
UCHWA A Nr  137/5/XIV/08

Rady Miejskiej w I owej
z dnia   27 marca  2008 r.

w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli w szko ach i przedszkolach prowadzonych przez

Gmin  I owa.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.1) oraz art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 w zwi zku z art.
91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
97, poz. 674 z pó n. zm.2), po uzgodnieniu ze zwi zkami zawodowymi, uchwala si  co nast puje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1. Ilekro  w tre ci uchwa y jest mowa bez bli szego okre lenia o:

1) szkole - nale y przez to rozumie  przedszkole lub szko  dla której organem prowadz cym
jest Gmina I owa,

2) nauczycielu – nale y przez to rozumie  nauczyciela, wychowawc  i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w szko ach,

3) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale y przez to rozumie  dyrektora lub wicedyrektora
szko y,

4) klasie - nale y przez to rozumie  tak e oddzia  lub grup ,
5) uczniu - nale y przez to rozumie  tak e wychowanka,
6) tygodniowym obowi zkowym wymiarze godzin - nale y przez to rozumie  tygodniowy

obowi zkowy  wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 Karty nauczyciela,
7) Burmistrzu – nale y przez to rozumie  Burmistrza I owej,
8) Karcie nauczyciela – nale y przez to rozumie  ustaw  z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

nauczyciela,
9) rozporz dzeniu - nale y przez to rozumie  rozporz dzenie ministra w ciwego do spraw

edukacji i nauki w sprawie wysoko ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za prac  w dniu wolnym.

§ 2. Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szko ach okre la:
1) wysoko  stawek dodatków: za wys ug  lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki

pracy oraz szczegó owe warunki przyznawania tych dodatków,
2) szczegó owe warunki obliczania i wyp acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i

godziny dora nych zast pstw.
§ 3. Regulamin przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego okre la jego wysoko ,

szczegó owe zasady przyznawania i wyp acania w szko ach.

II. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA

Dodatek za wys ug  lat.
1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218.

2  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz.
1600 oraz 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 i Nr 247, poz. 1821



§ 4. 1. Nauczycielom przys uguje dodatek za wys ug  lat w wysoko ci okre lonej w art. 33 ust. 1
            Karty Nauczyciela.

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj ce do dodatku okre la rozporz dzenie.

§ 5. Dodatek za wys ug  lat przys uguje:
1) pocz wszy od pierwszego dnia miesi ca kalendarzowego nast puj cego po miesi cu, w

którym nauczyciel naby  prawo do dodatku lub do wy szej stawki tego dodatku, je eli
nabycie prawa nast pi o w ci gu miesi ca,

2) za dany miesi c, je eli nabycie prawa do dodatku lub wy szej jego stawki nast pi o od
pierwszego dnia miesi ca.

Dodatek motywacyjny.
§ 6. Dodatek motywacyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 6 rozporz dzenia.

§ 7. Dla nauczycieli, z zastrze eniem § 8, ustala si  trzy grupy kryteriów z podzia em na kryteria
szczegó owe, od których spe nienia uzale nione jest uprawnienie do otrzymania dodatku
motywacyjnego:

Grupa kryteriów Kryteria szczegó owe

1
uzyskiwanie szczególnych osi gni
dydaktycznych, wychowawczych i
opieku czych, a w szczególno ci:

1a

uzyskiwanie przez uczniów, z uwzgl dnieniem ich
mo liwo ci oraz warunków pracy  nauczyciela,
dobrych osi gni  dydaktyczno-wychowawczych
potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów
albo sukcesami w konkursach, zawodach,
olimpiadach itp.,

1b
umiej tne rozwi zywanie problemów
wychowawczych uczniów we wspó pracy z ich
rodzicami,

1c
pe ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia anie na rzecz
uczniów potrzebuj cych szczególnej opieki,

1d rozwijanie zainteresowa  i uzdolnie  uczniów,

2

jako wiadczonej pracy, w tym zwi zanej
z powierzonym stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub
zaj ciem, a w szczególno ci:

2a systematyczne i efektywne przygotowywanie si  do
przydzielonych obowi zków,

2b podnoszenie kwalifikacji i umiej tno ci
zawodowych,

2c wzbogacanie w asnego warsztatu pracy,

2d
dba  o estetyk  i sprawno  powierzonych
pomieszcze , pomocy dydaktycznych   lub innych
urz dze  szkolnych,

2e prawid owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,

2f rzetelne i terminowe wywi zywanie si  z
powierzonych  obowi zków,

2g przestrzeganie dyscypliny pracy;



3

zaanga owanie w realizacj  czynno ci i
zaj , o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególno ci:

3a udzia  w organizowaniu imprez i uroczysto ci
szkolnych,

3b udzia  w komisjach przedmiotowych i innych,

3c
opiekowanie si  samorz dem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi dzia aj cymi
na terenie szko y,

3d
prowadzenie lekcji kole skich, przejawianie
innych form aktywno ci w ramach
wewn trzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,

3e aktywny udzia  w realizowaniu innych zada
statutowych szko y.

§ 8. Dla dyrektorów ustala si  dwie grupy kryteriów z podzia em na kryteria szczegó owe, od
których spe nienia uzale nione jest uprawnienie do otrzymania dodatku motywacyjnego:

I

jako wiadczonej pracy, w tym zwi zanej
z powierzonym stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub
zaj ciem, a w szczególno ci:

Ia systematyczne i efektywne przygotowywanie si  do
przydzielonych obowi zków,

Ib podnoszenie kwalifikacji i umiej tno ci
zawodowych,

Ic wzbogacanie w asnego warsztatu pracy,

Id
dba  o estetyk  i sprawno  powierzonych
pomieszcze , pomocy dydaktycznych   lub innych
urz dze  szkolnych,

Ie prawid owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,

If rzetelne i terminowe wywi zywanie si  z
powierzonych  obowi zków,

Ig przestrzeganie dyscypliny pracy;

II jako  wykonywanej pracy na stanowisku
kierowniczym:

IIa celowe i oszcz dne wydatkowanie rodków
finansowych szko y,

IIb racjonalne wykorzystanie maj tku szko y,

IIc racjonalna polityka personalna,

IId dba  o estetyk  obiektów szkolnych,

IIe wp yw szko y na miejscowe rodowisko,

IIf jako wiadczonej pracy, o której mowa w art.  7
ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela.

§ 9. 1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien by  zró nicowany w zale no ci od
spe nienia kryteriów, o których mowa w § 7 lub § 8.

2. Dodatek motywacyjny mo e by  przyznany, je eli w okresie 6 miesi cy poprzedzaj cych
przyznanie dodatku:
1)  nauczyciel wyró nia   si   osi gni ciami  w  pracy,  jako ci   wiadczonej  pracy lub

szczególnym zaanga owaniem w realizacj  czynno ci i zaj , oraz spe nia  co najmniej
dwa kryteria szczegó owe z ka dej z grup kryteriów, o których mowa w § 7,

2) dyrektor szko y  wyró nia   si   osi gni ciami  w  pracy,  jako ci   wiadczonej  pracy
lub szczególnym zaanga owaniem w realizacj  czynno ci i zaj , oraz spe nia  co
najmniej dwa kryteria szczegó owe z ka dej z grup kryteriów, o których mowa w § 8.

3. Dodatek motywacyjny mo e by  przyznawany na czas oznaczony, nie krótszy ni  4
miesi ce i nie d szy ni  6 miesi ce.

§ 10. Dodatek  motywacyjny przyznany dla nauczyciela lub dyrektora nie mo e by  ni szy ni  2% i
nie wy szy ni  20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

§ 11. 1. Tworzy si  fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne w wysoko ci zgodnej z uchwa
bud etow  Gminy I owa i wynosz cy:



1) dla nauczycieli w wysoko ci 1,6 % rodków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli
w danej szkole (bez wynagrodzenia zasadniczego dyrektora),

2) dla dyrektorów  w wysoko ci 5 % ich wynagrodzenia zasadniczego.
2. rodki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów s  wyodr bnione i pozostaj  do dyspozycji

Burmistrza.
§ 12. Wysoko indywidualnego dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szko y, a

dla dyrektora szko y – Burmistrz, z zastrze eniem § 10.

Dodatek funkcyjny.
§ 13. Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 5 rozporz dzenia.
§ 14. Dodatek funkcyjny przys uguje w wysoko ci okre lonej w poni szej tabeli:

Stanowisko

Wysoko  dodatku funkcyjnego (w
procentach od stawki najni szego

wynagrodzenia nauczyciela sta ysty
posiadaj cego tytu  zawodowy magistra z

przygotowaniem pedagogicznym)
Dyrektor szko y lub gimnazjum o liczbie oddzia ów

16 lub wi kszej od 50% do 80%
Dyrektor szko y lub gimnazjum o liczbie oddzia ów

od 11 do15 od 40% do 70 %
Dyrektor szko y lub gimnazjum licz cej do 10

oddzia ów od 35% do 40 %

Dyrektor przedszkola licz cego do 4 oddzia ów od 30% do 40 %
Dyrektor przedszkola o liczbie oddzia ów  5 lub

wi cej od 40% do 70 %
Wicedyrektor szko y lub gimnazjum o liczbie

oddzia ów 11 lub wi cej od 25% do 45 %
Wicedyrektor przedszkola licz cego co najmniej 5

oddzia ów lub posiadaj cym oddzia y
zlokalizowane w ró nych miejscach albo w którym
co najmniej 2 oddzia y  pracuj  d ej ni  10 godzin

dziennie

od 20% do 40 %

Inne stanowisko kierownicze, przewidziane w
statucie szko y. od 15% do 25 %

§ 15. Comiesi czny dodatek funkcyjny przys uguje równie  nauczycielowi z tytu u wykonywania
zada :

1) opiekuna sta u w wysoko ci 5 % jego miesi cznej stawki wynagrodzenia zasadniczego za
ka dego powierzonego mu opiece nauczyciela sta yst  i nauczyciela kontraktowego
odbywaj cego sta ,

2) doradcy metodycznego - w wysoko ci 3 % jego miesi cznej stawki wynagrodzenia
zasadniczego,

3) wychowawcy  w wysoko ci 9 % stawki miesi cznej wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela sta ysty z przygotowaniem  pedagogicznym.

§ 16. Wysoko  indywidualnego dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala i przyznaje Burmistrz w
granicach stawek okre lonych w tabeli, o której mowa w § 14, uwzgl dniaj c m. in. wielko
szko y, jej warunki organizacyjne, demograficzne i geograficzne, w jakich szko a



funkcjonuje, z ono  zada  wynikaj cych z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szko y
oraz liczb  stanowisk kierowniczych  w szkole.

§ 17. Wysoko  indywidualnych dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów oraz osób zajmuj cych
inne stanowiska kierownicze ustala i przyznaje dyrektor w granicach stawek okre lonych w
tabeli, o której mowa w § 14, uwzgl dniaj c m.in. wielko  placówki, jej warunki
organizacyjne oraz liczb  stanowisk kierowniczych w placówce,

§ 18. W wypadku zbiegu prawa do dodatków funkcyjnych z kilku tytu ów, nauczycielowi
przys uguje czna kwota tych dodatków.

§ 19. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego przys uguje w okresie zajmowania stanowiska
kierowniczego lub wykonywania zada , za które przys uguje dodatek.

2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po
miesi cu, w którym nast pi o powierzenie stanowiska  lub wykonywania zada , za które
przys uguje dodatek. Je eli powierzenie stanowiska lub wykonywania zada , za które
przys uguje dodatek nast pi o pierwszego dnia miesi ca - prawo do dodatku funkcyjnego
powstaje od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny nie przys uguje od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po
miesi cu, w którym nauczyciel zaprzesta  pe nienia obowi zków zwi zanych z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a je eli
zaprzestanie pe nienia obowi zków nast pi o pierwszego dnia miesi ca – od tego dnia.

§ 20. 1. Dodatek funkcyjny zwi zany ze stanowiskiem lub wykonywaniem zada , za które
przys uguje dodatek, przys uguje równie  osobie, której powierzono odpowiednie
obowi zki w zast pstwie innej osoby, od pierwszego dnia miesi ca kalendarzowego
nast puj cego po trzech miesi cach zast pstwa.

2. Po trzech miesi cach nieobecno ci dyrektora z przyczyn innych ni  urlop wypoczynkowy,
osoba pe ni ca jego obowi zki nabywa prawo do dodatku funkcyjnego jak dla dyrektora
tej jednostki. Je eli osob  pe ni  obowi zki dyrektora jest wicedyrektor, na czas
pe nienia tych obowi zków, wicedyrektor nabywa prawo do wy szego dodatku w
wysoko ci jak dla dyrektora tej jednostki.

Dodatek za warunki pracy.
§ 21. Nauczycielowi przys uguje dodatek za warunki pracy z tytu u pracy w trudnych lub

uci liwych warunkach okre lonych w rozporz dzeniu.
§ 22. Wysoko  dodatku za prac  w warunkach trudnych lub uci liwych uzale niona jest od

wymiaru czasu pracy realizowanego w tych warunkach..
§ 23. Dodatek za trudne warunki pracy przys uguje:

1) nauczycielom prowadz cym zaj cia rewalidacyjno-wychowawcze z dzie mi i m odzie
upo ledzonymi umys owo w stopniu g bokim (§ 8 pkt 7 rozporz dzenia) w wysoko ci
1,40 z  za ka  przepracowan  w tych klasach lub z tym uczniem godzin  nauczania,

2) nauczycielom prowadz cym nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do
kszta cenia specjalnego (§ 8 pkt 8 rozporz dzenia) w wysoko ci 1,40 z  za ka
przepracowan  w tych klasach lub z tym uczniem godzin  nauczania,

3) nauczycielom szkó  podstawowych prowadz cych zaj cia w klasach czonych (§ 8 pkt
10 rozporz dzenia) w wysoko ci 2,00 z  za ka  przepracowan  w tych klasach godzin
nauczania.

§ 24. Nauczycielom z tytu u pracy w warunkach okre lonych w § 9 pkt 1 i 2 rozporz dzenia
przys uguje dodatek w wysoko ci 1,50 za ka  godzin  pracy w tych warunkach..

§ 25. 1. Dodatki za warunki pracy, o których mowa w § 23 i § 24, przyznaje dla nauczyciela
dyrektor, a dla dyrektora – Burmistrz.

2. Je eli nauczyciel w tym samym czasie prowadzi zaj cia w warunkach uprawniaj cych do
otrzymania dodatku z tytu u trudnych warunków pracy oraz z tytu u uci liwych



warunków pracy, to w ka dym wypadku nauczycielowi przys uguj  obydwa dodatki.

Wynagradzanie za godziny ponadwymiarowe i godziny dora nych zast pstw.
§ 26. Nauczycielom przys uguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i oraz godziny

zrealizowanych zast pstw dora nych, z uwzgl dnieniem dodatku za warunki pracy.
§ 27. 1. Wynagrodzenie za jedn  godzin  ponadwymiarow  oraz godzin  dora nego zast pstwa

ustala si  dziel c przyznan  nauczycielowi stawk  wynagrodzenia zasadniczego ( cznie z
dodatkiem  za  warunki  pracy,  je eli  praca  w  tych  godzinach  odbywa  si  w  takich
warunkach) przez miesi czn  liczb  godzin obowi zkowego wymiaru zaj
dydaktycznych, wychowawczych lub opieku czych, które realizowane s  w ramach
godzin ponadwymiarowych lub dora nego zast pstwa nauczyciela.

2. Miesi czn  liczb  godzin obowi zkowego wymiaru zaj  nauczyciela, uzyskuje si
mno c tygodniowy obowi zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr gleniem do pe nych
godzin, w ten sposób e czas zaj  do 0,5 godzin pomija si  , a co najmniej 0,51 godziny
liczy si  za pe  godzin .

§ 28. 1. Wynagrodzenie za godziny  dora nych zast pstw przys uguje wy cznie za godziny
faktycznie przepracowane.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przys uguje równie  gdy nauczyciel nie móg
ich przepracowa  z przyczyn le cych po stronie pracodawcy.

§ 29. Wynagrodzenie za prac  nauczyciela w dniu wolnym od pracy reguluje § 10 rozporz dzenia.

III. REGULAMIN DODATKU MIESZKANIOWEGO.
§ 30. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej po owy obowi zuj cego wymiaru

zaj  przys uguje dodatek mieszkaniowy.
§ 31. 1. Uprawnienie do dodatku mieszkaniowego maj  osoby posiadaj ce kwalifikacje do

zajmowania stanowiska nauczyciela oraz zatrudnione w szko ach po onych na terenie
wiejskim gminy I owa lub w mie cie I owa, z  zastrze eniem ust. 2.

2. W mie cie I owa, nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys uguje, gdy liczba
mieszka ców miasta b dzie wynosi  nie wi cej ni  5000.

§ 32. Dodatek przys uguje w okresie wykonywania pracy, a tak e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które przys uguje wynagrodzenie na podstawie odr bnych

przepisów,
2) pobierania zasi ku z ubezpieczenia spo ecznego,
3) odbywania zasadniczej s by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s by

wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powo anym do s by zawarta by a
umowa o prac  na czas okre lony, dodatek wyp aca si  nie d ej ni   do ko ca okresu,
na który umowa ta zosta a zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odr bnych przepisach.
§ 33. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzale niony od stanu rodzinnego nauczyciela

uprawnionego do dodatku i jest wyp acany co miesi c w wysoko ci:
1) dla 1 osoby - 2% miesi cznej stawki najni szego wynagrodzenia nauczyciela sta ysty

posiadaj cego tytu  zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym,
okre lonego w tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego,

2) dla 2 osób - 2,5% najni szego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1),
3) dla 3 osób - 3% najni szego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1),
4) dla 4 i wi cej osób - 3,5% najni szego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1).

2. Kwoty przypadaj cego dodatku, wyliczon  wed ug zasad okre lonych w ust. 1, zaokr gla
si  do pe nych z otych w ten sposób, e kwot  do 0,49 z  pomija si , a kwot  od co
najmniej 0,50 z  zaokr gla si  do pe nego z otego w gór .

3. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza si :



1) nauczyciela wnioskodawc ,
2) ma onka,
3) rodziców nauczyciela wnioskodawcy, którzy nieposiadaj  w asnego ród a dochodów,
4) pozostaj ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego ma onka dzieci w

wieku do 18 lat,
5) pozostaj ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego ma onka dzieci

ucz szczaj ce do szko y ponadgimnazjalnej, nie d ej jednak ni  do uko czenia 21
roku ycia; w przypadku dzieci ko cz cych szko  ponadgimnazjaln  okres
uprawniaj cy do otrzymania na t  osob  dodatku ko czy si  z dniem 30 wrze nia roku
uko czenia szko y,

6) pozostaj ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego ma onka niepracuj ce
dzieci b ce studentami, do czasu uko czenia studiów wy szych, nie d ej jednak
ni  do uko czenia 26 roku ycia,

7) pozostaj ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego ma onka dzieci
niepe nosprawne nieposiadaj ce w asnego ród a dochodów.

4. O zaistnia ej zmianie liczby osób, na podstawie których ustalono wysoko
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nauczyciel otrzymuj cy dodatek jest
obowi zany niezw ocznie powiadomi  dyrektora, a dyrektor – Burmistrza. W przypadku
niepowiadomienia o zmianie liczby cz onków rodziny, nienale nie pobrane przez
nauczyciela lub dyrektora wiadczenie podlega zwrotowi.

§ 34. 1. Nauczycielowi i jego wspó ma onkowi, b cemu tak e nauczycielem, stale z nim
zamieszkuj cemu,  przys uguje  tylko  jeden  dodatek  w  wysoko ci  okre lonej  w  §  33.
Ma onkowie wspólnie okre laj  pracodawc , który b dzie im wyp aca  ten dodatek.

2. W przypadku zatrudnienia nauczyciela w wymiarze wi kszym ni  pó  etatu w dwóch lub
wi cej szko ach, nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys uguje jedynie z tytu u
wykonywania pracy w jednej ze szkó , wskazanej przez nauczyciela.

3. Dodatek przys uguje nauczycielowi niezale nie od tytu u prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego.

4. Dodatek przys uguje od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym
ono wniosek o jego przyznanie.

5. Zmiana wysoko ci dodatku zwi zana ze zmian  okoliczno ci maj cych wp yw na jego
wysoko , nast puje od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po dacie wyst pienia
okoliczno ci maj cej wp yw na wysoko  dodatku. W przypadku zmiany stanu
rodzinnego maj cego wp yw na wysoko  dodatku, nauczyciel lub dyrektor sk ada
korekt  do wniosku wed ug wzoru okre lonego w za czniku do uchwa y.

6. Wyp acanie kwot dodatku nale y do obowi zków dyrektorów.
§ 35. 1. Dodatek przyznaje si  na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny  wniosek

nauczycieli b cych wspó ma onkami, wed ug wzoru okre lonego w za czniku do
uchwa y, z zastrze eniem § 37.

2.  Nauczycielowi  dodatek  przyznaje  dyrektor,  a  dyrektorowi  -  w  imieniu  organu
prowadz cego szko  - Burmistrz I owej.

§ 36. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wyp aca si  w terminie wyp aty wynagrodzenia z góry.

IV. PRZEPISY PRZEJ CIOWE.

§ 37. Zachowuj  swoj  moc wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego z one przez
nauczycieli po dniu 26 kwietnia 2007 r., je eli zawarte w nich dane potrzebne do ustalenia
wysoko ci dodatku nie uleg y zmianie.



V. PRZEPISY KO COWE.

§ 38. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.
§ 39. Regulaminy przyj te niniejsz  uchwa  obowi zuj  do 31 grudnia 2008 r.
§ 40. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku Urz dowym

Województwa Lubuskiego z moc  obowi zuj  od 1 stycznia 2008 r.3.

Przewodnicz cy Rady
Miros aw Wdowiak

3  Niniejsza uchwa a by a poprzedzona uchwa  Rady Miejskiej w I owej Nr 45/5/VII/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla  nauczycieli w
szko ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin  I owa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007 r. Nr 56, poz. 829)
która zgodnie z § 41 tej uchwa y obowi zywa a do dnia 31 grudnia 2007 r.



Za cznik do uchwa y Nr .../5/.../08
                  Rady Miejskiej w I owej
                  z dn. ....................... 2008 r.

- W Z Ó R -

WNIOSEK / KOREKTA WNIOSKU *)

o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Burmistrz I owej 1)

Dyrektor 2)............................................
............................................................
                       (nazwa jednostki o wiatowej)

Nauczyciel wnioskodawca: .................................................................................................
                                                                                                                        (imi  i nazwisko nauczyciela)

..................................................................................................
(adres zamieszkania)

zatrudniony w ..........................................................................
                                                                                                                                       (nazwa jednostki o wiatowej)

na stanowisku ..........................................................................
            (zajmowane stanowisko)

Wnioskuj  o przyznanie mi nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zwi zku ze
spe nieniem wymaga  okre lonych w art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674).

Jednocze nie o wiadczam, e jestem zatrudniony w wymiarze co najmniej po owy
obowi zuj cego wymiaru zaj , posiadam kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela oraz
e nie pobieram nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego z tytu u pracy w innej jednostce
wiatowej.

Zobowi zuj  si  równocze nie, e w przypadku utraty uprawnienia do otrzymania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, utraty podstawy do otrzymania dodatku3) lub zmiany
stanu rodzinnego maj cego wp yw na wysoko  dodatku, poinformuje o tym niezw ocznie
Burmistrza I owej/Dyrektora *).

....................................................                                                .........................................................
    (miejscowo  i data sporz dzenia wniosku)                                                                                           (czytelny podpis wnioskodawcy)

Za czniki:
1) stan rodzinny wnioskodawcy – nauczyciela uprawnionego do otrzymania nauczycielskiego

dodatku mieszkaniowego.

*) Niepotrzebne skre li
1) Do Burmistrza I owej sk adaj  wniosek Dyrektorzy jednostek o wiatowych
2) Do Dyrektora jednostki o wiatowej sk adaj  wniosek nauczyciele zatrudnieni w tej jednostce
3) Dodatek przys uguje w okresie wykonywania pracy, a tak e w okresach:

- nie wiadczenia pracy, za które przys uguje wynagrodzenie na podstawie odr bnych przepisów,
- pobierania zasi ku z ubezpieczenia spo ecznego,

- odbywania zasadniczej s by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s by wojskowej; w przypadku
jednak gdy z nauczycielem powo anym do s by zawarta by a umowa o prac  na czas okre lony, dodatek wyp aca
si  nie d ej ni   do ko ca okresu, na który umowa ta zosta a zawarta,

- korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odr bnych przepisach.
Dodatek nie przys uguje w przypadku urlopu bezp atnego udzielonego nauczycielowi na podstawie art. 17

ust.2 Karty Nauczyciela.



Za cznik do Wniosku/Korekty wniosku *)

o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

stan rodzinny wnioskodawcy – nauczyciela uprawnionego do otrzymania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego:

UWAGA: do poni szego zestawienia nale y wpisa  jedynie osoby o których mowa w przypisie b),
nie ujmuje si  w zestawieniu pozosta ych cz onków rodziny, które nie spe niaj
kryteriów wymienionych w tym przypisie.

Lp Imi  i nazwisko Data
urodzenia a)

Stopie
pokrewie stwa

b)

Adres zamieszkania c)

Wnioskodawca

...........................................................................
                               (czytelny podpis wnioskodawcy)

*) niepotrzebne skre li
a) dotyczy osób w wieku do 27 lat
b) nale y wpisa  odpowiednio:

-     „Wnioskodawca”,
-     „Ma onek”,
-     „Rodzic wnioskodawcy” w przypadku rodzica nieposiadaj cego w asnego ród a dochodów,
- „Dziecko do 18 lat” w przypadku dziecka pozostaj cego na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego

ma onka w wieku do 18 lat,
- „Dziecko do 21 lat” w przypadku dziecka pozostaj cego na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego

ma onka, ucz szczaj cego do szko y ponadgimnazjalnej, nie d ej jednak ni  do uko czenia 21 roku ycia; w
przypadku dzieci ko cz cych szko  ponadgimnazjaln  okres uprawniaj cy do otrzymania na t  osob  dodatku
ko czy si  z dniem 30 wrze nia roku uko czenia szko y;

- „Dziecko do 26 lat” w przypadku niepracuj cego dziecka b cego studentem, pozostaj cego na utrzymaniu
nauczyciela lub nauczyciela i jego ma onka, do czasu uko czenia studiów wy szych, nie d ej jednak ni  do
uko czenia 26 roku ycia,

- „Osoba niepe nosprawna” w przypadku dziecka niepe nosprawnego pozostaj cego na utrzymaniu
nauczyciela lub nauczyciela i jego ma onka, nieposiadaj cego w asnego ród a dochodów,

c) nale y wpisa  w formie jak dla korespondencji (kod pocztowy, miejscowo , ulica, numer domu i mieszkania)


