
Uchwała Nr 198/XXXI/2005
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

Uchwała Nr 198/XXXI/2005
Rady Powiatu w Otwocku

z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków

do wynagrodzenia zasadniczego, oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla pracowników

pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i  art. 6a, art. 91 d pkt. l  ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) i § 5-10 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. z 2005 r. Nr 22, poz. 181)
Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin w brzmieniu określonym w załączniku Nr l do niniejszej uchwały ustalający:
1)  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy.
2) sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 126/XVII/2000 Rady Powiatu w Otwocku z dn.29 sierpnia 2000 r. w części dotyczącej
placówek opiekuńczo – wychowawczych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 198/XXXI/2005

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 20 maja 2005 r.

Regulamin

określający wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom dodatków za  wysługę  lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz innych składników wynagrodzenia.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z
2003 r. Nr 118, poz. l 112 z późn. zm.),
2)Rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
stycznia  2005r.  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 2005r. Nr 22 poz. 181).
3)placówce opiekuńczo – wychowawczej - naleŜy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w
art. l ust.1 pkt. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki,
4)pracownikach  pedagogicznych  -  naleŜy  rozumieć  przez  to  wychowawców  i  innych  pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt. 3.
5)Dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt 3.
6)wychowanku - naleŜy przez to rozumieć wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej,
7)tygodniowym obowiązkowym wymiarze  godzin  -  naleŜy przez  to  rozumieć  tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, ust 6 i ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział II.
Dodatek za wysługę lat.

§ 2.

1.Pracownikowi  pedagogicznemu  zatrudnionemu  w  placówkach  opiekuńczo  –  wychowawczych  powiatu
otwockiego  przysługuje  dodatek  za  wysługę  lat  w  wysokości  l  %  wynagrodzenia  zasadniczego
powiększonego  o  dodatek  motywacyjny  za  kaŜdy  rok  pracy,  wypłacany  w  okresach  miesięcznych
poczynając od czwartego roku pracy, z  tym Ŝe  dodatek ten nie  moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia
zasadniczego.
2.Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okres poprzedniego zatrudnienia



2.Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okres poprzedniego zatrudnienia
we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na
sposób ustania stosunku pracy (zakończone okresy zatrudnienia).
3.Pracownikowi  pedagogicznemu  pozostającemu jednocześnie  w  więcej  niŜ  w  jednym stosunku pracy
okresy  uprawniające  do  dodatku  za  wysługę  lat  ustala  się  odrębnie  dla  kaŜdego  stosunku  pracy  z
zastrzeŜeniem ust. 4 i 5. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się
okresu pracy w innym zakładzie  pracy,  w  którym pracownik jest  lub  był jednocześnie  zatrudniony.  Do
okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
4.Pracownikowi pedagogicznemu zatrudnionemu jednocześnie w kilku placówkach w wymiarze łącznie nie
przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za
wysługę lat w kaŜdej ze szkół, zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 2.
5.Pracownikowi pedagogicznemu będącemu nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który przeszedł
do pracy w urzędzie  administracji  rządowej, kuratorium oświaty,  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej, w
specjalistycznej  jednostce  nadzoru oraz  w organach sprawujących nadzór nad zakładami  poprawczymi,
schroniskami  dla  nieletnich  i  ośrodkami  diagnostyczno  –  konsultacyjnymi  na  stanowisko  wymagające
kwalifikacji  pedagogicznych,  zalicza się  do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat  w
placówce, w której pracownik otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska.
6.Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat  zalicza się okresy pracy
wykonywanej w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa obowiązującego wymiaru zajęć /czasu pracy/ oraz okresy
pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.
7.Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się takŜe inne okresy, jeŜeli z mocy
odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od której zaleŜą uprawnienia pracownicze.
8.Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu,  w którym nauczyciel  nabył prawo do dodatku lub wyŜszej  stawki  dodatku,  jeŜeli  nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub wyŜszej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca.
9.Dodatek za  wysługę  lat  przysługuje  pracownikowi  pedagogicznemu za  okres  urlopu dla  poratowania
zdrowia oraz  za dni, za  które  otrzymuje  wynagrodzenie,  chyba Ŝe  przepis  szczególny stanowi  inaczej.
Dodatek ten przysługuje  równieŜ  za dni  nieobecności  w pracy z powodu niezdolności  do pracy wskutek
choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
10.Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III.
Dodatek motywacyjny.

§ 3.

1.Pracownikowi  pedagogicznemu moŜe być przyznany dodatek motywacyjny w zaleŜności  od osiąganych
wyników pracy, w szczególności biorąc pod uwagę:
a)szczególne osiągnięcia wychowawcze i opiekuńcze,
b)jakość świadczonej pracy,
c)zaangaŜowanie w realizację czynności wynikających z zadań placówki oraz zajęć i czynności związanych
z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
2.Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony i nie dłuŜszy niŜ trzy miesiące.
3.Wysokość  dodatku  motywacyjnego  dla  pracownika  pedagogicznego  oraz  okres  jego  przyznania,
uwzględniając poziom spełnienia  warunków, o których mowa w ust. 1 ustala  i  przyznaje  dyrektor, a  w
stosunku do dyrektora – Zarząd Powiatu.
4.Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5.Dodatek  motywacyjny  przyznaje  się  w  wysokości  od  5  do  30%  wypłacanego  wynagrodzenia
zasadniczego.
6.Przyznanie  dodatku  motywacyjnego  odbywa  się  wyłącznie  w  ramach  środków  finansowych
wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym placówki.

Rozdział IV.
Dodatek funkcyjny.

§ 4.

1.Pracownikowi pedagogicznemu, którego zatrudniono na stanowisko kierownicze w placówce przysługuje
dodatek funkcyjny:
a)dyrektorowi – w wysokości 30 % - 100 % wynagrodzenia zasadniczego,
b)wicedyrektorowi – w wysokości 15 % - 50 % wynagrodzenia zasadniczego,
2.Dodatek  funkcyjny  przysługuje  takŜe  pracownikom  pedagogicznym,  którym  powierzono  obowiązki
kierownicze w zastępstwie.
3.Wysokość dodatku funkcyjnego,  o  którym mowa  w ust.  1  i  2,  przyznaje  się  uwzględniając wielkość
placówki, liczbę wychowanków,  złoŜoność zadań wynikających z  zajmowanego stanowiska, wyniki  pracy
placówki oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich placówka funkcjonuje, ustala:
a)dla dyrektora – Zarząd Powiatu,
b)dla wicedyrektora – dyrektor placówki.
4.Prawo  do  dodatku  funkcyjnego,  o  którym mowa  w  ust.  1  powstaje  od  pierwszego  dnia  miesiąca
następującego  po  miesiącu,  w  którym  nastąpiło  powierzenie  stanowiska  kierowniczego,  a  jeŜeli
powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
5.Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w czasie urlopu
dla  poratowania  zdrowia,  w  okresach,  za  które  nie  przysługuje  wynagrodzenie  zasadnicze  oraz  od
pierwszego  dnia  miesiąca,  następującego  po  miesiącu  w  którym  nauczyciel  zaprzestał  zajmowania
stanowiska, pełnienia wychowawstwa lub funkcji  z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
6.Pracownikowi  pedagogicznemu  realizującemu  dodatkowe  zadania  przysługuje  dodatek  funkcyjny  w
następującej wysokości:
1) za funkcję opiekuna staŜu – wysokość dodatku ustalona w kwocie 30 zł. miesięcznie.
7.Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
8.Pracownik pedagogiczny moŜe otrzymywać dodatek funkcyjny nie  więcej  niŜ  z  tytułu pełnienia  dwóch
funkcji.

Rozdział V.
Dodatek za warunki pracy.

§ 5.

1.  Pracownikowi  pedagogicznemu  zatrudnionemu  w placówce  opiekuńczo  – wychowawczej  przysługuje
dodatek  za  pracę  w  warunkach  trudnych  oraz  w  warunkach  uciąŜliwych,  zgodnie  z  rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek



Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. 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 2005r. Nr 22, poz. 181).
2.Wysokość  dodatku,  o  którym mowa  w  ust.  l,  ustalona  zostaje  w  kwocie  200  zł.  miesięcznie  dla
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
3.Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
4.Za  pracę  w  trudnych  warunkach  uznaje  się  prowadzenie  przez  pracowników  pedagogicznych  zajęć
wychowawczych  bezpośrednio  z  wychowankami  lub  na  ich  rzecz  w  placówkach  opiekuńczo  –
wychowawczych.
5.Za pracę w warunkach uciąŜliwych uznaje się prowadzenie zajęć bezpośrednio z wychowankami lub na
ich rzecz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w przypadku, gdy w grupie wychowawczej znajduje
się  co  najmniej  jedno  dziecko  upośledzone  umysłowo  pod  warunkiem,  Ŝe  zajęcia  wychowawcze
prowadzone są według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.

Rozdział VI.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 6.

1.Za  godzinę  ponadwymiarową  uznaje  się  wyłącznie  przydzieloną  wychowawcy  godzinę  zajęć
wychowawczych  lub  opiekuńczych  powyŜej  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć
wychowawczych lub opiekuńczych.
2.Wynagrodzenie  za  jedną  godzinę  ponadwymiarową  wychowawcy  ustala  się  dzieląc  przyznaną
wychowawcy stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem motywacyjnym i za warunki pracy,
jeŜeli  praca  w  tej  godzinie  została  zrealizowana  w  warunkach  uprawniających  do  dodatku)  przez
miesięczną  liczbę godzin tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru godzin,  ustalonego dla  rodzaju zajęć
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
3.Wynagrodzenie za godziny doraźnych wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania pracownika
pedagogicznego, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
4.Dla wychowawców realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty
Nauczyciela  i  Uchwały Rady Powiatu w sprawie  ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
pracowników pedagogicznych placówek nie wymienionych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela, w tym równieŜ
pedagogów i  psychologów - wynagrodzenie  za jedną godzinę  doraźnego zastępstwa realizowanego na
zasadach, o których mowa w ust.  3, ustala  się  dzieląc przyznaną pracownikowi  stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem motywacyjnym i za warunki pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została
zrealizowana  w warunkach uprawniających do  dodatku) przez  miesięczną  liczbę  godzin  realizowanego
wymiaru godzin.
5.Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin wychowawcy, o której mowa
w ust. 2 i 4, uzyskuje się mnoŜąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin
w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się a co najmniej 0,5 godz. liczy się za pełną godzinę
6.Wynagrodzenie  za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie  przysługuje za
dni, w których wychowawca nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji
roku  szkolnego,  rozpoczynania  lub  kończenia  zajęć  w środku  tygodnia  oraz  za  dni  usprawiedliwionej
nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
zrealizować z przyczyn, leŜących po stronie pracodawcy, np.:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
3)chorobą dziecka  nauczanego indywidualnie, trwającą nie  dłuŜej  niŜ  tydzień,  traktuje  się  jak godziny
faktycznie odbyte.

7.  Dla  ustalenia  wynagrodzenia  za  godziny ponadwymiarowe  w tygodniach,  w których przypadają  dni
usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach,
w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych przyjmuje się  tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub
ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe być jednakŜe większa
niŜ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 7.

Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 8.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 9.

Pracownikom  pedagogicznym,  którzy  w  dniu  wolnym  od  pracy  realizują  zajęcia  wychowawcze  lub
opiekuńcze, a  nie  otrzymują za ten dzień innego dnia  wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za
kaŜdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 10.

1.Środki  na  nagrody  w  ramach  specjalnego  funduszu  nagród  dla  pracowników  pedagogicznych
zatrudnionych w placówkach opiekuńczo  – wychowawczych w wysokości  1% planowanych środków na
wynagrodzenie osobowe planuje dyrektor w rocznym planie finansowym placówki, z tym, Ŝe:
1)0,8  %  środków  funduszu  przeznacza  się  na  nagrody  przyznawane  przez  dyrektora  pracownikom
pedagogicznym,
2)0,2 % środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez organ prowadzący.
2.Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 moŜe ulec zwiększeniu w miarę posiadanych środków.
3.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
4.Przyznanie pracownikowi  pedagogicznemu nagrody uzaleŜnione jest od szczególnych osiągnięć w pracy
wychowawczej i opiekuńczej.
5.Nagrody  pracownikom  pedagogicznym  zatrudnionym  w  placówkach  opiekuńczo  –  wychowawczych
przyznają:
1)ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – dyrektor zgodnie z regulaminem wewnętrznym placówki,
2)ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – Starosta.


