
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/211/13 

RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 

z dnia 29 stycznia 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 

warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 

142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. 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 z późniejszymi 

zmianami) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXI/212/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki 

wynagrodzenia, zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny w wysokości od 

5% do 45% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.”;  

2) w § 10:  

- w ust. 1 skreśla się określenie: „poza wymienionymi w § 7 ust. 2 Regulaminu”,  

- skreśla się ust. 2; 

3) w § 11:  

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dyrektor szkoły może otrzymać dodatek motywacyjny w wysokości od 

5% do 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.”,  

- w ust. 4 skreśla się oznaczenie „i 2”; 

4) w § 12:  

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub 

wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje 

dodatek funkcyjny w wysokości nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 100% wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela stażysty.”,  

- skreśla się ust. 3 

5) skreśla się § 13;  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 października 2013 r.

Poz. 5363



6) w § 14:  

- ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela 

konsultanta, w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.”,  

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dodatki przyznawane są na okres pełnienia funkcji.” 

- ust. 3 otrzymuje brzmienie: „2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca, 

w którym powierzono stanowisko kierownicze lub sprawowanie funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska 

kierowniczego lub sprawowanie funkcji nastąpiło w innym dniu miesiąca, dodatek wypłacany jest 

w kwocie wynikającej z przemnożenia 1/30 stawki dodatku funkcyjnego przez liczbę dni powierzenia 

lub sprawowania funkcji.”,  

- dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie przysługuje w okresie 

przerwy w odbywaniu stażu przez nauczyciela stażystę lub kontraktowego. Prawo do dodatku 

przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela odbywającego staż.” 

7) w § 15 skreśla się ust. 4;  

8) w § 16 skreśla się ust. 2;  

9) w § 21 skreśla się ust. 5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013r.  

Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego: 

J. Grzebieluch 
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