
                                                                             
                                                                                ZAŁ ĄCZNIK 

                                                                                                              do uchwały Nr XXXVIII/312/09 
                                                                                                          Rady Miejskiej w Kamieńsku  

                                                                                                              z dnia 22 kwietnia 2009 r. 
           

REGULAMIN 
 
określający wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Kamieńsk. 
 
Podstawa prawna: art. 54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 
97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 Nr 220, poz. 160, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 
158, poz. 1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1)). 

OGÓLNE 
 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliŜszego określenia o: 
 
1) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub   

placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk, 
 2) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 

jednostki, o której mowa w pkt 1 
 3) roku szkolnym – naleŜy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku 

do 31 sierpnia roku następnego, 
 4) klasie – naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę, 
 5) uczniu – naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka, 
 6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – naleŜy przez to rozumieć tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa w § 1 ust. 1 w/w rozporządzenia. 
 

DODATEK MIESZKANIOWY 
 

           § 1.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowo 
obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego 
stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

 
                   2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób 

w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie - 6%, 
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8%, 
3) przy trzech osobach w rodzinie - 10%, 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 12% 
    minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na dany rok 
    rozporządzeniem Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
    minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). 
 
         3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z 
nim zamieszkujących tj. osoby wymienione w § 1 ust. 3 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 16.05.2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 



zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 56 
poz. 585 z późn. zm.) 
 
        4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim 
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w   
ust. 2.  MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek. 
 
       5. Nauczycielowi 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 dyrektorowi Burmistrz. 
 
       6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi: 
 
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkaniowego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył 
wniosek o jego przyznanie. 
 

           7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a 
takŜe w okresach: 

 
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby    
    wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby zawarta była    
    umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca okresu, na  
    który umowa ta była zawarta, 
4) korzystania z urlopu wychowawczego.  
   
      8. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 
 
 
 
 
 


