
UCHWAŁA Nr 89/XIX/08 

RADY GMINY BOGUTY – PIANKI 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, 

a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

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

2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późniejszymi zmianami), oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 - z późniejszymi zmianami), po prze-

prowadzeniu uzgodnień ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli, Rada Gminy uchwala, co na-

stępuje: 

§ 1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także 

zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powie-

rzono stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. 

w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 

pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 - z późniejszymi zmianami), zwane dalej „rozporządzeniem”. 

§ 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom: 

1) dodatku za uciążliwość pracy, 

2) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, 

3) nagród jubileuszowych, 

4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

5) zasiłku na zagospodarowanie, 

6) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, 

7) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę 

określają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela oraz przepisy roz-

porządzenia. 

§ 3. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjali-

stycznych reguluje przepis art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz. 239 - z późniejszymi zmianami). 

§ 4. Ustala się, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r., regulamin określający 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjne-

go, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz 

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, w brzmieniu określonym w za-

łączniku do uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego 

 

Przewodniczący Rady: 

Mirosław Murawski 

 

 

Załącznik 

do uchwały nr 89/XIX/08 

Rady Gminy Boguty – Pianki 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

 



REGULAMIN 

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodze-

nia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

§ 1. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla 

której organem prowadzącym jest Gmina Boguty - Pianki, 

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

mowa w pkt 1, 

3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia 

roku następnego, 

4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę, 

5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka, 

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia, 

7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. 

Nr 97, poz. 674 - z późniejszymi zmianami). 

Dodatek za wysługę lat 

§ 2. 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za 

każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że 

dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrud-

nienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez 

względu na sposób ustania stosunku pracy (zakończone okresy zatrudnienia). 

3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające 

do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, 

Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym 

zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego 

zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia. 

4. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach, w wymiarze łącznie nie przekraczającym 

obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w 

każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 2. 

5. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w urzędzie administracji 

samorządowej, na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawnia-

jących do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zaliczane do dodatku za wysługę lat w szkole, 

w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowanego stanowiska. 

6. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy 

wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz 

okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy. 

7. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy 

odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pra-

cownicze. 

8. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

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

nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w 

ciągu miesiąca, 

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

szego dnia miesiąca. 



9. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, 

za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysłu-

guje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź ko-

nieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które na-

uczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

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

Dodatek motywacyjny 

§ 3. 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych wyników pracy, w szcze-

gólności za: 

1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 

2) jakość świadczonej pracy, 

3) ocenę pracy, 

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy, w granicach przyznanych, 

w planie finansowym szkoły, środków na wynagrodzenia. 

3. Zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego, w formie regulaminu, ustala dyrektor szkoły, a 

dla dyrektora Wójt Gminy. 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 40% jego wynagrodzenia zasadniczego. 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden 

rok. 

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

Dodatek funkcyjny 

§ 4. 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysoko-

ści od 300 do 600zł miesięcznie. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów 

i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warun-

ki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala dla dyrektora szkoły Wójt 

Gminy. 

§ 5. 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że 

nauczycielowi któremu powierzono: 

1) wychowawstwo klasy liczącej: 

a) do 10 uczniów - w wysokości 20zł, 

b) od 11 do 20 uczniów - w wysokości 25zł, 

c) powyżej 20 uczniów - w wysokości 30zł, 

2) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 25zł, 

§ 6. 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 4 i 5, powstaje od pierwszego dnia miesiąca nastę-

pującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub 

funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecno-

ści w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagro-

dzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 

zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie te-

go pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 



3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 4, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym 

mowa w § 5. 

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

Dodatek za warunki pracy 

§ 7. 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy, z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach 

określonych w § 8 i 9 rozporządzenia. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, za: 

1) prowadzenie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umy-

słowo w stopniu głębokim, 

2) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, 

3) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach lub grupach, w których przynajmniej 

1 dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego wynosi 2% wynagrodzenia zasadniczego na-

uczyciela na każde takie dziecko, nie więcej jednak niż 10% miesięcznie. 

3. Za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka w jego miejscu zamieszkania wysokość dodatku 

wynosi 25% stawki godzinowej nauczyciela realizującego zajęcia. 

§ 8. 

1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 7, ustala dla 

nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy. 

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

§ 9. 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycie-

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

dzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wycho-

wawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a ustawy 

wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi 

stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie 

została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizo-

wanego wymiaru godzin. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mo-

wa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem 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. 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. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie 

mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z: 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy, 

3) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień traktuje się jak godziny fak-

tycznie 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 tygo-

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

godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w ustawie, 



pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za 

każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 

ponadwymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże 

większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 

6. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak, jak za jedną godzinę ponadwymia-

rową. 

§ 10. 

Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 9, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 

§ 11. 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

§ 12. 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowa-

nych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym 

szkoły, z tym że: 

1) 50% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora, 

2) 50% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego. 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody 

uzależnione jest w szczególności od: 

1) posiadania wyróżniającej oceny pracy, 

2) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej. 

3. Nagrody nauczycielom przyznają: 

1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicz-

nej, 

2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - Wójt Gminy. 

§ 13. 

Nagrody, o których mowa w § 12 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 14. 

1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wy-

miaru godzin w szkołach na terenie gminy Boguty - Pianki i posiadającym kwalifikacje wymagane do 

zajmowania stanowisk nauczycieli, 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%, 

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 4%, 

3) przy trzech osobach w rodzinie - 5%, 

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 6% 

miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalanego przez Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej. 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela i wspólnie z nim zamieszkujących: 

współmałżonka oraz pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela - dzieci i rodziców. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek 

jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - 

Wójta Gminy. 



5. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub Wójta Gminy o zmianie liczby członków rodziny, 

nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 

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

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

określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek. 

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

których mowa w ust. 6, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrekto-

rowi - Wójt Gminy. 

8. 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. 

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, 

a także w okresach: 

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku społecznego, 

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

przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej 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. 

 

Przewodniczący Rady: 

Mirosław Murawski 

 

 

 

 


