
 

 

UCHWAŁA NR XIV/90/2019 

RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO 

z dnia 9 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/80/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wyróżniającą pracę oraz niektóre  

inne składniki wynagrodzenia 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie 

ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) Rada Powiatu 

Trzebnickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XI/80/2019 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy i za wyróżniającą pracę oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia wprowadza 

się następujące zmiany:  

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie – „Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora szkoły wynosi  

do 25% jego wynagrodzenia zasadniczego.”;  

2) § 7 lit. d) otrzymuje brzmienie – „wychowawca klasy - 300 zł.”;  

3) § 11 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie – „kategoria III: 25% minimalnej stawki osobistego 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkole specjalnej lub Ośrodku 

Rewalidacyjno-Wychowawczym z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym, z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim.”;  

4) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie – „Dodatek za trudne warunki pracy dla poszczególnych kategorii 

podwyższa się o 5 % z tytułu pracy w warunkach uciążliwych.”;  

5) § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie – „Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 może otrzymać nauczyciel 

po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.”;  

6) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie – „Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 może otrzymać również 

Dyrektor po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

R. Adach 
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