
roszczeń w innym trybie, 

e) podpis upoważnionego pracownika reprezentu-
jącego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowa-
nego przez niego stanowiska. 

7. R przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji 
w całości lub w części, odpowiedź na reklamację 
winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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8. R przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsię-
biorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrze-
nia, a także o wysokości i formie wypłaty przyzna-
nego odszkodowania lub należności. 

9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet 
przyszłych należności może nastąpić jedynie na 
wniosek Odbiorcy usługi. 

R o z d z i a ł  T 

Warunki dostarczania wodu na cele przeciwpożarowe 

§ 36 

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpoża-
rowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa  
są: 
a) Ochotnicza Straż Pożarna w Bolkowie, 
b) Państwowa Straż Pożarna  w Jaworze, 
c) inne jednostki straży pożarnej uczestniczące w ak-
cji. 

§ 37 

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywana jest 
w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, 
a przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na 
terenie gminy Bolków. 

§ 38 

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe 
z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobo-
wiązani są do: 
a) powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru 
niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub w dniu 
następnym, nie później jednak niż 3 dni od daty 
zdarzenia, 

b) podania Przedsiębiorstwu przybliżonej ilości wody 
zużytej na cele akcji przeciwpożarowej. 

 
 

§ 39 

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną 
na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone 
w taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą, 
w której określone zostaną zasady rozliczeń za po-
braną wodę na cele przeciwpożarowe, jak i inne ce-
le wymienione w art. 22 Ustawy. 

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpoża-
rowe dokonywane są za okresy miesięczne. 

R o z d z i a ł  TI 

Przepisu końcowe 

§ 40 

R sprawach nieobjętych 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 ze zm.) wraz z przepisami wykonaw-
czymi wydanymi na jej podstawie. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym Rojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-17/ 
/41/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. stwierdzono nie-
ważność § 40). 

§ 41 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobo-
wiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy 
niniejszego regulaminu. 

§ 42 

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZERODNICZĄCP 
 RADP MIEJSKIEJ 

 HENRYK BACZMAŃSKI 
 
 
 
 
 

349 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  niektóre  zasadu  wuna-
gradzania    nauczucieli     zatrudnionuct    w    placówkact    oświatowuct 

prowadzonuct  przez  Gminę  Miejską  Geogów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 12 października 
2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz rozporzą-
dzenia 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, poz. 181) zwanym dalej „rozporządzeniem” uchwala się, co następu-
je: 
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§ 1 

Uchwala się regulamin określający wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom do-
datków: funkcyjnego, motywacyjnego, dodatku za 
warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, przyzna-
wania nagród ze specjalnego funduszu nagród. 

R o z d z i a ł  I 

DODATEK FUNKCYJNY 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dy-
rektora lub inne stanowisko kierownicze przewi-
dziane w statucie placówki przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości określonej w tabeli. 

2. Rysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora usta-
la Prezydent Miasta w granicach stawek określo-
nych w tabeli, uwzględniając: wielkość placówki, 
jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynika-
jących z funkcji kierowniczej. 
Dodatek przyznaje się na okres jednego roku szkol-
nego. 

3. Rysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrekto-
rów, osób zajmujących inne stanowiska kierowni-

cze oraz osób wymienionych w  ust.4 ustala dyrek-
tor placówki w granicach określonych w tabeli. 

4. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom 
z tytułu wykonania zadań: 
1) opiekuna stażu w wysokości 45,00 zł miesięcz-
nie za każdego nauczyciela odbywającego staż i 
powierzonego opiece, 

2) wychowawcy grupy przedszkolnej w wysokości 
75,00 zł miesięcznie,  

3) wychowawcy klasy w szkole podstawowej 
w wysokości 75,00 zł miesięcznie, 

4) wychowawcy klasy w gimnazjum w wysokości 
100,00 zł miesięcznie, 

5) doradcy metodycznego w wysokości 15w wy-
nagrodzenia zasadniczego wynikającego ze 
stawki osobistego zaszeregowania. 

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okre-
sie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierow-
niczego lub wykonywania zadań, za które przysłu-
guje dodatek. 
Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub 
funkcje powierzono nauczycielowi na okres nie-
obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny 
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu 
pełnienia związanych z nim obowiązków. 

 
TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH 

 
Miesięcznie w zł 

Lp. Stanowisko 
Od Do 

  1. 1. Przedszkola    
    a) dyrektor przedszkola publicznego, liczącego do 6 oddziałów    400   700 
    b) dyrektor przedszkola publicznego, liczącego powyżej 6 oddziałów    600   900 

 

    c) wicedyrektor    200   400 
  2. 2. Szkoeu podstawowe, gimnazja:   

    a) dyrektor szkoły liczącej od 6 do 11 oddziałów,    700   900 
    b) dyrektor szkoły liczącej od 12 do 23 oddziałów,   800 1100 
    c) dyrektor szkoły liczącej od 24 do 35 oddziałów,   900 1300 
    d) dyrektor szkoły liczącej powyżej 35 oddziałów, 1000 1500 
    e) wicedyrektor,   400   650 

 

   f) kierownik świetlicy.    150   400 
 
 

R o z d z i a ł  II 

DODATEK MOTYWACYJNY 

1. Tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla 
nauczycieli w wysokości 6w wynagrodzenia za-
sadniczego pracowników pedagogicznych zatrud-
nionych w danej placówce. 

2. R danej placówce tworzy się fundusz dodatku mo-
tywacyjnego dla dyrektora w wysokości do 50w 
wynagrodzenia zasadniczego dyrektora danej pla-
cówki. 

3. Ustala się następujące zasady przyznawania dodat-
ku motywacyjnego: 
1) dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wy-
nagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest 
w ramach funduszu określonego w pkt 1 w za-
leżności od osiąganych wyników w pracy: 
a) nauczycielowi stażyście – do 5w wynagro-
dzenia zasadniczego, 

b) nauczycielowi kontraktowemu – do 11w 
wynagrodzenia zasadniczego, 

c) nauczycielowi mianowanemu – do 13w wy-
nagrodzenia zasadniczego, 

d) nauczycielowi dyplomowanemu – do 15w 
wynagrodzenia zasadniczego. 

2) dodatek motywacyjny przyznaje się dwa razy 
w roku szkolnym: 
a) do 31 sierpnia – na pierwsze półrocze nowe-
go roku szkolnego w oparciu o wyniki pracy 
w poprzednim półroczu na podstawie kryte-
riów przyznawania dodatku motywacyjnego, 

b) do 28 lutego – na drugie półrocze danego ro-
ku szkolnego w oparciu o wyniki pracy w po-
przednim półroczu na podstawie kryteriów 
przyznawania dodatku motywacyjnego.  

3) nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje 
dyrektor placówki. 

4) dyrektorowi placówki oświatowej prowadzonej 
przez Gminę Miejską w Głogowie dodatek mo-
tywacyjny przyznaje Prezydent Miasta. 

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania do-
datku motywacyjnego dla nauczycieli przedszkoli. 
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1) osiągnięcia dydaktyczne: 
a) praca z wychowankiem zdolnym, 
b) praca z wychowankiem mającym trudności, 
c) osiągane postępy ustalone na podstawie 
prowadzonych obserwacji, 

d) innowacyjność w działaniu pedagogicznym. 
2) zaangażowanie w pracę wychowawczo- 
-opiekuńczą: 
a) realizacja planu wychowawczego placówki, 
a także zamierzeń ujętych w planie wycho-
wawczym grupy, 

b) czas poświęcony wychowankom poza zaję-
ciami, 

c) współpraca z rodzicami: 
– rozpoznawanie warunków rodzinnych wy-
chowanków, rozwiązywanie konfliktów, 

– pozyskiwanie rodziców do współpracy, 
włączanie rodziców w tworzenie autono-
mii i charakteru placówki otwartej, 

d) organizacja imprez przedszkolnych i miej-
skich: konkursów, spotkań itp. 

3) zaangażowanie w realizację zadań związanych 
z samokształceniem i doskonaleniem zawodo-
wym: 
a) systematyczne uczestnictwo w różnych for-
mach doskonalenia zawodowego: 
– aktualizacja swojej wiedzy z zakresu wy-
chowania przedszkolnego, 

– stacjonarne i wyjazdowe warsztaty, kursy, 
studia podyplomowe – inne, 

b) praca w stałych zespołach lub komisjach rady 
pedagogicznej, 

c) dzielenie się doświadczeniem zawodowym 
z innymi: 
– opieka nad praktykantem, 
– prowadzenie lekcji pokazowych, 

d) aktywny udział w pracach rady pedagogicz-
nej: obecności, przygotowanie materiałów, 
prowadzenie warsztatów szkoleniowych itp., 

e) dodatkowe funkcje pełnione przez nauczycie-
li: 
– przewodniczący zespołu przedmiotowego, 
– lider wewnątrzszkolnego doskonalenia na-
uczycieli, 

– inne. 
4) jakość świadczonej pracy: 
a) przeprowadzanie diagnozy i ewaluacji proce-
su opiekuńczo-wychowawczego, 

b) przestrzeganie dyscypliny pracy, w szczegól-
ności: 
– rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych, 

– rzetelne pełnienie dyżurów, 
– punktualność, 

c) dbałość o estetykę powierzonych pomiesz-
czeń, pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń  przedszkolnych, 

d) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
e) promowanie placówki. 

5. Ustala się następujące kryteria przyznawania do-
datku motywacyjnego dla nauczycieli szkół pod-
stawowych i gimnazjów: 
1) osiągnięcia dydaktyczne: 
a) praca z uczniem zdolnym: 

– doprowadzenie ucznia do sukcesów na-
ukowych, sportowych, artystycznych na 
szczeblu międzyszkolnym i powiatowym, 

– doprowadzenie ucznia do sukcesów na-
ukowych, sportowych, artystycznych na 
szczeblu wojewódzkim, krajowym i mię-
dzynarodowym, 

b) praca z uczniem mającym trudności, 
c) osiągane postępy nauczania ustalone na pod-
stawie obserwacji, badań narzędziami pomia-
ru dydaktycznego lub sprawdzianami opra-
cowanymi w zespole przedmiotowym, 

d) innowacyjność w działaniu pedagogicznym. 
2) zaangażowanie w pracę wychowawczo-
opiekuńczą: 
a) realizacja planu wychowawczego placówki, 
a także zamierzeń ujętych w planie wycho-
wawczym klasy, 

b) czas poświęcony uczniom poza lekcjami, za-
jęciami, 

c) współpraca z rodzicami: 
– rozpoznawanie warunków rodzinnych 
uczniów, rozwiązywanie konfliktów, 

– pozyskiwanie rodziców do współpracy, 
włączanie rodziców w tworzenie autono-
mii i charakteru placówki otwartej, 

d) opieka nad organizacjami szkolnymi, 
e) organizacja imprez szkolnych i miejskich: 
konkursów, spotkań itp. 

3) zaangażowanie w realizację zadań związanych 
z samokształceniem i doskonaleniem zawodo-
wym: 
a) systematyczne uczestnictwo w różnych for-
mach doskonalenia zawodowego: 
– aktualizacja swojej wiedzy z zakresu na-
uczanego przedmiotu, 

– stacjonarne i wyjazdowe warsztaty, kursy, 
studia podyplomowe – inne, 

b) praca w stałych zespołach lub komisjach rady 
pedagogicznej, 

c) dzielenie się doświadczeniem zawodowym 
z innymi: 
– opieka nad praktykantem, 
– prowadzenie lekcji pokazowych, 

d) aktywny udział w pracach rady pedagogicz-
nej: obecności, przygotowanie materiałów, 
prowadzenie warsztatów szkoleniowych itp., 

e) dodatkowe funkcje pełnione przez nauczycie-
li: 
– przewodniczący zespołu przedmiotowego 
lub wychowawczego, 

– lider wewnątrzszkolnego doskonalenia na-
uczycieli, 

– inne. 
4) jakość świadczonej pracy: 
a) przeprowadzanie diagnozy i ewaluacji proce-
su nauczania i wychowania, 

b) przestrzeganie dyscypliny pracy, w szczegól-
ności: 
– rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych, 

– rzetelne pełnienie dyżurów, 
– punktualność, 
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c) dbałość o estetykę powierzonych pomiesz-
czeń, pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń  szkolnych, 

d) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
e) promowanie placówki. 

6. Ustala się następujące kryteria przyznawania do-
datku motywacyjnego dyrektorom placówek oświa-
towych: 
1) skuteczność oddziaływań dydaktycznych: 
a) udział, sukcesy w konkursach i olimpiadach 
na wszystkich szczeblach, 

b) wyniki zewnętrznych badań poziomu naucza-
nia, 

c) oferta szkoły poprzez: wprowadzenie pro-
gramów autorskich, innowacji i eksperymen-
tów pedagogicznych oraz innych rozwiązań 
metodycznych, 

d) wspomaganie uczniów, wychowanków w ich 
rozwoju. 

2) skuteczność oddziaływań wychowawczo-
opiekuńczych: 
a) diagnozowanie i eliminowanie zachowań na-
gannych, 

b) zapewnienie w placówce poczucia bezpie-
czeństwa uczniom (wychowankom) i na-
uczycielom, 

c) tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej 
rozwojowi uczniów (wychowanków), w tym 
właściwych relacji między uczniami (wycho-
wankami), nauczycielami oraz między 
uczniami (wychowankami) i nauczycielami, 

d) organizowanie efektywnej pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej, 

e) tworzenie warunków do rozwijania zdolności 
i zainteresowań uczniów (wychowanków), 

f) dbałość o klimat wychowawczy placówki 
poprzez rozwiązywanie konkretnych proble-
mów wychowawczych, podejmowanie efek-
tywnych działań profilaktycznych zapobiega-
jących  zagrożeniom społecznym, 

g) obecność szkoły w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno-kulturalnymi, 

h) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości wy-
chowanków. 

3) jakość świadczonej pracy: 
a) umiejętności racjonalnego gospodarowania 
środkami finansowymi placówki: 
– właściwe planowanie i realizacja budżetu, 
– przestrzeganie dyscypliny budżetowej 
w oparciu o posiadane środki finansowe, 

– podejmowanie działań zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnego, 

– pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
oraz umiejętność ich właściwego wyko-
rzystania na cele szkoły, 

– podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do re-
alizacji zadań dydaktyczno-wychowaw-
czych, 

b) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
szkół: 

– dyscyplina pracy, terminowość realizacji 
zadań i zarządzeń, 

– podejmowanie działań motywujących na-
uczycieli do doskonalenia i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 

– kształtowanie polityki kadrowej, 
– inicjowanie i wspieranie rozwoju zawodo-
wego nauczycieli, 

– współpraca z instytucjami wspomagają-
cymi pracę placówki oświatowej, 

c) wywiązywanie się z obowiązków nakłada-
nych przez organ prowadzący oraz organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. 

R o z d z i a ł  III 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIA-
ROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

1. Rynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem 
za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została 
zrealizowana w warunkach uprawniających do do-
datku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych. 

2. Dla nauczyciela realizującego tygodniowy wymiar 
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a usta-
wy – Karta Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną 
godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana 
w warunkach uprawniających do dodatku) przez 
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru 
godzin. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
mowa w pkt 1 i 2, uzyskuje się mnożąc odpowied-
ni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do 
pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę. 

4. Godziny ponadwymiarowe mogą być przydzielone 
nauczycielowi na czas trwania zajęć lekcyjnych. 
Godzin ponadwymiarowych nie przydziela się na 
okres przerw świątecznych określonych corocznie 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego. 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe  w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy 
za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymia-
rowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć, pomniejszony o 1/5, tego wymiaru 
(lub o 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono 4-dniowy 
tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo i dodat-
kowo wolny od pracy. 

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniu 
14 października (Dzień Edukacji Narodowej) – jest 
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to dzień roboczy, traktuje się jako godziny ponad-
wymiarowe zrealizowane. 

7. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godzi-
ny zrealizowanych doraźnych zastępstw w wyso-
kości jak za godziny ponadwymiarowe. 

8. Za pracę opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą 
przypadającą podczas turnusów tzw. „zielonej 
szkoły” nauczycielowi oddelegowanemu przez dy-
rektora placówki, przysługuje dodatkowe wynagro-
dzenie tak jak za 15 godzin ponadwymiarowych ty-
godniowo.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-13/46/06 z dnia 24 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 1 rozdział III pkt 4, 
pkt 5, pkt 6 i pkt 8). 

R o z d z i a ł  IV 

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

1. Ze środków określonych w art. 49 ust. 1 pkt 1 
ustawy – Karta Nauczyciela, 92w kwoty przekazu-
je się do dyspozycji dyrektorów placówek, 8w 
kwoty pozostaje do dyspozycji Prezydenta Miasta. 

2. Ustala się następujące kryteria przyznawania na-
gród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycie-
li stażystów, kontraktowych, mianowanych 
i dyplomowanych zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską 
w Głogowie: 
1) w zakresie pracy dydaktycznej za: 
a) osiągane postępy w nauczaniu, 
b) udział uczniów i wychowanków w olimpia-
dach i konkursach naukowych, sportowych 
i artystycznych szczebla miejskiego i wyżej. 

2) w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej za: 
a) prowadzenie urozmaiconej działalności wy-
chowawczo-opiekuńczej, 

b) integrowanie, pobudzanie aktywności spo-
łecznej uczniów i wychowanków, 

c) sukcesy w pracy wychowawczo-opiekuńczej, 
d) pracę mającą na celu zapobieganie i przeciw-
działanie patologiom. 

3) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych za: 
a) doskonalenie własnego warsztatu pracy 
i wykorzystanie nabytej wiedzy w pracy 
z dziećmi i młodzieżą, 

b) efektywną pracę w zespole samokształce-
niowym lub w innej formie wewnętrznego 
doskonalenia zawodowego. 

4) w zakresie innych działań na rzecz dzieci i mło-
dzieży za: 
a) osiągnięcia we współpracy z instytucjami 
i środowiskiem, 

b) promowanie placówki. 
3. Ustala się następujące kryteria przyznawania na-
gród ze specjalnego funduszu nagród dla dyrekto-
rów placówek oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miejską w Głogowie: 
1) w zakresie pracy dydaktycznej za: 
a) wyniki klasyfikacji i promocji oraz wyniki ze-
wnętrznych badań poziomu nauczania, 

b) udział uczniów i wychowanków w olimpia-
dach i konkursach naukowych, sportowych 
i artystycznych szczebla miejskiego i wyżej. 

2) w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej za: 
a) prowadzenie urozmaiconej działalności opie-
kuńczo-wychowawczej w  placówce, 

b) integrowanie, pobudzanie aktywności spo-
łecznej uczniów, wychowanków, ich rodzi-
ców i pracowników placówki, 

c) pracę mającą na celu zapobieganie i przeciw-
działanie patologiom w placówce, 

d) stwarzanie uczniom i wychowankom warun-
ków do wszechstronnego rozwoju, 

e) organizowanie efektywnej pomocy psycholo-
giczno-wychowawczej. 

3) w zakresie zadań wynikających z kierowania 
placówką za: 
a) wyróżniające organizowanie pracy w placów-
ce, 

b) rzetelne planowanie budżetu placówki i ra-
cjonalne dysponowanie środkami finansowy-
mi, 

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na 
rzecz placówki. 

4. Nagroda ma charakter uznaniowy. 
1) fakt przyznania nagrody potwierdza się pisemną 
informacją o jej przyznaniu, której kopię za-
mieszcza się w teczce akt osobowych nagro-
dzonego. 

2) nagrody ze specjalnego funduszu nagród przy-
znaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
R uzasadnionych przypadkach dyrektor oraz 
prezydent miasta może przyznać nagrodę w in-
nym czasie. 

5. Ustala się następujące procedury przyznawania 
nagród dla nauczycieli: 
1) nagroda może być przyznana nauczycielowi po 
przepracowaniu w placówce co najmniej roku. 

2) nagrody dla nauczycieli przyznaje dyrektor pla-
cówki. 

3) wniosek o przyznanie nagrody dla nauczyciela 
wraz z uzasadnieniem może składać Rada Peda-
gogiczna Placówki, Rada Rodziców lub Rada 
Szkoły oraz organizacja związkowa działająca na 
terenie danej placówki w terminie do 30 wrze-
śnia każdego roku. 

6. Ustala się następujące procedury przyznawania 
nagród dla dyrektorów: 
1) nagrody dla dyrektorów przyznaje Prezydent 
Miasta, 

2) wniosek o przyznanie nagrody dla dyrektora mo-
że składać Zastępca Prezydenta Miasta właści-
wy ds. oświaty, Naczelnik Rydziału Edukacji, 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa działa-
jąca na terenie miasta w terminie do 30 wrze-
śnia każdego roku. 

R o z d z i a ł  V 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub  
szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych 
w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia. 
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2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje na-
uczycielom i wychowawcom w przypadku gdy:  
1) prowadzą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 
w klasach i oddziałach specjalnych – w wysoko-
ści 20w wynagrodzenia zasadniczego wynikają-
cego ze stawki osobistego zaszeregowania, 

2) prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwa-
lifikowanych do kształcenia specjalnego – 
w wysokości 20w stawki godzinowej nauczy-
ciela za każdą przepracowaną godzinę zajęć in-
dywidualnych z dziećmi zakwalifikowanymi do 
kształcenia specjalnego. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr TTVI/ 225/2005 Rady Miejskiej 
w Głogowie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie usta-
lenia regulaminu określającego niektóre zasady wyna-

gradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejska 
w Głogowie.  

§ 3 

Rykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Głogowa.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 
 

 PRZERODNICZĄCP 
 RADP MIEJSKIEJ  

 EUGENIUSZ PATYK  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wusokośe oraz szczegóeowe 
warunki  przuznawania  nauczucielom dodatków: za wuseugę lat, motuwa-
cujnego, funkcujnego, za godzinu ponadwumiarowe i godzinu doraźnuct 
zastępstw, przuznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku 
za  warunki   pracu   oraz  dodatku   mieszkaniowego  i  innuct   skeadników 

wunagrodzenia na 2006 r.” 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
w związku z art. 30 ust. 6 i 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 późn. 
zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania w dniu wol-
nym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) Rada Miejska w Przemkowie uchwa-
la, co następuje: 

 
 

Regulamin 

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania 
nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za 
warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych 
składników wynagrodzenia na 2006 r. 

Wstęp 

Niniejszy regulamin określa wysokość oraz szczegóło-
we warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym 
w placówkach oświatowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Przemków: 
1) za wysługę lat, 
2) motywacyjnego, 
3) funkcyjnego, 
4) za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, 

5) nagród ze specjalnego funduszu nagród, 
6) za warunki pracy, 
7) mieszkaniowego, 
8) innych składników wynagrodzenia. 

§ 1 

Dodatek za wuseugę lat 

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
w pełnej wysokości także za okres urlopu dla porato-
wania zdrowia. 

§ 2 

Dodatek motuwacujnu 

1. Rarunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności: 
a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 
możliwości  i pracy  nauczyciela, co najmniej do- 
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brych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub pro-
mocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo 
sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawo-
dach itp. 

b) umiejętność rozwiązywania problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z rodzicami, 

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

d) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy i po-
zytywnej oceny dorobków zawodowego, 

e) systematyczne i efektywne przygotowywanie 
się i wypełnianie przydzielonych obowiązków, 

f) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodo-
wych, 

g) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
h) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność 
powierzonych pomocy dydaktycznych i innych 
urządzeń szkolnych, 

i) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej 
i pedagogicznej, 

j) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych, 

k) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
l) zaangażowanie w realizację czynności i zadań 
określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty na-
uczyciela, a w szczególności: 
1) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnych, 

2) udział w pracach komisji przedmiotowych 
i innych, 

3) opieka nad samorządem uczniowskim lub in-
nymi organizacjami działającymi na terenie 
szkoły, 

4) prowadzenia lekcji koleżeńskich lub innych 
form aktywności w ramach wewnątrzszkol-
nego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

2. O przyznaniu dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
ra placówki decydują w szczególności następujące 
kryteria: 
a) umiejętność racjonalnego gospodarowania środ-
kami finansowymi placówki: 
1) przestrzeganie dyscypliny budżetowej 
w oparciu o posiadane środki finansowe, 

2) podejmowanie działań zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnego, 

3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
oraz umiejętność ich właściwego wykorzy-
stania na cele szkoły, 

4) podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

b) sprawność organizacyjna w zakresie realizacji 
zadań szkoły: 
1) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość 
realizacji zadań i zarządzeń, 

2) podejmowanie działań motywujących na-
uczycieli do doskonalenia  i podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych, 

3) polityka kadrowa, 

4) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
5) współpraca z placówkami doskonalenia na-
uczycieli, 

6) podejmowanie innych działań mających na 
celu promowanie szkoły; 

c) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej placówki: 
1) osiągnięcia uczniów placówki: naukowe, 
sportowe, artystyczne w skali regionu, wo-
jewództwa, kraju, 

2) poszerzona oferta szkoły poprzez wprowa-
dzanie programów autorskich, innowacyjnych 
i eksperymentów pedagogicznych oraz in-
nych rozwiązań metodycznych, 

3) dbałość o klimat wychowawczy szkoły po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów 
wychowawczych, podejmowanie efektyw-
nych działań profilaktycznych zapobiegają-
cych zagrożeniom społecznym,  

4) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów, 

5) obecność szkół w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno-kulturalnymi, 

6) konstruktywna współpraca z Radą Pedago-
giczną i Samorządem Uczniowskim. 

3. Ustala się, że kwota dodatku motywacyjnego przy-
padającego na placówkę stanowi równowartość 
2w stawek wynagrodzenia zasadniczego poszcze-
gólnych grup nauczycieli. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielowi 
dyrektor placówki w oparciu o kryteria wymienione 
w § 2 pkt 1 regulaminu. 

5. Ustala się, że minimalna kwota dodatku motywa-
cyjnego przyznawana nauczycielowi wynosi 20 zł. 
Dyrektor może przyznać dodatek motywacyjny 
maksymalnie w wysokości czterokrotności mini-
malnej kwoty dodatku motywacyjnego. 

6. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli pla-
cówki oświatowej powiększa się o kwotę dodatku 
motywacyjnego przyznanego dla dyrektora palców-
ki. Dyrektorowi placówki dodatek motywacyjny 
przyznaje Burmistrz Gminy i Miasta w wysokości 
do 15w jego wynagrodzenia zasadniczego. 

7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na pełne mie-
siące na okres: 
a) od 1 lutego do 31 sierpnia 
b) od 1 września do 31 stycznia. 

8. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie-
realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu 
przebywania na: 
a) urlopie dla poratowania zdrowia, 
b) zwolnieniu  lekarskim  dłuższym niż jeden mie-
siąc. 

9. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze, dodatek motywacyjny nie przysługuje 
w okresie: 
a) przebywania na urlopie zdrowotnym, 
b) zwolnieniu  lekarskim  dłuższym niż jeden mie-
siąc. 
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10. Dodatki motywacyjne przyznawane są w ramach 
środków finansowych zatwierdzonych w planach 
finansowych placówek oświatowych. 

11. Organ przyznający dodatek motywacyjny w uza-
sadnionych przypadkach ma prawo jego cofnięcia. 

12. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym Rojewody Dolnośląskiego PN.II. 
0911-13/49/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 2 ust. 12). 

§ 3 

Dodatek funkcujnu 

1. Nauczycielom, którym powierzono w przedszkolach 
i szkołach stanowiska kierownicze przysługuje do-
datek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli 
oraz pkt 4 niniejszego regulaminu. 

2. Rysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora usta-
la Burmistrz w granicach stawek określonych w ta-
beli uwzględniając m.in. wielkość placówki, jej wa-
runki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowni-
czych w placówce. 

3. Rysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrekto-
rów, osób zajmujących inne stanowiska kierowni-
cze oraz wymienionych w pkt 4 ustala dyrektor 
placówki. 

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lowi z tytułu wykonywania zadań: 
a) opiekuna stażu w wysokości 40 zł miesięcznie 
za każdego nauczyciela stażystę powierzonego 
opiece, 

b) wychowawstwo klasy/grupy w przedszkolu 
w wysokości 50 zł miesięcznie. 

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okre-
sie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierow-
niczego lub wykonywania zadań, za które przysłu-
guje dodatek. Jeśli odpowiednie stanowisko kie-
rownicze powierzono nauczycielowi za okres nie-
obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny 
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu 
pełnienia zadań i związanych z nim obowiązków. 

6. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przy-
sługuje również osobie, której powierzono odpo-
wiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby jeśli 
jej nieobecność w pracy przekracza 1 miesiąc. 

7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie 
dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które 
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. 

8. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora placówki 
oświatowej przysługuje w wysokości 75w dodatku 
funkcyjnego dyrektora danej placówki określonego 
wg niniejszej tabeli: 

Tabela stawek dodatków funkcyjnych 

Stanowisko Rysokość dodatku 
funkcyjnego 

(miesięcznie w zł) 
1. dyrektor zespołu szkół lub zespołu  
    szkolno-przedszkolnego 
2. dyrektor szkoły: 
    – do 8 oddziałów 
    – od 9 do 15 oddziałów 
3. dyrektor przedszkola: 

 
Od 600 do 1.000 

 
Od 300 do 600 
Od 400 do 850 
Od 250 do 500 

§ 4 

Zasadu wunagradzania za godzinu ponadwumiarowe 
i godzinu doraźnuct zastępstw 

Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
zgodnie z postanowieniami art. 35 Karty Nauczyciela 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.). 
1. Nauczycielowi, który realizuje tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust 4a 
Karty Nauczyciela, nie można przydzielić godzin 
ponadwymiarowych z wyjątkiem doraźnych za-
stępstw. 

2. Rynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem 
za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została 
zrealizowana w warunkach uprawniających do do-
datku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego 
zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela dla ro-
dzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela 
w ramach godzin ponadwymiarowych. 

3. Rynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się w sposób określony w ust. 3. 

4. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mo-
wa w ust. 3, ustala się mnożąc tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 
42 ust. 3 Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrą-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas 
zajęć od 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

5. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługują 
w dni, w których nauczyciel nie realizował zajęć 
z powodu: 
1) przerw przewidzianych przepisami o organizacji 
roku szkolnego, 

2) rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku ty-
godnia, 

3) usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 
6. Godziny przypadające w dniach, w których nauczy-
ciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących 
po stronie pracodawcy, a w szczególności 
w związku z: 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mro-
zu, 

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy, 
3) rekolekcji, 
4) udziałem nauczycieli w konferencji metodycznej, 
traktuje się jako godziny odbyte. 

7. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
sługuje za dni usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy w przypadku: 
1) opieki nad zdrowym dzieckiem (określone Ko-
deksem Pracy), 

2) urlopu okolicznościowego określonego Kodek-
sem Pracy, 

3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom 
w celu kształcenia i doskonalenia, 

4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbęd-
ny do wykonywania czynności wynikających 
z jego funkcji związkowej. 
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8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby 
godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiąz-
kowy tygodniowy wymiar zajęć określonych w art. 
42 ust. 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 
tego wymiaru (lub o 1/4, gdy dla nauczyciela usta-
lono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień 
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponad-
wymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie 
w takim tygodniu, nie może być większe niż liczba 
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 

9. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu or-
ganizacyjnym szkoły ustala się na zasadach okre-
ślonych w ust. 3. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-13/49/06 z dnia 24 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 1, ust. 5, 
ust. 6, ust. 7 i ust. 8). 

§ 5 

Zasadu przuznania nagród ze specjalnego funduszu 
nagród 

Nauczycielom przysługują nagrody zgodnie z postano-
wieniami art. 47 ust. 1 oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty 
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 
z późn. zm.), a w szczególności: 
1. Nagrody jubileuszowe dla dyrektora i innych na-
uczycieli planuje w rocznym planie finansowym 
szkoły dyrektor szkoły. 

2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród nauczycieli w wysokości 1w planowanych 
środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finanso-
wym, z tym że: 
a) 70w kwoty pozostawia do swojej dyspozycji, 
b) 30w kwoty przekazuje do dyspozycji Burmistrza 
Gminy i Miasta. 

3. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji 
dyrektora szkoły przyznaje i wypłaca dyrektor szko-
ły zgodnie z regulaminem przyznawania nagród. 

4. Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta przyznaje na 
podstawie regulaminu przyznawania nagród Bur-
mistrz Gminy i Miasta. 

§ 6 

Dodatek za warunki pracu 

Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 
przysługuje dodatek w wysokości 20w stawki godzi-
nowej za każdą przepracowaną godzinę. 

§ 7 

Dodatek mieszkaniowu 

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu 
w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach na te-

renach wiejskich przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy. 

2. Rysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 
1) 3w miesięcznie stawki najniższego wynagro-
dzenia za pracę pracowników ustalonego przez 
ministra pracy i polityki społecznej zwanego da-
lej „Najniższym wynagrodzeniem” – dla jednej 
osoby, 

2) 4w miesięcznej stawki najniższego wynagro-
dzenia – dla dwóch osób, 

3) 5w miesięcznej stawki najniższego wynagro-
dzenia – dla trzech osób, 

4) 6w miesięcznej stawki najniższego wynagro-
dzenia – dla czterech i więcej osób. 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zali-
cza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszku-
jących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozo-
stających na jego wyłącznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkałemu 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, 
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im 
wypłacał ten dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 
przez niego lokalu mieszkalnego, 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek 
o jego przyznanie. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a także w miesią-
cach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-
nagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
3) korzystania z urlopu wychowawczego, 
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby była zawarta umowa 
na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłu-
żej niż do końca okresu, na który umowa była 
zawarte. 

7. Nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy 
na wniosek  nauczyciela,  a w przypadku nauczy-
cieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny 
wniosek. 

8. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor placów-
ki, a dyrektorowi Burmistrz Gminy i Miasta. 

9. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie 
z góry. 

§ 8 

Tracą moc: uchwała nr TTIT/168/05 Rady Miejskiej 
w Przemkowie z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie 
ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom do-
datków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
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za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw, przyznawania nagród ze specjalnego fundu-
szu nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku 
mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia 
na 2005 r.” oraz uchwała nr TTTIV/205/05 Rady 
Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 października 
2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Re-
gulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, 
dodatku za warunki pracy oraz dodatku mieszkanio-
wego i innych składników wynagrodzenia na 2005 r.”. 

§ 9 

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Przemków. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 
 

 PRZERODNICZĄCA 
 RADP MIEJSKIEJ 

 ANIELA KLITA 
 
 
 
 
 
 
 
 

351 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 9 stycznia 2006 r. 

w  sprawie  udzielenia  bonifikatu  od  opeatu  za  przeksztaecenie  prawa 
użutkowania  wieczustego w prawo weasności nieructomości  stanowiącuct 

weasnośe Gminu Miejskiej Zawidów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), art. 67 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska Zawidowa uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ryraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłat za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości w przypadku nieru-
chomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, oraz 
nieruchomości rolnych, pod warunkiem jej jednorazo-
wej zapłaty, w wysokości: 
a) 757 – jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 10 lat 
i krócej, 

b) 857 – jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej 
niż 10 lat i krócej niż 20 lat, 

c) 957 – jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 20 lat 
i dłużej. 

§ 2 

Ryraża się zgodę na udzielenie 99w bonifikaty od 
opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności tych nieruchomości, 
które są wykorzystywane lub przeznaczone na cele 
mieszkaniowe, gdy przekształcenie następuje na rzecz 
użytkowników wieczystych lub ich następców praw-

nych, którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały okres 
użytkowania wieczystego, zgodnie z obowiązującymi 
wówczas przepisami prawa. 

§ 3 

Koszty opracowania dokumentacji oraz wpisu do księ-
gi wieczystej w całości ponosi osoba, która wystąpiła 
z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

§ 4 

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zawidowa. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 
 

 PRZERODNICZĄCP 
 RADP MIEJSKIEJ 

 DOMINIK TRACZ 
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352 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 9 stycznia 2006 r. 

w sprawie nadania nazwu ulicu w mieście Zawidowie 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
zm. 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nazwę nowej ulicy w mieście Zawido-
wie: 
– ulica – Boleseawa Prusa biegnąca w granicach 
działek nr 35/12 i nr 34/14, Obręb I, AM – 2. 

2. Przebieg i granica ulicy wymienionej w ust. 1 ozna-
czona jest na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zawidowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZERODNICZĄCP 
 RADP MIEJSKIEJ 

 DOMINIK TRACZ 
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Zaeącznik do uctwaeu Radu 
Miejskiej w Zawidowie z dnia 
9 stucznia 2006 r. (poz. 352) 
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353 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 9 stycznia 2006 r. 

w  sprawie  regulaminu  określającego  wusokośe  stawek  i  szczegóeowe 
warunki  przuznawania  nauczucielom  dodatków za wuseugę lat, motuwa-
cujnego, funkcujnego, za warunki pracu, zasadu wunagradzania za godzinu 
ponadwumiarowe oraz godzinu doraźnuct zastępstw, oraz wusokośe 
i warunki  wupeacania  nagród  i  innuct  świadczeń  ze  stosunku  pracu 
zatrudnionum  w poszczególnuct  placówkact  oświatowuct prowadzonuct 

przez Gminę Miejska Zawidów na rok 2006 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 i 2 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej 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, poz. 181) Rada Miejska w Zawido-
wie uchwala: 

 
 

§ 1 

Regulamin określający wysokość stawek i szczegóło-
we warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, 
zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe 
oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.  

R o z d z i a ł  I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 2 

1. Regulamin niniejszy ma zastosowanie do nauczycie-
li zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawo-
wej i gimnazjach, prowadzonych przez Gminę Miej-
ską  Zawidów. 

2. Regulamin niniejszy określa dla nauczycieli posiada-
jących poszczególne stopnie awansu zawodowego;  
1) wysokości stawek dodatków:  
a) motywacyjnego,  
b) funkcyjnego,  
c) za warunki pracy, 
d) za wysługę lat,  

2) szczegółowy sposób wyliczania stawki wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraź-
nych zastępstw;  

3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawa-
nia i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego;  

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze sto-
sunku pracy, z wyłączeniem świadczeń zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych. 

§ 3 

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia 
jest mowa o: 

1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin, 
o którym mowa w § 1;  

2) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę 
z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.);  

3) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządze-
nie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 
2005 r., o którym mowa w podstawie prawnej;  

4) organie prowadzącym szkołę, placówkę oświatową 
– rozumie się przez to Gminę Miejską Zawidów;  

5) szkole – należy przez to rozumieć: szkołę, przed-
szkole, gimnazjum dla której organem prowadzą-
cym jest Gmina Miejska Zawidów;  

6) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły, placówki oświatowej, od 1 września 
danego roku do 31 sierpnia roku następnego;  

7) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę;  

8) uczniów – rozumie się przez to także wychowanka; 
9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin, o którym mowa wart. 42 ust. 3 lub 
art. 42 ust 7 Karty Nauczyciela i § 1 ust. 1 rozpo-
rządzenia.  

R o z d z i a ł  II 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 4 

1. Rysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli stanowi 
5w kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadni-
cze nauczycieli, określone w uchwale budżetowej 
Gminy Miejskiej Zawidów, na dany rok. 

2. Rysokość dodatku motywacyjnego zależna jest od 
efektów pracy nauczyciela. Nauczycielowi może 
być przyznany dodatek motywacyjny w kwocie 
nieprzekraczającej 20w wynagrodzenia zasadnicze-
go.  
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§ 5 

1. Rarunkiem przyznania nauczycielom dodatku mo-
tywacyjnego jest spełnienie wymogów określonych 
w § 6 rozporządzenia. Dodatek motywacyjny i jego 
przyznanie uzależnia się od spełnienia znacznej czę-
ści następujących kryteriów w zakresie:  
1) Osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, takich jak:  
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem 
ich możliwości oraz warunków pracy nauczy-
ciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wycho-
wawczych potwierdzonych wynikami klasyfi-
kacji lub promocji, efektami egzaminów 
i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach, itp.,  

b) wprowadzanie innowacji i różnorodności me-
todycznych w odniesieniu do zajęć dydak-
tycznych i wychowawczych we współpracy 
z nauczycielami metodykami,  

c) przygotowanie i prowadzenie w ramach ze-
społów przedmiotowych lekcji otwartych 
z zastosowaniem innowacji i różnorodności 
metodycznych w odniesieniu do zajęć dydak-
tycznych i wychowawczych,  

d) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, opiekunami prawnymi jak również 
pedagogiem szkolnym i Poradnią Psycholo-
giczno-Pedagogiczną,  

e) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki, współpraca z Policją i in-
stytucjami wspierającymi.  

2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szcze-
gólności:  
a) systematyczne i efektywne przygotowanie  
się do przydzielonych obowiązków,  

b) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,  
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,  
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych,  

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej,  

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych,  

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.  
3) Zaangażowanie 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 uroczysto-
ściach. szkolnych,  

b) udział w zespołach przedmiotowych i innych,  
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na rzecz dzieci,  

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach Re-
wnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,  

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły.  

4) Dla dyrektora i wicedyrektora szkoły ustala się 
poza wymienionymi powyżej, dodatkowe wa-
runki przyznawania dodatku motywacyjnego;  
a) poprawne i terminowe opracowanie arkusza 
organizacyjnego,  

b) tworzenie warunków do realizacji zadań dy-
daktycznych, opiekuńczych i wychowaw-
czych, wyposażanie szkoły w odpowiednie 
środki dydaktyczne, niezbędny sprzęt,  

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
w tym: realizacja programów nauczania, oce-
na pracy nauczycieli, opieka nad nauczycie-
lami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, 
zachęcanie do innowacji i eksperymentów, 
motywowanie do doskonalenia zawodowego, 
realizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru 
pedagogicznego,  

d) współdziałanie z organem prowadzącym, 
w zakresie realizacji zadań edukacyjnych 
i wychowawczych oraz realizacja wniosków 
i zaleceń organu prowadzącego, opracowanie  
i realizacja planu finansowego szkoły, pozy-
skiwanie środków pozabudżetowych, celowe 
i oszczędne wydatkowanie środków finan-
sowych,  

e) właściwe i racjonalne organizowanie działal-
ności administracyjno-gospodarczej, zgodne 
z potrzebami  szkoły  prowadzenie  polityki 
kadrowej,  dbałość  o stan  techniczny  i  es-
tetykę  obiektów  szkolnych,  racjonalne  za-
rządzanie nieruchomością i majątkiem szkol-
nym,  

f) zapewnienie i przestrzeganie wymaganych  
prawem przepisów bhp i ppoż.,  

g) dbałość o właściwą atmosferę pracy i kształ-
towanie odpowiednich relacji międzyludzkich, 
tj. w stosunku do rodziców dzieci, współpra-
cowników jak i podwładnych,  

h) współpraca ze statutowymi organami szkoły 
i związkami zawodowymi oraz z organizacja 
mi pozarządowymi działającymi na terenie 
gminy Zawidów.  

2. Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela, w granicach przyznanych środków finanso-
wych, ustala dyrektor szkoły.  

3. Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela pełniącego funkcję dyrektora dokonywane jest 
przez Burmistrza Miasta. 

§ 6 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może 
przekroczyć 20w jego wynagrodzenia zasadnicze, 
a dla dyrektora szkoły nie może przekroczyć 30w. 

2. Dodatek motywacyjny jest przyznawany w każdej 
szkole na okres 2 miesięcy po przepracowaniu 
2 miesięcy w danej placówce.  

3. Rysokość dodatku wylicza się proporcjonalnie do 
przepracowanego okresu. Dodatek ustala się dzie-
ląc kwotę przez trzydzieści dni i mnożąc przez dni 
przepracowane.  
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4. Rypłatę dodatku motywacyjnego wstrzymuje się 
w przypadku wszczęcia w stosunku do nauczyciela 
postępowania dyscyplinarnego.  

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas 
trwania urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu 
wychowawczego oraz w okresie przebywania 
w stanie nieczynnym.  

 

R o z d z i a ł  III 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 7 

1. Dodatki funkcyjne przysługują nauczycielom, któ-
rym powierzono niżej określone stanowiska: 

 

Lp. Stanowisko kierownicze/dodatkowe zadania 
Rysokość dodatku funkcyjnego 

(miesięcznie) 
 1. Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 20 – 40w * 
 2. Dyrektor szkoły liczącej 9 oddziałów i więcej 25 – 60w * 
 3. Ricedyrektor szkoły 10 – 40w * 
 4. Za wychowawstwo klasy 

 
Za sprawowanie funkcji opiekuna stażu 

 
nie więcej niż 5w wynagrodzenia  
średniego nauczyciela stażysty 

 
*   pobieranego wynagrodzenia zasadniczego 
** średniego wynagrodzenia stażysty (art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela) 

 
 
2. Rysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko-
ły w granicach stawek określonych tabelą ustala 
Burmistrz, uwzględniając między innymi wielkość 
szkoły, jej strukturę organizacyjną, łączną liczbę 
oddziałów, ilość stanowisk kierowniczych, złożo-
ność zadań wynikających z zajmowanego stanowi-
ska, wyniki i jakość świadczonej pracy szkoły, 
osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuń-
cze placówki, zaangażowanie w realizację zadań 
statutowych jak i określonych w planie budżeto-
wym szkoły, współpracę z innymi jednostkami pod-
ległymi Radzie Miejskiej oraz warunki lokalowe 
i środowiskowe w jakich szkoła funkcjonuje.  

3. Dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kie-
rownicze jak i inne dodatkowe zadania wysokość 
dodatku funkcyjnego ustala dyrektor szkoły.  

4. Dodatek funkcyjny na zasadach określonych 
w ust. 1 przysługuje również nauczycielom, którym 
powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. 
R tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomie-
sięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i wy-
gasa z pierwszym dniem miesiąca następującego 
po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.  

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony, traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie 
wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, 
w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

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

7. Dodatki funkcyjne są przyznawane na okres pełnie-
nia funkcji.  

§ 8 

1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek 
funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwu- lub 
więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek 
wyższy, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. R razie zbiegu tytułów do dwóch Iub więcej dodat-
ków, o których mowa w § 7 ust. 2, nauczycielowi 
przysługuje dodatek funkcyjny z każdego z tytułów. 

3. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia 
obowiązków opiekuna stażu przysługują za każdą 
osobę odbywającą staż i powierzoną nauczycielo-
wi.  

4. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia 
obowiązków wychowawcy klasy przysługują za 
każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie 
od wymiaru czasu pracy.  

R o z d z i a ł  IV 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 9 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla 
zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8  
i 9 rozporządzenia.  

2. Rysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uza-
leżniona jest od:   
1) stopnia trudności lub uciążliwości dla zdrowia  
realizowanych prac lub zajęć,  

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-
kach, o których mowa w ust. 1.  

3. Dodatek za prace w trudnych warunkach przysłu-
guje: 
1) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne 
i wychowawcze w klasach specjalnych oraz 
prowadzących indywidualne nauczanie dziecka 
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 
nie więcej niż 20w godzinnej stawki wynagro-
dzenia zasadniczego – proporcjonalnie do reali-
zowanego wymiaru godzin.  
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2) nauczycielom prowadzącym zajęcia wymienione 
w pkt 1 oraz nauczycielom prowadzącym na-
uczanie indywidualne przysługuje zwrot kosztów 
za dojazd do ucznia na podstawie delegacji służ-
bowej.  

4. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przy-
sługuje nauczycielom w okresie faktycznego wyko-
nywania pracy, z którą dodatek jest związany po-
twierdzonego przez dyrektora szkoły, oraz w okre-
sie niewykonywania pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypo-
czynkowego, urlopu macierzyńskiego, choroby 
trwającej nie dłużej niż 3 miesiące.  

5. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się 
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w tych warun-
kach cały obowiązujący. go wymiar godzin, oraz 
gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze w szkole realizuje w tych warunkach 
obowiązujący go wymiar godzin.  

6. Rysokość dodatków za warunki pracy, z uwzględ-
nieniem warunków, o których mowa w ust. 2, 
ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrek-
tora Burmistrz.  

R o z d z i a ł  V 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 10 

1. Do okresu, za który przysługuje dodatek za wysługę 
lat, wlicza się:  
1) okres urlopu dla poratowania zdrowia;  
2) okres nieobecności w pracy z powodu niezdol-
ności do pracy wskutek choroby;  

3) okres konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub innym chorym człon-
kiem rodziny, jeżeli nauczyciel za wyżej wymie-
nione okresy otrzymuje wynagrodzenie lub zasi-
łek z ubezpieczenia społecznego;  

4) oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie 
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.  

2. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat 
stosuje się zasady i normy wymienione w § 7 roz-
porządzenia oraz w art. 33 ust. 1 ustawy – Karta 
Nauczyciela.  

3. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
godzin przysługuje dodatek za wysługę lat propor-
cjonalnie do wymiaru wynagrodzenia.  

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się w terminie 
wypłat wynagrodzenia i przysługuje również za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do 
pracy w skutek choroby bądź konieczności spra-
wowania opieki nad dzieckiem lub chorym człon-
kiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wyna-
grodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

5. Dodatki za wysługę lat przyznaje dla nauczycieli 
dyrektor placówki, a dla dyrektora organ prowa-
dzący.  

R o z d z i a ł  VI 

GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH 
ZASTĘPSTW 

§ 11 

1. Rynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-

czego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez 
miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć, 
ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych realizo-
wanych w ramach godzin ponadwymiarowych na-
uczyciela np.:  
płaca zasadnicza: (4,16 x 18) = stawka 1 godziny, 
płaca zasadnicza: (4,16 x 20) = stawka 1 godziny. 

2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas za-
jęć do 0, 5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.   

3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la I lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia za podstawę liczby godzin 
Iponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy 
tygodniowy wymiar zajęć określony wart. 42 ust. 3 
ustawy – Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 
tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny 
od pracy. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewo-
dy Dolnośląskiego PN.II.0911-4/54/05 z dnia 
25 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność § 11 
ust. 3). 

4. Za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi 
do innych szkół w ramach „zielonych szkół” przy-
sługuje dodatkowo wynagrodzenie jak za godziny 
ponadwymiarowe.  

§ 12 

1. Rynagrodzenie za jedną godzinę zastępstw ustala 
się jak za jedną godzinę ponadwymiarową.  

R o z d z i a ł  VII 

NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 13 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym  niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć 
w szkołach przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy.  

2. Dodatek mieszkaniowy zależny jest od:  
1) liczby członków rodziny, czyli współmałżonka 
i dzieci oraz pozostających na jego wyłącznym 
utrzymaniu rodziców,  

2) od wysokości minimalnego wynagrodzenia usta-
lonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. 

3. Rysokość miesięcznego dodatku wynosi nie więcej 
niż:  
1) 3w miesięcznej stawki minimalnego wynagro-
dzenia dla jednej osoby;  

2) 4w miesięcznej stawki minimalnego wynagro-
dzenia dla dwóch osób;  

3) 5w miesięcznej stawki minimalnego wynagro-
dzenia dla trzech osób;  

4) 6w miesięcznej stawki minimalnego wynagro-
dzenia dla czterech i więcej osób.  
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4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły na 
podstawie złożonego wniosku, a dyrektorowi szko-
ły Burmistrz.  

5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym złożono wniosek o jego przyznanie.  

6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, 
a także:  
1) nieświadczenia pracy, za który przysługuje wy-
nagrodzenie;  

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;  
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej;  
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach;  

5) korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia;  
6) pozostawania w stanie nieczynnym.  

6. Rypłata dodatku mieszkaniowego następuje z góry.  

R o z d z i a ł  VIII 

NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE 
ZE STOSUNKU PRACY 

§ 14 

1. R budżecie gminy tworzy się fundusz nagród dla 
nauczycieli za Ich osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze i opiekuńcze w wysokości nie mniej niż 
1w planowanego rocznego osobowego funduszu 
wynagrodzeń nauczycieli. 

2. Środki stanowiące 0,8w przekazywane są bezpo-
średnio do budżetów placówek z przeznaczeniem 
na nagrody, którymi dysponuje dyrektor.  

3. Środki stanowiące 0,2w przeznacza się na nagrody 
dla nauczycieli będące w dyspozycji Burmistrza.  

§ 15 

Nagroda ma charakter uznaniowy i może być przyzna-
na nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co naj-
mniej 1 roku.  

§ 16 

1. Nagrody Burmistrza przyznawane są za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz za 
działania zmierzające do podnoszenia poziomu tych 
osiągnięć.  

2. Nagrodę Burmistrza otrzymują nauczyciele i na-
uczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkołach, 
za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej  i opiekuńczej, w szczególności za:  
1) dbałość o wysoką jakość zajęć dydaktycznych 
poprzez stałe podnoszenie poziomu wiedzy me-
rytorycznej i metodycznej;  

2) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydak-
tycznej (konkursy przedmiotowe, olimpiady, wy-
sokie wyniki na sprawdzianach kompetencji);  

3) podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wy-
posażenia własnego warsztatu pracy;  

4) wzorową realizację zajęć dydaktycznych po-
twierdzoną wynikami nadzoru pedagogicznego 
lub oceną jej uczestników;  

5) dbałości o jakość kontroli i oceny oraz analizy 
własnej pracy dydaktycznej;  

6) wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą 
w stosowaniu  różnych form,  metod i środków 

aktywizowania uczniów w procesie nauczania 
i wychowania;  

  7) rozwijanie indywidualnych cech uczniów 
i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju;  

  8) prowadzenie działalności mającej na celu zwal-
czanie wśród dzieci i młodzieży przejawów pa-
tologii społecznej;  

  9) współpraca ze środowiskiem szkoły celem 
ujednolicenia procesu wychowawczego,  

10) doskonalenie własnego warsztatu pracy po-
przez ustawiczne podnoszenie swoich kwalifi-
kacji;  

11) podejmowanie działań innowacyjnych i nowa-
torskich;  

12) opracowywanie i upowszechnianie własnych 
doświadczeń pedagogicznych;  

13) kierowanie zespołem samokształceniowym, 
problemowym i współpracę z ODN;  

14) zaangażowanie w prace na rzecz szkoły; 
15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji;  
16) podejmowanie współpracy z instytucjami i or-

ganizacjami celem wspomagania działalności 
statutowej szkoły.  

3. Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać dyrektorzy 
szkół uzyskujący wymierne efekty w zakresie:  
  1) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły;  
  2) zapewnienia optymalnych warunków do reali-

zacji zadań statutowych szkoły;  
  3) diagnozowania pracy szkoły;  
  4) dbałości o wysoki poziom pracy szkoły poprzez 

odpowiedni dobór kadry;  
  5) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyni-

ków dydaktyczno-wychowawczych, liczny 
udział uczniów w konkursach, zawodach spor-
towych itp.;  

  6) inicjowania różnorodnych działań rady pedago-
gicznej służących podnoszeniu jakości pracy 
szkoły;  

  7) organizowania pomocy nauczycielom w zakre-
sie warsztatu pracy i doskonalenia zawodowe-
go;  

  8) właściwego gospodarowania środkami finan-
sowymi; 

  9) pozyskiwania środków pozabudżetowych na 
rzecz szkoły;  

10) dbałość o bazę szkoły – remonty, inwestycje, 
prace wykonywane we własnym zakresie;  

11) wszechstronnej współpracy ze środowiskiem 
szkoły.  

§ 17 

Nauczyciele, dyrektorzy szkół typowani do nagrody 
Burmistrza, powinni posiadać wyróżniającą ocenę pra-
cy z ostatnich 5 lat. 

§ 18 

1. Burmistrz Miasta Zawidowa przyznaje nagrodę 
z własnej inicjatywy lub na wniosek, z którym mają 
prawo wystąpić:  
1) w stosunku do dyrektora; 
a) radni  Rady Miejskiej,  
b) pracownicy nadzoru pedagogicznego,  
c) Zastępca Burmistrza, który koordynuje pracę 
szkoły z ramienia organu prowadzącego,  
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d) rada rodziców lub rada szkoły,  
e) organizacje związków zawodowych,  

2) w stosunku do nauczyciela; 
a) dyrektor szkoły,  
b) zakładowe organizacje związkowe.  

2. Rniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi za-
łącznik do niniejszej uchwały.  

3. R przypadku podjęcia inicjatywy wystąpienia ze 
stosownym wnioskiem przez inne podmioty niż dy-
rektor szkoły, wniosek każdorazowo wypełnia dy-
rektor szkoły uwzględniając sugestie występujące-
go podmiotu.  

4. Fakt zgłoszenia powyższej inicjatywy powinien 
nastąpić nie później niż do dnia 20 września danego 
roku.  

5. Rnioski o nagrody Burmistrza należy składać 
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zawidowie 
w terminie wymienionym w ust. 4.  

6. Nagrody, o których mowa w § 14, przyznawane są 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
R szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody 
mogą być przyznawane w innym terminie.  

7. Rnioskowanie o przyznanie nagrody Burmistrza nie 
wyłącza możliwości wnioskowania o inny rodzaj 
nagrody specjalnej dla nauczyciela.  

§ 19 

1. Nagrodę Burmistrza Miasta  Zawidowa ustala się 
w wysokości nie wyższej niż 100w, a nie niższej 
niż 75w miesięcznego wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczyciela dyplomowanego.   

2. Nagroda dyrektora nie może przekroczyć 70w mie-
sięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
dyplomowanego. 

R o z d z i a ł  IT 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20 

1. Liczba osób przyjęta do obliczeń funduszu wyna-
grodzeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na 
pełny etat i liczby osób zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze w przeliczeniu na pełne etaty.  

2. Rynagrodzenie osób zatrudnionych na mniej niż 
1/2 etatu wylicza się wg ich zaszeregowania pła-
cowego proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy. 

3. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli przyjmuje się w oparciu o aktualnie 
obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu w sprawie wynagradzania na-
uczycieli.  

4. Jeżeli średnie wynagrodzenie nauczycieli w po-
szczególnych stopniach awansu zawodowego nie 
osiąga w danym roku poziomu określonego 
w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela, na-
leży zwiększyć wynagrodzenie o taki procent, aby 
uzyskać ustawowy poziom.  

§ 21 

Zmiany w Regulaminie dokonywane są w trybie obo-
wiązującym dla jego uchwalenia.  

§ 22 

R sprawach nieuregulowanych w regulaminie zasto-
sowanie  mają  przepisy  Karty  Nauczyciela i aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz prze-
pisy Prawa Pracy. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Ro-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-4/54/05 z dnia 25 
stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność § 22). 

§ 23 

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  
Zawidowa. 

§ 24 

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZERODNICZĄCP 
 RADP MIEJSKIEJ 

 DOMINIK TRACZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia 14 grudnia 2005 r. 

w sprawie  uctwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzen-
nego obszaru zawierającego częśe terenu górniczego „Pagórki Zactodnie Ia” 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą 
nr T/59/03 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 października 2003 r. uchwa-
la się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisu ogólne 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru zawierającego część terenu górni-
czego „Pagórki Zachodnie Ia” w granicach określonych 
w rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 
1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granica opracowania, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub zasadach zagospodarowania, 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów. 
2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami 
planu i mają charakter informacyjny: 
1) granica administracyjna gminy, 
2) granica terenu górniczego, 
3) granica obszaru górniczego, 
4) granica udokumentowanego złoża. 

3. Granica opracowania, o której mowa w ust. 1 
pkt 1, w części nie pokrywającej się z granica ad-
ministracyjną gminy, stanowi granicę projektowa-
nego terenu górniczego. 

§ 4 

1. R planie ustala się: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

  5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

  6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy; 

  7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń 
osuwania mas ziemnych; 

  8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym; 

  9) szczegółowe warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, tym 
zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4, 7 
i 11 są określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały, 
ustalenia, o których mowa w ust. 1 pkt 12, są 
określone w rozdziale 4, ustalenia, o których mowa 
w pozostałych pkt są określone w rozdziale 3. 

R o z d z i a ł  2 

Ustalenia dla caeego obszaru 

§ 5 

R zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala się: 
1) określone w planie funkcje terenów wskazują na 
podstawowy sposób użytkowania terenów; ozna-
cza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełnia-
jących, niekolidujących z funkcją podstawową, nie-
zmieniających generalnego charakteru zagospoda-
rowania oraz warunków środowiska przyrodniczego 
i kulturowego, 
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2) zakaz wprowadzania elementów zagospodarowania 
terenu oraz obiektów niezwiązanych z eksploatacją, 
składowaniem i przeróbką surowców mineralnych  
z wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktu-
ry technicznej. 

§ 6 

R zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się: 
1) obowiązek powiadomienia Rojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków o zamiarze eksploatacji złoża 
kopaliny lub prowadzenia prac ziemnych związa-
nych z inwestycjami budowlanymi, 

2) w przypadku wystąpienia zabytków archeologicz-
nych wymaga się przeprowadzenia przez upraw-
nionego archeologa ratowniczych badań archeolo-
gicznych na koszt inwestora za zezwoleniem wła-
ściwych służb ochrony zabytków. 

§ 7 

1. Teren górniczy położony w granicach objętych pla-
nem podlega ochronie na podstawie przepisów wy-
nikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

2. Przeciwdziałanie zagrożeniom należy prowadzić 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

3. Ustala się filary ochronne dla dróg dojazdowych 
i wewnętrznych w odległości min. 10 m od ich 
granic ewidencyjnych lub linii rozgraniczających 
określonych w rysunku planu. 

§ 8 

Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

R o z d z i a ł  3 

Ustalenia szczegóeowe dla terenów w liniact 
rozgraniczającuct 

§ 9 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem PE/S ustala się przeznaczenie na powierzch-
niową eksploatację granitu oraz działalność prze-
mysłowo-składową związaną z jego przerabianiem 
i zwałowiska mas ziemnych lub skalnych wraz z 
komunikacją wewnętrzną. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) R zakresie ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
a) zakazuje się wprowadzania zmian stosunków 
wodnych mogących negatywnie wpłynąć na 
środowisko przyrodnicze,  

b) wszelkie odpady związane z prowadzeniem 
działalności górniczej należy magazynować 
na terenie własnym, zużyte oleje, smary, pły-
ny i substancje chemiczne unieszkodliwiać 
lub wywozić zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, 

c) eksploatacja kopaliny powinna umożliwić 
późniejszą adaptację wyrobisk w środowisku 
przyrodniczym z uwzględnieniem odtworzenia 
i wprowadzenia łąk, zadrzewień i zakrzaczeń, 
cieków i zbiorników wodnych wraz z ich bio-
logicznym obrzeżem, 

d) po wyczerpaniu złoża lub zaprzestaniu jego 
eksploatacji teren należy planowo zrekulty-
wować tak, aby odzyskał walory krajobrazo-
we w kierunku leśno-wodnym z możliwością 
zagospodarowania na tereny rekreacyjno-
turystyczne, 

e) masy skalno-ziemne ze zwałowisk i zwałowi-
ska powinny być po zakończeniu eksploatacji 
wykorzystane do rekultywacji terenów po-
eksploatacyjnych, 

f) oddziaływanie działalności przemysłowo-skła-
dowej związanej z przeróbką kopaliny nie 
może przekraczać dopuszczalnych norm na 
terenie sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej. 

2) R zakresie parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywności zabudowy: 
a) eksploatację złoża należy prowadzić zgodnie 
z zatwierdzonym w trybie obowiązujących 
przepisów projektem zagospodarowania złoża 
oraz planami ruchu zakładu górniczego, 

b) nadkład i skałę płonną (masy skalno-ziemne) 
w tym po przeróbce, docelowo należy  zwa-
łować poza granicami udokumentowanego 
złoża, 

c) na terenie mogą być lokowane składowiska 
kopaliny, 

d) dopuszcza się lokalizację zabudowy oraz 
urządzeń związanych z działalnością eksplo-
atacyjną i przeróbczą, w tym urządzeń kru-
szących, zakładów przeróbczych, obiektów 
przemysłowych, magazynowych, administra-
cyjnych, socjalnych, urządzeń technicznych, 
garaży, warsztatów itp., 

e) powierzchnia zabudowy budynków nie może 
przekroczyć łącznie 2000 m2, 

f) wysokość budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego gzymsu nie może 
przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 12 m, 

g) nie określa się linii zabudowy oraz innych 
wskaźników kształtowania i intensywności 
zabudowy, 

h) w przypadku udokumentowanego powięk-
szenia złoża teren powiększenia złoża może 
być przeznaczony na eksploatację po-
wierzchniową surowców zgodnie obowiązu-
jącymi przepisami. 

3) Nie określa się szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości. 

4) Nie ustala się szczegółowych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, tym zakazu zabudowy. 

5) R zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) dopuszcza się urządzenia komunikacji we-
wnętrznej niezbędne dla obsługi terenu oraz 
towarzyszące urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej, 

b) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego 
na warunkach określonych przez dysponenta 
sieci lub z własnego ujęcia, 
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c) odprowadzenie ścieków bytowych do zbior-
ników bezodpływowych, 

d) odprowadzenie wód opadowych do gruntu 
lub naturalnych odbiorników może nastąpić 
po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń wod-
noprawnych, 

e) zaopatrzenie w energię elektryczną na wa-
runkach określonych przez dysponenta sieci. 

§ 10 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem RM/MN ustala się przeznaczenie na zabudowę 
zagrodową lub mieszkaniową jednorodzinną. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) R zakresie ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
a) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowa-
dzenia działalności towarzyszącej zabudowie 
mieszkaniowej, która może pogorszyć stan 
środowiska, 

b) ogrzewanie budynków należy zapewnić 
w sposób niepowodujący ponadnormatywnej 
emisji gazów lub pyłów do atmosfery, 

c) ustala się ochronę istniejących cennych oka-
zów drzew. 

2) R zakresie parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywności zabudowy: 
a) łączna powierzchnia zabudowy nie może 
przekroczyć 20w powierzchni terenu, 

b) powierzchnia biologicznie czynna poszcze-
gólnych działek powinna zajmować co naj-
mniej 70w powierzchni działek, 

c) wysokość budynków w przypadku ich prze-
budowy, mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego gzymsu nie może przekraczać 
9 m, a mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu nie może przekra-
czać 14 m, 

d) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu 
połaci 37–45°, kryte dachówką ceramiczną 
lub materiałem dachówkopodobnym, pokry-
cie dachówką ceramiczną lub materiałem da-
chówkopodobnym, w kolorze czerwonym, 
czerwonobrązowym lub brązowym. 

3) Nie określa się szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości. 

4) R zakresie szczegółowych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, tym zakazu zabudowy ustala się 
zachowanie budynków lub ich części o funkcji 
mieszkalnej w zewnętrznym obrysie murów wg 
stanu z dnia podjęcia niniejszej uchwały, z do-
puszczeniem ich przebudowy, modernizacji oraz 
bieżących remontów. 

5) R zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 

a) dopuszcza się urządzenia komunikacji we-
wnętrznej niezbędne dla obsługi terenu oraz 
towarzyszące urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej, 

b) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego 
na warunkach określonych przez dysponenta 
sieci lub z własnego ujęcia, 

c) odprowadzenie ścieków bytowych do zbior-
ników bezodpływowych, 

d) zaopatrzenie w energię elektryczną na wa-
runkach określonych przez dysponenta sieci. 

§ 11 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem R ustala się przeznaczenie na użytkowanie rol-
nicze. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
zakaz zabudowy. 

§ 12 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem ZL ustala się przeznaczenie na lasy i zardze-
wienia o funkcji ochronnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
zakaz zabudowy. 

3. Cieki wodne i rowy melioracyjne występujące na 
terenie podlegają ochronie polegającej na ich za-
chowaniu w stanie istniejącym. 

§ 13 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1KD, 2KD ustala 
się przeznaczenie na drogi wewnętrzne dojazdowe. 

R o z d z i a ł  4 

Przepisu końcowe 

§ 14 

Ustala się stawkę procentową, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem PE/S, RM/MN w wysokości 15w, 

2) dla pozostałych terenów w wysokości 0w. 

§ 15 

Rykonanie uchwały powierza się Rójtowi Gminy 
Marcinowice. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZERODNICZĄCP 
 RADP GMINP 

 LESZEK ZAZULAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY GŁOGÓW 

z dnia 20 grudnia 2005 r. 

w sprawie zasad wunagradzania nauczucieli, ustalania regulaminów określa-
jącuct wusokośe  oraz szczegóeowe  warunki przuznawania nauczucielom 

dodatków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zmianami) oraz  
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) Rada Gminy Głogów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się  regulamin określający wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i in-
nych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę Głogów w 2006 roku. 

2. Regulamin określa wusokośe stawek, szczegóeowe 
warunki przuznawania, obliczania i wupeacania: 
1) dodatku motywacyjnego, 
2) dodatku za wysługę lat, 
3) dodatku funkcyjnego, 
4) dodatku za warunki pracy, 
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw, 

6) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, 
7) nagród ze specjalnego funduszu nagród, 
8) dodatku mieszkaniowego, 
9) innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy. 

I. DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 2 

1. Rarunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności: 
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 
możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej do-
brych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub pro-
mocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo 
sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawo-
dach itp., 

2) umiejętność rozwiązywania problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z rodzicami, 

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

  4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 

  5) systematyczne i efektywne przygotowywanie 
się i wypełnianie przydzielonych obowiązków, 

  6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, 

  7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy. 
  8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność 

powierzonych pomocy dydaktycznych oraz in-
nych urządzeń szkolnych, 

  9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej 
i pedagogicznej, 

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych, 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
2. Dla nauczyciela doradcy metodycznego oprócz kry-
teriów, o których mowa w ust. 1, podstawą usta-
lenia dodatku motywacyjnego jest również stopień 
realizacji zadań takich jak: 
  1) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonale-

nia i dokształcania nauczycieli na terenie obję-
tym doradztwem, 

  2) prowadzenie konsultacji indywidualnych i ze-
społowych przy warsztacie pracy, 

  3) organizowanie konferencji przedmiotowo me-
todycznych, 

  4) prowadzenie warsztatów metodycznych, 
  5) współdziałanie z organami i instytucjami oświa-

towymi (ROM, KO, MEN), 
  6) opracowywanie i upowszechnianie materiałów 

metodycznych, 
  7) upowszechnianie innowacji metodycznych, 
  8) organizowanie wystaw środków dydaktycz-

nych i ich promowanie wśród nauczycieli, 
  9) prowadzenie wzorcowych gabinetów oraz 

przyczynienie się do ich wzbogacania, 
10) podejmowanie działań na rzecz własnego roz-

woju, 
11) prowadzenie dokumentacji pracy wymaganej 

przez dyrektora ROM, 
12) koordynowanie pracy zespołu przedmiotowego 

doradców metodycznych (koordynatorzy), 
13) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu kolej-

nych stopni awansu zawodowego. 
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3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrekto-
rów szkół decydują w szczególności następujące 
kryteria: 
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środ-
kami finansowymi szkoły (placówki): 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej 
w oparciu o posiadane środki finansowe, 

b) podejmowanie działań zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnego, 

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
oraz umiejętność ich właściwego wykorzy-
stania na cele szkoły, 

d) podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
szkoły: 
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość 
realizacji zadań i zarządzeń, 

b) podejmowanie działań motywujących na-
uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych, 

c) polityka kadrowa, 
d) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
e) współpraca z placówkami doskonalenia na-
uczycieli, 

f) podejmowanie innych działań mających na 
celu promowanie szkoły, 

g) współpraca z organem prowadzącym i śro-
dowiskiem lokalnym; 

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej szkoły/placówki: 
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, spor-
towe, artystyczne w skali regionu, woje-
wództwa, kraju, 

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji 
i eksperymentów pedagogicznych oraz in-
nych rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów 
wychowawczych, podejmowanie efektyw-
nych działań profilaktycznych zapobiegają-
cych zagrożeniom społecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów, 

e) obecność szkół w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno-kulturalnymi, 

f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły 
i Samorządem Uczniowskim. 

§ 3 

Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na do-
datki motywacyjne dla nauczycieli – w wysokości 5w 
wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. 

§ 4 

1. Rysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o wskazane 
kryteria w wysokości od 1 do 30w. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być 
przyznawany dwa razy w roku na okres 6 miesięcy. 

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przy-
znaje Rójt dwa razy w roku na okres 6 miesięcy 
w wysokości od 1 do 30w wynagrodzenia zasad-
niczego dyrektora. 

§ 5 

1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel na-
bywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej 
szkole. Na stanowisku dyrektora okres ten można 
skrócić do pół roku. 

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycie-
lom: 
– którzy otrzymali kary przewidziane przepisami 
Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela przez okres 
12 miesięcy od daty udzielenia kary; 

– w okresie przebywania w stanie nieczynnym; 
– nauczycielom stażystom do 6 miesięcy pracy; 

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

4. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szko-
le, zgodnie z art. 18 Karty nauczyciela dodatek mo-
tywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczy-
ciel został przeniesiony po zaciągnięciu opinii dyrek-
tora szkoły poprzedniej. 

§ 6 

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Rojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/48/06 
z dnia 24 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność 
§ 6). 

II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 7 

1. Rysokość oraz warunki nabywania przez nauczy-
ciela prawa do dodatku za wysługę lat określają 
przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek... . 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
w pełnej wysokości także w okresie przebywania 
nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia 
oraz w czasie każdej usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy. 

3. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje nauczycie-
lowi przeniesionemu w stan nieczynny. 

III. DODATEK FUNKCYJNY 

§ 8 

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół (placówek) 
przyznaje Rójt, a dla pozostałych osób dodatek 
funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły (placówki). 

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje 
się za: 
1) warunki organizacyjne, m.in.: 
a) liczbę oddziałów, 
b) liczbę budynków, w których funkcjonuje 
szkoła; 
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2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.: 
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środ-
kami finansowymi, 

b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową, 
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach 
działalności gospodarczej szkoły, 

d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze 
ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyj-

ne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie 
szkoły. 

§ 9 

1. Rysokość dodatków funkcyjnych przedstawia po-
niższa tabela: 

 
Tabela dodatków funkcujnuct 

 

Rysokość dodatku w zł 
Lp. Typy szkół (placówek), funkcja 

od do 
 1. Przedszkola: 

a) dyrektor 
 

300 
 

400 
 2. Szkoeu: 

a. dyrektor szkoły: 
    i.   liczącej do 6 oddziałów, 
    ii.  liczącej od 7 do 12 oddziałów, 
    iii. liczącej powyżej 13 oddziałów, 

 
 

350 
400 
500 

 
 

500 
600 
700 

 
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lom, którym czasowo powierzono pełnienie obo-
wiązków dyrektora szkoły (placówki) lub powierzo-
no te obowiązki w zastępstwie od pierwszego dnia 
ich powierzenia. 

§ 10 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wyso-
kości 100 ze, za każdego nauczyciela powierzo-
nego opiece, 

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysoko-
ści  35 ze, 

3) wychowawstwo w przedszkolu i oddziałach 
przedszkolnych – 40 ze. 

§ 11 

1. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie 
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za któ-
re nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub 
funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie te-
go pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – 
od tego dnia. 

2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo przysługuje 
za każdą klasę lub grupę dziecięcą powierzoną na-
uczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy 
nauczyciela. 

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Rojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-13/ 
/48/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. stwierdzono 
nieważność § 11 ust. 3). 

IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 12 

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługują na-
uczycielom za prowadzenie: 

1) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w 
szkołach podstawowych 
– w wusokości 157 stawki godzinowej za 

każdą przepracowaną w tuct klasact godzinę 
nauczania, 

2) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w spe-
cjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach 
(klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywi-
dualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego 
do kształcenia specjalnego,  
– w wusokości 107 stawki godzinowej za 

każdą przepracowaną godzinę. 
2. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się 
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich wa-
runkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz 
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, realizuje w tych warun-
kach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wy-
płaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel 
realizuje w trudnych warunkach tylko część obo-
wiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony 
w niepełnym wymiarze zajęć. 

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się za 
każdą efektywnie przepracowaną  w takich warun-
kach godzinę zajęć. 

§ 13 

1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
nauczycielom za prowadzenie: 
1) zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, któ-
rych rodzaj i stopień niepełnosprawności został 
określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. 
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności 
u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, 
poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania 
stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowa-
dzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku 
życia, u których wystąpiło naruszenie sprawno-
ści organizmu z przyczyn, o których mowa 
w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 
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2003 r. w sprawie orzekania o niepełnospraw-
ności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328), 
– w wusokości 107 stawki godzinowej za 

każdą efektuwnie przepracowaną godzinę za-
jęe. 

2) zajęć w szkołach (klasach) specjalnych w klasie 
lub grupie wychowawczej z upośledzonymi 
umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje 
się co najmniej jedno dziecko z niepełnospraw-
nością, o której mowa w pkt 1, a w przypadku 
gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej 
znajduje się dziecko upośledzone umysłowo 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod 
warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone 
są według odrębnego programu nauczania obo-
wiązującego w tego typu szkole specjalnej, na-
tomiast zajęcia wychowawcze według odrębne-
go programu wychowawczego opracowanego 
przez wychowawcę, 
– w wusokości 107 stawki godzinowej za 

każdą efektuwnie przepracowaną godzinę za-
jęe. 

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
również w okresie niewykonywania pracy, za który 
przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres 
urlopu wypoczynkowego. 

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze w szkołach (placówkach), przysługuje do-
datek za uciążliwe warunki pracy na zasadach 
określonych w ust. 1. 

§ 14 

1. R razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne wa-
runki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodat-
ku. 

2. R razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w wa-
runkach szkodliwych i do dodatku za trudne albo 
uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi 
prawo do obu tych dodatków. 

3. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla 
nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły (placówki), 
a dla dyrektora – organ prowadzący. 

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-13/48/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 14 ust. 4). 

V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIA-
ROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

§ 15 

1. Rynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z za-
strzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z do-
datkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach 
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa 
odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę 
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru za-
jęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźne-
go zastępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a 
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę do-
raźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca 
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się 
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodli-
wych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin 
realizowanego wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub reali-
zowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 1/2 godziny pomija się, 
a co najmniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzi-
nę. 

§ 16 

1. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy z wyjątkiem: 
– opieki nad zdrowym dzieckiem; 
– urlopu okolicznościowego określonego Kodek-
sem pracy; 

– urlopu szkoleniowego udzielonego nauczycielowi 
w celu kształcenia i doskonalenia; 

– zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbęd-
ny do  wykonywania doraźnej czynności wynika-
jącej z jego funkcji związkowej. 

2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu 
Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których na-
uczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżą-
cych po stronie pracodawcy, tj.: 
– zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mro-
zów; 

– wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy; 
– rekolekcjami; 
– udziałem nauczyciela w konferencji metodycz-
nej; 

– chorobą dziecka nauczania indywidualnego, 
trwającej nie dłużej niż tydzień, 

traktuje się jako godziny faktycznie odbyte. 
3. Dla ustalenia  wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe w tygodniach, w których przypadają 
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy na-
uczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz 
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się 
lub kończą w środku tygodnia – za podstawę usta-
lenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje 
się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć okre-
ślony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie 
art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony 
o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela 
ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy 
dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub 
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin po-
nadwymiarowych, za które przysługuje wynagro-
dzenie w takim tygodniu, nie może być jednak 
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większa niż liczba godzin przydzielonych w planie 
organizacyjnym. 

4. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny 
faktycznie zrealizowane i wypłaca się z dołu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-13/48/06 z dnia 24 stycznia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 16). 

VI. WYNAGRODZENIE ZA ZAJĘCIA DODATKOWE 

§ 17 

Nauczycielowi, który sprawował opiekę nad dziećmi 
wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach 
tzw. „Zielonych Szkół” przysługuje odrębne wynagro-
dzenie jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygo-
dniowo. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-13/48/06 z dnia 24 stycz-
nia 2006 r. stwierdzono nieważność § 17). 

VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU 
NAGRÓD 

§ 18 

1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjal-
nego  funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-
-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty nauczycie-
la. 

2. R budżecie organu prowadzącego tworzy się spe-
cjalny fundusz  nagród w wysokości 1w planowa-
nych rocznych wynagrodzeń osobowych, z prze-
znaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzą-
cego i dyrektorów szkoły, z czego: 
1) 80w środków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektorów, 

2) 20w środków funduszu przeznacza się na na-
grody organu prowadzącego. 

§ 19 

Nagrody, o których mowa w § 18, są przyznawane 
w terminie do dnia 14 października każdego roku 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. R szczególnie uza-
sadnionych przypadkach nagroda może być przyznana 
w innym terminie. 

§ 20 

1. Nagrodę Dyrektora przyznaje nauczycielowi dyrek-
tor placówki po zaciągnięciu opinii Rady Pedago-
gicznej. 

2. Nagrodę organu prowadzącego przyznaje Rójt. 

§ 21 

Nagroda, o której mowa w § 18, może być przyznana 
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę 
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co naj-
mniej 3 z następujących kryteriów: 
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone 
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, prze-
prowadzonych przez okręgowe komisje egzami-
nacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie 
wdrażania nowatorskich metod nauczania i wy-

chowania, opracowywania autorskich progra-
mów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone 
zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawo-
dach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (cen-
tralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmioto-
wych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) 
I–III miejsca w konkursach, zawodach, przeglą-
dach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopol-
skich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy 
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mający-
mi trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości 
szkolne lub środowiskowe, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą 
w klasie lub szkole, w szczególności przez orga-
nizowanie wycieczek, udział uczniów w spekta-
klach teatralnych, koncertach, wystawach i spo-
tkaniach, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekre-
acyjne i wypoczynkowe, 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zi-
mowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej 
z uczniami, 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wycho-
wankom będącym w trudnej sytuacji materialnej 
lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub 
patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobiega-
nie i zwalczanie przejawów patologii społecznej 
wśród dzieci i młodzieży, w szczególności nar-
komanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jed-
nostkami systemu ochrony zdrowia, policją, or-
ganizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami 
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów 
patologii społecznej i niedostosowania społecz-
nego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub 
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły 
lub placówki z rodzicami, 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej 
na: 
a) udziale w zorganizowanych formach doskonale-
nia zawodowego, 

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawo-
dowej nauczycieli podejmujących pracę w za-
wodzie nauczyciela. 

§ 22 

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się 
w jego teczce akt osobowych. 

§ 23 

Niezależnie od nagrody dyrektora, nauczyciel może 
otrzymać  w  danym  roku  nagrody: ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora 
oświaty. 
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VIII. DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 24 

  1. Regulamin dotyczy nauczycieli posiadających kwa-
lifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, 
zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa 
obowiązującego wymiaru zajęć zatrudnionych na 
terenie wiejskim. 

  2. Nauczycielowi, o którym mowa w pkt 1, przysłu-
guje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany 
dalej „dodatkiem”, w wysokości uzależnionej od 
liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc 
w wysokości uzależnionej od liczby członków ro-
dziny, wypłacany co miesiąc w wysokości: 
a) 6w miesięcznej stawki najniższego wynagro-
dzenia za pracę pracowników, ustalonego przez 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanej dalej 
„najniższym wynagrodzeniem” dla 1 osoby; 

b) 8w najniższego wynagrodzenia – dla 2 osób; 
c) 10w najniższego wynagrodzenia – dla 3 osób; 
d) 12w najniższego wynagrodzenia – dla 4 i wię-
cej osób. 

  3. Kwotę przypadającego dodatku zaokrągla się do 
pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 
0,49 zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł 
zaokrągla się do pełnego złotego. 

  4. Do osób, o których mowa w pkt 1, zalicza się 
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących 
i pozostających na wyłącznym utrzymaniu: 
współmałżonka, dzieci, rodziców. 

  5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim mieszkającemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości 
określonej w pkt 2. Małżonkowie wspólnie okre-
ślają pracodawcę, który będzie im wypłacał doda-
tek. 

  6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lo-
kalu. 

  7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca  
następującego po miesiącu, w którym złożono 
wniosek o jego przyznanie. 

  8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pra-
cy, a także w okresach: 
a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-
nagrodzenie; 

b) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 
c) odbywanie zasadniczej służby wojskowej, 
w przypadku jednak, gdy nauczycielem powo-
łanym do służby zawarta była umowa o pracę 
na czas określony, dodatek wypłaca się nie 
dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta 
była zawarta; 

d) korzystania z urlopu na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. 

  9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, 
przedszkola, a dyrektorom placówek – organ pro-
wadzący placówkę. 

10. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny na-
uczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany 
powiadomić organ przyznający ten dodatek. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25 

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przy-
sługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 
zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wy-
chowawstwo klasy w szkole, który przysługuje 
w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć. 

2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wynagro-
dzenie wypłaca się według średniej urlopowej, usta-
lonej na podstawie przepisów rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania wyna-
grodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 
ze zmianami). 

§ 26 

1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za 
czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
a także za inne okresy, za które na podstawie od-
rębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie. 

2. Stawkę za 1 dzień niewykonywania pracy z przy-
czyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc 
wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z gó-
ry przez 30. 

3. Rysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, 
o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę 
dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną 
w ust. 2. 

§ 27 

Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi 
organizacjami nauczycielskich związków zawodowych. 

§ 28 

Tracą moc uchwały Rady Gminy Głogów 
nr TVIII/155/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie 
zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków  oraz załącznik 
nr 8 do uchwały nr TVI/141/2000 Rady Gminy Gło-
gów z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wy-
nagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określa-
jącego wysokość oraz szczegółowe warunki przyzna-
wania nauczycielom dodatków. 

§ 29 

Rykonanie uchwały powierza się Rójtowi Gminy. 

§ 30 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 r. 
 
 
 PRZERODNICZĄCA RADP 

 KRYSTYNA GRZEGOREK 
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UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w  sprawie  uctwalenia  regulaminu  wunagradzania  nauczucieli  poszcze-
gólnuct   stopni   awansu   zawodowego   w   okresie   od   1  stucznia   do 

31  grudnia  2006 r. 

 Na podstawie 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 art. 30 ust. 6 w nawiązaniu do art. 91d ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice, 
uchwala: 

 
 

§ 1 

Uchwala się „Regulamin wynagradzania w roku 2006 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodo-
wego pracujących w jednostkach oświatowych, dla 
których  organem  założycielskim  jest  Gmina  Stare 
Bogaczowice”. 

§ 2 

Dodatek motuwacujnu 

1. Rarunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest między  innymi: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów 
i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki; 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z po-
wierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodat-
kowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie 
się do przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, 

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych i powierzonych obowiąz-
ków, 

g) przestrzeganie dyscypliny prący, 
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego; 

4) zaangażowanie 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 działa-
jącymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach wewnątrz- 
szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycie-
li, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 
10 miesięcy, w wysokości do 10w otrzymywanego 
przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora jednostki może 
być przyznany na okres 12 miesięcy. 

4. Rysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
oraz okres jego przyznania, uwzględniając spełnienie 
warunków, o których mowa w ust. 2, ustala dyrek-
tor, a dla dyrektora Rójt Gminy, w ramach posiada-
nych środków finansowych. 

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. 

6. R 2006 roku tworzy się fundusz na dodatki moty-
wacyjne w wysokości do 1w planowanych wyna-
grodzeń zasadniczych. 

§ 3 

Dodatek funkcujnu 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokości co najmniej 5w otrzymywanego przez na-
uczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w zastęp-
stwie. 

3. Rysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę 
uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikają-
cych z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk 
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz 
warunki lokalowe,  środowiskowe i społeczne w ja- 
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kich szkoła funkcjonuje, dla dyrektora szkoły usta-
la Rójt Gminy, a dla pozostałych stanowisk kie-
rowniczych dyrektor szkoły, w ramach posiada-
nych środków finansowych. 

  4. Nauczycielom, którym powierzono wychowaw-
stwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy meto-
dycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna 
stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej 
wysokości do 5w otrzymywanego przez nauczycie-
la wynagrodzenia zasadniczego. 

  5. Rysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 4, uwzględniając zakres i złożoność zadań 
oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor w ra-
mach posiadanych środków finansowych. 

  6. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w ust. 1, 2 i 4, powstaje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym nastą-
piło powierzenie stanowiska kierowniczego, wy-
chowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

  7. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 6, nie 
przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, w okresie urlopu dla porato-
wania zdrowia, w okresach, za które nie przysłu-
guje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowi-
ska, wychowawstwa lub funkcji z innych powo-
dów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

  8. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, realizu-
jącemu dodatkowe zadania lub zajęcia wymienio-
ne w ust. 4, przysługuje jeden dodatek funkcyjny 
w wysokości uwzględniającej zajmowanie stano-
wiska kierowniczego oraz realizację dodatkowych 
zadań i zajęć. 

  9. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 

10. R roku 2006 tworzy się fundusz na dodatek 
funkcyjny w wysokości do 5w planowanych wy-
nagrodzeń zasadniczych. 

§ 4 

Dodatek za warunki pracu 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych 
w przepisach  przez  właściwego Ministra. 

2. Rysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uza-
leżniona jest od: 
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości 
dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć, 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-
kach, o których mowa w ust. 1. 

3. Rysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględ-
nieniem warunków, o których mowa w ust. 2, 
ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – 
Rójt Gminy. 

4. Maksymalna wysokość dodatku, o którym mowa 
w ust. 1, wynosi do 1w otrzymywanego wynagro-
dzenia zasadniczego 

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 
6. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje 
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 

dodatek jest związany, oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie 
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 

7. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, 
jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część 
obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest za-
trudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 

8. R roku 2006 tworzy się fundusz na dodatki za wa-
runki pracy w wysokości do 0,5w planowanych wy-
nagrodzeń zasadniczych. 

§ 5 

Dodatek za wuseugę lat 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalenda-
rzowego następującego po miesiącu, w którym 
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej 
stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło 
w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeśli nabycie prawa do dodatku 
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego 
dnia miesiąca. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za 
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za 
które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis 
wyższego rzędu stanowi inaczej. 

3. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest z góry w ter-
minie wypłaty wynagrodzenia. 

§ 6 

Wunagrodzenie za godzinu ponadwumiarowe i godzinu 
doraźnuct zastępstw 

1. Rynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną, nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie 
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej 
godzinie została zrealizowana w warunkach upraw-
niających do dodatku) przez miesięczną liczbę go-
dzin tygodniowo obowiązującego wymiaru godzin, 
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach 
godzin ponadwymiarowych. 

2. Rynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób 
określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego za-
stępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem 
i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela 
posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadze-
nia tych zajęć. 

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar 
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty 
Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę do-
raźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, 
o których mowa w ust. 3, ustala się dzieląc przy-
znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego /łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie została zrealizowana 
w warunkach uprawniających do dodatku/ przez 
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru go-
dzin. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązującego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
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mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowied-
ni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do peł-
nych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 go-
dziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się 
za pełną godzinę. 

5. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. 

§ 7 

Nagrodu ze specjalnego funduszu nagród 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli w wysokości 1w planowa-
nych środków na wynagrodzenia osobowe nauczy-
cieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym 
szkoły, z tym że: 
1) 80w środków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektora, 

2) 20w środków funduszu przeznacza się na na-
grody organu prowadzącego. 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają cha-
rakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody 
uzależnione jest w szczególności od: 
1) posiadania wyróżniającej oceny pracy, 
2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub 
w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania 
nagrody – dodatku motywacyjnego przez co 
najmniej sześć miesięcy, 

3) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami 
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opie-
kuńczej. 

3. Nagrody nauczycielom przyznają: 
1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 
dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicz-
nej, 

2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 
Rójt Gminy na wniosek dyrektora, a w przypadku  
dyrektora na wniosek Sekretarza Gminy. 

4. Nagrody, o których mowa w § 6, są przyznawane 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. R uzasadnionych 
przypadkach, dyrektor za zgodą Rójta Gminy może 
przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie. 

5. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po prze-
pracowaniu w szkole co najmniej roku. 

§ 8 

Dodatek mieszkaniowu 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niż-
szym niż połowa tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin w jednostkach oświatowych Gmi-
ny Stare Bogaczowice i posiadającemu kwalifikacje 
wymagane do zajmowanego stanowiska przysługu-
je nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Rysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy 1 osobie w rodzinie – 1w wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela stażysty, 

2) przy dwóch osobach w rodzinie – 2w wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, 

3) przy trzech osobach w rodzinie – 3w wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, 

4) przy czterech i więcej – 4w wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela stażysty. 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zali-
cza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszku-
jących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozo-
stających na jego wyłącznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy 
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wy-
płacał 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 dyrekto-
rowi – Rójt  Gminy. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje na-
uczycielowi: 
1) niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego 
przez niego lokalu mieszkalnego, 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek 
o jego przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wyna-
grodzenie, 

2) pobierania zasiłku społecznego, 
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem 
powołanym do służby zawarta była umowa 
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się 
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa 
ta była zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ 9 

Wunagrodzenie zasadnicze 

R Gminie Stare Bogaczowice jako stawki wynagro-
dzenia nauczycieli przyjmuje się minimalne stawki wy-
nagrodzenia zasadniczego określane corocznie w roz-
porządzeniu Ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania. 

§ 10 

Wunagrodzenie za dni wolne od pracu 

1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy 
realizują planowane i odpowiednio udokumentowa-
ne zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wycho-
wawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten 
dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wy-
nagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny 
ponadwymiarowe, nie więcej jednak niż za 4 godzi-
ny. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-23/2/06 z dnia 17 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 10 ust. 1 we fragmencie „nie 
więcej niż 4 godziny”. 

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, 
sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad 
przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu 
odrębne wynagrodzenie. 
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§ 11 

Rykonanie  uchwały  powierza  się  Rójtowi  Gminy 
Stare Bogaczowice. 

§ 12 

Traci moc uchwała: 
uchwała nr TVII/107/04 Rady Gminy Stare Bogaczo-
wice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2005 r. 

§ 13 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo-
wym Rojewództwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
w 14 dniu od daty ogłoszenia. 
 
 
 PRZERODNICZĄCP 
 RADP GMINP 

 PAWEŁ SKIBIŃSKI 

 
 
 

357 

UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie uctwalenia Regulaminu utrzumania czustości i porządku 
na terenie gminu Stare Bogaczowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w 
związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz 
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458), po zasię-
gnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada 
Gminy Stare Bogaczowice uchwala: 

 
§ 1 

Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Stare Bogaczowice”, stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Rykonanie  uchwały  powierza  się  Rójtowi  Gminy 
Stare Bogaczowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa Dolno-
śląskiego. 

§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
obowiązująca uchwała nr TTIT/154/97 Rady Gminy 
Stare Bogaczowice z dnia 6 czerwca 1997 r. 
 
 
 

 PRZERODNICZĄCP 
 RADP GMINP 

 PAWEŁ SKIBIŃSKI 

 
 

Zaeącznik nr 1 do uctwaeu Radu 
Gminu Stare Bogaczowice z dnia 
28 grudnia 2005 r. (poz. 357) 

 
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY STARE BOGACZOWICE 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice, 
a w szczególności: 

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie nieruchomości;  

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przezna-
czonych do zbierania odpadów komunalnych;  

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 
komunalnych i nieczystości  ciekłych z terenu nie-
ruchomości oraz terenów przeznaczonych do użyt-
ku publicznego;  
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4) inne wymagania wynikające z gminnego planu go-
spodarki odpadami;  

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe; 
6) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt go-
spodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej; 

7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązko-
wej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, 
poz. 622 z późn. zm.); 

2) nieructomości – należy przez to rozumieć, zgodnie 
z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzch-
ni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, 
jak również budynki trwale z gruntem związane lub 
część takich budynków; 

3) weaścicielact nieructomości – należy przez to ro-
zumieć także współwłaścicieli, użytkowników wie-
czystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby po-
siadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowa-
niu, a także inne podmioty władające nieruchomo-
ściami mające obowiązek realizować zadania w za-
kresie utrzymania czystości i porządku, przy czym: 

 na terenie budowu wykonywanie obowiązków wła-
ściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót 
budowlanych; 

 na drogact publicznuct obowiązki utrzymania czy-
stości i porządku,  pozbywanie się błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chod-
ników przez właścicieli nieruchomości przyległych 
do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się bło-
ta, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodni-
ków, należą do zarządu drogi; 
na terenact pozostaeuct obowiązki utrzymania czy-
stości i porządku należą do gminy,  

4) najemcact/weaścicielact lokalu – należy przez to 
rozumieć najemców lub właścicieli lokali mieszkal-
nych i użytkowych, którzy, w celu posiadania moż-
liwości uzyskania indywidualnych zniżek w opła-
tach za selektywny odbiór odpadów, podpisali 
z podmiotem uprawnionym indywidualne umowy 
na odbiór odpadów;  
umowact – należy przez to rozumieć umowy, ro-
zumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy, 
podpisane z podmiotem uprawnionym przez właści-
cieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli loka-
li; 

5) odpadact komunalnuct – należy przez to rozumieć 
odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
a także odpady niezawierające odpadów niebez-
piecznych pochodzące od innych wytwórców od-
padów, które ze względu na swój charakter lub 
skład są podobne do odpadów powstających w go-
spodarstwach domowych; 

6) odpadact wielkogabarutowuct – należy przez to 
rozumieć odpad komunalny, charakteryzujący się 
tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmia-
ry i masę, nie mogą być umieszczone w typowych 
pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych; 

  7) odpadact ulegającuct biodegradacji – należy przez 
to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, 
papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowa-
nia z papieru i tektury, tekstylia, oraz część 
z drewna odpadów wielkogabarytowych i budow-
lanych, 

  8) odpadact budowlanuct – rozumie się przez to  
odpad pochodzący z remontów i budów; 

  9) odpadact niebezpiecznuct – rozumie się przez to 
odpad niebezpieczny w rozumieniu ustawy o od-
padach,  np.: baterie, akumulatory, świetlówki, 
resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków 
do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syn-
tetycznych, benzyn, leków, opakowania po środ-
kach ochrony roślin i nawozach, opakowania po 
aerozolach, zużyte opatrunki.  

10) nieczustościact ciekeuct – należy przez to rozu-
mieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiorni-
kach bezodpływowych; 

11) zbiornikact bezodpeuwowuct – należy przez to 
rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do 
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich 
powstania; 

12) stacjact zlewnuct – należy przez to rozumieć 
instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolekto-
rach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach 
ścieków służące do przyjmowania nieczystości 
ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi 
z miejsc gromadzenia; 

13) tarmonogramie – należy przez to rozumieć har-
monogram odbioru odpadów komunalnych na te-
renie Gminy Stare Bogaczowice stanowiący za-
łącznik nr 1 do Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice. 

14) podmiotact uprawnionuct – należy przez to ro-
zumieć podmiot gospodarczy posiadający wydane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ważne ze-
zwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicie-
li nieruchomości, 

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, 

c) odbieranie odpadów niebezpiecznych, szkodli-
wych, wielkogabarytowych, budowlanych itp., 

d) odbioru, selekcji wtórnej, przerobu, utylizacji 
i dystrybucji odpadów wyselekcjonowanych; 

15) ctowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie 
formy posiadania zwierząt gospodarskich bez 
względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzy-
mywania i użytkowania; 

16) zwierzętact domowuct – należy przez to rozu-
mieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowied-
nim pomieszczeniu oraz inne zwierzęta uznane za 
nadające się do trzymania w mieszkaniach w ce-
lach niehodowlanych; 

17) zwierzętact gospodarskict – należy przez to ro-
zumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodow-
lanych i produkcyjnych oraz inne zwierzęta w ro-
zumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozro-
dzie zwierząt gospodarskich; 

18) zwierzętact bezdomnuct – należy przez to rozu-
mieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które 
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uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich wła-
ściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale 
pozostawały. 

R o z d z i a ł  II 

Wumagania w zakresie utrzumania czustości 
i porządku na terenie nieructomości 

§ 3 

Rłaściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele 
lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na 
terenie nieruchomości poprzez: 
  1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia, służące 

do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzy-
mywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

  2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci 
jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 
a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został 
opracowany oraz w wieloletnim planie rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzą-
dzeń kanalizacyjnych, wyposażenie nieruchomości 
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych 
lub przydomową oczyszczalnię ścieków byto-
wych, spełniające wymagania określone w przepi-
sach odrębnych; 

  3) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 
bezodpływowych; 

  4) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gno-
jówki oraz gnojowicy; 

  5) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie 
i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnio-
nemu do odbioru, w terminach wyznaczonych 
harmonogramem; 

  6) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabie-
nie, zmywanie itp., zanieczyszczeń z powierzchni 
nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu 
sanitarno-higienicznego; 

  7) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu  
terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klom-
bów, zarówno komunalnych, jak będących wła-
snością osób fizycznych i prawnych; 

  8) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym  
pomieszczeń mieszczących urządzenia na odpady; 

  9) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości położo-
nych wzdłuż ulicy niezwłocznie po opadach błota, 
śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości, w tym 
z podwórzy, przejść, bram itp. (przy czym należy 
to realizować w sposób niezakłócający ruchu pie-
szych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chod-
nika;  

10) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i in-
nych części nieruchomości; 

11) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, 
ulicach, placach w okresie mrozów i opadów 
śnieżnych; 

12) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych 
obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków 

itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu 
przewidzianego przepisami prawa; 

13) utrzymywanie rowów odwadniających przy dro-
gach  w stanie drożności i wykoszenia; 

14) utrzymywanie czystości na przystankach; 
15) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości 

materiału rozbiórkowego i resztek materiałów bu-
dowlanych, powstałych w wyniku remontu i mo-
dernizacji lokali i budynków; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami 
wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc: 
a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku 
publicznego tylko pod warunkiem, że powsta-
jące ścieki odprowadzane są do kanalizacji sa-
nitarnej lub gromadzone w sposób umożliwia-
jący ich usunięcie zgodnie z przepisami 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
w szczególności ścieki takie nie mogą być od-
prowadzane bezpośrednio do zbiorników wod-
nych lub do ziemi, 

b) na terenach służących do użytku publicznego 
tylko w miejscach do tego przygotowanych 
i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy drobne pojazdów samochodowych poza 
warsztatami  samochodowymi, na terenie nieru-
chomości tylko za zgodą właściciela nieruchomo-
ści i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla są-
siednich nieruchomości, a powstające odpady są 
gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie 
zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach; 

19) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwie-
rzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miej-
scach spełniających wymogi stosownych przepi-
sów;  

20) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekro-
logów na urządzeniach do tego celu przeznaczo-
nych; 

21) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych 
i gospodarskich do przepisów  niniejszego Regu-
laminu. 

§ 4 

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania 
czystości i porządku, zabrania się: 
1) postoju pojazdów mechanicznych na drogach pu-
blicznych i placach; 

2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz 
w instalacjach grzewczych budynków;  

3) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architek-
tury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urzą-
dzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczo-
nych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń 
stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, 
np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii 
energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przy-
stanków, roślinności, deptania trawników oraz zie-
leńców; 

4) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, ne-
krologów, ogłoszeń itp.; 

5) malowania, np. grafitti; 
6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla 
zabaw dzieci i uprawiania sportu; 

7) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 
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  8) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpa-
dów stałych; 

  9) indywidualnego wywożenia i wylewania nieczy-
stości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu 
stacjami zlewnymi; 

10) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych przez właścicieli nieruchomości. 

R o z d z i a ł  III 

Rodzaje i minimalna pojemnośe urządzeń przeznaczo-
nuct do zbierania  odpadów komunalnuct i gromadze- 

nia nieczustości ciekeuct na terenie nieructomości 

§ 5 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczo-
nych do zbierania odpadów komunalnych i gromadze-
nia nieczystości ciekłych na terenie gminy: 
1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czy-
stości i porządku na jej terenie przez wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki o pojemności uwzględ-
niającej częstotliwość i sposób pozbywania się od-
padów z nieruchomości, 

2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czy-
stości i porządku na jej terenie przez dostosowanie 
wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób 
stale lub czasowo przebywających na jej terenie, 
bez dopuszczenia do przepełnienia, podobnie prze-
pustowość  przydomowej  oczyszczalni ścieków 
musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców 
w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich 
oczyszczania  określonego  w  przepisach  odręb-
nych;  

3) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na 
terenie gminy to: 
a) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 
1100 l; 

b) pojemniki do selektywnej zbiórki opakowań ze 
szkła, tworzyw sztucznych, wykonane zgodnie 
z obowiązującymi standardami o pojemności do 
1500 l; 

c) kontenery przeznaczone na odpady budowlane; 
4) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący 
instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani są do-
stosować pojemność pojemników do swych indy-
widualnych potrzeb; 

5) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpa-
dów komunalnych, oprócz typowych pojemników, 
mogą w uzasadnionych przypadkach być używane 
odpowiednio oznaczone worki, udostępnione przez 
podmiot uprawniony, z którym właściciel nieru-
chomości zawarł umowę na odbiór odpadów ko-
munalnych; 

6) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do 
wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, 
w pojemniki na odpady komunalne oraz w szalety 
przenośne, organizatorzy imprezy są zobowiązani 
zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na 
dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróż-
nienie i uprzątnięcie. 

§ 7 

Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do 
zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płyn-
nych: 

1) lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów komunal-
nych winna być zgodna z wymaganiami określony-
mi odrębnymi przepisami; 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady nale-
ży ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym 
dla pracowników podmiotu uprawnionego bez ko-
nieczności otwierania wejścia na teren nieruchomo-
ści lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wy-
stawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogra-
mem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 
nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren 
nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego 
w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojem-
nikach; 

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości cie-
kłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do 
nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnione-
go w celu ich opróżnienia; 

4) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymy-
wania pojemników na odpady w stanie czystości, 
dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego 
dezynfekowania; usługi w tej mierze może wyko-
nywać podmiot uprawniony; 

5) wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być 
złożone w udostępnionych przez podmiot upraw-
niony kontenerach, w miejscu umożliwiającym do-
jazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu 
nieutrudniającym korzystania z nieruchomości; 

6) pojemniki na odpady z cmentarzy winny być usytu-
owane na cmentarzu lub obok w sposób umożliwia-
jący ich odbiór przez podmiot uprawniony. 

§ 8 

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania 
zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urzą-
dzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorni-
ków bezodpływowych: 
1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady 
komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, 
żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, 
wybuchowych, przeterminowanych leków, zuży-
tych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakie-
rów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpa-
dów z działalności gospodarczej; 

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na 
odpady, jakichkolwiek odpadów; 

3) do pojemników do selektywnej zbiorki odpadów  
zabrania się wrzucać innych niż przewidziane dla 
nich odpady; 

4) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów 
zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorni-
ków bezodpływowych, w których gromadzone są 
ścieki bytowe. 

R o z d z i a ł  IV 

Częstotliwośe  i  sposób  pozbuwania  się odpadów 
komunalnuct i nieczustości ciekeuct z terenu nieru-
ctomości  oraz  terenów   przeznaczonuct  do  użutku 

publicznego 

§ 9 

Obowiązki w zakresie podpisania umów: 
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1) właściciele nieruchomości są zobowiązani do za-
warcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór 
odpadów komunalnych; 

2) właściciele nieruchomości, które nie są podłączone 
do sieci kanalizacyjnej, są obowiązani do zawarcia 
umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego 
lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomo-
wego. 

§ 10 

Konsekwencje nierealizowania obowiązków: 
1) wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obo-
wiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości 
w urządzenia służące do zbierania odpadów komu-
nalnych oraz utrzymywania ich we właściwym sta-
nie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wypo-
sażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 
lub wyposażenia nieruchomości w przydomową 
oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lo-
du i innych zanieczyszczeń z chodników podlega 
kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; 
w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych 
obowiązków wójt wydaje decyzję nakazującą ich 
wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w try-
bie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji; 

2) wójt dokonuje kontroli wykonywania obowiązku 
zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na 
usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników 
bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich 
obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat; 

3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obo-
wiązków opisanych w pkt 2, wójt wydaje z urzędu 
decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania 
opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz spo-
sób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; 
w takich przypadkach gmina organizuje właścicie-
lom nieruchomości odbieranie odpadów komunal-
nych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; 
decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wyko-
nalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega prze-
dłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieru-
chomości na co najmniej trzy miesiące przed upły-
wem daty jej obowiązywania nie przedstawi umo-
wy, w której termin rozpoczęcia wykonywania 
usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy 
obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wy-
żej wymienioną decyzją stosuje się przepisy Ordy-
nacja podatkowa; 

4) dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów 
i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właści-
ciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać 
przez okres dwóch lat. 

§ 11 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 
i opróżniania zbiorników bezodpływowych: 
1) odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjo-
nowane, są odbierane od właścicieli nieruchomości 
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ko-
munalnych, 

2) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić 
urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyod-
rębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu 

uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia 
na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości 
nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgod-
nie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed 
wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się 
także wjazd na teren nieruchomości pojazdów 
podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów 
zgromadzonych w pojemnikach, 

3) odpady budowlane muszą być złożone w udostęp-
nionych przez podmiot uprawniony kontenerach, 
w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmio-
tu uprawnionego oraz nieutrudniającym korzystania 
z nieruchomości,  

4) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczysz-
czalni przydomowych odbywa się na podstawie 
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego 
do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał 
umowę;  

5) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych 
zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika 
z ich instrukcji eksploatacji; 

6) do odbierania odpadów komunalnych niesegrego-
wanych i ulegających biodegradacji należy używać 
samochodów specjalistycznych, a do opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych – samochodów asenizacyjnych;  

7) do odbierania odpadów budowlanych można uży-
wać samochodów przystosowanych do przewozu 
kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być 
przykryte, aby nie powodowały podczas transportu 
zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu; 

8) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku 
i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych 
pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowią-
zek natychmiast usunąć; 

9) odpady komunalne z cmentarzy muszą być odebra-
ne niezwłocznie po napełnieniu pojemników. 

R o z d z i a ł  V 

Inne wumagania wunikające z gminnego planu 
gospodarki odpadami 

§ 12 

1. Gmina zapewni objęcie wszystkich mieszkańców 
zorganizowanym systemem segregacji odpadów 
komunalnych, a więc: 
– papieru i tektury nieopakowaniowych, 
– opakowań z papieru i tektury, 
– tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, 
– opakowań z tworzyw sztucznych, 
– szkła nieopakowaniowego, 
– opakowań ze szkła, 
– wielkogabarytowych, np. mebli, sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego,  

– budowlanych z remontów mieszkań i budynków, 
– niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, 
resztek farb i lakierów, opakowań po środkach 
ochrony roślin i nawozach. 

2. Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, za-
pewni warunki funkcjonowania systemu selektyw-
nego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 
aby było możliwe ograniczanie składowania odpa-
dów komunalnych ulegających biodegradacji. 
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3. Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od 
właścicieli nieruchomości, poprzez określenie 
szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zo-
bowiązuje podmioty uprawnione do odbierania 
wszystkich odpadów zebranych selektywnie, 
w tym powstających w gospodarstwach domo-
wych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 
budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecz-
nych.  

4. Rydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów 
komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowa-
ne jest poprzez selektywne zbieranie ich przez wła-
ścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez 
przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez wła-
ściwe postępowanie z nimi. 

R o z d z i a ł  VI 

Obowiązki osób utrzumującuct zwierzęta domowe, 
mającuct na celu octronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością  dla  ludzi  oraz przed zanieczuszczeniem 

terenów przeznaczonuct do wspólnego użutku 

§ 13 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiąza-
ne do zachowania bezpieczeństwa i środków ostroż-
ności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego, po-
noszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych 
zwierząt. 

§ 14 

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta 
domowe należy: 
1) w odniesieniu do psów:  
– wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras 
uznawanych za agresywne – w kaganiec, 

– prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawa-
nej za agresywną lub w inny sposób zagrażają-
cego otoczeniu – w nałożonym kagańcu, 

– opłacanie podatku od posiadania psów, którego 
wysokość ustala corocznie rada gminy, 

– systematyczne szczepienie przeciwko wściekliź-
nie i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, 
weterynaryjnych, policyjnych, zaświadczenia 
o przeprowadzonym szczepieniu, 

– uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie 
psa rasy uznawanej za agresywną,  

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 
– stały i skuteczny dozór, 
– niewprowadzanie zwierząt do obiektów uży-
teczności publicznej, 

– niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny 
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, ką-
pielisk, 

– zwolnienie przez właściciela nieruchomości 
psów ze smyczy na terenie nieruchomości może 
mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest 
ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opusz-
czenie przez psa i wykluczający dostęp osób 

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze 
stosownym ostrzeżeniem, 

– natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta 
domowe w obiektach i na innych terenach prze-
znaczonych do użytku publicznego, a w szcze-
gólności na chodnikach, jezdniach, placach, par-
kingach, terenach zielonych, 

– niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju 
przez zwierzęta domowe, 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są speł-
niać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod za-
budowy. 

R o z d z i a ł  VII 

Wumagania  odnośnie  utrzumuwania zwierząt gospo-
darskict na terenact wueączonuct z produkcji rolniczej 

§ 15 

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione 
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, ozna-
czonych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego jako takie. 

R o z d z i a ł  VIII 

Obszaru podlegające obowiązkowej deratuzacji oraz 
terminu jej przeprowadzania 

§ 16 

Rłaściciele nieruchomości zobowiązani są do prze-
prowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na 
terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu 
do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być 
realizowany tylko w miarę potrzeby. 

§ 17 

Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji 
podaje wójt w uzodnieniu z Państwowym Powiato-
wym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiado-
mości poprzez zarządzenie. 

§ 18 

R przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarza-
jącej zagrożenie sanitarne, wójt, w uzgodnieniu z Pań-
stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, 
określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 
oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przepro-
wadzenia. 

§ 19 

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właści-
cieli nieruchomości. 

R o z d z i a ł  IT 

Postanowienia końcowe 

§ 20 

Rłaściciele nieruchomości, którzy nie wykonują obo-
wiązków określonych w niniejszym regulaminiepodle-
gają ukaraniu według odrębnych przepisów. 
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Zaeącznik nr 1 do uctwaeu Radu 
Gminu Stare Bogaczowice z dnia 
28 grudnia 2005 r. (poz. 357) 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie  przujęcia  na  rok 2006  regulaminu  wunagradzania  nauczucieli  
szkóe  i  placówek  oświatowuct  prowadzonuct  przez  Gminę Podgórzun 
oraz   wukazu   tugodniowego   obowiązkowego   wumiaru   godzin   zajęe 
dudaktucznuct, opiekuńczuct i wuctowawczuct  dla nauczucieli peeniącuct 

funkcje kierownicze i pedagogów szkolnuct 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 42 ust. 7 pkt 2 i art. 49 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.),
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181), po uzgodnieniu 
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Podgó-
rzyn uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość dodatków 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania 
tych dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku 
pracy w niżej określonym brzmieniu: 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia wstępne 

§ 2 

Rynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określa rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pra-
cę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, 
poz. 181). 

§ 3 

Regulamin określa  dla nauczycieli posiadających po-
szczególne stopnie awansu zawodowego, sposób 
ustalania wysokości i szczegółowe zasady przyznawa-
nia: 
1. dodatku za wysługę lat, 
2. dodatku motywacyjnego, 
3. dodatku funkcyjnego oraz za sprawowanie funkcji 
opiekuna stażu i wychowawstwa klasy, 

4. dodatków za warunki pracy,  
5. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw, 

6. nagród i innych świadczeń wynikających ze sto-
sunku pracy, 

7. nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

§ 4 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
  1. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę 

z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. 
zm.), 

  2. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r., o którym mowa w § 2 pod-
stawy prawnej, 

  3. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązko-
wy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 
ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela i § 2 
ust. 1 rozporządzenia, 

  4. klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub 
grupę, 

  5. uczniu – rozumie się przez to także wychowanka, 
  6. szkole – rozumie się przez to szkołę, przedszkole, 

dla której organem prowadzącym jest Gmina Pod-
górzyn, 

  7. pracodawcy – rozumie się przez to szkołę, 
  8. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli 

zatrudnionych przez danego pracodawcę, 
  9. wójcie – rozumie się przez to Rójta Gminy Podgó-

rzyn, 
10. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 

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

11. zakładowej organizacji związkowej – rozumie się 
przez to Zarząd Oddziału ZNP w Jeleniej Górze 
i Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Rychowania w Jeleniej 
Górze. 

§ 5 

1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół. 
2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół 
niebędących nauczycielami. 
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R o z d z i a ł  II 

Dodatek za wuseugę lat 

§ 6 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat. 
2. Rysokość dodatku określa art. 33 ust. 1 Karty 
Nauczyciela. 

3. Dodatek przysługuje: 
– począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-
darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do 
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa 
nastąpiło w ciągu miesiąca, 

– za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodat-
ku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierw-
szego dnia miesiąca. 

4. Do okresu, za który przysługuje dodatek za wysługę 
lat wlicza się : 
– okres urlopu dla poratowania zdrowia, 
– okres nieobecności w pracy z powodu niezdol-
ności do pracy wskutek choroby, 

– okres konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub innym chorym człon-
kiem rodziny, jeżeli nauczyciel za wyżej wymie-
nione okresy otrzymuje wynagrodzenie lub zasi-
łek z ubezpieczenia społecznego. 

5. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty 
wynagrodzenia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Ro-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-4/59/06 z dnia 
25 stycznia 2006 r. stwierdzono nieważność § 6 
ust. 5). 

6. Dodatki za wysługę lat przyznaje dla nauczycieli 
dyrektor placówki, a dla dyrektora organ prowa-
dzący. 

7. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
godzin przysługuje dodatek za wysługę lat propor-
cjonalnie do wymiaru wynagrodzenia. 

R o z d z i a ł  III 

Dodatek motuwacujnu 

§ 7 

1. Rada Gminy Podgórzyn określa w corocznie przyj-
mowanym regulaminie wynagrodzeń nauczycieli, 
wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jednego 
nauczyciela zatrudnionego co najmniej na 1/2 eta-
tu. 

2. Rysokość miesięcznych środków finansowych 
przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla po-
szczególnych szkół w roku 2006 wylicza się, mno-
żąc liczbę nauczycieli zatrudnionych co najmniej na 
1/2 etatu przez kwotę 75 zł. 

3. Ze wskazanej wyżej wielkości na dodatki motywa-
cyjne dla nauczycieli pełniących funkcję dyrektora 
lub wicedyrektora wyodrębnia się 30w środków fi-
nansowych. 

§ 8 

Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
pełniącego funkcję dyrektora lub zastępcy dokonywa-
ne jest przez Rójta Gminy Podgórzyn na wniosek In-
spektora ds. Oświaty uwzględniając stosowne kryteria 
zawarte w § 9 niniejszego regulaminu. 

§ 9 

1. Do warunków przyznawania dyrektorom i wicedy-
rektorom dodatku motywacyjnego należą: wyniki 
pracy, odpowiednie standardy jakości administro-
wania i zarządzania placówką, a w szczególności 
ocena realizacji zadań w zakresie: 
a) finansów: 
– przestrzeganie przepisów ustawy o finansach 
publicznych, 

– planowanie budżetu, 
– realizacja budżetu, 
– prowadzenia dokumentacji finansowo-księgo-
wej, 

– pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 
b) organizacji pracy w placówce: 
– poprawne i terminowe opracowanie arkusza 
organizacyjnego, 

– tworzenie warunków do realizacji zadań dy-
daktycznych, opiekuńczych i wychowaw-
czych, wyposażanie szkoły w odpowiednie 
środki dydaktyczne, niezbędny sprzęt, 

– sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
w tym: realizacja programów nauczania, oce-
na pracy nauczycieli, opieka nad nauczycie-
lami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, 
zachęcanie do innowacji i eksperymentów, 
motywowanie do doskonalenia zawodowego, 
realizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru 
pedagogicznego, 

– współdziałanie z organem prowadzącym 
w zakresie realizacji zadań edukacyjnych 
i wychowawczych oraz realizacja wniosków 
i zaleceń organu prowadzącego z uwzględ-
nieniem założeń polityki oświatowej gminy, 

– prowadzenia właściwej polityki kadrowej, 
– przestrzegania statutu placówki, 
– tworzenia i przestrzegania wewnętrznych re-
gulaminów, 

– otaczania właściwą opieką uczniów, 
– dbałość o właściwą atmosferę pracy i kształ-
towanie odpowiednich relacji międzyludzkich 
w stosunku do rodziców, dzieci, współpra-
cowników jak i podwładnych, 

– współpraca ze statutowymi organami szkoły 
i związkami zawodowymi. 

c) przestrzegania przepisów ppoż. i bhp, 
d) dbałość o budynki i powierzone mienie: 
– estetyka budynków i terenu szkolnego, 
– przeglądy, konserwacje i naprawy, 
– racjonalne zarządzanie nieruchomością i ma-
jątkiem szkolnym, 

e) wykonywanie czynności poza zakresem obo-
wiązków, a w szczególności współpraca ze śro-
dowiskiem lokalnym i spełnianie roli kulturo-
twórczej. 

§ 10 

Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywa-
cyjny w granicach posiadanych przez samorząd środ-
ków, jednak nie więcej niż 20w podstawy wynagro-
dzenia zasadniczego. 

§ 11 

1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje 
dyrektor szkoły.  
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2. Rysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 
oraz okres jego przyznania ustala dyrektor szkoły, 
a w stosunku do dyrektora i zastępcy Rójt. 

3. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na czas 
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy, dla nauczy-
cieli rozpoczynających pracę w szkole dodatek mo-
tywacyjny przyznaje się najwcześniej po upływie 
6 miesięcy od daty jej rozpoczęcia. 

4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycie-
lowi stażyście, a ponadto za czas trwania urlopu 
dla poratowania zdrowia, urlopu macierzyńskiego  
i wychowawczego oraz w okresie przebywania  
w stanie nieczynnym, a także za czas absencji cho-
robowej powyżej 30 dni bez przerwy. 

5. Rysokość dodatku oblicza się proporcjonalnie do 
przepracowanego okresu. Dodatek ustala się dzie-
ląc kwotę przez trzydzieści i mnożąc przez dni 
przepracowane. 

6. Rypłatę dodatku motywacyjnego wstrzymuje się 
w przypadku wszczęcia w stosunku do nauczyciela 
postępowania dyscyplinarnego. 

R o z d z i a ł  IV 

Dodatek funkcujnu 

§ 12 

Osobie, której powierzono stanowisko dyrektora, wi-
cedyrektora lub inną funkcję kierowniczą w szkole 
przewidzianą w statucie szkoły, przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości określonej w tabeli: 

TABELA DODATKÓR FUNKCPJNPC  DLA 
DPREKTORÓR I NAUCZPCIELI ZAJMUJĄCPC  INNE 
DODATKORE FUNKCJE R SZKOŁAC  
PRORADZONPC  PRZEZ GMINĘ PODGÓRZPN 

Lp. 
Stanowisko kierownicze / dodatkowa 

funkcja 

Miesięcznie 
w złotych 
(od – do) 

1. 

Szkoły wszystkich typów 
a) dyrektor szkoły liczącej: 
    – do 4 oddziałów 
    – 5 i więcej oddziałów 
b) wicedyrektor szkoły 

 
 

250 – 450 
300 – 650 
250 – 450 

2. Opiekun stażu 24 
3. Rychowawca klasy 30 

4. 
Rychowawca w oddziale przedszkol-
nym 

35 

5. Doradca metodyczny 35 
 

§ 13 

1. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala Rójt. 
2. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom peł-
niącym inne stanowiska kierownicze oraz inną do-
datkową funkcję w szkole wymienione w § 12 Re-
gulaminu ustala dyrektor szkoły. 

3. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także 
nauczycielom, którym powierzono obowiązki kie-
rownicze w zastępstwie. 

§ 14 

Rysokość dodatku uzależnia się od zakresu i złożono-
ści zadań oraz warunków ich realizacji, uwzględniając 
między innymi wielkość szkoły, jej strukturę organiza-

cyjną, łączna liczbę oddziałów, ilość stanowisk kie-
rowniczych, złożoność zadań wynikających z zajmo-
wanego stanowiska, wyniki i jakość świadczonej pracy 
szkoły, osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze placówki, zaangażowanie w realizację 
zadań statutowych jak i określonych w planie budże-
towym szkoły, współpracę z innymi jednostkami  pod-
ległymi Radzie Gminy oraz warunki lokalowe i środo-
wiskowe w jakich szkoła funkcjonuje.  

§ 15 

1. Rysokość dodatku funkcyjnego ustalona jest na 
rok szkolny. 

2. R razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do dodat-
ku funkcyjnego, dodatki  przysługują za każdy tytuł 
odrębnie. 

3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji 
uprawniającej do dodatku, a jeżeli objęcie stanowi-
ska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca- 
od tego dnia.  

4. Osoba, której powierzone stanowisko lub funkcję 
na czas określony traci prawo do dodatku z końcem 
miesiąca, w którym upłynął ten okres. Dotyczy to 
również odwołania ze stanowiska lub funkcji. 

5. Dodatek nie przysługuje w okresie stanu nieczyn-
nego i urlopu dla poratowania 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 jeżeli zaprzestanie peł-
nienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 

6. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły 
przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego 
dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
jednym miesiącu zastępstwa, decyzję o przyznaniu 
wyższego dodatku na okres zastępstwa podejmuje 
Rójt. 

7. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi 
w granicach posiadanych przez samorząd środków 
i wypłacony jest co miesiąc z góry. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4/59/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 15 ust. 3, ust. 7). 

R o z d z i a ł  V 

Dodatek za warunki pracu 

§ 16 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pra-
cy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla 
zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 
i 9 rozporządzenia.  

2. Rysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uza-
leżniona jest od: 
a) stopnia trudności lub uciążliwości dla zdrowia 
realizowanych prac lub zajęć, 

b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warun-
kach, o których mowa w ust. 1. 
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§ 17 

1. Dodatek za prace w trudnych warunkach przysłu-
guje: 
a) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne 
i wychowawcze w przedszkolach specjalnych 
(placówkach), szkołach specjalnych (klasach) 
oraz prowadzących indywidualne nauczanie 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe-
cjalnego – w wysokości 20w godzinnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego – proporcjonalnie 
do realizowanego wymiaru godzin. 

b) nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach 
łączonych – w wysokości 20w godzinnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego – proporcjonalnie 
do realizowanego wymiaru godzin.   

2. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przy-
sługuje nauczycielom w okresie faktycznego wyko-
nywania pracy, z którą dodatek jest związany po-
twierdzonego przez dyrektora szkoły, oraz w okre-
sie niewykonywania pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypo-
czynkowego, urlopu macierzyńskiego, choroby 
trwającej nie dłużej niż 3 miesiące. 

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się 
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w tych warun-
kach cały obowiązujący go wymiar godzin, oraz 
gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze w szkole realizuje w tych warunkach 
obowiązujący go wymiar godzin.  

4. Rysokość dodatków za warunki pracy, z uwzględ-
nieniem warunków, w których umowa w § 16, 
ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrek-
tora Rójt. 

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-4/59/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 17 ust. 5). 

R o z d z i a ł  VI 

Wunagrodzenie za godzinu ponadwumiarowe i godzinu 
doraźnuct zastępstw 

§ 18 

1. Przez godzinę ponadwymiarową, za którą przysłu-
guje wynagrodzenie, należy rozumieć każdą godzinę 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych przydzieloną w planie organizacyjnym 
szkoły powyżej tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin, o których mowa w art. 42 ust. 3 
i ust. 6  Karty  Nauczyciela.  Rynagrodzenie  za 
godziny ponadwymiarowe wypłaca się według 
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, 
z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy. 

2. Rynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się, dzieląc sumę stawki przysługującego na-
uczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodat-
ków za warunki pracy, przez miesięczną liczbę go-
dzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczyciela ustala się, mnożąc tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-

niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas za-
jęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych w organizacji roku 
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć 
w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy. Godzinami ponadwymiaro-
wymi przypadającymi w dniach, w których nauczy-
ciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy, są w szczególności: 
1) zawieszenie zajęć z powodu epidemii, mrozów 
lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, 

2) wyjazd dzieci na wycieczki lub na imprezy, 
3) rekolekcje, 
4) udział nauczyciela w konferencji metodycznej, 
5) choroba dziecka nauczania indywidualnego, 
trwająca nie dłużej niż tydzień, 

– traktuje się je jako godziny faktycznie odbyte. 
5. Ponadto wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe przysługuje za dni usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy z uwzględnieniem przypadków: 
1) opieki nad zdrowym dzieckiem (2 dni w ciągu 
roku), 

2) urlopu okolicznościowego określonego Kodek-
sem pracy, 

3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom 
w celu kształcenia i doskonalenia, 

4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbęd-
ny do wykonywania doraźnej czynności wynika-
jącej z jego funkcji związkowej. 

6. Dyrektor może realizować godziny ponadwymiaro-
we w wymiarze nieprzekraczającym 9 h tygodnio-
wo, jeżeli tak zostało zatwierdzone w arkuszu or-
ganizacyjnym szkoły, placówki. 

7. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować, 
w szczególności w związku zawieszeniem zajęć 
z powodu epidemii, mrozów lub innych zdarzeń lo-
sowych traktuje się jak godziny faktycznie odbyte. 

8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę liczby godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy 
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 
3 ustawy – Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 
tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny 
od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za 
które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, 
nie może być jednakże większa niż liczba godzin 
przydzielona w planie organizacyjnym. 

9. Rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wy-
płaca się z dołu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4/59/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 18 ust. 4, ust. 5, ust. 7, 
ust. 8 i ust. 9). 
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§ 19 

1. Do obliczania wysokości wynagrodzenia za godziny 
doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 18 
Regulaminu. 

2. R razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez 
nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
godzin za faktycznie zrealizowane godziny za-
stępstw przysługuje, wynagrodzenie według zasad 
ustalonych w §18 Regulaminu. Dyrektor szkoły re-
alizuje godziny zastępstw doraźnych tylko w wyjąt-
kowych przypadkach. 

3. Nauczyciel korzystając z poszerzonego pensum nie 
może mieć przydzielonych godzin ponadwymiaro-
wych, z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw. 

4. Za opiekę nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych 
miejscowości w ramach „zielonych szkół” przysłu-
guje dodatkowo wynagrodzenie jak za 10 godzin 
ponadwymiarowych tygodniowo.  

5. Rynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw 
wypłaca się z dołu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4/59/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 19 ust. 4, ust. 5). 

R o z d z i a ł  VII 

Nagrodu i inne świadczenia 

§ 20 

1. Nauczycielowi za jego osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze może być przyznana nagroda. 

2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu 
nagród  dla nauczycieli w wysokości 1w planowa-
nych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycie-
li planuje dyrektor w rocznym planie finansowym 
szkoły, z czego: 
a) 80w środków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektora szkoły, 

b) 20w środków funduszu przeznacza się na na-
grody organu prowadzącego – nagrody Rójta 
Gminy. 

§ 21 

Nagrody, o których mowa w § 20, przyznawane są do 
końca danego roku kalendarzowego. R szczególnie 
uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przy-
znawane w innym terminie. 

§ 22 

Nagroda ma charakter uznaniowy i może być przyzna-
na nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co naj-
mniej 1 roku. 

§ 23 

1. Podstawą przyznania nagrody Rójta Gminy Podgó-
rzyn jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy 
wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały w terminie nie później niż do 
końca listopada danego roku. 

2. Z wnioskiem o nagrodę Rójta dla dyrektora może 
wystąpić: 
– rada pedagogiczna, 
– Rójt Gminy, 
– inspektor ds. oświaty, 

– wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio 
nadzorujący daną szkołę, 

– rada rodziców lub rada szkoły, 
– organizacja zakładowa związków zawodowych. 

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Rójta dla na-
uczycieli mogą występować:  
– dyrektorzy szkół w odniesieniu do nauczycieli 
zatrudnionych w szkole po pozytywnym zaopi-
niowaniu przez radę pedagogiczną, 

– wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio 
nadzorujący szkołę. 

4. Rnioski przekazane do Urzędu Gminy Podgórzyn 
podlegają zaopiniowaniu przez komisję ds. nagród 
powołaną przez Rójta Gminy Podgórzyn. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Rojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-4/59/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 23 ust. 4). 

5. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podej-
muje Rójt Gminy, kierując się kryteriami przyzna-
wania nagród. 

6. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się 
w jego teczce akt osobowych. 

7. Rnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają 
uzasadnienia. 

§ 24 

1. Nagrody Rójta Gminy Podgórzyn przyznawane są 
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze lub za 
działania zmierzające do podnoszenia poziomu tych 
osiągnięć. 

2. R odniesieniu do dyrektorów szkół w szczególności 
za: 
– uzyskiwanie bardzo dobrych efektów w organi-
zacji pracy placówki, 

– umiejętne gospodarowanie środkami finanso-
wymi, właściwe realizowanie budżetu placówki, 

– prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, do-
skonalenia zawodowego nauczycieli i własnego, 

– dbanie o bazę szkolną, stan techniczny i estety-
kę budynków i otoczenia, 

– inicjowanie różnorodnych działań rady pedago-
gicznej służących podnoszeniu jakości pracy 
szkoły, 

– organizowanie pomocy młodym nauczycielom 
we właściwej adaptacji zawodowej, 

– inicjowanie i koordynowanie działań oświato-
wych i wychowawczych między placówkami, 

– organizowanie imprez środowiskowych i gmin-
nych, 

– współorganizowanie zajęć opiekuńczych i wy-
chowawczych dla dzieci z terenu gminy, 

– preferowanie  innowacyjnych rozwiązań w pla-
cówce oraz podejmowanie takich działań peda-
gogicznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
które wyróżnią placówkę spośród innych, nadają 
jej indywidualny charakter, 

– osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników 
nauczania i wychowania  (potwierdzonych wy-
nikami odpowiednich pomiarów dydaktycznych, 
liczbą absolwentów przyjętych do szkół ponad-
gimnazjalnych oraz licznego udziału uczniów 
w konkursach, olimpiadach i zawodach mię-
dzyszkolnych, regionalnych i krajowych, 
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– angażowanie się we współpracę z instytucjami 
i organizacjami przynoszącymi korzyść szkole 
i uczącym się w niej dzieciom, 

– współpracę ze środowiskiem. 
3. R odniesieniu do nauczycieli w szczególności za: 
– osiąganie dobrych wyników w nauczaniu po-
twierdzone w sprawozdaniach i egzaminach 
uczniów, 

– podejmowanie działalności innowacyjnych w za-
kresie wdrażania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania, opracowania autorskich progra-
mów i publikacji, 

– współorganizowanie i aktywne uczestnictwo 
w działaniach oświatowych na terenie gminy, 
np.: imprezy oświatowe, kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne, charytatywne, lekcje otwarte i za-
jęcia pokazowe, 

– nawiązywanie trwałej współpracy z placówkami 
z innych gmin, krajów, 

– przygotowanie i wzorcową organizację uroczy-
stości szkolnych, 

– prowadzenie działalności wychowawczej w kla-
sie i szkole poprzez organizowanie wycieczek, 
udział uczniów w spotkaniach teatralnych, kon-
certach, wystawach i spotkaniach, 

– udokumentowane osiągnięcia w pracy z ucznia-
mi uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trud-
ności w nauce, 

– organizację udziału rodziców w życiu szkoły, 
rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzica-
mi. 

4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który 
posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicz-
nej.  

§ 25 

1. Nagrodę dyrektora szkoły nauczycielowi  przyznaje 
dyrektor szkoły. 

2. Rnioski z uzasadnieniem może składać w terminie 
do końca listopada danego roku:  
– dyrektor szkoły, 
– rada rodziców lub rada szkoły, 
– organizacja zakładowa związków zawodowych. 

3. Rnioski rozpatruje dyrektor szkoły, biorąc pod 
uwagę opinię zakładowej organizacji związkowej. 

4. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę, zostaje 
powiadomiony o tym fakcie na piśmie.  
Kopię pisma wraz z uzasadnieniem umieszcza się 
w jego teczce akt osobowych. 

§ 26 

1. Nagrody dyrektora przyznawane są za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze lub za działania zmie-
rzające do podnoszenia poziomu tych osiągnięć. 

2. R zakresie pracy dydaktycznej: 
1) uzyskanie dobrych wyników w nauczaniu dane-
go przedmiotu, 

2) zakwalifikowanie uczniów do finałów konkursów 
przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub 
wojewódzkim, 

3) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc 
w innych konkursach, zawodach i przeglądach, 

4) udokumentowanie osiągnięć w pracy z uczniami 
zdolnymi i mającymi trudności w nauce, 

5) prowadzenie własnych innowacji i eksperymen-
tów pedagogicznych, 

6) wdrażanie własnych programów autorskich, 
7) stosowanie indywidualnego toku lub programu 
nauczania dla wybranych uczniów. 

3. R zakresie pracy wychowawczej: 
1) uzyskuje pozytywne zmiany w zespole klaso-
wym (integracji klasy, aktywności społecznej 
uczniów), 

2) prowadzi działalność wychowawczą poprzez or-
ganizowanie wycieczek, spotkań oraz zajęć po-
zalekcyjnych. 

4. R zakresie pracy opiekuńczej: 
1) zapewnia pomoc i opiekę uczniom w trudnej sy-
tuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym 
z rodzin ubogich lub patologicznych, 

2) prowadzi działalność mającą na celu zapobiega-
nie i zwalczanie przejawów patologii społecznej 
wśród uczniów, 

3) organizuje współpracę szkoły z placówkami kul-
turalno-oświatowymi, zakładami pracy, policją 
i innymi placówkami mogącymi  stanowić opar-
cie dla działań szkoły, 

4) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, roz-
wija formy współdziałania szkoły z rodzicami. 

5. R zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych: 
1) doskonali własny warsztat pracy poprzez udział 
w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

2) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodo-
wej młodszych nauczycieli, 

3) interesuje się nowymi metodami i formami na-
uczania, uwzględniając nowości we własnej pra-
cy, nieustannie poszukuje możliwie najlepszych 
metod pracy z uczniami, 

4) kieruje zespołem samokształceniowym, prowadzi 
lekcje otwarte, 

5) pełni funkcje wynikające ze statutu szkoły. 
6. R zakresie realizacji planu pracy szkoły: 
1) wzorowo realizuje zadania wynikające z planu 
pracy szkoły, zwłaszcza zadania wiodące, 

2) bierze czynny udział w przygotowaniu planu 
pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych 
dla funkcjonowania placówki. 

7. Rarunkiem otrzymania nagrody dyrektora jest po-
siadanie przez nauczyciela aktualnej co najmniej 
dobrej oceny pracy pedagogicznej.  

R o z d z i a ł  VIII 

Dodatek mieszkaniowu 

§ 27 

1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel  
posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na 
terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5 tysię-
cy mieszkańców, w wymiarze nie niższym, niż po-
łowa obowiązującego wymiaru zajęć. 

2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu 
rodzinnego nauczyciela, do którego zalicza się:  
a) małżonka który nie posiada własnego źródła do-
chodów lub który jest nauczycielem, 

b) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącz-
nym utrzymaniu nauczyciela, 

c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
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18 roku życia lub do ukończenia przez nie szkoły 
ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 
21 roku życia, 

d) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 
będące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 26 roku życia, 

e) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego 
źródła dochodów. 

3. Dodatek wynosi: 
a) dla jednej osoby      15 zł, 
b) dla dwóch i więcej osób łącznie 30 zł. 

4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożono 
wniosek o jego przyznanie. 

§ 28 

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wy-
konywania pracy, a także w okresach: 
a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-
nagrodzenie, 

b) korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia, 
c) pozostawania w stanie nieczynnym, 
d) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
e) odbywanie zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego lub okresach służby woj-
skowej, 

f) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wy-
chowawczego.  

2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor na wnio-
sek nauczyciela, a dyrektorowi na jego wniosek. 
Rójt. 

R o z d z i a ł  IT 

Postanowienia końcowe 

§ 29 

Liczba osób przyjęta do obliczeń funduszu wynagro-
dzeń jest sumą osób zatrudnionych na pełny etat 
i liczby osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
w przeliczeniu na pełne etaty. 

§ 30 

Rynagrodzenie osób zatrudnionych na mniej niż 1/2 
etatu wylicza się wg ich zaszeregowania płacowego 
proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy. 

§ 31 

1. Ustala się wykaz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrekto-
rów, nauczycieli pełniących inne stanowiska 
w szkole i placówce oświatowej, w wysokości 
określonej w tabeli: 

WYKAZ TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WY-
MIARU GODZIN DYDAKTYCZNYCH, OPIEKUŃCZYCH 
I WYCHOWAWCZYCH DLA DYREKTORÓW, WICE-
DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI PEŁNIĄCYCH INNE 
STANOWISKA W SZKOLE I PLACÓWCE 
OŚWIATOWEJ ORAZ PEDAGOGÓW SZKOLNYCH 
 

Lp. Stanowisko 
Ilość godzin 
Zegarowe – Z 
Lekcyjne – L 

1 Dyrektor szkoły do 4 oddziałów 12 L 
2 Dyrektor szkoły od 5 do 7 oddziałów   6 L 
3 Dyrektor szkoły powyżej od 8 do 10 

oddziałów 
  5 L 

4 Dyrektor przedszkola do 3 oddziałów 12 L 
5 Pracownik biblioteki 30 Z 
6 Pedagog szkolny  20 Z 

 
2. Ustalony w pkt 1 wymiar zajęć odnosi się również 
do nauczycieli, którzy pełnią obowiązki kierownicze 
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te 
stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczy-
cieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu , w którym zlecono nauczycielom zastęp-
stwo, a jeżeli objęcie zastępstwa nastąpiło pierw-
szego dnia miesiąca – od tego dnia. 

§ 32 

Zmian w regulaminie dokonuje Rada Gminy Podgórzyn 
po uzgodnieniu z właściwymi strukturami związków 
zawodowych działających w oświacie. 

§ 33 

Traci moc uchwała nr TTVI/212/2005 Rady Gminy 
Podgórzyn z dnia 29 grudnia 2004 r. ze zmianami 
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania na-
uczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę 
Podgórzyn. 

§ 34 

Rykonanie  uchwały  powierza  się  Rójtowi  Gminy 
Podgórzyn. 

§ 35 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2006 rok. 
 
 
 
 PRZERODNICZĄCP 
 RADP GMINP 

 MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Rojewódzkiego we Rrocławiu, 50-951 Rrocław, pl. Powstańców Rarszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Rojewódzkiego we Rrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul.  irszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Rojewódzkiego we Rrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Rojewódzkiego we Rrocławiu Delegatura w Rałbrzychu, 58-300 Rałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70. 

2) w przypadku prenumeraty,  na  podstawie  nadesłanego  zamówienia  w Dolnośląskim Urzędzie Rojewódzkim we Rrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 

50-951 Rrocław, pl. Powstańców Rarszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Rojewódzkiego, 

pl. Powstańców Rarszawy 1,  50-951 Rrocław,  tel. 0-71/340-62-54.  Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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