
UCHWAŁA NR XL/269/14
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/09 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 marca 2009 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość 
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku, szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6 a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz 
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 595 ze 
zm.) oraz § 5 rozporządzenia 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 wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.) Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/158/09 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania uchyla się dotychczasowy 
i wprowadza nowy Załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego:
Z. Skorupa

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r.

Poz. 998



Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XL/269/14 
Rady Powiatu Wołowskiego  
z dnia 11 lutego 2014 r. 

 
 

 
L.P 

 
Trudne warunki pracy 

Dodatek za trudne warunki 
pracy w % od wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela,                    

nie więcej niŜ 

1. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjno – 
wychowawczych z dziećmi i młodzieŜą w stopniu głębokim 

25 % 

2.  Prowadzenie przez nauczycieli zajęć wychowawczych w placówkach 
opiekuńczo –wychowawczych  

25 % 

3.  Prowadzenie przez nauczycieli zajęć wychowawczych w placówkach 
resocjalizacyjnych 

35 % 

4.  Prowadzenie przez nauczycieli zajęć wychowawczych w placówkach 
socjoterapeutycznych 

30 % 

5.  Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w szkołach 
specjalnych 

25 % 

 
 
 
6.  

Prowadzenie działalności diagnostycznej dzieci i młodzieŜy 
deficytami rozwojowymi. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć 
grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań 
diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z 
młodzieŜą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w 
stopniu głębokim. Z zaburzeniami zachowania, zagroŜonymi 
ni9edostosowaniem społecznym, uzaleŜnionymi oraz ich rodzicami 
lub opiekunami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

 
 

 
15 % 

7. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w szkołach 
przysposabiających do pracy 

20 % 

8.  Prowadzenie przez nauczycieli zajęć praktycznej nauki zawodu szkół 
rolniczych i medycznych 

15 % 
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