
UCHWAŁA Nr XXXIII/222/09 

RADY GMINY RADZANOWO 

z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli 

oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania  

i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 ze. zm.1), art. 30 ust. 6, 10 i 10a i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 

ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 

z 2005r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253) Rada Gminy w Radzanowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Radzanowo określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 

szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypła-

cania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zwany dalej Regulaminem. 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§ 2. 

Regulamin określa w szczególności: 

1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

ich przyznawania; 

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat; 

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw; 

4) wysokość podwyższonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów; 

5) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli; 

6) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkanio-

wego. 

§ 3. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela; 

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie 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 wynagrodzenia za 

pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2006r. Nr 22, poz. 181, Nr 43, poz. 293, z 2007r. Nr 56, poz. 372, z 

2008r. Nr 42, poz 257); 

3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole, zespół szkół – prowadzone przez Gminę Radzano-

wo; 

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego za-

trudnionego w jednostkach organizacyjnych, o których mowa pkt 3; 

5) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której 

mowa w pkt 3; 

6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział; 

7) grupie – należy przez to rozumieć grupę uczniów, która powstała w wyniku podziału klasy na grupy na 

zajęciach określonych w przepisach o ramowych planach nauczania oraz zgodnie z tymi przepisami; 



8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia; 

9) dodatku - należy przez to rozumieć kwotę przysługującego dodatku zaokrąglonego do pełnych złotych w 

ten sposób, że kwotę do 0,49 złotych pomija się, a kwotę od 0,50zł zaokrągla się do pełnego złotego. 

§ 4. 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodze-

nia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia niniejszego Regu-

laminu lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

2. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

godzin - za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalo-

nych dla godzin ponadwymiarowych. 

Rozdział II 

Dodatek za wysługę lat 

§ 5. 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczy-

ciela. 

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

3. Dodatek przysługuje: 

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

uczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki 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.za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od 

pierwszego dnia miesiąca. 

4. Dodatek 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 tego tytułu zasiłek z 

ubezpieczenia społecznego. 

Rozdział III 

Dodatek motywacyjny 

§ 6. 

1. W każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 

zgodnej z uchwałą budżetową Gminy Radzanowo i wynoszący: 

1) 4,5% planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli, 

2) 8% planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze dla dyrektorów i wicedyrektorów. 

2. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania w szkole co naj-

mniej 2 miesięcy. 

3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od spełnienia 

kryteriów, o których mowa w ust. 4. 

4. Przy ustaleniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczycieli lub jego wysokości uwzględnia się: 

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów; 

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach 

działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym; 

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw od-

powiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właści-

wych postaw moralnych i społecznych; 

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom; 



5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich po-

trzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świad-

czącymi pomoc socjalną; 

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych; 

7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposo-

bu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-

nów i egzaminów w szkołach publicznych; 

8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szko-

le; 

9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnianego; 

11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; 

12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowanie we współpracy z 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi; 

13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatywy istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowi-

sku lokalnym. 

5. Przy ustaleniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 

4 i odnoszącymi się również do stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia 

niżej wymienionych kryteriów, a w szczególności: 

1) skuteczne zarządzenie szkołą, zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy; 

2) właściwą współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę; 

3) współdziałanie z organami szkoły i związkami zawodowymi; 

4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej; 

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym; 

6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej; 

7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy; 

8) meteoryczne i życzliwe załatwiane spraw osobowych i pracowników oraz spraw uczniowskich i ich 

rodziców; 

9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych; 

10) promocja szkoły na zewnątrz. 

§ 7. 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy 4 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

2. Dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 20% otrzymywanego przez nauczyciela, dyrektora lub 

wicedyrektora wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznawania, uwzględniając poziom spełniania 

warunków, o których mowa w § 6, dla nauczycieli oraz wicedyrektora ustala dyrektor, a w stosunku do 

dyrektora – Wójt Gminy Radzanowo. 

Rozdział VI 

Dodatki funkcyjne 

§ 8. 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie z 

tabelą dodatków funkcyjnych stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przyznaje: 

1) dla dyrektora – Wójt Gminy Radzanowo; 

2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych - dyrektor. 



§ 9. 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy/oddziału przysługuje miesięczny dodatek w 

wysokości: 

1) 52,00zł w klasach/oddziałach liczących do 20 uczniów/wychowanków 52,00zł w klasach/oddziałach li-

czących do 20 uczniów/wychowanków; 

2) 58,00zł w klasach/oddziałach liczących 21 i więcej uczniów/wychowanków, klasach wyrównawczych, z 

zastrzeżeniem ust. 2.58,00zł w klasach/oddziałach liczących 21 i więcej uczniów/wychowanków, kla-

sach wyrównawczych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Nauczycielowi przedszkola przysługuje jeden dodatek za wychowawstwo niezależnie od liczby oddzia-

łów i liczebności grupy, w których prowadzi zajęcia wysokości 58,00zł. 

§ 10. 

Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 

36,00zł. za każdego nauczyciela powierzonego opiece. 

§ 11. 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło 

pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub 

sprawozdaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - 

od tego dnia. 

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi do pierw-

szego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora z 

przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 

Rozdział V 

Dodatki za warunki pracy 

§ 12. 

1. Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążli-

wych warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od: 

1) stopnia trudności oraz uciążliwości realizowanych prac lub zajęć; 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o który mowa w ust. 1. 

§ 13. 

1. Nauczycielom przysługują miesięczne dodatki za trudne warunki pracy: 

1) Nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia w klasach łączonych przysługuje dodatek w 

wysokości: 

a) 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach (oddziałach godzinę nauczania, je-

żeli klasa) oddział w wyniku łączenia liczy do 15 uczniów, 

b) 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach/oddziałach godzinę, jeżeli kla-

sa/oddział w wyniku łączenia liczy 16 i więcej uczniów, z zastrzeżeniem pkt 2. 

2)  Wymienione w pkt 1b dodatki przysługują: 

a) w klasach I-III za łączone godziny zajęć w ramach edukacji: plastycznej, muzycznej, technicznej i 

ruchowej, jeżeli w wyniku łączenia klasa/oddział liczy więcej niż 18 uczniów, 

b) w klasach IV-VI za łączone godziny plastyki, muzyki, techniki, wychowania fizycznego, godziny do 

dyspozycji wychowawcy, religii, jeżeli w wyniku łączenia klasa/oddział liczy więcej niż 18 uczniów. 

2. Przy ustaleniu prawa nauczyciela do otrzymania dodatków wymienionych w punkcie 1 bierze się pod 

uwagę liczbę uczniów/wychowanków w klasach/oddziałach, które ze względu na swą liczebność uległy 

połączeniu, wynikającą z projektu organizacyjnego szkoły/przedszkola na dany rok szkolny zatwierdzo-



nego przez organ prowadzący, a nie liczbę uczniów/wychowanków faktycznie obecnych w dniu prze-

prowadzenia zajęć w szkole/przedszkolu. 

3. Nauczycielom szkół, przedszkoli, którzy prowadzą nauczanie indywidualne przysługuje dodatek w wyso-

kości 25% stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną z tym uczniem godzinę nauczania w domu 

ucznia. 

4. Nauczycielowi języka polskiego i matematyki za analizę i ocenę prac uczniowskich począwszy od czwar-

tej klasy szkoły podstawowej przysługuje dodatek w wysokości 3,00zł za każdą godzinę języka polskiego 

i matematyki przydzieloną w ramach stałych prac i obowiązków wynikających z organizacji pracy szkoły. 

5. Nauczycielom przedszkoli prowadzącym zajęcia w grupie najmłodszej mieszanej w przedszkolu przysłu-

guje dodatek w wysokości 3,00zł stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną w tej grupie godzinę – bez 

pomocy dodatkowej osoby. 

§ 14. 

1. Za pracę w warunkach uciążliwych, z zastrzeżeniem ust. 2, uznaje się realizowanie zajęć wymienionych 

w § 14 i prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o 

których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie 

kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia 

konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieży 

powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mo-

wa § 32 ust. 1 rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w 

sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328). 

2. Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach określonych w ust. 1 przysługuje dodatek w wysokości usta-

lonej dla odpowiedniej kategorii za trudne warunki pracy. 

Rozdział VI 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i 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 jego miesięczną liczbę 

godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. 

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 tych warunkach, przez miesięczną liczbę godzin realizowane-

go 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 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 

godziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z 

przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z: 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów; 

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy; 

3) trwającą nie dłużej niż tydzień, chorobą dziecka nauczanego indywidualnie; 

4) rekolekcjami; 

5) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej; 

6) oddelegowaniem do udziału w pracy komisji nadzorującej przebieg sprawdzianu/egzaminu w innej 

szkole, 

traktuje się jak godziny faktycznie odbyte. 



5. 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 tygodni-

kach, 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 

1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej nie-

obecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. 

6. Nauczycielowi zajmującemu kierownicze stanowisko za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymia-

rowych w tygodnikach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela 

lub dni ustawowo wolne od pracy, przyjmuje się jego obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć po 

uwzględnieniu przysługującej zniżki pomniejszony o 1/n tego wymiaru, gdzie n stanowi liczbę dni w ty-

godniu w jakich ten nauczyciel realizuje swoje godziny podzielone w arkuszu organizacyjnym, za każdy 

dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. 

7. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie, ustalona na podstawie pkt 5 i 6 

nie może być większa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w arkuszu or-

ganizacyjnym. 

§ 16. 

Nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone 

w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe. 

Rozdział VII 

Wysokość podwyższonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów 

§ 17. 

Wysokość podwyższonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów, o 

których mowa w art. 9a ust. 2 Karty Nauczyciela, realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, 

określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały. 

Rozdział VIII 

Wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród 

§ 18. 

1. Sposób podziału środków oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze określa odrębna uchwała. 

2. Wysokość nagród ustalają: 

1) dla nauczycieli - dyrektor ze środków pozostających w dyspozycji tego organu – w wysokości nie niż-

szej niż 850,00 złotych; 

2) dla nauczycieli i dyrektorów – Wójt Gminy Radzanowo ze środków pozostających w dyspozycji tego 

organu – w wysokości nie niższej niż 1.200,00 złotych. 

3. Nagrody wypłacane są w Dniu Edukacji Narodowej. Nagrody mogą być również wypłacane w czasie 

uroczystości z okazji obchodów jubileuszu lub święta szkoły lub w innych dniach – w szczególnie uza-

sadnionych przypadkach. W przypadku gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy, nagroda wypłacana 

jest w dniu poprzedzającym ten dzień. 

Rozdział XI 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 

§ 19. 

1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, przysługuje nauczycielski 

dodatek mieszkaniowy. 

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego 

do dodatku i jest wypłacany co miesiąc w wysokości: 

1) dla 1 osoby – 3%, 

2) dla 2 osób – 4%, 

3) dla 3 osób – 5%, 



4) dla 4 i więcej osób – 6%, 

najniższego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej. 

3. 

1) małżonka; 

2) rodziców nauczyciela pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu; 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 ro-

ku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponad gimnazjalnej, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia; 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące 

studentami, do czasu ukończeni studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku ży-

cia; 

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany nie-

zwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor Wójta Gminy Radzanowo w przypadku nie powiadomie-

nia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega 

zwrotowi. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, zamieszkującemu z nim stale, 

przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspól-

nie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek. 

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez 

wskazanego przez niego pracodawcę. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do 

zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. 

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

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; 

w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na 

czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawar-

ta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach. 

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny 

wniosek nauczycieli będącymi współmałżonkami. 

10. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy Radzanowo. 

11. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 

złożył wniosek o jego przyznanie. 

Rozdział X 

Przepisy końcowe 

§ 20. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo. 

§ 21. 

Traci moc uchwała nr XXX/198/08 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regula-

minu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegóło-

wych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania na-

uczycielskiego dodatku mieszkaniowego. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 marca 2009r. Nr 32, poz. 

717). 

§ 22. 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. i podlega ogło-

szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 

1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Jolanta A. Sochacka 

 

 

 

 

 


