
 
UCHWAŁA Nr LXIX/33/11 

 
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 

z dnia  5 lipca 2011 r.  
 

w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów  
placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego 

 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 5 ust.1 Regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za pracę w warunkach trudnych i uciąŜliwych, 
nagród oraz innych składników wynagrodzenia, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
167/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca 2009 r.  uchwala się, co następuje: 
 
 

§1. Ustala się dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych dodatek funkcyjny                      
w następującej wysokości: 

1) Pani Marzena Adamczyk – KsiąŜek – Dyrektor Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku przy             
ul. Myśliwskiej 2 – 80 %, 
2) Pani Kazimiera Wysocka – Dyrektor Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie 
przy ul. Piłsudskiego 22 – 80 %, 
3) Pani Wiesława Zackiewicz – Dyrektor Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki                
i Wychowania „13” w Otwocku przy ul. Komunardów 10 – 80%. 

 
§2. Dodatek przyznaje się na okres od dnia 01.07.2011 r. – 31.12.2011 r. 

 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 
§4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

   Przewodnicząca Zarządu             Członek Zarządu 
    Bogumiła Więckowska                                                   Grzegorz Michalczyk  

1. ................................................                                              4. ........................................ 
              Wicestarosta                            Członek Zarządu 

      Mirosław Pszonka          Krzysztof Szczegielniak  
2. ...............................................                                               5. ............................................. 

        Członek Zarządu 
          Janusz Budny  

3. ............................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie  

 
Okres przyznania dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych dodatku 

funkcyjnego upływa 30.06.2011 r. 
W związku z powyŜszym konieczne jest podjęcie decyzji w sprawie wysokości dodatku 

funkcyjnego dla dyrektorów całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych zgodnie              
z uchwalonym przez Radę Powiatu regulaminem określającym wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
pracę w warunkach trudnych     i uciąŜliwych, nagród oraz innych składników wynagrodzenia. 

Zgodnie z powyŜszym regulaminem wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów wynosi 
od 30% do 100%. 

Wysokość przyznanych dodatków funkcyjnych dla dyrektorów została określona po 
uwzględnieniu specyfiki placówek oraz wykonywanych przez nie zadań. 

 
Dyrektor Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie: 
1. kieruje całodobową placówką opiekuńczą wychowawczą, 
2. jest to placówka socjalizacyjna z miejscami interwencyjnymi oraz wsparcia dziennego, 

przeznaczona dla 40 dzieci (24 miejsca socjalizacyjne, 6 miejsc interwencyjnych, 10 
miejsc wsparcia dziennego), 

3. dyrektor obejmuje opieką dzieci od 1 roku Ŝycia do 18 lat, 
4. oprócz realizacji postanowień sądu, dyrektor zobowiązany jest w sprawach dziecka                  

i rodziny kontaktować się z sądem, kuratorami, placówkami oświatowymi i opieki 
zdrowotnej, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami zajmującymi się 
statutowo pomocą dziecku  i rodzinie, 

5. dyrektor kieruje zespołem pracowniczym, który z zaangaŜowaniem, sumiennością oraz 
troską      o dziecko i rodzinę wykonuje powierzone obowiązki, 

6. dyrektor wyznacza kierunki pracy placówki, organizuje jej pracę, podejmuje działania 
mające na celu utrzymanie standardu opieki i wychowania. 

 
Dyrektor Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku: 
1. kieruje całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą, 
2. jest to placówka socjalizacyjna z miejscami wsparcia dziennego (30 miejsc 

socjalizacyjnych,      20 miejsc wsparcia dziennego), 
3. dyrektor obejmuje opieką dzieci od 10 roku Ŝycia do pełnoletności, a takŜe pełnoletnie,  

w tym dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, 
4. oprócz realizacji postanowień sądu, dyrektor zobowiązany jest w sprawach dziecka                  

i rodziny kontaktować się z kuratorami, placówkami oświatowymi i słuŜby zdrowia, 
ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami zajmującymi się statutowo 
pomocą dziecku i rodzinie, 

5. dyrektor kieruje zespołem pracowniczym, który jest zaangaŜowany w pracę na rzecz 
dzieci  i placówki.  

6. wychowawcy zatrudnieni w placówce (KN) są nauczycielami dyplomowanymi, 
7. dyrektor wyznacza kierunki pracy placówki, podejmuje działania mające na celu 

utrzymanie standardu opieki i wychowania. 
 

Dyrektor Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku: 
1. kieruje całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą, 
2. jest to placówka socjalizacyjna przeznaczona dla 25 wychowanków, 
3. dyrektor obejmuje opieką dzieci od wieku przedszkolnego do pełnoletności, 
4. oprócz realizacji postanowień sądu, dyrektor zobowiązany jest w sprawach dziecka                  

i rodziny kontaktować się z kuratorami, placówkami oświatowymi i słuŜby zdrowia, 
ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi oraz innymi 
instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą dziecku i rodzinie, 

5. dyrektor kieruje zespołem pracowniczym 



6. dyrektor wyznacza kierunki pracy placówki, podejmuje działania mające na celu 
utrzymanie standardu opieki i wychowania. 

 
 

Przewodnicząca Zarządu 
 
 Bogumiła Więckowska 

 


