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UCHWAŁA Nr XXXVI/393/2010 

Rady Powiatu w Olsztynie 

z dnia 21 października 2010 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunków wypłacania 

i wysokości dodatku mieszkaniowego, a także w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olsztyński. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 oraz 
art. 54 ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 17, poz. 95) oraz § 5-9 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. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), Rada Powiatu 
w Olsztynie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi: 
Międzyzakładową Organizacją Związkową Pracowników 
Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie i Porozumieniem 
Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego, uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XXII/257/2009 Rady Powiatu 

w Olsztynie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz szczegółowe warunki wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz warunków wypłacania 
i wysokości dodatku mieszkaniowego, a także w sprawie 
ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Olsztyński wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
  1) w załączniku Nr 1 stanowiącym regulamin określający 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Olsztyński: 

 
a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) szkole - należy 

przez to rozumieć szkoły i placówki, a także 
odpowiednio ich zespoły, placówki opiekuńczo-
wychowawcze oraz Powiatową Szkołę Muzyczną 
I stopnia w  Dywitach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Olsztyński”; 

 
b) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14 Dodatek funkcyjny, 

będący stałym składnikiem wynagrodzenia, 
wypłaca się miesięcznie z góry”; 

 
c) § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wysokość 

części stałej dodatku funkcyjnego, przy 
uwzględnieniu kryteriów wymienionych w ust. 1, 
określa kolumna 3 poniższej tabeli: 

 

Lp. Stanowisko 

Dodatek 
funkcyjny - 

część stała - 
miesięcznie 
w złotych 

Dodatek 
funkcyjny - 

część 
zmienna - 

do… 
miesięcznie 
w złotych 

1 2 3 4 

1. 

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych: 
- liczących do 8 oddziałów, 
- liczących od 9 do 12 oddziałów, 
- liczących 13 i więcej oddziałów. 

650,- 
820,- 
900,- 

900,- 
1 400,- 
1 400,- 

2. 
Dyrektor Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Olsztynie 

650,- 1 400,- 

3. 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Żardenikach 

750,- 900,- 

4. 

Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-
Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle 
Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu 
Rehabilitacyjnym w Ameryce 

700,- 900,- 

5. 
Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Dywitach 

650,- 900,- 

6. Dyrektorzy domów dla dzieci 650,- 900,- 

 
d) w § 16 pkt 8 tabeli otrzymuje brzmienie: 

 
Lp. Stanowisko Miesięcznie w złotych 

8. 

Nauczyciel wychowawca klasy 
z wyłączeniem grup 
wychowawczych szkół specjalnych 
i placówek 

150,- 

 
e) w § 22: 

- dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1; 
- dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Dodatek wypłaca 

się nauczycielowi w wysokości proporcjonalnej 
w zależności od ilości prowadzonych godzin zajęć”; 

 
  2) w załączniku Nr 2 określającym warunki wypłacania 

i wysokość dodatku mieszkaniowego nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Olsztyński: 

 
a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) szkole - należy 

przez to rozumieć szkoły i placówki, a także 
odpowiednio ich zespoły, placówki opiekuńczo-
wychowawcze oraz Powiatową Szkołę Muzyczną 
I stopnia w  Dywitach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Olsztyński”; 

 



 

b) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) dodatku 
mieszkaniowym - należy przez to rozumieć 
świadczenie wynikające ze stosunku pracy nie 
zaliczane do wynagrodzenia nauczyciela, którego 
wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego 
nauczyciela oraz miejscowości, w której nauczyciel 
jest zatrudniony”; 

 
c) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dodatek 

mieszkaniowy przyznaje się na wniosek 
nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny 
wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, 
z uwzględnieniem § 3 ust. 4”; 

 
  3) w załączniku Nr 3 określającym tryb i kryteria 

przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Olsztyński: 

 
a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) szkole - należy 

przez to rozumieć szkoły i  placówki, a także 
odpowiednio ich zespoły, placówki opiekuńczo-

wychowawcze oraz Powiatową Szkołę Muzyczną 
I stopnia w  Dywitach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Olsztyński”; 

 
b) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Termin 

składania wniosków o  nagrodę Starosty 
Olsztyńskiego, jak i dyrektora szkoły, upływa 
z dniem 15 września każdego roku”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu w Olsztynie. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia   
1 września 2010 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. d, który 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie 
Andrzej Sibierski 

 

 
 
 


