
UCHWAŁA Nr 155/XXIX/09 

RADY GMINY ZATORY 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 

(j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 82/XVI/08 Rady Gminy Zatory z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Traci moc uchwała nr 151/XXVIII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego z mocą obowiązująca od dnia podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zatory: 

Zdzisław Lasocki 

 

Załącznik 

do uchwały nr 155/XXIX/09 

Rady Gminy Zatory 

z dnia 24 kwietnia 2009r. 

 

REGULAMIN 

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-

czego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach pro-

wadzonych przez Gminę Zatory 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględnia się przewidywaną strukturę zatrudnienia, 

przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. 

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przelicze-

niowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć. 

§ 2. 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa stosow-

ne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. 

§ 3. 

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania: 

1) dodatku motywacyjnego, 

2) dodatku za wysługę lat, 

3) dodatku funkcyjnego, 

4) dodatku za warunki pracy, 

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

6) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, 



7) nagród ze specjalnego funduszu nagród, 

8) dodatku mieszkaniowego. 

II. Dodatek motywacyjny 

§ 4. 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: 

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych 

osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-

tami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp., 

2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami, 

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 

uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 

4) posiadanie co najmniej pozytywnej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 

5) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków, 

6) systematyczne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, 

7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 

8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych 

urządzeń szkolnych, 

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej, 

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

12) zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczycie-

la, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 

b) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na 

terenie szkoły, 

c) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego do-

skonalenia zawodowego nauczycieli, 

d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryte-

ria: 

1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły (placówki): 

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe, 

b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego, 

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele 

szkoły, 

d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym 

optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych; 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły: 

a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń, 

b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji za-

wodowych 

c) polityka kadrowa, 

d) organizowanie konferencji szkoleniowych, 



e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli, 

f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły; 

3)  wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/ placówki: 

a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju, 

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymen-

tów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wycho-

wawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom 

społecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, 

e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizo-

wanych przy współpracy z instytucjami społeczno kulturalnymi, 

f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim. 

§ 5. 

Ustala się środki finansowe przeznaczone na dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów szkól w 

wysokości 2,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z uwzględnieniem ich stopnia awansu zawodo-

wego. Dodatki motywacyjne przyznaje się w wysokości od 4% do 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczy-

ciela, któremu przyznano w/w dodatek. Dodatki motywacyjne przyznaje się dwa razy do roku tj. od 1 stycz-

nia do dnia 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia. 

§ 6. 

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o opracowane kry-

teria, a dla dyrektora szkoły - wójt. 

§ 7. 

Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu jednego roku szkolnego w danej 

szkole, zaś na stanowisku dyrektora okres ten można skrócić do pół roku. 

§ 8. 

Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macie-

rzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat. 

§ 9. 

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

II. Dodatek za wysługę lat 

§ 10. 

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepi-

sy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz stosowne rozporzą-

dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 122, poz. 181 z 

późn. zm.). 

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym na-

uczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło 

w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego 

dnia miesiąca. 

3) Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także w okresie przebywania 

nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia. 

4) Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni 

nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego 



sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z te-

go tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, o którym mowa w 

§ 32 Karty Nauczyciela określa: 

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły; 

2) dyrektorowi – Wójt Gminy. 

5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

IV. Dodatek funkcyjny 

§ 11. 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którym powie-

rzono wychowawstwo klasy, lub opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę (wójt gminy), a dla 

nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora- dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków fi-

nansowych, uwzględniając: 

1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną; 

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska; 

3) wyniki pracy szkoły oraz warunki, w jakich szkoła funkcjonuje. 

3. Organ prowadzący i odpowiednio dyrektor ustalają wysokość dodatku funkcyjnego, w wysokości mie-

sięcznie; 

1) od 25% do 60% - dla Dyrektora Zespołu Szkół; 

2) od 20% do 46% - dla Dyrektora o liczbie oddziałów od jednego do sześciu; 

3) od 20% do 46% - dla Wicedyrektora Zespołu Szkół. 

4. Nauczycielom przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny za: 

1) Wychowawstwo klasy: 

- do 20 uczniów w wysokości 3,50% 

- powyżej 20 uczniów w wysokości 4,00% 

2) Opiekuna stażu w wysokości 3,25%, (za każdego nauczyciela powierzonego opiece) średniego wyna-

grodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

5. Dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły. 

§ 12. 

Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 3, 4 powstaje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa 

klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

§ 13. 

1. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 3, nie wyłącza prawa do dodatku, o 

którym mowa w § 11 ust. 4. 

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

V. Dodatek za warunki pracy 

§ 14. 

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługują nauczycielom za prowadzenie: 

1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 10% 

wynagrodzenia zasadniczego, wyliczonego za godziny nauczania indywidualnego w stosunku do po-

zostałego pensum. 

2) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych w wysokości 10% stawki godzi-

nowej. 



2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek 

jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za 

okres urlopu wypoczynkowego. 

3. Prawo do dodatku z tytułu zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie wyłącza prawa do dodatku z tytułu 

prowadzenia zajęć wymienionych w ust. 1 pkt 2. 

4. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a dla dyrekto-

ra szkoły – organ prowadzący. 

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 

VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

§ 15. 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z za-

strzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z do-

datkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa od-

bywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę go-

dzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wy-

chowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego za-

stępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty 

Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycie-

lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzi-

nach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdro-

wia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa 

w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z za-

okrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do ½ godziny pomija się, a co najmniej ½ 

godziny liczy się za pełną godzinę. 

§ 16. 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 

dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji 

roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy. 

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-

dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby 

godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 

ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 

¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobec-

ności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysłu-

guje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w 

planie organizacyjnym. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za faktycznie 

zrealizowane i wypłaca się z dołu. 

VII. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe 

§ 17. 

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, który w dniu wolnym od pracy realizuje planowane i odpowiednio 

udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymuje za 

ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny 

ponadwymiarowe. 

VIII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

§ 18. 



1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – 

wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty nauczyciela. 

2. W budżecie organu Gminy Zatory tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanych 

rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrek-

torów szkoły, z czego: 

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów, 

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego. 

3. Nagroda dyrektora wynosi 20% - 100%, a wójta 40% - 150% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

mianowanego. 

4. Kryteria przyznawania nagród: 

1) Nagrody, o których mowa, przyznawane są na piśmie nauczycielom i dyrektorom do dnia 14 paź-

dziernika, a wręczane uroczyście w Dniu Edukacji Narodowej. Odpis nagrody umieszcza się w teczce 

akt osobowych. 

2) Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom (dyrektorom) po przepracowaniu w szkole co naj-

mniej 1 roku. 

3) Wysokość nagrody wójta ustala corocznie wójt gminy. 

4) Wysokość nagrody dyrektora ustala corocznie dyrektor szkoły. 

5) Nagroda dyrektora nie powinna być wyższa od nagrody wójta. 

6) Nagroda może być przyznana nauczycielowi (dyrektorowi), który: posiada dobrą ocenę pracy peda-

gogicznej z ostatnich 5 lat lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego i jest zatrudniony co najmniej 

w wymiarze ½ etatu, osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone na sprawdzianach lub egzami-

nach uczniów, oraz osiąga dobre wyniki potwierdzone udziałem uczniów w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych, olimpiadach lub zawodach sportowych. Organizuje i przygotowuje uroczystości 

szkolne i imprezy środowiskowe, organizuje wolny czas dzieciom, systematycznie rozwija formy 

współdziałania szkoły i rodziców, promuje szkołę w środowisku lokalnym, współpracuje na rzecz 

szkoły z organizacjami pozaszkolnymi, pozyskuje sponsorów lub środki pozabudżetowe na rzecz klasy 

i szkoły, podnosi swoje umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniami z innymi. 

§ 19. 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wy-

miaru godzin na terenie wiejskim, posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, 

przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie upraw-

nionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie – 3,25%, 

2) przy dwóch osobach w rodzinie – 3,95%, 

3) przy trzech osobach w rodzinie- 4,6%, 

4) przy czterech osobach i więcej w rodzinie – 5,3%, 

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

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-

cych: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi – będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, 

przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2; małżonkowie wspólnie 

określają pracodawcę, który będzie wypłacał im ten dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o 

których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrekto-

rowi – Wójt Gminy. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi: 



1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego 

przyznanie. 

§ 20. 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie; 

2) korzystania z urlopu na podratowanie zdrowia; 

3) pozostawania w stanie nieczynnym; 

4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 

5) korzystania z urlopu wychowawczego; 

2. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany miesięcznie z góry. 

XI. Postanowienia końcowe 

§ 21. 

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przy-

sługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wycho-

wawstwo klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć. 

2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wynagrodzenie wypłaca się według średniej urlopowej, ustalo-

nej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001r. w 

sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypo-

czynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737). 

§ 22. 

Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli następuje z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2009r. 

§ 23. 

1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a 

także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie. 

2. Stawkę za 1 dzień nie wykonywania pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie 

składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30. 

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę dni 

nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2. 

§ 24. 

Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzane w trybie i na zasadach jego ustanowienia. 

§ 25. 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy 

prawa pracy. 

§ 26. 

Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodo-

wych: Powiatowy Oddział ZNP w Pułtusku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zatory: 

Zdzisław Lasocki 

 

 

 

 

 


