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UCHWAŁA NR                   /2020 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia                   2020 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo 
Lubelskie 

Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512,1571 i 1815) oraz art. 30 ust. 1, 
6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) - Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XI/188/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 
2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 
6449) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 
„ w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze 
specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie”; 

2) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Uchwala się Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze 
specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały”; 

3) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
a) tytuł załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:  

„Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze 
specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie”, 

b) § 1 otrzymuje brzmienie: „Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego: 
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 

a) motywacyjnego, 
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b) funkcyjnego, 
c) za warunki pracy, 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

3) wysokość nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego 
funduszu nagród.”, 

c) uchyla się Rozdział V, 
d) po Rozdziale VI dodaje się Rozdział VI a w brzmieniu: 

 
„Rozdział Via 

 
Wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród 

 § 7a.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.  

2. Ze specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1, do 20 % środków tego 
funduszu przeznaczone jest na nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego, a do 
80 % tego funduszu przeznaczone na nagrody Dyrektora jednostki oświatowej. 

3. Wysokość Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego i Nagrody Dyrektora 
jednostki oświatowej obliczana jest jako procent minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra 
z przygotowaniem pedagogicznym, ustalonego przez ministra właściwego do spraw 
edukacji, obowiązującego 31 grudnia w roku poprzedzającym dany rok budżetowy, 
i wynosi: 
1) Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego co najmniej 120 % wynagrodzenia, 

o którym mowa w niniejszym ustępie, 
2) Nagroda Dyrektora jednostki oświatowej do 65 % wynagrodzenia, o którym mowa 

w niniejszym ustępie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego.  
 


