
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/249/2017 

RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/209/2009 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku 

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysokość 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród 

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1982 r. Karta 

Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1379 ze zm.) oraz na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2016 r., poz. 814 ze zm.), Rada Powiatu 

Lubańskiego uchwala, co następuje : 

§ 1. W uchwale Nr XL/209/2009 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie 

ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysokość nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  

oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród wprowadza się następujące zmiany: 

§ 5 otrzymuje brzmienie : 

„1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny stanowiący 

procent średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt1 Karty 

Nauczyciela, za: 

1) wychowawstwo klasy – w wysokości od 4% do 5%, 

2) funkcję doradcy metodycznego – w wysokości 1 do 4 %, 

3) funkcję nauczyciela konsultanta – w wysokości od 1 do 4 %, 

4) funkcję opiekuna stażu – w wysokości od 1 % do 5%. 

2. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje z budżetu projektu dodatek 

funkcyjny stanowiący procent średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa 

w art. 30 ust.3 pkt 4 Karty Nauczyciela, którym powierzono stanowisko kierownicze w zakresie zarządu lub 

koordynacji projektu unijnego: 

1) za projekt o wartości do 1,5 mln zł – w wysokości do 80 %, 

2) za projekt o wartości powyżej 1,5 mln zł do 5 mln zł - w wysokości do 150 %, 
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3) za projekt o wartości powyżej 5 mln zł do 8 mln zł - w wysokości do 190 %. 

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 przysługuje tylko wtedy, gdy takie stanowisko kierownicze zostało 

przewidziane w statucie szkoły lub placówki. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 uwzględniając zakres i złożoność zadań 

oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor a dyrektorowi Starosta. 

5. Dodatek dla opiekuna stażu przysługuje za każdego nauczyciela odbywającego staż, a za wychowawstwo 

klasy, za każdą klasę niezależnie od wymiaru czasu pracy.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego: 

T. Dudkiewicz - Kozań 
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