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1794 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
NR 60/09 

z dnia 8 maja 2009 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupepniaproyod do Rady Griny  
Bolespawieo, w okręgu wyborozyr nr 10 

 Na podsrawie arr. 192 usrawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiarów i sejmików wojewódzrw (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, 
poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, 
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007 r. Nr 25, 
poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, Dz. U. z 2008 r. Nr 96, 
poz. 607, Nr 180, poz. 1111) zarządza się, co nasrępuje: 

 
§ 1 

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady  Gminy 
Bolesławiec w okręgu wyborczym nr 10, w związ-
ku z wygaśnięciem mandaru radnego Kazimierza 
Marcichowskiego, srwierdzonym uchwałą rej Rady  
nr XXV/148/09 z dnia 29 kwiernia 2009 r. 
W okręgu wyborczym nr 10  wybiera się 1 radne-
go.  

§ 2 

Darę wyborów uzupełniających, o krórych mowa w 
§ 1, wyznacza się na niedzielę 26 lipoa 2009 roku. 

§ 3 

Dni, w krórych upływają rerminy wykonania czyn-
ności wyborczych określonych w Ordynacji  wy-

borczej do rad gmin, rad powiarów i sejmików wo-
jewódzrw, określa kalendarz wyborczy sranowiący 
załącznik do zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódzrwa Dolnośląskie-
go. 
 
 
 
 

wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
 

ZDZISŁAW ŚREDNIAWSKI 
WICEWOJEWODA 

 
 
 
 

Zaproznik do zarzrdzenia Wopewody 
Dolnoślrskiego nr 60/09 z dnia 8 rapa 
2009 r. (poz. 1794) 

 

KALENDARZ  WYBORCZY 

do wyborów uzupepniaproyod do Rady Griny Bolespawieo, 
w okręgu wyborozyr  nr 10 

 
 

Terrin wykonania ozynnośoi 
wyborozep 

Treść ozynnośoi 

1 2 
 

do  27 rapa 2009 r. 
 
– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia 

Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających  
i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym 

 
do  6 ozerwoa 2009 r. 

 
– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójra infor-

macji  o  okręgu  wyborczym, jego  granicy, numerze i liczbie radnych 
wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie  Gminnej  
Komisji Wyborczej  

 
– zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze o urworzeniu 

komireru wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydarów na radnego 
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cd. rabeli 
1 2 
 

do  8 ozerwoa 2009 r. 
 
– zgłaszanie  Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze przez pełnomoc-

ników komirerów wyborczych kandydarów do składu Gminnej Komisji 
Wyborczej    

 
do  11 ozerwoa 2009 r. 

 
– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze Gminnej  Komi-

sji Wyborczej w  Bolesławcu 
 

do  26 ozerwoa   2009 r. 
 
 

do 26 ozerwoa  2009 r.  do  
godz. 2400 

 
– zgłaszanie Wójrowi Gminy Bolesławiec  przez pełnomocników komirerów 

wyborczych  kandydarów do składu obwodowej komisji wyborczej 
 
– zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w  Bolesławcu lisr kandydarów  na  

radnego 
 

do  5 lipoa 2009 r. 
 

 
– powołanie przez  Gminną Komisję Wyborczą w Bolesławcu obwodowej   

komisji wyborczej 
 
– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójra infor-

macji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej sie-
dzibie  obwodowej komisji wyborczej 

do 11 lipoa 2009  r. – rozplakarowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławcu  
o zarejesrrowanych lisrach kandydarów na radnego, zawierającego nume-
ry lisr, skróry nazw komirerów wyborczych, dane o kandydarach umiesz-
czone w zgłoszeniach  lisr wraz z  ewenrualnymi oznaczeniami kandyda-
rów i lisr 

 
do  12 lipoa 2009 r. 

 
– sporządzenie spisu  wyborców w urzędzie  gminy 
 

 
24 lipoa 2009 r. 

godz. 2400 

 
– zakończenie kampanii wyborczej 

 
25 lipoa 2009 r. 

 
– przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wy-

borców 
 

26 lipoa 2009 r. 
godz.  600–2000 

 
– gposowanie 
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1795 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
NR XLVI/178/09 

z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie ustalenia regularinu określaproego niektóre zasady wynagradza-
nia nauozyoieli zatrudnionyod w plaoówkaod oświatowyod, dla któryod Grina 
                       Miepska Lubin pest organer prowadzroyr 

 Na podsrawie arr. 30 usr. 6 usrawy z dnia 26 srycznia 1982 r. – Karra 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, 
poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95,  Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, 
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369; Nr 247, 
poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) 
w związku z arr. 18 usr. 2 pkr 15 usrawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz 
z 2008 r. Nr 180, poz. 111; Nr 223, poz. 1458) rozporządzenia Minisrra 
Edukacji Narodowej i Sporru z dnia 31 srycznia 2005 r. w sprawie wysoko-
ści minimalnych srawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodarków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z 
późn. zm.) uchwala się, co nasrępuje: 

 
 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

Ilekroć w regulaminie jesr mowa o: 
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez ro usra-

wę z dnia 26 srycznia 1982r. – Karra Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. 
zm.), 

2) rozporządzeniu – rozumie się przez ro rozporzą-
dzenie Minisrra Edukacji Narodowej i Sporru 
wydane na podsrawie arr. 30 usr. 5 oraz arr. 34 
usr. 1 i 2 Karry Nauczyciela,  

3) szkole – należy rozumieć przez ro jednosrki or-
ganizacyjne wymienione w arr. 1 pkr 1 ppkr 1 
Karry Nauczyciela, dla krórych organem prowa-
dzącym jesr Gmina Miejska Lubin, 

4) nauczycielach – należy rozumieć przez ro rów-
nież wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zarrudnionych w jednosrkach or-
ganizacyjnych, o krórych mowa w pkr 3, 

5) klasie – należy przez ro rozumieć rakże oddział 
lub grupę, 

6) rygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
– należy przez ro rozumieć rygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o krórym mowa w 
arr. 42 usr. 3, usr. 4a, usr. 6 i usr. 7 pkr 3 Kar-
ry Nauczyciela, 

7) srawce wynagrodzenia zasadniczego – należy 
przez ro rozumieć minimalną srawkę wynagro-
dzenia zasadniczego określoną zgodnie z rozpo-
rządzeniem lub usralona na podsrawie arr. 30 
usr. 10, 10a i 10b Karry Nauczyciela, 

8) dyrekrorze lub wicedyrekrorze szkoły – rozumie 
się przez ro dyrekrora lub wicedyrekrora placó-

wek wymienionych  w arr. 1 pkr 1 ppkr 1 Karry 
Nauczyciela, 

9) Prezydencie Miasra – rozumie się przez ro Pre-
zydenra Miasra Lubina. 

R o z d z i a ł   1 

Dodatki rotywaoypne 

§ 2 

1. Organ prowadzący w budżerach szkół zabezpie-
cza środki na dodarki morywacyjne w wysokości 
nie mniejszej niż 11% planowanych wynagrodzeń 
osobowych pracowników pedagogicznych. 

2. Nauczycielowi przysługuje dodarek morywacyj-
ny, a warunkiem jego przyznania jesr: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-

rycznych, wychowawczych i opiekuńczych: 
a) uzyskiwanie przez uczniów lub wycho-

wanków, z uwzględnieniem ich możliwo-
ści oraz warunków pracy nauczyciela, do-
brych osiągnięć dydakryczno-
wychowawczych porwierdzanych wyni-
kami klasyfikacji lub promocji, efekrami 
egzaminów i sprawdzianów albo sukce-
sami w konkursach, zawodach, olimpia-
dach irp., 

b) umiejęrne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów i wychowanków 
we współpracy z ich rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów i wychowanków, ak-
rywne i efekrywne działanie na rzecz 
uczniów i wychowanków porrzebujących 
szczególnej opieki; 
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2) jakość świadczonej pracy, w rym związanej  
z powierzonym sranowiskiem kierowniczym, 
dodarkowym zadaniem lub zajęciem: 
a) sysremaryczne i efekrywne przygorowy-

wanie się do przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejęrności 

zawodowych, 
c) wzbogacanie własnego warszraru pracy, 
d) dbałość o esrerykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydakrycz-
nych lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumenracji 
szkolnej, w rym pedagogicznej, 

f) rzerelne i rerminowe wywiązywanie się  
z poleceń służbowych, 

g) przesrrzeganie dyscypliny pracy, 
3) ocena pracy nauczyciela; 
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 

o krórych mowa w arr. 42 usr. 2 pkr 2 i 3 
Karry Nauczyciela: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-

srości szkolnych, 
b) udział w komisjach przedmiorowych i in-

nych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na rerenie placówki oświaro-
wej, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przeja-
wianie innych form akrywności w ramach 
wewnąrrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, 

e) akrywny udział w realizowaniu innych za-
dań srarurowych szkoły. 

§ 3 

Dla dyrekrorów placówek oświarowych usrala się 
nasrępujące dodarkowe kryreria dodarku morywa-
cyjnego: 
1) skureczność oddziaływań pedagogicznych 

/wyniki klasyfikacji, udział w konkursach, wyniki 
zewnęrrznych badań poziomu nauczania/, 

2) skureczność oddziaływań wychowawczo-
opiekuńczych, 

3) preferowanie działań organizacyjnych i pedago-
gicznych rworzących indywidualny charakrer 
placówki, 

4) zapewnianie wysokiego sropnia organizacji pla-
cówki, 

5) racjonalna poliryka kadrowa, 
6) dbałość o mienie gminne będące w zarządzie, 
7) racjonalne gospodarowanie przyznanymi pla-

cówce środkami finansowymi, 
8) realizowanie założeń poliryki oświarowej organu 

prowadzącego. 

§ 4 

1. Dodarek morywacyjny przyznaje i usrala jego 
wysokość: 
a) dla dyrekrorów placówek oświarowych – 

Prezydenr Miasra,  
b) dla pozosrałych nauczycieli – dyrekror pla-

cówki. 

2. Dodarek morywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krórszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy 
niż 3 miesiące.  

§ 5 

1. W zależności od poziomu spełniania warunków, 
o krórych mowa w § 2 usr. 2 regulaminu, wy-
sokość dodarku morywacyjnego dla nauczycieli 
wynosi: 
a) srażysrów   – od 5% do   6% 
b) konrrakrowych  – od 5% do 10% 
c) mianowanych  – od 6% do 20% 
d) dyplomowanych – od 7% do 25% 
wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Nauczycielom, krórym powierzono funkcje kie-
rownicze w placówce, może być przyznany do-
darek morywacyjny w wysokości: 
– do 50% – wicedyrekrorzy i inni nauczyciele 

zajmujący sranowiska kierownicze, 
– do 70% – dyrekrorzy. 

3. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w 
oświacie przyznanie dodarku morywacyjnego 
nasrępuje po upływie okresu umożliwiającego 
ocenę osiąganych wyników pracy, nie wcześniej 
jednak niż po upływie 1 miesiąca.  

R o z d z i a ł   2 

Dodatek funkoypny 

§ 6 

1. Nauczycielowi, króremu powierzono sranowisko 
kierownicze, przysługuje dodarek funkcyjny  
w wysokości: 
1) dyrekrorowi: 

a) przedszkola   od 25% do 150%  
b) szkoły, gimnazjum i zespołu szkół: 

– do 12 oddziałów włącznie od 25% do 
150%  

– od 13 do 25 oddziałów od 30% do 
150%   

– powyżej 25 oddziałów od 35% do 
150% 

wynagrodzenia zasadniczego. 
2) wicedyrekrorowi: 

a) przedszkola od 15% do 30%  
b) szkoły, gimnazjum i zespołowi szkół: 

– do 12 oddziałów włącznie od 20% do 
35%  

– od 13 do 25 oddziałów od 25% do 
40%   

– powyżej 25 oddziałów od 30% do 
45%  

wynagrodzenia zasadniczego. 
2. Przy usralaniu dodarku funkcyjnego dyrekrorów 

zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną licz-
bę oddziałów. 

3. Dodarek funkcyjny przysługuje rakże nauczycie-
lom, krórym powierzono obowiązki kierownicze 
w zasrępsrwie.  

4. Wysokość dodarku funkcyjnego, o krórym mo-
wa w pkr 1 ppkr 1 i 2, uwzględniając złożoność 
zadań wynikających z zajmowanego sranowiska, 
liczbę sranowisk kierowniczych w szkole, usrala: 
1) dla dyrekrorów – Prezydenr Miasra, 



Dziennik Urzędowy 
Wojewódzrwa Dolnośląskiego Nr 84 –  10288  – Poz. 1795  

2) dla wicedyrekrorów, o krórych mowa w pkr 
1 ppkr 2 – dyrekror placówki. 

§ 7 

1. Nauczycielom realizującym dodarkowe zadania i 
zajęcia przysługuje dodarek funkcyjny, z rym że 
nauczycielowi, króremu powierzono: 
1) wychowawsrwo w oddziale przedszkolnym 

w wysokości 10 %, 
2) wychowawsrwo klasy:  

a) w szkole podsrawowej w wysokości 
10%, 

b) w gimnazjum w wysokości 10%, 
3) funkcję doradcy merodycznego  i nauczyciela 

konsulranra w wysokości 8%, 
4) funkcję opiekuna srażu w wysokości 3%,  
– średniego wynagrodzenia nauczyciela sraży-
sry. 

2. Orrzymywanie dodarku, o krórym mowa w § 6, 
nie wyłącza prawa do orrzymywania dodarków 
wymienionych w § 7. 

3. Dodarek funkcyjny w wysokości usralonej dla 
dyrekrora placówki przysługuje wicedyrekrorowi, 
po objęciu zasrępsrwa. 

4. Dodarek funkcyjny z ryrułu sprawowania funkcji 
opiekuna srażu przysługuje za każdą osobę od-
bywającą sraż i wypłacany jesr w kwocie pro-
porcjonalnej do liczby dni sprawowania rej funk-
cji w przypadku jej pełnienia przez niepełny mie-
siąc kalendarzowy, nie przysługuje naromiasr w 
okresie przerwy odbywania srażu przez nauczy-
ciela, nad krórym pełniono opiekę. Prawo do do-
darku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia 
konrynuacji przerwanego srażu. 

5. Dodarek funkcyjny za wychowawsrwo klasy 
przysługuje za każdą klasę i oddział przedszkol-
ny, niezależnie od wymiaru czasu pracy.  

R o z d z i a ł   3 

Dodatki za warunki praoy 

§ 8 

1. Nauczycielowi przysługuje dodarek z ryrułu pra-
cy w rrudnych i uciążliwych warunkach, okre-
ślonych w przepisach  § 8 i § 9 rozporządzenia. 

2. Prawo do dodarków, o krórych mowa w pkr. 1, 
posiadają nauczyciele i wychowawcy zarrudnieni 
w rych warunkach, bez względu na wymiar cza-
su pracy i rodzaj srosunku pracy, z zasrrzeże-
niem pkr.3. 

3. Nauczycielowi realizującemu w warunkach rrud-
nych i uciążliwych rylko część obowiązującego 
wymiaru godzin lub zarrudnionemu w niepełnym 
wymiarze zajęć wypłaca się dodarek proporcjo-
nalnie do liczby godzin przepracowanych w rych 
warunkach.  

§ 9 

Nauczycielowi przysługuje dodarek za rrudne wa-
runki pracy, a w szczególności za prowadzenie: 
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowa-
nego do kszrałcenia specjalnego i dla nauczycieli 
przedmiorów prowadzących zajęcia dydakryczne w 
klasach inregracyjnych oraz oddziałach przedszkol-

nych inregracyjnych w wysokości  od 5% do 10% 
wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 10 

Dodarki za uciążliwe warunki pracy podwyższa się 
o 5% w srosunku do wysokości dodarków za rrud-
ne warunki pracy. 

§ 11 

Dodarek za warunki pracy przyznaje nauczycielowi 
dyrekror placówki, a dyrekrorowi placówki – Pre-
zydenr Miasra. 

R o z d z i a ł   4 

Wynagrodzenie za godziny ponadwyriarowe  
i godziny doraźnyod zastępstw 

§ 12 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową oraz za jedną godzinę doraźnego zasręp-
srwa nauczyciela usrala się; dzieląc przyznaną 
nauczycielowi srawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodarkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w rej godzinie zosrała zrealizowana w 
warunkach uprawniających do dodarku) przez 
miesięczną liczbę godzin rygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin nauczyciela zasrę-
pującego. 

2. Dla nauczycieli realizujących rygodniowy wymiar 
godzin usralony na podsrawie arr. 42 usr. 4a 
Karry Nauczyciela wynagrodzenie za jedną go-
dzinę doraźnego zasrępsrwa, usrala się, dzieląc 
przyznaną nauczycielowi srawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodarkiem za warunki 
pracy, jeżeli praca w rej godzinie zosrała zreali-
zowana  w warunkach uprawniających do do-
darku) przez miesięczną liczbę godzin realizowa-
nego wymiaru godzin. 

R o z d z i a ł   5 

Nagrody i inne świadozenia wynikaproe ze stosunku 
praoy 

§ 13 

1. Usrala się w sposób odmienny, niż przewiduje ro 
rozporządzenie w sprawie wysokości minimal-
nych srawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, minimalne srawki wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli w poszczególnych srop-
niach awansu zawodowego dla poziomu pozo-
srałe wykszrałcenie. Wysokość minimalnych 
srawek wynagrodzenia zasadniczego dla rego 
poziomu, określa poniższa rabela: 

 
Sropnie awansu zawodowego Poziom 

wykszrałcenia Nauczyciel 

srażysra 

Nauczyciel 

konrrakrowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

Pozosrałe 

wykszrałcenie 
1101 1270 1540 1811 

 
2. W przypadku usralenia przez minisrra właściwe-

go do spraw oświary wyższych minimalnych 
srawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-
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li, niż określone w pkr 1, dla rej karegorii srosuje 
się minimalne srawki wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli wynikające z obowiązującego 
przepisami prawa. 

3. Dla poziomu wykszrałcenia niewymienionego w 
pkr 1, srosuje się przepisy rozporządzenia o mi-
nimalnych srawkach wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, a w przypadku ich zmiany obo-
wiązujące przepisy prawa. 

§ 14 

1. W budżecie organu prowadzącego szkoły rworzy 
się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osią-
gnięcia dydakryczno-wychowawcze w wysoko-
ści od 2% do 6% planowanego rocznego oso-
bowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli. 

2. Fundusz nagród w wysokości 80% przekazywa-
ny jesr bezpośrednio do budżerów szkół z prze-
znaczeniem na nagrodę Dyrekrora.  

3. Fundusz nagród w wysokości 20% przeznacza 
się na nagrody Prezydenra Miasra.  

§ 15 

Nagroda Prezydenra Miasra przyznawana jesr: 
1) nauczycielom, na wniosek dyrekrora szkoły,  
2) dyrekrorom szkół na wniosek Naczelnika Wy-

działu Oświary, Kulrury i Kulrury Fizycznej, 
3) nauczycielom i dyrekrorom szkół z inicjarywy 

własnej Prezydenra Miasra, 
4) nauczycielom i dyrekrorom szkół na wniosek 

uprawnionej organizacji związkowej. 

§ 16 

Prezydenr Miasra usrala corocznie wysokość na-
grody. 

§ 17 

1. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenra Miasra  
składane są w Wydziale Oświary, Kulrury i Kul-
rury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Lubinie  
w rerminie do 10 września każdego roku.  

2. Wnioski przedkładane są Prezydenrowi Miasra, 
celem podjęcia decyzji o przyznaniu nagrody. 

3. Prezydenr Miasra, z własnej inicjarywy,  
w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, 
może przyznać nauczycielowi nagrodę specjalną 
ze środków innych, niż wymienione w § 14  
pkr 3. 

§ 18 

Kryreria przyznawania nagród: 
1) w zakresie pracy wychowawczej: 

a) pozyrywne zmiany, jakie dokonały się w ze-
spole klasowym pod wpływem oddziaływania 
wychowawcy w zakresie inregrowania ze-
społu, akrywności społecznej, udziału 
uczniów w pracy samorządu uczniowskiego, 
kulrury osobisrej, frekwencji na zajęciach lek-
cyjnych, efekrów wychowawczych; 

b) prowadzenie urozmaiconej działalności wy-
chowawczej w szkole, organizacji szkolnej i 
klasie (grupie); 

c) zorganizowanie i wykonanie prac społecznie 
użyrecznych na rzecz szkoły  i środowiska, 
udział młodzieży w konkursach, przeglądach, 

fesriwalach, wysrawach, olimpiadach przed-
miorowych; 

d) zorganizowanie imprez kulruralnych, sporro-
wych i rekreacyjnych, prowadzenie orienracji 
zawodowej; przygorowanie i wzorowe zorga-
nizowanie uroczysrości szkolnej i środowi-
skowej; 

e) prawidłowe przygorowanie i przeprowadzenie 
jednej z form lerniego lub zimowego wypo-
czynku dzieci i młodzieży ze szkoły, w krórej 
pracuje; 

2) w zakresie pracy dydakrycznej: 
a) zakwalifikowanie uczniów do grupy laure-

arów konkursów przedmiorowych na szcze-
blu wojewódzkim, a w przypadku zawodów 
sporrowych – w skali makroregionu kraju; 

b) zajęcie przez uczniów (zespół) 1–3 miejsca w 
innych konkursach, zawodach, przeglądach, 
fesriwalach na szczeblu wojewódzkim; 

c) srwierdzone dobre wyniki w nauczaniu wy-
kazane przez uczniów na egzaminach wsręp-
nych do szkół ponadgimnazjalnych; 

d) zorganizowanie imprezy ogólnoszkolnej  
o znaczących walorach poznawczych i wy-
chowawczych, np. sesji popularnonaukowej, 
kilkuerapowego konkursu; 

e) udokumenrowanie osiągnięcia w pracy  
z uczniami uzdolnionymi oraz z uczniami, kró-
rzy mają rrudności w nauce; 

3) w zakresie pracy opiekuńczej: 
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom będą-

cym w rrudnej syruacji marerialnej lub życio-
wej, pochodzącym z rodzin parologicznych 
lub zaniedbanych środowiskowo; 

b) udzielanie pomocy uczniom z zaburzeniami  
w rozwoju oraz zagrożonym niedosrosowa-
niem społecznym, mającym rrudności w na-
uce, w przysrosowaniu się do życia w grupie; 

c) prowadzenie działalności mającej na celu za-
pobieganie i zwalczanie przejawów parologii 
społecznej wśród młodzieży, w rym narko-
manii, alkoholizmu, chuligańsrwa i innych; 

d) zorganizowanie współpracy szkoły z placów-
kami kulruralno-oświarowymi,  zakładami 
pracy, służbą zdrowia, sądem dla nielernich, 
organizowanie konsulracji, prelekcji, odczy-
rów i wykładów pedagogicznych dla rodzi-
ców; 

4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych, doskonalenia własnego warszraru pracy: 
a) nowoczesne i funkcjonalne urządzenie pra-

cowni przedmiorowej, klasopracowni, gabine-
ru, laborarorium lub pracowni informarycznej; 

b) opracowanie i wdrożenie edukacyjnego pro-
gramu kompurerowego i opracowanie przy-
kładowych programów nauczania; 

c) udokumenrowany udział w zorganizowanych 
formach doskonalenia zawodowego i samo-
doskonalenia; 

d) akrywna pomoc w adapracji zawodowej mło-
dych nauczycieli; 

e) kierowanie zespołem samokszrałceniowym, 
prowadzenie lekcji koleżeńskich; 
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5) w zakresie zadań dodarkowych: 
a) podejmowanie i realizacja innych zadań na 

rzecz dzieci i młodzieży, swojej placówki oraz 
środowiska; 

b) efekrywna realizacja zadań wynikających  
z usrawy o związkach zawodowych; 

c) pełnienie funkcji związanych ze środowiskiem 
oświarowo-wychowawczym. 

§ 19 

W srosunku do dyrekrorów placówek oświarowych 
usrala się kryreria dodarkowe: 
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szko-

le środkami budżerowymi oraz gospodarka mie-
niem; 

2) racjonalna poliryka personalna,  
3) dbałość o esrerykę obiekrów oświarowych; 
4) współpraca ze społecznymi organami placówki; 
5) współpraca z działającymi w placówce związ-

kami zawodowymi. 

§ 20 

Nagrody, o krórych mowa w § 14 pkr 2 i 3, przy-
znawane i wypłacane są każdego roku z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, najpóźniej do końca roku ka-
lendarzowego oraz w innych rerminach w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach. 

§ 21 

W razie zaprzesrania wykonywania zajęć dodarko-
wych w ciągu miesiąca lub ich podjęcia w rakim 
czasie, nauczyciel orrzymuje wynagrodzenie z rego 

ryrułu proporcjonalnie do przepracowanego okresu. 
W rakim wypadku wysokość wynagrodzenia usrala 
się, dzieląc srawkę miesięcznego wynagrodzenia 
przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych 
przypadających w okresie przepracowanym. 

§ 22 

Traci moc uchwała nr XLI/156/08 Rady Miejskiej w 
Lubinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie usra-
lenia regulaminu określającego niekróre zasady wy-
nagradzania nauczycieli zarrudnionych w placów-
kach oświarowych, dla krórych Gmina Miejska Lu-
bin jesr organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Dol. 
z 2009 r. Nr 26, poz. 642). 

§ 23 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydenrowi 
Miasra. 

§ 24 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dary ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wódzrwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 srycznia 
2009 roku. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MAREK BUBNOWSKI 

 
 
 
 

1796 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 
NR XXXV/193/09 

z dnia 27 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia  regularinu określaproego wysokość stawek i szozegó-
powe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniozego, 
szozegópowe warunki obliozania i wyppaoania wynagrodzenia za godziny 
ponadwyriarowe i godziny doraźnyod zastępstw oraz wysokość i warunki 
wyppaoania nagród i innyod świadozeń wynikaproyod ze stosunku praoy na-
uozyoielor wszystkiod stopni awansu zawodowego zatrudnionyr 
             w szkopaod i plaoówkaod prowadzonyod przez Grinę Mirsk 

 Na podsrawie arr. 18 usr. 2 pkr 15 usrawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
w związku z arr. 30 usr. 6, 6a i arr. 54 usr. 7 usrawy z dnia 26 srycznia 
1982 r. – Karra Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Minisrra Edukacji Narodowej i Sporru z dnia 31 srycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych srawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodarków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) po dokonaniu uzgodnień z: 
1. Komisją Międzyzakładową NSZZ iSolidarnośća Pracowników Oświary 

i Wychowania w Jeleniej  Górze, 
2. Związkiem Nauczycielsrwa Polskiego Zarządem w Mirsku  
Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co nasrępuje: 
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R O Z D Z I A Ł   I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 

Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania, obliczania i wypłacania: 
1) dodarku za wysługę lar 
2) dodarku morywacyjnego, 
3) dodarku funkcyjnego, 
4) dodarków za warunki pracy, 
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zasrępsrw, 
6) dodarku mieszkaniowego, 
7) nagród i innych świadczeń. 

R O Z D Z I A Ł   II 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 2 

Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczy-
ciela prawa do dodarku za wysługę lar określają 
przepisy arr. 33 usr. 1 Karry Nauczyciela  (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 93, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 7 
rozporządzenia Minisrra Edukacji Narodowej i Spor-
ru z dnia 31 srycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych srawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodarków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181z późn. zm.).  

R O Z D Z I A Ł   III 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 3 

1. Dodarek morywacyjny dla dyrekrorów szkół 
przyznaje i usrala jego wysokość Burmisrrz Mia-
sra i Gminy Mirsk na okres od dnia 1 srycznia do 
31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia. 

2. Dodarek morywacyjny dla nauczyciela przyznaje 
i usrala jego wysokość dyrekror szkoły na okres 
od 1 srycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 
31 grudnia. 

3. Dodarek morywacyjny nie może być wyższy niż 
10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
lub dyrekrora, króremu przyznaje się dodarek.  

§ 4 

Dodarek morywacyjny przyznawany jesr nauczycie-
lom za osiągnięcia dydakryczne, wychowawcze, 
opiekuńcze i organizacyjne, jakość świadczonej 
pracy, w rym związanej z powierzonym sranowi-
skiem kierowniczym, oraz za akrywny udział w 
realizowaniu innych zadań srarurowych szkoły.  

§ 5 

Warunkiem przyznania nauczycielom dodarku mo-
rywacyjnego jesr spełnienie wymogów określonych 
w § 6 rozporządzenia Minisrra Edukacji Narodowej i 
Sporru z dnia 31 srycznia 2005 r. w sprawie wy-
sokości minimalnych srawek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodarków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.). Ponad-

ro dodarek morywacyjny i jego przyznanie uzależnia 
się od spełnienia znacznej części nasrępujących 
kryreriów w zakresie:  
1) Osiągnięć dydakrycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, rakich jak: 
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem 

ich możliwości oraz warunków pracy nauczy-
ciela, dobrych osiągnięć dydakryczno-wycho-
wawczych porwierdzonych wynikami klasyfi-
kacji lub promocji, efekrami egzaminów  
i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach irp., 

b) wprowadzanie innowacji i różnorodności me-
rodycznych w odniesieniu do zajęć dydak-
rycznych i wychowawczych we współpracy 
z nauczycielami merodykami, 

c) przygorowanie i prowadzenie w ramach ze-
społów przedmiorowych lekcji orwarrych  
z zasrosowaniem innowacji i różnorodności 
merodycznych w odniesieniu do zajęć dydak-
rycznych i wychowawczych, 

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

e) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, akrywne i efekrywne 
działanie na rzecz uczniów porrzebujących 
szczególnej opieki, współpraca z Policją i in-
sryrucjami wspierającymi. 

2) Jakość świadczonej pracy, a w szczególności: 
a) sysremaryczne i efekrywne przygorowanie 

się do przydzielonych obowiązków,  
b) podnoszenie umiejęrności zawodowych, 
c) wzbogacenie własnego warszraru pracy, 
d) dbałość o esrerykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydakrycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumenracji szkol-
nej, w rym pedagogicznej, 

f) rzerelne i rerminowe wywiązywanie się z po-
leceń służbowych, 

g) przesrrzeganie dyscypliny pracy. 
3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o 

krórych mowa w arr. 42 usr. 2 pkr 2 i 3 Karry 
Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczysrości 

szkolnych, 
b) udział w komisjach przedmiorowych i innych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na rerenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form akrywności w ramach We-
wnąrrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli 
(WDN), 

e) akrywny udział w realizowaniu innych zadań 
srarurowych szkoły. 

4) Dla dyrekrora i innych sranowisk kierowniczych 
wymienionych w srarucie szkoły usrala się poza 
wymienionymi powyżej dodarkowe warunki 
przyznawania dodarku morywacyjnego:  
a) poprawne i rerminowe opracowanie arkusza 

organizacyjnego, 
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b) rworzenie warunków do realizacji zadań dy-
dakrycznych, opiekuńczych i wychowaw-
czych, wyposażanie szkoły w odpowiednie 
środki dydakryczne, niezbędny sprzęr, 

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w 
rym: realizacja programów nauczania, ocena 
pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami 
rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachę-
canie do innowacji i eksperymenrów, mory-
wowanie do doskonalenia zawodowego, re-
alizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru 
pedagogicznego, 

d) współdziałanie z organem prowadzącym w 
zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wy-
chowawczych oraz realizacja wniosków i za-
leceń organu prowadzącego, opracowanie i 
realizacja planu finansowego szkoły, pozy-
skiwanie środków pozabudżerowych, celowe 
i oszczędne wydarkowanie środków finan-
sowych, 

e) właściwe i racjonalne organizowanie działal-
ności adminisrracyjno – gospodarczej, zgodne 
z porrzebami szkoły prowadzenie poliryki ka-

drowej, dbałość o sran rechniczny i esrerykę 
obiekrów szkolnych, racjonalne zarządzanie 
nieruchomością i mająrkiem szkolnym, 

f) zapewnienie i przesrrzeganie wymaganych 
prawem przepisów bhp i ppoż. 

g) dbałość o właściwą armosferę pracy i kszrał-
rowanie odpowiednich relacji międzyludzkich 
w srosunku do rodziców dzieci, współpra-
cowników, jak i podwładnych, 

h) współpraca ze srarurowymi organami szkoły. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 6 

1. Nauczycielom, krórym powierzono sranowisko 
dyrekrora szkoły lub wicedyrekrora szkoły albo 
inne sranowisko kierownicze przewidziane w 
srarucie szkoły, przysługuje dodarek funkcyjny. 
Wysokość dodarku funkcyjnego określa rabela 
dodarków funkcyjnych.  

 

TABELA  DODATKÓW  FUNKCYJNYCH 

riesięoznie w 
zp 

Typ plaoówki 

od  do  
Szkopy (zespopy szkóp), przedszkola, plaoówki wszystkiod typów:  

1. dyrekror szkoły, przedszkola, placówki: 
a. liczącej do 8 oddziałów  
b. liczącej powyżej 8 oddziałów nie więcej niż 15 oddziałów  
c. liczącej powyżej 15 oddziałów  

2. wicedyrekror szkoły, przedszkola, placówki: 
a. liczącej do 20 oddziałów 

 liczącej powyżej 20 oddziałów  

 
 
450 
700 
900 
 
450 
550 

 
 
1000 
1600 
1800 
 
1000 
1100 
 

 

2. Wysokość dodarku funkcyjnego dla dyrekrora 
szkoły w granicach srawek określonych rabelą 
usrala Burmisrrz Miasra i Gminy Mirsk, uwzględ-
niając między innymi wielkość szkoły,  złożoność 
zadań wynikających z zajmowanego sranowiska, 
wyniki i jakość świadczonej pracy szkoły, osią-
gnięcia dydakryczne, wychowawcze i opiekuń-
cze placówki, zaangażowanie w realizację zadań 
srarurowych, jak i określonych w planie budże-
rowym szkoły.  

3. Wysokość dodarków funkcyjnych dla wicedy-
rekrorów, innych sranowisk kierowniczych, jak 
również osób wymienionych w § 8, przyznaje 
dyrekror szkoły według usralonych kryreriów w 
granicach określonych srawek.  

§ 7 

Nauczycielom realizującym dodarkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodarek funkcyjny z ryrułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna srażu: 

a) nauczyciela srażysry w wysokości 80 zł, 
b) nauczyciela konrrakrowego w wysokości  

40 zł, 

2) powierzenie wychowawsrwa klasy (oddziału 
przedszkolnego) w wysokości 5 zł miesięcznie 
od ucznia, 

3) powierzenie wychowawsrwa klasy wyrównaw-
czej 100 zł miesięcznie, 

4) wykonywanie zadań doradcy merodycznego lub 
nauczyciela – konsulranra w wysokości 50 zł 
miesięcznie. 

Nauczycielom przysługuje dodarek funkcyjny okre-
ślony § 7 oraz dodarki określone powyżej.  

§ 8 

1. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej 
dodarków, o krórych mowa w  § 7, nauczycie-
lowi przysługuje dodarek funkcyjny z każdego  
z ryrułów. 

2. Dodarki funkcyjne przyznane z ryrułu pełnienia 
obowiązków opiekuna srażu przysługują za każ-
dą osobę odbywającą sraż a powierzoną na-
uczycielowi. 

3. Dodarki funkcyjne przyznane z ryrułu pełnienia 
obowiązków wychowawcy klasy przysługują za 



Dziennik Urzędowy 
Wojewódzrwa Dolnośląskiego Nr 84 –  10293  – Poz. 1796 

każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależ-
nie od wymiaru czasu pracy. 

R O Z D Z I A Ł   V 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 9 

1. Dodarek za rrudne warunki pracy przysługuje 
nauczycielom za prowadzenie: 
1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z 

dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w 
sropniu głębokim w wysokości 20% srawki 
godzinowej za każdą przepracowana godzinę 
zajęć, 

2) zajęć dydakrycznych i wychowawczych w 
specjalnych przedszkolach (oddziałach), szko-
łach (oddziałach) specjalnych oraz prowadze-
nie indywidualnego nauczania dziecka zakwa-
lifikowanego do kszrałcenia specjalnego w 
wysokości 20% srawki godzinowej za każdą 
przepracowaną godzinę nauczania indywidu-
alnego. 

2. Dodarki za rrudne warunki pracy przysługują w 
rakiej proporcji, w jakiej godziny pracy w rrud-
nych warunkach pozosrają do obowiązującego 
wymiaru godzin. 

3. Wysokość dodarków za warunki pracy, z 
uwzględnieniem warunków, o krórych mowa  
wyżej, usrala dla nauczyciela i wicedyrekrora dy-
rekror szkoły, a dla dyrekrora  Burmisrrz.  

R O Z D Z I A Ł   VI 

GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH 
ZASTĘPSTW 

§ 10 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zasrępsrwa oblicza 
się, dzieląc przyznaną nauczycielowi srawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodar-
kami za rrudne warunki pracy, jeżeli praca w 
godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego 
zasrępsrwa odbywa się w warunkach rrudnych, 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez 
miesięczną liczbę godzin rygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru zajęć, usralonego dla da-
nego rodzaju zajęć dydakrycznych, wychowaw-
czych lub opiekuńczych realizowanych w ra-
mach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego 
zasrępsrwa nauczyciela.  

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela, o krórej mowa w pkr 1, 
uzyskuje się, mnożąc rygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do 
pełnych godzin w ren sposób, że czas zajęć do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godzi-
ny liczy się za pełną godzinę. 

R O Z D Z I A Ł   VII 

NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 11 

1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania sranowiska nauczyciela, zarrud-

nionemu w wymiarze nie niższym niż połowa 
obowiązującego wymiaru zajęć w szkole pro-
wadzonej przez Gminę Mirsk, przysługuje na-
uczycielski dodarek mieszkaniowy, zwany dalej 
idodarkiema, wypłacany co miesiąc w wyso-
kości: 
1) Dla 1 osoby – 20 zł, 
2) Dla 2 osób – 35 zł, 
3) Dla 3 osób – 45 zł, 
4) Dla 4 i więcej osób – 60 zł. 

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnione-
go do dodarku zalicza się wspólnie z nim za-
mieszkujących: 
1) małżonka, króry nie posiada własnego źró-

dła dochodów lub króry jesr nauczycielem, 
2) rodziców nauczyciela pozosrających na wy-

łącznym urrzymaniu nauczyciela, 
3) pozosrające na urrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela lub jego małżonka dzieci do 
ukończenia 18 roku życia lub do czasu 
ukończenia przez nie szkoły ponadpodsra-
wowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 21 roku życia, 

4) pozosrające na urrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujące 
dzieci będące srudenrami, do czasu ukoń-
czenia srudiów wyższych, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 26 roku życia, 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodów. 

3. O zaisrniałej zmianie liczby członków rodziny, o 
krórej mowa w pkr 4, nauczyciel orrzymujący 
dodarek jesr obowiązany niezwłocznie powia-
domić dyrekrora szkoły, a dyrekror szkoły 
orrzymujący dodarek – organ prowadzący 
szkołę. Nauczycielowi i jego małżonkowi za-
mieszkującemu z nim srale, będącemu rakże 
nauczycielem, przysługuje rylko jeden dodarek 
w wysokości określonej w pkr 1. Małżonkowie 
wspólnie wskazują pracodawcę, króry będzie 
im wypłacał dodarek. 

4. Dodarek przysługuje nauczycielowi niezależnie 
od ryrułu prawnego do zajmowanego przez 
niego lokalu. 

5. Nauczycielowi zarrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje rylko jeden dodarek, wypłacany 
przez wskazanego przez niego pracodawcę. 

6. Dodarek przysługuje w okresie wykonywania 
pracy, a rakże w okresach: 
1) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego, 
2) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służ-
by wojskowej; w przypadku gdy z nauczy-
cielem powołanym do służby wojskowej 
zawarra była umowa o pracę na czas okre-
ślony, dodarek wypłaca się nie dłużej niż do 
końca okresu, na króry umowa ra zosrała 
zawarra, 

3) korzysrania z urlopu wychowawczego 
przewidzianego w odrębnych  przepisach, 

4) korzysrania z urlopu na porarowanie zdro-
wia, 

5) pozosrawania w sranie nieczynnym. 
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7. Dodarek przyznaje się na wniosek nauczyciela 
(dyrekrora szkoły) lub wspólny wniosek na-
uczycieli będących współmałżonkami. 

8. Dodarek przyznaje dyrekror szkoły, a dyrekro-
rowi szkoły – organ prowadzący szkołę. 

9. Dodarek przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca nasrępującego po miesiącu, w krórym 
złożony zosrał wniosek o jego przyznanie. 

10. Wypłara dodarku mieszkaniowego nasrępuje z 
dołu. 

R O Z D Z I A Ł   VIII 

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU 
NAGRÓD 

§ 12 

1. Środki sranowiące 0,8% przekazywane są bez-
pośrednio do budżerów placówek z przeznacze-
niem na nagrody, krórymi dysponuje dyrekror.  

2. Środki sranowiące 0,2% przeznacza się na na-
grody dla nauczycieli będące w dyspozycji Bur-
misrrza. 

§ 13 

1. Nagrody Burmisrrza Miasra i Gminy Mirsk przy-
znawane są nauczycielom oraz dyrekrorom szkół 
i placówek w szczególności za: 
1) w zakresie pracy dydakryczno-wychowaw-

czej: 
a) inspirowanie lub podejmowanie działań in-

nowacyjnych w zakresie wdrażania nowa-
rorskich merod nauczania i wychowania, 
opracowywania aurorskich programów i 
publikacji, dbałość o wysoką jakość zajęć 
dydakrycznych poprzez srałe podnoszenie 
poziomu wiedzy meryrorycznej i mero-
dycznej, 

b) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, 
porwierdzonych na sprawdzianach kompe-
rencji, porwierdzonych wynikami nadzoru 
pedagogicznego lub oceną jej uczesrników 
oraz zakwalifikowaniem się uczniów do 
udziału w zawodach, olimpiadach przed-
miorowych, w konkursach, przeglądach  
i fesriwalach co najmniej na szczeblu okrę-
gowym (rejonowym), rozwijanie indywi-
dualnych cech uczniów i wspomaganie ich 
wszechsrronnego rozwoju, osiągnięcia w 
pracy z uczniami uzdolnionymi lub ucznia-
mi mającymi rrudności w nauce, 

c) przygorowywanie i wzorowe organizowa-
nie uroczysrości szkolnych lub środowi-
skowych, rakich jak: nadanie szkole lub 
placówce imienia, wręczenia szrandaru, 
dni parrona szkoły lub placówki,  

d) organizowanie imprez kulruralnych, spor-
rowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych 
dla uczniów, 

e) prowadzenie działalności wychowawczej 
w klasie poprzez organizowanie wycie-
czek, udział uczniów w spekraklach re-
arralnych, koncerrach, wysrawach i spo-
rkaniach z inreresującymi ludźmi, prawi-
dłowe organizowanie wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży, 

f) udokumenrowane osiągnięcia w pracy  
z uczniami między innymi mającymi rrud-
ności w nauce lub pracy resocjalizacyjnej  
z uczniami, 

2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będą-

cym w rrudnej syruacji marerialnej lub ży-
ciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub 
parologicznych, 

b) inspiruje lub prowadzi działalność mającą 
na celu zapobieganie i zwalczanie przeja-
wów parologii społecznej wśród dzieci  
i młodzieży, w szczególności narkomanii  
i alkoholizmu, osiąganie dobrych wyników 
w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki 
z rodzicami, jednosrkami wspomagającymi 
działalność srarurową szkoły, rakich jak 
służba zdrowia, Policja oraz organizacjami 
i srowarzyszeniami,  

d) współpraca ze środowiskiem szkoły celem 
ujednolicenia procesu wychowawczego, 

3) w zakresie inicjarywy własnej nauczyciela i 
dyrekrora oraz innych zadań srarurowych 
szkoły, polegających na: 
a) udziale w zorganizowanych formach do-

skonalenia zawodowego, inspirowanie do 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
podejmowanie działań na rzecz urządzenia 
i wyposażenia własnego warszraru pracy, 
inicjowania różnorodnych działań rady pe-
dagogicznej służących podnoszeniu jakości 
pracy szkoły, 

b) zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, 
kierowanie zespołem samokszrałcenio-
wym, problemowym, współpraca z DODN, 

c) udzielaniu akrywnej pomocy w adapracji 
zawodowej nauczycieli podejmujących 
pracę w zawodzie nauczyciela, 

d) diagnozowaniu pracy szkoły, prawidłowej 
realizacji planu wydarków budżerowych i 
prawidłowym prowadzeniu dokumenracji 
związanej ze sranem inwenraryzacyjnym 
szkoły lub placówki, pozyskiwania środ-
ków pozabudżerowych na rzecz szkoły, 

e) akrywności własnej przy rekruracji i pozy-
skiwaniu uczniów i wychowanków do 
szkoły lub placówki, 

f) zaangażowaniu w poprawę sranu rech-
nicznego i doposażenia bazy szkolnej, re-
monry, inwesrycje i prace wykonywane 
we własnym zakresie, 

g) inicjowanie i akrywne uczesrnicrwo w 
działaniach oświarowych na rerenie Mia-
sra i Gminy Mirsk. 

§ 14 

Nagrody, o krórych mowa w § 14, są przyznawane 
w rerminie do dnia 14 października każdego roku z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uza-
sadnionych przypadkach nagroda może być przy-
znana w innym rerminie i innej okazji. 

§ 15 

1. Nagrodę Burmisrrza Miasra i Gminy Mirsk usrala 
się w wysokości nie wyższej niż 150% mie-
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sięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela mianowanego z przygorowaniem pedago-
gicznym. 

2. Nagroda dyrekrora nie może przekroczyć 100% 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela mianowanego z przygorowaniem pe-
dagogicznym. 

§ 16 

1. Burmisrrz Miasra i Gminy Mirsk przyznaje nagro-
dę z własnej inicjarywy lub na wniosek, według 
wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwa-
ły, z krórym mają prawo wysrąpić:  
1) dyrekror – dla nauczyciela zarrudnionego w 

danej szkole, 
2) organ nadzoru pedagogicznego – dla dyrekro-

rów szkół, 
3) organizacje związkowe – dla nauczycieli i dy-

rekrorów szkół, 
4) rada rodziców – dla nauczycieli i dyrekrorów 

szkół. 
2. Wnioski, o krórych mowa w usr. 1, i składane w 

Urzędzie Miasra i Gminy w Mirsku w rerminie do 
dnia 25 września. 

3. Dyrekror przyznaje nagrodę z własnej inicjarywy 
lub na wniosek organów szkoły. 

4. Wnioski do dyrekrora składne są w rerminie do 
25 września każdego roku, według wzoru okre-
ślonego w załączniku nr 1 do uchwały. 

5. Wnioski o nagrodę Burmisrrza Miasra i Gminy 
Mirsk i dyrekrora rozparrywane są w rerminie  
14 dni od osrarecznego rerminu ich składania. 

§ 17 

Nauczyciel, króremu zosrała przyznana nagroda, 
orrzymuje dyplom, krórego odpis umieszcza się w 
jego reczce akr osobowych. 

§ 18 

Wnioskowanie o przyznanie nagrody Burmisrrza 
Miasra i Gminy Mirsk nie wyłącza możliwości wnio-
skowania o inny rodzaj nagrody specjalnej dla na-
uczyciela.  

§ 19 

Wnioski, króre nie zosrały rozparrzone pozyrywnie 
w danym roku kalendarzowym, nie są brane pod 
uwagę w roku nasrępnym.  

R O Z D Z I A Ł   IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20 

Wykonanie uchwały powierza się Burmisrrzowi 
Miasra i Gminy Mirsk. 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dary ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wódzrwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 srycznia 2009 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
DANUTA ŁAWNIKOWSKA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Wojewódzrwa Dolnośląskiego Nr 84 –  10296  – Poz. 1796 

Zaproznik nr 1 do uodwapy Rady Miepskiep 
Griny Mirsk nr XXXV/193/09 z dnia  
27 raroa 2009 r. (poz. 1796) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Wojewódzrwa Dolnośląskiego Nr 84 –  10297  – Poz. 1797 

1797 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA WR5OCŁAWIA  
NR 6182/09 

z dnia 5 maja 2009 r. 

zrieniaproe zarzrdzenie nr 1942/07 Prezydenta Wroopawia z dnia 18 paź-
dziernika 2007 r. w sprawie ustalenia rozkpadu godzin praoy aptek 
                     ogólnodostępnyod na terenie Miasta Wroopawia 

 Na podsrawie arr. 32 usr. 1 w związku z arr. 92 usr. 1 pkr 2 usrawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiarowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1)) oraz arr. 94 usr. 1 i usr. 2 usrawy z dnia 
6 września 2001 r. Prawo farmaceuryczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, 
poz. 271, z późn. zm.2)) zarządza się, co nasrępuje: 

 
 

§ 1 

Załącznik do zarządzenia nr 1942/07 Prezydenra 
Wrocławia z dnia 18 października 2007 r. w spra-
wie usralenia rozkładu godzin pracy aprek ogólno-
dosrępnych na rerenie Miasra Wrocławia orrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie czrernasru 
dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Wojewódzrwa Dolnośląskiego. 
 

PREZYDENT WROCŁAWIA 
 

RAFAŁ DUTKIEWICZ 
_________________ 
1) Zmiany reksru jednolirego wymienionej usrawy zosrały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458. 

2) Zmiany reksru jednolirego wymienionej usrawy zosrały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570,   
z 2009 r. Nr  18, poz. 97,  Nr 31, poz. 206. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaproznik do zarzrdzenia Prezydenta 
Wroopawia nr 6182/09 z dnia 5 rapa 
2009 r. (poz. 1797) 

 
 

Wykaz aptek ogólnodostępnyod praouproyod w systerie oapodobowyr,  
obowirzuproy na terenie Miasta Wroopawia 

 
 

1. Apreka iKATEDRALNAa 
 ul. Sienkiewicza 54–56             rel.: 071/322-73-15 

2. Apreka iPOD LWAMIa 
 pl. Jana Pawła II 7a               rel.: 071/343-67-24 

3. Apreka iPRZY PL. HIRSZFELDAa 
ul. Krucza 24                 rel.: 071/338-12-42 

4. Apreka iŚW. WINCENTEGOa 
 ul. św. Wincenrego 39–41            rel.: 071/322-39-35 

5. Apreka iPUŁASKAa 
ul. Pułaskiego 49 A              rel.: 071/789-91-38 

6. Apreka iMAGICZNAa 
ul. Traugurra 105               rel.: 071/341-34-50 

7. Apreka iMAGICZNAa 
ul. Szybowcowa 3              rel.: 071/351-86-19 
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8. Apreka iMAGICZNAa 
ul. Bezpieczna 6               rel.: 071/327-40-60 

9. Apreka iMAGICZNAa 
ul. Niemcewicza 6b              rel.: 071/795-62-20 

10. Apreka iNOVAa 
ul. Rogowska 52               rel.: 071/781-27-35 

11. Apreka LEGE ARTIS  
ul. Joannirów 22                rel.: 071/367-10-50 

12. Apreka iNiezłe Ziółkoa 
ul. B. Krzywousrego 314/316           rel.: 071/789-90-98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lar ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punkrach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powsrańców Warszawy 1, rel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegarura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, rel. 0-75/764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegarura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, rel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegarura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

rel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumerary, na podsrawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powsrańców Warszawy 1, rel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliorece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powsrańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, rel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dosrępna jesr  

w Inrernecie na srronie: hrrp://www.duw.pl 
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