
- Projekt - 
Uchwała Nr L/…. /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26  sierpnia  2010 roku 

 
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/378/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 

26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych 
i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Wodzisławski określający wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy nauczycieli w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych”. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 91d 
pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.,  
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi  
nauczycieli, działającymi w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Wodzisławski 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zmienić Uchwałę Nr XXXII/378/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 marca 2009 
roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 
placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Wodzisławski określający wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy nauczycieli w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych” (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2009r. Nr 63, poz. 1398) 
w ten sposób, Ŝe w załączniku do uchwały § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„ 5. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się według poniŜszej tabeli: 
 

Miesięcznie w złotych Lp. Pełniona funkcja lub stanowisko 
od do 

1. Dyrektor szkoły wszystkich typów 
a) liczącej do 20 oddziałów, 
b) liczącej od 21 do 39 oddziałów, 
c) liczącej 40 oddziałów i więcej                                              

 
1.000,00 
1.100,00 
1.300,00 

 
1.700,00 
2.000,00 
2.500,00 

2.  Wicedyrektor szkoły wszystkich typów i kierownicy: 
a) liczącej do 20 oddziałów, 
b) liczącej od 21 do 39 oddziałów, 

 
800,00 
900,00 

 
1.300,00 
1.500,00 



c) liczącej 40 oddziałów i więcej, 
d) kierownik praktycznej nauki zawodu/szkolenia 

praktycznego 

1.000,00 
700,00 

1.800,00 
1.200,00 

3 Placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5) ustawy 
o systemie oświaty oraz zespoły tych placówek: 
a) dyrektor 
b) wicedyrektor 

 

 
 

1.100,00  
900,00 

 
 

2.500,00 
1.500,00 

4. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego: 
a) dyrektor 
b) wicedyrektor 
c) kierownik szkolenia praktycznego 
d) kierownik ds. szkolnych wyrobisk ćwiczebnych 

i szkolenia na terenie zakładu pracy, 
e) kierownik pracowni specjalistycznych 

 
1.300,00 
1.000,00 
700,00 

 
700,00 
700,00 

 
2.500,00 
1.800,00 
1.300,00 

 
1.000,00 
1.000,00 

5.  Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: 
a) dyrektor 
b) konsultant 

 
1.300,00 
800,00 

6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna: 
a) dyrektor 
b) wicedyrektor 

 
1.200,00 
700,00 

7. Opiekun staŜu za kaŜdego nauczyciela 50,00 
8 Wychowawca 100,00 
9. Nauczyciel – doradca metodyczny 500,00 
10. Kierownik placówki oświatowo – wychowawczej 700,00 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr L/… ../2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

 
 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/378/2009 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych 
i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Wodzisławski określający wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy nauczycieli w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych”. 

 
 
  Rada Powiatu Wodzisławskiego w dniu 24 czerwca 2010 roku podjęła Uchwałę               
Nr XLVIII/513/2010 w sprawie załoŜenia placówki oświatowo – wychowawczej o nazwie 
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy 
Kopernika 71 i utworzenia Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo – Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kopernika 71, dlatego teŜ istnieje potrzeba dokonania 
zmian w regulaminie wynagradzania nauczyli.  
W związku z tym, iŜ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. dr med. Alojzego 
Pawelca w Wodzisławiu Śląskim zostanie włączony w skład nowego zespołu naleŜy 
wprowadzić zmiany § 6 ust. 5  zawierający tabelę,  w której określone są dodatki funkcyjne 
dla nauczycieli. Proponuje się takŜe podwyŜszyć miesięczną wysokość dodatku dla 
wychowawcy z 90.00 zł do 100, 00 zł. 
 
 
       Naczelnik Wydziału 
                Oświaty 
 
        mgr Edyta Glenc   


