
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/146/2012 

RADY POWIATU W ŚWIDNICY 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników  

wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania 

nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczyciel-

skiego dodatku mieszkaniowego  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku  

z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 oraz art. 91d 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada 

Powiatu w Świdnicy uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr IX/72/2011 Rady Powiatu 

w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie regu-

laminu określającego wysokość dodatków i innych 

składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegó-

łowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przy-

znawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, 

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania na-

uczycielskiego dodatku mieszkaniowego, wprowadza 

się następujące zmiany:  

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Uchwala się regulamin dla nauczycieli za-

trudnionych w szkołach i placówkach prowadzo-

nych przez Powiat Świdnicki określający wyso-

kość dodatków i innych składników wynagro-

dzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich 

przyznawania, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-

wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kry-

teria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 

a także wysokość, szczegółowe zasady przyzna-

wania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego, zwany dalej Regulaminem.”; 

2) w § 3:  

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

„7) uczniu − należy przez to rozumieć także wy-

chowanka oraz słuchacza szkoły dla dorosłych;”, 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:  

„9) liczbie etatów przeliczeniowych – należy 

przez to rozumieć liczbę etatów pedagogicznych 

zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym szko-

ły wraz z przeliczeniem godzin pracy nauczycieli 

niepełnozatrudnionych na pełne etaty;”, 

c) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:  

„10) typie i rodzaju szkoły – należy przez to 

rozumieć typ szkoły nazwany w art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

ze zm.) oraz rodzaj szkoły, zależny od specy-

fiki organizacji kształcenia w danym typie 

szkoły;”, 

d) dodaje się pkt 11 w brzmieniu:  

„11) wynagrodzeniu zasadniczym nauczyciela 

mianowanego – należy przez to rozumieć wy-

nagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowa-

nego z wyższym wykształceniem magisterskim 

i przygotowaniem pedagogicznym.”; 

3) w § 5:  

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

tj.:”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) zaangażowanie w realizację czynności 

i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 

2 ustawy, tj.:”; 

4) w § 7 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
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„1) przyznany nauczycielowi może wynosić od 

3 do 30% jego wynagrodzenia zasadniczego, za 

wyjątkiem wicedyrektora oraz osób zajmujących 

inne stanowiska kierownicze w szkole, których 

dodatek motywacyjny może wynosić od 3 do 

50% ich wynagrodzenia zasadniczego;”; 

5) w § 9:  

a) w ust. 1:  

− pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) zakres i złożoność zadań wynikających 

z powierzonego stanowiska, tj. liczbę ty-

pów i rodzajów prowadzonych szkół  

z funkcjonującymi w nich oddziałami oraz 

liczbę prowadzonych kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych, o których mowa 

w przepisach dotyczących kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych;”, 

− uchyla się pkt 2,  

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W przypadku prowadzenia szkoły po-

nadgimnazjalnej lub internatu dodatek 

funkcyjny wynosi 1,5% wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego za 

każdych 30 uczniów szkoły i 30 wycho-

wanków internatu i ulega zwiększeniu ze 

względu na zakres i złożoność zadań, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1, o wskaźnik 

procentowy w wysokości od 5% do 30% 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

mianowanego.”; 

6) § 10 otrzymuje brzmienie:  

„§ 10. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrek-

torów szkół i placówek, nazwanych w tabeli po-

niżej, obliczana jest jako wskaźnik procentowy 

od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

mianowanego: 

  

Lp.  Sprawowana funkcja  Wysokość  

dodatku  

1  2  3  

1.  Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach oraz Zespołu Placówek Specjalnych 

w Bystrzycy Górnej  

35−55%  

2.  Dyrektor Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej  20−35%  

3.  Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy  30−60%  

4.  Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy  60−80%  

5.  Dyrektor zespołu szkół specjalnych  50−80%  

”; 

7) w § 14 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) 5 zł za każdego ucznia w wypadku powierzenia 

wychowawstwa w technikum dla młodzieży;”; 

8) § 15 otrzymuje brzmienie:  

„§ 15. Dodatki za pracę wykonywaną przez na-

uczycieli w trudnych warunkach ustala się 

w wysokości:  

1) 13 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-

la za prowadzenie:  

a) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  

z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo 

w stopniu głębokim,  

b) praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach 

specjalnych,  

c) zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

w szkołach specjalnych oraz indywidualnego na-

uczania dziecka zakwalifikowanego do kształce-

nia specjalnego;  

2) 27% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wycho-

wawczych w szkołach specjalnych w młodzie-

żowych ośrodkach wychowawczych i młodzie-

żowych ośrodkach socjoterapii;  

3) 10% stawki godzinowej nauczyciela za pro-

wadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączo-

nych w szkołach podstawowych;  

4) 18% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

za prowadzenie zajęć wychowawczych bezpo-

średnio z wychowankami lub na ich rzecz 

w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowa-

wczych (w tym w internatach);  

5) 18% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

za prowadzenie zajęć wychowawczych bezpo-

średnio z wychowankami lub na ich rzecz 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;  

6) 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

za prowadzenie zajęć wychowawczych bezpo-

średnio z wychowankami lub na ich rzecz 

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;  

7) 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

za prowadzenie badań psychologicznych i peda-

gogicznych, w tym badań logopedycznych, 

udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logope-

dycznej, pomocy w wyborze kierunku kształce-

nia i zawodu, a także udzielanie rodzicom 

i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej związanej z wychowywaniem i kształce-

niem dzieci i młodzieży w poradniach psycholo-

giczno-pedagogicznych oraz w innych porad-

niach specjalistycznych.”; 
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9) w § 19:  

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Nagrody nauczycielom przyznają:  

1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

– dyrektor;  

2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

– Starosta Świdnicki, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej szkoły.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Nauczyciel, po przepracowaniu w szkole 

co najmniej roku, spełniający kryteria zawarte 

w ust. 2 może otrzymać nagrodę specjalną bez 

względu na stopień awansu zawodowego.”; 

10) § 20 otrzymuje brzmienie:  

„§ 20. Nagrody, o których mowa w § 19 są przy-

znawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły 

oraz Starosta Świdnicki mogą przyznać nauczy-

cielowi nagrodę w innym czasie.”; 

11) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, 

a dyrektorowi Starosta Świdnicki.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu w Świdnicy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu:  

Krzysztof Sołtys 
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