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UCHWAŁA NR L/797/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 29 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r.
poz. 913 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. 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. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/357/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz.
Woj. Lub. Nr 88, poz. 1191, z 2015 r. poz. 302 i z 2016 r. poz. 1317), wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.)”,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) uczniu – należy przez to rozumieć także słuchacza i wychowanka,”
2. w § 5:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów przyznaje się na czas
określony – 6 miesięcy (każdorazowo w miesiącu wrzesień, marzec bieżącego roku szkolnego), biorąc pod
uwagę osiągnięcia za okres 6 m-cy poprzedzających przyznanie dodatku w wysokości od 100 zł do 300 zł.”
3. w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, przysługuje
dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ramach następujących przedziałów:
1) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. – od 1.700 zł do 2.300 zł,
2) Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – od 1.550 zł do 2.000 zł,
3) Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – od
1.000 zł do 1.500 zł,
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4) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście – od 1.300 zł do
2.000 zł,
5) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze – od 1.200 zł do 2.000 zł ,
6) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – od 1.300 zł do
2.300 zł,
7) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – od 1.300 zł do
2.300 zł. ”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Nauczycielom, realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje
dodatek funkcyjny, w tym z tytułu sprawowania funkcji:
1) wychowawcy klasy – w wysokości 130 zł,
2) opiekuna stażu – w wysokości 130 zł,
3) nauczyciela konsultanta – w wysokości 750 zł.”,
4. w § 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 6 nie przysługują:
1) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
2) w okresie zaprzestania pełnienia obowiązków związanych z dodatkiem począwszy od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel ich zaprzestał.”
5. w § 8 ust. 3 pkt 1 wyrazy „ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami „ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.)”,
6. w § 10 ust. uchyla się ust. 3,
7. uchyla się rozdział „Dodatek mieszkaniowy” obejmujący § 11 - § 17.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Czesław Fiedorowicz

