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Zbigniew Ofiarski 

Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe  

jako forma pomocy gminy na rzecz rodziny 

1. Wprowadzenie

W polskim ustawodawstwie uregulowano kilka rodzajów dodatków 

mieszkaniowych, których wspólnym celem jest wspieranie rodziny 

w zaspokajaniu elementarnych potrzeb mieszkaniowych, w tym związanych 

z eksploatacją zasiedlonego lokalu mieszkalnego. Zakres wsparcia bezpośrednio 

lub pośrednio nawiązuje do tzw. kryterium rodzinnego w prawnej konstrukcji 

dodatków mieszkaniowych. Nie tworzą one jednego i wewnętrznie spójnego 

systemu, co częściowo jest rezultatem wprowadzania ich do polskiego 

ustawodawstwa w różnych okresach i z uwzględnieniem odmiennych założeń 

koncepcyjnych. 

Należy podkreślić, że stosowane w Polsce dodatki mieszkaniowe mają różny 

status prawny i pełnią odmienne funkcje. Wydatki związane z wypłatą dodatków 

mieszkaniowych finansowane są zarówno ze środków budżetu państwa, 

jak i środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Wśród dodatków 

mieszkaniowych można wymienić takie, które są przyznawane według kryteriów 

dochodowych i z uwzględnieniem liczby osób tworzących gospodarstwo domowe 

oraz tzw. normatywu powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu mieszkalnego. 

Zasady ich przyznawania i wypłaty uregulowano w ustawie o dodatkach 

mieszkaniowych360. W katalogu dodatków mieszkaniowych są one 

najpowszechniejsze i stanowią formę pomocy skierowanej do osób znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej oraz jednocześnie legitymujących się 

określonym w ustawie tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego361. 

360 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 180), dalej u.d.m. 
361 A. Paduch, Uzyskanie dodatku mieszkaniowego w świetle przesłanek ustawy z 21.06.2001 r. 

o dodatkach mieszkaniowych, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 4, s. 70; B. Michalak, Zmiana tytułu 

prawnego do lokalu mieszkalnego a weryfikacja decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, „Nowe 

Zeszyty Samorządowe” 2012, nr 5, s. 79 i n. 
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Przy ustalaniu kwot takich dodatków mieszkaniowych uwzględnia się ponoszone 

przez gospodarstwo domowe wydatki związane z zajmowanym lokalem 

mieszkalnym362 (czynsz, opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej, 

zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za 

zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, inne opłaty za używanie lokalu 

mieszkalnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych  

i płynnych, wydatki stanowiące podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału). 

Dodatki mieszkaniowe przyznaje - na wniosek osoby uprawnionej - wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej, natomiast ich 

wypłata jest zadaniem własnym gminy. 

W katalogu dodatków mieszkaniowych występują również tzw. równoważniki 

pieniężne (ekwiwalenty) dla funkcjonariuszy określonych służb za brak lokalu 

mieszkalnego w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej,  

a także przysługujące za remont lokalu mieszkalnego lub domu. Prawo do 

równoważnika pieniężnego nie jest uzależnione od kryteriów dochodowych. 

Funkcjonariusz otrzymuje taki równoważnik, według stawki dziennej określonych 

przez ustawodawcę, ponieważ on sam lub jego małżonek nie posiada  

w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej tytułu prawnego do 

lokalu mieszkalnego lub domu, a także nie skorzystał on lub jego małżonek  

z pomocy finansowej przeznaczonej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. 

Równoważniki finansowe, po spełnieniu warunków określonych przepisami 

ustawowymi, przysługują: funkcjonariuszom Policji363, Państwowej Straży 

                                                           
362 M. Kober, Rozważania na temat interpretacji przepisu art. 7 ust. 3 ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych, „Casus” 2003, nr 1, s. 49 i n. 
363 Por. art. 91-92 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. poz. 1782  

z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 
r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania 

przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego  

(tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 192 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, 

odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1130 z późn. zm.).  
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Pożarnej364, Biura Ochrony Rządu365, Straży Granicznej366, Służby Więziennej367, 

Centralnego Biura Antykurupcyjnego368, Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

oraz Służby Wywiadu Wojskowego369, a także Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu370. Wypłata takich równoważników 

pieniężnych jest uzasadniana istotą stosunku służbowego funkcjonariuszy służb 

mundurowych. Ich służba wymaga dyspozycyjności, a więc należy zapewnić im 

                                                           
364 Por. art. 77-79 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.) ;rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej 

równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego (Dz.U. Nr 241, poz. 2033). 
365 Por. art. 79- 81 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (tekst jedn. Dz.U.  

z 2016 r. poz. 552 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

10 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania równoważnika 
pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu (Dz.U. Nr 58,  

poz. 539). 
366 Por. art. 95- 96 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. Dz.U.  

z 2016 r. poz. 1643 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży 

Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz 
szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia 

zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz.U. Nr 120, poz. 1028 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków 
przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku 

wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz.U. Nr 118, poz. 1014 z późn. zm.). 
367 Por. art. 178- 182 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz.U.  

z 2016 r. poz. 713 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r.  

w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu 
braku mieszkania (Dz.U. Nr 137, poz. 920); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 

2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej 

za remont lokalu mieszkalnego lub domu (Dz.U. Nr 142, poz. 955). 
368 Por. art. 93d ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst 

jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1310 z późn. zm.). 
369 Por. art. 65- 66 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 740 

z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie 

równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za 
remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz.U. Nr 175, poz. 1299); 

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie równoważników 

pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za remont 
zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz.U. Nr 175, poz. 1298). 

370 Por. art. 105- 106 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom 

Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (tekst 

jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1610); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz.U.  

Nr 98, poz. 1000). 
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warunki, w których ta dyspozycyjność będzie mogła być zrealizowana371. 

Równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy są wypłacane ze środków budżetu 

państwa, a więc nie zostaną poddane analizie prawnej w tym opracowaniu. 

Szczególnym rodzajem dodatku mieszkaniowego jest nauczycielski dodatek 

mieszkaniowy przyznawany z uwzględnieniem kryteriów branżowych, 

geograficznych oraz rodzinnych372. Przysługuje on nauczycielom zatrudnionym  

w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w szkołach 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W dalszej części 

opracowania zostaną poddane szczegółowej analizie zasady ustalania uprawnień, 

kształtowania wysokości nauczycielskich dodatków mieszkaniowych oraz ich 

wypłaty nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminy. 

Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe można uznać za szczególną formę 

udzielania pomocy finansowej przez gminę dla nauczyciela i jego rodziny. 

 

2. Geneza nauczycielskich dodatków mieszkaniowych 

W okresie II Rzeczypospolitej władze publiczne nie gwarantowały 

nauczycielom uprawnień do lokali mieszkalnych. Problem ten każdy nauczyciel 

musiał rozwiązać samodzielnie. Zgodnie bowiem z art. 26 ustawy z dnia 1 lipca 

1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli373 obowiązkiem nauczyciela było 

dokonanie wyboru stałego miejsca zamieszkania tak, aby mógł on podołać 

punktualnie wszystkim obowiązkom służbowym. Nauczyciel obowiązany był 

także podać do wiadomości bezpośredniego przełożonego adres swego 

zamieszkania i zgłosić każdą jego zmianę. 

Na mocy art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach 

nauczycieli374 zatrudnionym na terenie wszystkich wsi oraz na terenie osiedli  

i miast do 2.000 mieszkańców nauczycielom przysługiwało prawo do bezpłatnych 

                                                           
371 P. Szustakiewicz, Świadczenia pieniężne związane z prawem do lokalu mieszkalnego 

emerytów i funkcjonariuszy służb mundurowych w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Ius 

Novum” 2013, nr 3, s. 170. 
372 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379  

z późn. zm.), dalej u.k.n. 
373 Tekst jedn. Dz.U. z 1932 r. Nr 104, poz. 873 z późn. zm. 
374 Dz.U. Nr 12, poz. 63 z późn. zm. 
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mieszkań w miejscu pracy. Jednocześnie wprowadzono zastrzeżenie, według 

którego mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkołę mogły 

być zajmowane tylko przez pracowników zatrudnionych w szkole. W przypadku 

braku mieszkań w budynkach szkolnych lub gromadzkich prezydia rad 

narodowych obowiązane były do bezpośredniego zawierania umów o najem 

mieszkań dla nauczycieli z właścicielami mieszkań. 

W okresie obowiązywania ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karta praw  

i obowiązków nauczyciela375 ustawowo gwarantowano nauczycielom, 

zatrudnionym na terenie wszystkich wsi i osiedli oraz na terenie miast liczących 

nie więcej niż 2.000 mieszkańców, prawo do bezpłatnych mieszkań w miejscu 

pracy według stałych norm zaludnienia ustalonych dla właściwego miasta 

powiatowego i przeciętnego standardu mieszkań dla danej miejscowości. 

Włączenie wsi lub osiedla do miasta liczącego ponad 2.000 mieszkańców lub 

zaliczenie wsi lub osiedla w poczet miast albo zwiększenie się liczby 

mieszkańców w mieście do liczby ponad 2.000 - nie pozbawiało nauczyciela 

nabytego prawa do bezpłatnego mieszkania. Lokale mieszkalne w budynkach 

szkolnych i użytkowanych przez szkoły mogły być zajmowane tylko przez 

pracowników pozostających w służbie czynnej i zatrudnionych w szkołach.  

W przypadku braku mieszkań w budynkach szkolnych lub gromadzkich prezydia 

rad narodowych obowiązane były do bezpośredniego zawierania umów o najem 

mieszkań dla nauczycieli z właścicielami mieszkań w miejscu ich pracy, a gdy to 

nie było możliwe - w innej miejscowości umożliwiającej codzienny dojazd do 

pracy za zwrotem przez prezydium rady narodowej kosztów dojazdu. Jeżeli 

prezydium rady narodowej nie mogło dostarczyć nauczycielowi mieszkania,  

to było obowiązane wypłacać nauczycielowi odpowiedni dodatek. 

Podobne regulacje zawierał art. 54 u.k.n. (w brzmieniu pierwotnym), w którym 

gwarantowano, nauczycielom zatrudnionym na terenie wszystkich wsi oraz miast 

liczących nie więcej niż 5000 mieszkańców, prawo do bezpłatnych mieszkań  

w miejscu pracy według norm zaludnienia nie niższych od obowiązujących  

                                                           
375 Dz.U. Nr 16, poz. 114 z późn. zm. 
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i przeciętnego standardu mieszkań dla danej miejscowości. Włączenie wsi do 

miasta liczącego ponad 5000 mieszkańców lub zaliczenie wsi w poczet miast albo 

zwiększenie się liczby mieszkańców w mieście do liczby ponad 5000 nie 

pozbawiało nauczycieli nabytego prawa do bezpłatnego mieszkania. Jeżeli 

ówczesny terenowy organ administracji państwowej nie mógł zrealizować 

uprawnienia nauczyciela do bezpłatnego mieszkania w wyżej wskazany sposób 

lub też nauczyciel ten nie korzystał z przysługującego mu uprawnienia, organ ten 

był obowiązany wypłacić nauczycielowi odpowiedni dodatek. 

W każdym z wyżej wymienionych przypadków były to dodatki mieszkaniowe, 

chociaż ustawodawca nie stosował określenia „mieszkaniowy”.  

Jednak uwzględniając fakt, że ich wypłaty dokonywano wtedy, gdy nauczyciel nie 

mógł zrealizować swojego uprawnienia do bezpłatnego mieszkania, uzasadnione 

jest nazywanie tych dodatków „mieszkaniowymi”. Dopiero w wyniku nowelizacji 

art. 54 u.k.n., dokonanej z dniem 7 sierpnia 1996 r.376, wprowadzono do ustawy 

określenie „nauczycielski dodatek mieszkaniowy”, należny nauczycielom 

posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowisk nauczycieli, zatrudnionym 

na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców. 

 

3. Ustawowe rozwiązania dotyczące nauczycielskich dodatków 

mieszkaniowych 

Zgodnie z art. 54 ust. 1-3 u.k.n. nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim 

oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców ma prawo do lokalu mieszkalnego 

na terenie gminy, w której położona jest szkoła. Obowiązek realizacji tego 

uprawnienia nauczyciela należy do dyrektora szkoły i organu prowadzącego 

szkołę. Wyżej wymienionemu nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do 

zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek 

mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od jego stanu rodzinnego. 

Wysokość dodatku może być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, 

w której nauczyciel jest zatrudniony. Nie można natomiast wysokości dodatku 

                                                           
376 Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 87,  

poz. 396). 
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mieszkaniowego nauczyciela uzależnić od poziomu dochodów w jego rodzinie, a 

jedynie od stanu rodzinnego nauczyciela, a więc od liczby osób w jego rodzinie377. 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest dodatkiem socjalnym378,  

o czym wprost stanowi ustawodawca w art. 20 ust. 6 u.k.n., zgodnie z którym 

nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych,  

w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 u.k.n., do czasu 

wygaśnięcia stosunku pracy. Określenia „dodatek socjalny” użyto także w art. 73 

ust. 5 u.k.n., zgodnie z którym nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla 

poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń 

pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 u.k.n. 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy nie jest składnikiem wynagrodzenia, 

ponieważ nie został wymieniony w art. 30 oraz art. 32 u.k.n. Nie będąc formalnie 

składnikiem wynagrodzenia nauczyciela omawiany dodatek odpowiada pojęciu 

„różnego rodzaju dodatków”, stanowiącym przychód ze stosunku pracy, o jakim 

mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych379 i jest 

„przychodem z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy”380. Wliczany jest do 

podstawy wymiaru emerytury lub renty dla nauczyciela zatrudnionego w systemie 

oświaty i wychowania, przechodzącego na emeryturę lub rentę z tytułu 

niezdolności do pracy, co wynika z postanowień art. 88 ust. 2 u.k.n., chyba że po 

przejściu na emeryturę lub rentę nauczyciel korzysta z tego świadczenia. 

Pobieranie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie wyłącza 

możliwości otrzymywania dodatku mieszkaniowego na podstawie przepisów 

ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Uprawnienie do kumulowania uprawnień 

                                                           
377 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 8 maja 2013 r., NK-

II.4131.33.2013.AK, „Wspólnota” 2013, nr 11, s. 7; rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Małopolskiego z dnia 24 lutego 2010 r., PN.II.0911-38-10 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 62,  

poz. 397). 
378 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 23 grudnia 2008 r., NK.II.JS.0911-

195/08, LEX nr 493023. 
379 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). 
380 Wyrok SN z dnia 26 lipca 2006 r., III UK 4/06, Legalis nr 177945; wyrok SN z dnia 18 maja 

2006 r., III UK 154/05, Legalis nr 177977. 
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przez tę samą osobę do wyżej wymienionych dodatków mieszkaniowych 

potwierdza art. 54 ust. 6 u.k.n. W razie zbiegu prawa do nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego z prawem do dodatku przysługującym na podstawie przepisów 

ustawy o dodatkach mieszkaniowych, nauczycielowi spełniającemu wymagane 

warunki przysługują obydwa dodatki. 

Na podstawie delegacji sformułowanej w art. 54 ust. 7 u.k.n. organ 

prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa w drodze 

regulaminu wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 

szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad 

określonych w art. 54 ust. 3 u.k.n. W regulaminie nie można zatem wprowadzać 

innych niż stan rodzinny oraz miejscowość, w której nauczyciel jest zatrudniony 

kryteriów różnicujących wysokość nauczycielskich dodatków mieszkaniowych. 

Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli. Ustawowy zwrot „podlega uzgodnieniu” należy rozumieć jako 

obowiązek uzyskania opinii i wymiany poglądów wszystkich związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli na danym obszarze, pozostając 

jednocześnie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Współuczestnictwo 

określonych podmiotów, występujące we wskazanych formach, odnosi się do 

kształtowania treści aktów normatywnych w stadium prac przygotowawczych, 

jeszcze przed ich wydaniem381. Organ uchwałodawczy jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązany jest do każdorazowego uzgodnienia treści projektu 

regulaminu w sytuacji, gdy następnie ma być podejmowana uchwała w istotny 

sposób odbiegająca od poczynionych wcześniej uzgodnień. Jeśli zatem ma być 

wydana uchwała o treści odmiennej, z którą podmiot uprawniony, tzn. związek 

zawodowy nie został uprzednio zapoznany, to obliguje to organ gminy,  

wobec imperatywnego brzmienia przepisu ustawy Karta Nauczyciela,  

do ponownego zastosowania procedury uzgodnienia ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli382. Przyjęcie regulaminu bez uzgodnienia ze związkami 

                                                           
381 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., 

NK.3.4131.128.2015.KN, (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2284). 
382 Wyrok WSA z dnia 16 września 2009 r., IV SA/Wr 187/09, Legalis nr 286974.  
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zawodowymi jest działaniem sprzecznym z przepisami ustawy Karta Nauczyciela 

i stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności 

uchwały rady gminy. Dla tej oceny nie ma zaś znaczenia, czy rada gminy 

wiedziała, czy nie wiedziała o istnieniu pominiętego związku zawodowego. 

Nawet niezawiniona niewiedza organu uchwalającego regulamin nie mogłaby 

skutkować pozbawieniem związku zawodowego przysługującego mu z mocy 

ustawy prawa uzgadniania treści aktu prawnego dotyczącego jej członków383. 

Z przepisów ustawy wynika, że regulamin jest aktem regulującym kwestie 

związane ze stosunkiem pracy pewnej kategorii pracowników jednostek 

organizacyjnych danej jednostki samorządu terytorialnego, a więc nie spełnia 

wymogów, jakim powinny odpowiadać przepisy prawa miejscowego. Zawiera 

bowiem normy adresowane wyłącznie do kręgu podmiotów organizacyjnie 

podporządkowanych podmiotowi stanowiącemu i nie ma charakteru powszechnie 

obowiązującego384. Formułowany jest również pogląd odmienny, według którego 

regulamin można uznać za akt prawa miejscowego, a organem właściwym do jego 

wydania jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,  

gdyż samorządowe ustawy ustrojowe do ich kompetencji przekazują stanowienie 

prawa miejscowego. Uprawnienie organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego ma charakter wyłączny, co oznacza, że ten organ nie może 

przekazać innemu organowi, np. organowi wykonawczemu jednostki samorządu 

terytorialnego. Niedopuszczalne jest także upoważnianie organu wykonawczego 

jednostki samorządu terytorialnego lub dyrektorów szkół do uszczegółowiania 

postanowień regulaminu385. Kompetencję ustalenia regulaminu przypisano więc 

organowi prowadzącemu szkołę, a nie np. pracodawcy386. Wszelkie wątpliwości, 

które mogą pojawić się w tym zakresie, powinny usunąć postanowienia art. 91d 

pkt 1 u.k.n., według którego w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez 

                                                           
383 Wyrok WSA z dnia 24 czerwca 2008 r., III SA/Lu 164/08, Legalis nr 242381. 
384 J. Jagoda, Czy regulamin wynagradzania nauczycieli jest aktem prawa miejscowego? 

„Samorząd Terytorialny” 2001, nr 9, s. 32. 
385 S. Kania, Glosa do wyroków NSA: z dnia 2 lutego 2001 r., II SA 3057/00 oraz z dnia 20 marca 

2001 r., II SA 109/01, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 12, s. 65. 
386 A. Kisielewicz, Regulamin dotyczący wynagrodzenia nauczycieli, „Prawo Pracy” 2001, nr 12, 

s. 16. 
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jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego 

określone w art. 30 ust. 6 u.k.n. oraz art. 54 ust. 7 u.k.n. (przyjęcie regulaminu 

określającego wysokość nauczycielskich dodatków mieszkaniowych) wykonuje 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, a więc w analizowanej 

sytuacji organem tym jest rada gminy. 

Okres obowiązywania regulaminu może być swobodnie ustalony przez organ 

prowadzący szkołę. Ustawodawca nie wprowadza wymogu ustalania takiego 

regulaminu corocznie, a więc uchwalając regulamin można przyjąć ten akt na czas 

określony lub nieokreślony387. 

 

4. Analiza wybranych uchwał rad gmin w sprawach nauczycielskich 

dodatków mieszkaniowych 

Poddane zostały analizie wybrane uchwały podjęte w latach 2015-2017 z kilku 

zasadniczych powodów. Ustalone w nich kwoty dodatków mieszkaniowych są 

najbardziej aktualne z punktu widzenia możliwości finansowych gmin, a przyjęte 

w tych uchwałach rozwiązania odnoszą się do aktualnego stanu ustawodawstwa 

kształtującego status prawny nauczycieli wyznaczony przepisami ustawy - Karta 

Nauczyciela. Cechą charakterystyczną rozwiązań przyjmowanych w gminach  

w zakresie nauczycielskich dodatków mieszkaniowych jest kompleksowe 

regulowanie tych zagadnień, tzn. w jednej uchwale łącznie z pozostałymi 

kwestiami dotyczącymi wynagradzania nauczycieli388. W niektórych tylko 

przypadkach przyjmowana jest odrębna uchwała w sprawie zasad przyznawania  

i wypłaty nauczycielskich dodatków mieszkaniowych389. 

Każdy z tych sposobów uregulowania omawianej problematyki jest 

dopuszczalny, ponieważ ustawodawca nie wprowadza nakazu normowania 

nauczycielskich dodatków mieszkaniowych w odrębnej uchwale organu 

                                                           
387 Wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2010 r., I OSK 1246/09, LEX nr 594989. 
388 Np. uchwała nr XXX/217/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 października 2016 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 9240). 
389 Np. uchwała nr 0007.65.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2015 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 6798). 
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stanowiącego gminy. Nakazu takiego nie można wyinterpretować z postanowień 

art. 54 ust. 7 u.k.n. odsyłającego w tym zakresie do odpowiedniego stosowania 

art. 30 ust. 6 u.k.n. Rada gminy swobodnie zatem decyduje o tym,  

czy nauczycielskie dodatki mieszkaniowe ureguluje w jednej kompleksowej 

uchwale (wraz z innymi kwestiami dotyczącymi wynagradzania nauczycieli,  

a więc np. dodatkami funkcyjnymi, motywacyjnymi, za staż pracy, zasadami 

wynagradzania za dodatkowe godziny pracy, itd.), czy w uchwale poświęconej 

wyłącznie tym dodatkom. 

Ustawodawca, gwarantując nauczycielowi prawo do nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego, wprowadza wymóg zatrudnienia nauczyciela na terenie 

wiejskim lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców. Nie wymaga natomiast 

zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć w szkołach lub innych placówkach 

oświatowych. W wielu uchwałach wprowadzany jest jednak warunek, aby wymiar 

zatrudnienia nie był niższy niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach 

(placówkach oświatowych)390. Zamieszcza się także postanowienia,  

według których nauczycielski dodatek mieszkaniowy ulega proporcjonalnemu 

zmniejszeniu jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu 

pracy391. 

W art. 54 ust. 1 u.k.n. mowa jest ogólnie o zatrudnieniu nauczyciela, natomiast 

w delegacji sformułowanej w art. 54 ust. 7 u.k.n. upoważniono jednostkę 

samorządu terytorialnego prowadzącą szkołę do określenia wysokości 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego 

przyznawania i wypłacania. Trudno uznać, że modyfikowanie przez organ 

stanowiący gminy ustawowego kryterium zatrudnienia nauczyciela mieści się  

w określaniu „szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania” tego dodatku. 

Określanie minimalnego wymiaru zatrudnienia eliminuje z możliwości 

                                                           
390 Por. § 18 ust. 1 uchwały nr X/72/15 Rady Gminy Płaska z dnia 21 października 2015 r.  

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Płaska (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 3366) albo § 15 ust. 1 

uchwały nr XXX/217/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 października 2016 r. 
391 Np. uchwała nr XXVI/223/16 Rady Gminy Solina z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 2593). 
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otrzymywania ustawowo gwarantowanego nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego tych nauczycieli, którzy są w ogóle zatrudnieni w warunkach 

ustalonych w art. 54 u.k.n., ale wymiar ich zatrudnienia jest niższy od przyjętego 

w uchwale rady gminy. 

Miesięczne kwoty nauczycielskich dodatków mieszkaniowych  

w poszczególnych gminach są istotnie zróżnicowane (np. dla 1 osoby 20 zł lub 30 

zł lub 50 zł; dla 2 osób 30 zł lub 40 zł lub 60 zł). Regułą jest natomiast ustalanie 

tych dodatków z uwzględnieniem tylko czterech kwot, których wysokość zależy 

od stanu rodzinnego nauczyciela (odpowiednio dla: 1 osoby, 2 osób, 3 osób, 4  

i więcej osób). Wysokość tych kwot jest funkcją możliwości ich sfinansowania 

przez daną gminę. Istotne różnice w wysokości kwot nauczycielskich dodatków 

mieszkaniowych występują we wszystkich przedziałach wyznaczonych liczbą 

członków rodziny nauczyciela (np. 30 zł miesięcznie lub 80 zł miesięcznie  

w gospodarstwie domowym złożonym z 4 lub więcej osób). W niektórych 

przypadkach kwoty omawianych dodatków mieszkaniowych są względnie 

wysokie (np. dla jednej osoby w rodzinie - 52 zł; dla dwóch osób w rodzinie - 79 

zł; dla trzech osób w rodzinie - 105 zł; dla czterech i więcej osób w rodzinie - 131 

zł)392. Można także wskazać na przykłady ustalenia bardzo niskich miesięcznych 

kwot nauczycielskich dodatków mieszkaniowych (np. do 3 osób w rodzinie - 1 zł 

oraz dla 4 i więcej osób w rodzinie - 2 zł393 albo dla 1 osoby w rodzinie – 1 zł,  

dla 2 osób w rodzinie - 2 zł oraz dla 3 osób i więcej w rodzinie - 3,00 zł394). 

Niekiedy przyjmowana jest stała kwota dodatku, ale kwota przeznaczona do 

wypłaty jest zależna od liczby członków rodziny nauczyciela, np. wysokość tego 

dodatku wynosi 40 zł miesięcznie na każdego członka rodziny395. Mają również 

                                                           
392 Np. uchwała nr XV/105/2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 

wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Stare Miasto w roku 2016 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 8175). 

393 Np. uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Kraśnik z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 1176). 

394 Np. uchwała nr IX/56/15 Rady Gminy Urzędów z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 
obowiązującego na terenie Gminy Urzędów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 2105). 

395 Np. uchwała nr XVII/60/2015 Rady Gminy Bielawy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania 
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miejsce takie przypadki, w których rada gminy rezygnuje z uprawnienia do 

różnicowania wysokości dodatku i bez względu na liczbę osób w rodzinie 

nauczyciela ustala ten dodatek w jednakowej wysokości, np. 1 zł miesięcznie396. 

Wyjątkiem od zasady ustalania kwotowych stawek miesięcznych omawianych 

dodatków mieszkaniowych jest ustalanie tych dodatków w relacji do aktualnie 

obowiązującego zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, np. miesięczne kwoty dodatków: 

przy 1 osobie w rodzinie - 1% oraz przy 2 osobach i więcej w rodzinie - 1,5% 

zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym 

magistra z przygotowaniem pedagogicznym ustalonego corocznie  

w rozporządzeniu397 albo w relacji do średniego wynagrodzenia nauczyciela 

stażysty, o którym mowa w ustawie Karta Nauczyciela, np. przy 1 osobie  

w rodzinie - 1% tego wynagrodzenia oraz przy dwóch i więcej osobach w rodzinie 

- 3% tego wynagrodzenia398. Stosowany jest w ten sposób mechanizm okresowego 

waloryzowania kwot nauczycielskich dodatków mieszkaniowych. 

W ramach określania szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 

nauczycielskich dodatków mieszkaniowych rady gmin są uprawnione do 

różnicowania wysokości tych dodatków w zależności od stanu rodzinnego 

nauczyciela. Oznacza to nie tylko uwzględnianie liczby osób tworzących 

gospodarstwo domowe, ale również określanie, których członków rodziny 

                                                           
dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Bielawy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 433). 
396 Np. uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 kwietnia 2016 

r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,  

za wysługę lat, za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach, szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, 

podział specjalnego funduszu nagród, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Sokołów Podlaski (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 5029). 

397 Np. uchwała nr X/100/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 czerwca 2015 r.  

w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski oraz szczegółowych 

zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. 

poz. 3089). 
398 Np. uchwała nr XXVII/169/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2016 r.  

w sprawie: przyjęcia Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla 

nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 4017). 
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nauczyciela zalicza się do kategorii „osoby wspólnie z nim zamieszkujące”. 

Osobami wymienianymi w uchwałach gmin są najczęściej: współmałżonek  

(w niektórych przypadkach zastrzega się, że chodzi o współmałżonka, który nie 

posiada własnego źródła dochodów399); rodzice nauczyciela pozostający na 

wyłącznym jego utrzymaniu; pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu 

ukończenia przez nie szkoły, 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 wyższych, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia; dzieci niepełnosprawne,  

nie posiadające własnego źródła dochodów. Obok szerokiego zakresu pojęcia 

„rodzina nauczyciela” stosowane jest także bardzo wąskie rozumienie tego 

pojęcia, np. do członków rodziny zalicza się tylko nauczyciela, jego 

współmałżonka oraz dzieci do lat 18 wspólnie z nim zamieszkujące400. 

Unormowania o charakterze proceduralnym, zamieszczane w badanych 

uchwałach, dotyczą przede wszystkim określenia sposobu wszczęcia 

postępowania dotyczącego przyznania lub odmowy przyznania nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego. Omawiany dodatek jest przyznawany na wniosek 

nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących 

współmałżonkami. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły,  

a dyrektorowi szkoły - organ wykonawczy gminy401. Określany jest także moment 

początkowy, od którego przysługuje dodatek. Momentem tym jest najczęściej 

pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został 

                                                           
399 Np. uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę Świerzno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 705). 
400 Np. uchwała nr XVII/72/16 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 30 września 2016 r.  

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Kobylin-Borzymy (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 3799).  
401 Np. uchwała nr XXVI/127/2017 Rady Gminy Cieszków z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Cieszków (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  

z 2017 r. poz. 840). 
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wniosek o przyznanie dodatku402. Ustala się również sposób i terminy wypłaty 

przyznanych dodatków, np. wypłata następuje w okresach miesięcznych,  

ale z dołu w terminie wypłaty składników wynagrodzenia, które są płatne  

z góry403. 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania 

pracy przez nauczyciela, a także w okresie: pozostawania w stanie nieczynnym404; 

nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie; pobierania zasiłku  

z ubezpieczenia społecznego; korzystania z urlopu macierzyńskiego, 

rodzicielskiego lub wychowawczego; korzystania z urlopu dla poratowania 

zdrowia; odbywania służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej 

służby wojskowej (przypadku, 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 została zawarta)405.  

Niekiedy w uchwale zamieszcza się postanowienie, że wypłata przysługującego 

dodatku ulega zawieszeniu na okres urlopu bezpłatnego nauczyciela, dłuższego 

niż miesiąc kalendarzowy406. 

W badanych uchwałach często jest formułowany obowiązek, adresowany do 

nauczycieli pobierających nauczycielskie dodatki mieszkaniowe, niezwłocznego 

                                                           
402 Np. uchwała nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie 

regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 

wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 

obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  
a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 

przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4065). 
403 Np. uchwała nr XVII/115/2015 Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych  

w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę 

Chorkówka (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 448). 
404 Np. uchwała nr XXII/162/2016 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ciasna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 4251). 
405 Np. uchwała nr VII/69/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 listopada 2015 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Bargłów Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 4052). 
406 Np. uchwała nr IX/65/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Biesiekierz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 3009). 
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informowania dyrektora szkoły (jeżeli pobierającym dodatek jest dyrektor szkoły, 

to powinien niezwłocznie poinformować organ prowadzący szkołę) o zaistniałej 

zmianie liczby członków rodziny. Powiadomienie powinno nastąpić w formie 

pisemnej. W przypadku braku powiadomienia dyrektora szkoły lub organu 

prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane 

przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 

Standardowo w uchwałach zamieszczane jest postanowienie, według którego 

nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także 

nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w danej 

uchwale. Małżonkowie powinni wspólnie wskazać pracodawcę, który będzie im 

wypłacał dodatek. Ponadto ustala się, że nauczycielowi zatrudnionemu w kilku 

szkołach na terenie tej samej gminy przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany 

przez wskazanego przez niego pracodawcę407. 

W związku z tym, że ustawodawca nie wprowadza żadnych szczegółowych 

wymagań dotyczących posiadania przez nauczyciela określonego tytułu prawnego 

do zajmowanego lokalu mieszkalnego, również w uchwałach rady gmin wyraźnie 

postanawiają, że nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi 

niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu 

mieszkalnego408. 

W niektórych tylko uchwałach ustalany jest sposób planistycznego ujęcia 

środków finansowych niezbędnych do pokrycia wydatków z tytułu 

nauczycielskich dodatków mieszkaniowych. Środki na ten cel są określane  

                                                           
407 Np. uchwała nr 79/XIV/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica 
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 1167). 

408 Np. uchwała nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie 

regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Miłkowice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  

z 2016 r. poz. 3812); uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Siemkowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Siemkowice dodatków:  

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 347). 
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w planach finansowych poszczególnych szkół jako limity wydatków409, a więc są 

to środki budżetowe z uwagi na status prawny szkół prowadzonych przez gminy. 

Jeżeli w trakcie danego roku budżetowego potrzeby z tego tytułu będą większe, to 

organ prowadzący szkołę (tzn. gmina) może dokonać zwiększenia środków na 

wypłatę tych dodatków410. 

 

5. Uwagi końcowe 

W sytuacji, w której istnieją przesłanki określone w art. 54 u.k.n., gmina nie 

może odstąpić od podjęcia uchwały wprowadzającej regulamin przyznawania  

i wypłaty nauczycielskich dodatków mieszkaniowych. Ustawodawca nie 

precyzuje jednak granic tego obowiązku gminy, a w szczególności nie ustala 

minimalnych kwot takich dodatków ani częstotliwości ich wypłacania. Ogólnie 

tylko ustawodawca określa, że wysokość dodatku uzależniona jest od stanu 

rodzinnego nauczyciela, jednak sposób tego zróżnicowania pozostawia do 

swobodnego ukształtowania przez radę gminy. W związku z tym  

w poszczególnych gminach stosowane są różne metody różnicowania wysokości 

nauczycielskich dodatków mieszkaniowych, np. przyjmowane są kwoty dodatków 

zwiększające się wraz ze wzrostem liczby członków rodziny nauczyciela wspólnie 

z nim zamieszkujących albo ustalane są dodatki w jednakowej wysokości do 

określonej liczby członków rodziny nauczyciela (stały dodatek dla rodzin 

liczących od jednego do trzech członków), a w przypadku rodziny większej 

ustalany jest wyższy dodatek mieszkaniowy. Rady gmin mogą również ustalać 

dodatki w różnej wysokości w zależności od miejscowości, w której nauczyciel 

jest zatrudniony, jednak w praktyce nie korzystają z tego uprawnienia. 

Ustalanie przez rady gmin minimalnych stawek kwotowych nauczycielskich 

dodatków mieszkaniowych można interpretować w różny sposób. Mogą one być 

                                                           
409 Np. uchwała nr XXI/115/2016 Rady Gminy Krzymów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Krzymów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 5257). 

410 Np. uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz 
szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania 

i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r.  

poz. 8570). 
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efektem ograniczonych możliwości budżetowych finansowania tego zadania albo 

stanowić wyraz formalnego wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy przy 

zaangażowaniu jak najmniejszych środków budżetowych. Z drugiej strony jest 

wiele przypadków, w których gminy wypłacają względnie wysokie, w relacji do 

swoich możliwości budżetowych, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe.  

Zdarzają się również sytuacje, w których gminy dokonują racjonalizacji 

wydatków budżetowych poprzez obniżenie dotychczas obowiązujących stawek 

kwotowych nauczycielskich dodatków mieszkaniowych, np. w Gminie Pszczyna 

w 2016 r. zatrudniano 847 nauczycieli, z tego uprawnionych do otrzymywania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego było 320 nauczycieli zatrudnionych 

na terenie wiejskim, co przy obowiązującej wysokości dodatku mieszkaniowego 

generowało wydatki w wysokości 245.616 zł rocznie. Oceniono, że obecnie 

nauczycielski dodatek mieszkaniowy nie spełnia swojej pierwotnej roli. Motywem 

jego wprowadzenia było zachęcenie nauczycieli do podejmowania pracy  

w szkołach wiejskich, natomiast aktualnie nie ma takiej potrzeby, ponieważ szkoły 

wiejskie posiadają dobrze wykształconą kadrę oraz dobre warunki lokalowe. 

Uznano, że nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest więc dodatkiem,  

w nieuzasadniony sposób różnicującym nauczycieli. Gmina Pszczyna 

zaoszczędzone środki finansowe postanowiła wykorzystać na inne cele 

oświatowe, m.in. jako zabezpieczenie na dodatkowe zajęcia świetlicowe dla 

nauczycieli tracących pracę411. 

W Gminie Nowy Kawęczyn w 2015 r. na nauczycielskie dodatki 

mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie wydano kwotę 162.424 zł, a więc 1,65% 

wszystkich wydatków tego budżetu, które wyniosły 9.864.161 zł412. W budżecie 

Gminy Pabianice na 2017 r. na nauczycielskie dodatki mieszkaniowe oraz dodatki 

                                                           
411 Uchwała nr XXII/231/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 2939). 

412 Sprawozdanie Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania 

budżetu gminy Nowy Kawęczyn za rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2788). 
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wiejskie zaplanowano kwotę 39.352 zł, co stanowi 0,01% wszystkich wydatków 

tego budżetu w kwocie 39.907.318 zł413. 

Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej jednostki samorządu 

terytorialnego przeznaczają rocznie na nauczycielskie dodatki mieszkaniowe oraz 

dodatki wiejskie ok. 150 mln zł. Coraz częściej ocenia się, że uprawnienia do tych 

dodatków powinny być zredukowane lub nawet zniesione, a gminy w inny sposób 

mogłyby prowadzić lokalną politykę mieszkaniową. 

Prowadzone są dyskusje o zakresie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela,  

w tym o ewentualnej likwidacji różnych przywilejów, do których obok dodatków 

mieszkaniowych i dodatków wiejskich zalicza się także: prawo do lokalu 

mieszkalnego, do użytkowania działki gruntu szkolnego, zasiłek na 

zagospodarowanie. Zakłada się, że zmiana zostanie dokonana z poszanowaniem 

praw nabytych, co oznacza, że nauczyciele, którzy nabyli już określone 

uprawnienia i z nich korzystają, będą mogli zachować swoje uprawnienia. 

Problem ten ma jednak szerszy kontekst społeczny, bowiem ewentualna 

likwidacja przywilejów powinna dotyczyć także innych grup zawodowych,  

np. górników, kolejarzy, policjantów. W różnych grupach zawodowych 

przywileje mają postać np. deputatów węglowych, dodatkowych wynagrodzeń, 

bezpłatnych biletów na przejazd. 

 

HOUSING BENEFITS FOR TEACHERS AS A FORM OF MUNICIPALITY'S 

AID TO FAMILIES 

 

SUMMARY 

Housing benefits for teachers constitute a form of financial aid offered by 

municipalities to teachers and members of their families that live with them. 

General rules of providing the benefits are regulated by the provisions of the law 

- Karta Nauczyciela [The Teachers' Charter]. Teachers employed in schools 

situated in rural areas and towns with up to 5000 citizens may apply for the benefit. 
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The amount of the subsidy depends on the teacher's family situation and may be 

varied depending on the location of the employment. The municipality managing 

the school shall specify, by resolution, the amount of the teacher's housing benefit 

and specific rules of its granting and distribution. The housing benefit for teachers 

shall not be a component of the teacher's remuneration. It is a social benefit and 

simultaneously the teacher's income included in the base of the calculation of the 

pension or disability allowance. Receiving the teachers' housing benefits does not 

exclude the possibility of receiving a housing benefit pursuant to the provisions of 

the law on housing benefits. 

 

Key words: municipality, municipality budget, family aid, housing benefits 

for teachers


