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REGULAMIN 
 

określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 

 
§ 1 

 
1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, 

zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć                
w szkole położonej na terenie wiejskim oraz mieście liczącym do 5 tysięcy mieszkańców 
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy w wysokości do 7% średniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, 
uzależniony od liczby członków rodziny: 

1) jedna osoba – 4% 
2) dwie osoby – 5% 
3) trzy osoby – 6% 
4) cztery i więcej osób – 7%. 
 

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim 
zamieszkujących: 

 

♦ małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem, 
♦ rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, 
♦ pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do 

ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej 
albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, 

♦ pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące 
dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 26 roku  życia, 

♦ dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów. 
 

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 2, nauczyciel 
otrzymujący dodatek mieszkaniowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora 
szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – organ prowadzący szkołę. 
W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę              
o zmianie liczby członków rodziny, dodatki nieprawnie pobrane podlegają zwrotowi. 
 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale z nim 
zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. 
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 

 
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkalnego. 



 
 
 

§ 2 
 
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także         
w okresach: 
 

1) nieświadczenia 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 została zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach. 
 

§ 3 
 
1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli 

będących współmałżonkami. 
 
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje i ustala jego wysokość dyrektor szkoły, a dyrektorowi 

– Zarząd Powiatu. 
 
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono wniosek o jego przyznanie. 
 
 


