
 

 

UCHWAŁA NR VI/97/2019 

RADY POWIATU W OLSZTYNIE 

z dnia 30 sierpnia 2019 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, w związku z art. 91d pkt 1 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 wynagrodzenia 

za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/257/2009 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 12 marca 2009 r. zmienionej uchwałą 

Nr XXXVI/393/2010 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 października 2010 r. oraz uchwałą Nr XXIII/318/2013 

Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 27 września 2013 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) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „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, a także w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olsztyński”. 

2) W załączniku Nr 1 do uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

a) § 3 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

„2. Fundusz na dodatki motywacyjne dla nauczycieli tworzy się od dnia 1 września 2019 roku do dnia 

31 grudnia 2019 roku w wysokości 200 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat dla każdego stopnia 

awansu zawodowego w danej szkole. Od dnia 1 stycznia 2020 roku w wysokości 130 zł miesięcznie 

w przeliczeniu na pełen etat dla każdego stopnia awansu zawodowego w danej szkole.” 
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„3. Fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół tworzy się jak w ust. 2” 

b) Traci moc ust. 2 § 5 

c) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może być wyższa niż 3 – krotność kwoty, o której mowa 

odpowiednio w § 3 ust. 2 i 3”. 

d) Traci moc § 13 

e) § 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 wysokości złotych 

miesięcznie 

1 2 3 4 

1. Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych: 

-liczących do 8 oddziałów, 

-liczących od 9 do 12 oddziałów, 

-liczących 13 i więcej oddziałów. 

 

750,- 

920,- 

1000,- 

 

900,- 

1400,- 

1400,- 

2. Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Olsztynie 

1000,- 1400,- 

3. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Żardenikach 

850,- 900,- 

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej dla Dzieci 

Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu 

Rehabilitacyjnym w Ameryce 

800,- 900,- 

5. Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Dywitach 

1000,- 1400,- 

f) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. Wysokość dodatku funkcyjnego wypłacanego wicedyrektorom lub innym nauczycielom zajmującym 

stanowiska kierownicze oraz nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy 

klasy, opiekuna stażu lub opiekuna oddziału przedszkola specjalnego określa poniższa tabela: 

Lp. Stanowisko Miesięcznie 

w złotych 

1. Wicedyrektor Zespołu Szkół 600,- 

2. Wicedyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 600,- 

3. Kierownik filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie 500,- 

4. Kierownik warsztatu szkolnego 500,- 

5. Kierownik szkolenia praktycznego 400,- 

6. Kierownik internatu/bursy liczącego: 

- do 50 wychowanków 

-powyżej 50 wychowanków 

 

350,- 

500,- 

7. Kierownik szkolnego schroniska młodzieżowego 500,- 

8. Kierownik w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach 500,- 

9. Kierownik wychowania zespołu pozalekcyjnego w Ameryce 500,- 

10. Nauczyciel wychowawca klasy i opiekun oddziału przedszkola specjalnego z wyłączeniem 

grup wychowawczych szkół specjalnych i placówek 

300,- 
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11. Nauczyciel opiekun stażu 80,- 

12. Wicedyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach 600,- 

13. Kierownik sekcji muzycznej Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach 300,- 

g) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. Wysokość dodatku za pracę w trudnych warunkach określa tabela: 

Lp. Rodzaj wykonywanej pracy Wysokość 

dodatku w zł 

1. Prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych - zajęć 

praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa 

120,- 

2. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć praktycznej nauki zawodu – w szkołach specjalnych 200,- 

3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach 

(oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych. 

330,- 

4. Prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz 

w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach) 

450,- 

5. Prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 200,- 

6. Prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, 

udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy 

logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom 

i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem 

i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

140,- 

3) Traci moc załącznik Nr 2 do uchwały. 

4) Dotychczasowy załącznik Nr 3 otrzymuje Nr 2. 

§ 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 obowiązująca od dnia 1 września 2019 roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie 

Jerzy Laskowski 
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