
PROTOKÓŁ NR 14/2009 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

 odbytego w dniu 25 lutego 2009 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą 
obecności stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Jako zaproszeni 
goście w posiedzeniu brała udział Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu.  
 Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji – Zofia Winiarska.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Zapoznanie się z propozycjami zmian w regulaminie wynagradzania 

nauczycieli na rok 2009.  
4. WyraŜenie opinii w zakresie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych 

na rok 2009 oraz wypracowanie ewentualnych propozycji rozszerzających 
niniejszy kalendarz. 

5. Wypracowanie propozycji w zakresie form organizowania czasu wolnego 
dla młodzieŜy. 

6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:30 dokonała Przewodnicząca 
Komisji – Zofia Winiarska, witając zaproszonych gości i członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
Do treści protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 3 W tym punkcie Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu przedstawiła propozycję zmian w regulaminie wynagradzania 
nauczycieli na rok 2009.  
Swoje wystąpienie rozpoczęła od informacji, iŜ zaproponowane w regulaminie 
rozwiązania  zostały przygotowane przed nowelizacją ustawy – karta nauczyciela. 
Trwają negocjacje  płacowe z organizacjami zawodowymi w zakresie minimalnych 
wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych grup awansu zawodowego 
nauczycieli. Wysokość ta ma znaczenie dla budŜetu powiatu, albowiem wiąŜe się 



 2 

z podwyŜkami płac oraz przenosi się na kwoty poszczególnych dodatków  
uwzględnionych w proponowanym regulaminie.  
Zdaniem Radnego Krzysztofa Kopki brak jasnych zasad wypłacania planowanego 
dodatku wyrównawczego ma istotne znaczenie dla budŜetu powiatu, gdyŜ uszczupli 
istniejącą subwencję oświatową.   
 

Pierwsza zmiana dotyczy podwyŜszenia górnej stawki wysokości dodatku 
funkcyjnego. 
 § 5.1. Otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane 
w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej 
w poniŜszej tabeli: 

 
Tabela dodatków funkcyjnych 

 
 

L.p. Stanowisko kierownicze Miesięcznie w złotych 

1 2 3 

1 

 

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów 

 dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej 

- do 20 oddziałów 

- 21 do 30 oddziałów 

- 31 i więcej oddziałów  

 wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) 

 kierownik warsztatu szkolnego 

 kierownik szkolenia praktycznego 

 

 

         600 – 1.000 

         700 – 1.200 

         800 – 1.400 

         300 –   750 

         300 –   550 

         200 –   500 

 

2 Inne placówki 

 dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych  

 dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

 wicedyrektor Zespołu Placówek Specjalnych   

 kierownik internatu w Zespole Placówek Specjalnych  

 dyrektor Domu Dziecka  

 

600 - 1.000 

           300 - 700 

300 -750 

170 - 500 

230 - 800 

3 

 

Internaty 

 kierownik internatu 

 

200 - 600 
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Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ nauczycielom, którym powierzono:  
1) wychowawstwo klasy,  
2) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego,  
3)  sprawowanie funkcji opiekuna staŜu. 

 
Wysokość przysługującego dodatku funkcyjnego wynosi odpowiednio: 
1) za sprawowanie wychowawstwa klasy – 7% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela staŜysty z wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym, 
2) za sprawowanie funkcji doradcy metodycznego – do 30% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela, 
3) za sprawowanie funkcji opiekuna staŜu – 5% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela staŜysty z wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym. 
      Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje równieŜ nauczycielowi, któremu 
powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.  
Dodatek za warunki pracy. Za prowadzenie zajęć wychowawczych prowadzonych 
bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówce opiekuńczo-
wychowawczej - do 20 %.  
Kontynuując Dyrektor Jadwiga Majchrzak poinformowała, iŜ podjęto próbę 
wyjaśnienia problemu zgłoszonego przez Radnego Krzysztofa Kopkę, czy taki 
dodatek przysługuje równieŜ nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia wychowawcze 
z klasami ogrodniczymi. 
Na chwilę obecną jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie nie ma.  
  Kolejne zmiany wynikające z prowadzonych aktualnie negocjacji 
z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego obejmują:  

Dodatek za warunki pracy ustala się wysokość dodatku za trudne warunki pracy 
w odniesieniu do otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego: 
1)  dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznej – do 

7,5 % 
2) nauczycieli zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji zwierzęcej, 
produkcji  roślinnej i  mechanizacji rolnictwa - do 5 % 
3) nauczycieli zajęć dydaktycznych i wychowawczych, rewalidacyjno - 
wychowawczych i praktycznej nauki zawodu w szkołach specjalnych – do 15% 
4) wychowawców internatu w szkołach specjalnych  – do 20% 
5) za prowadzenie zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio 
z wychowankami lub na ich rzecz w placówce opiekuńczo-wychowawczej -do 20%. 

      Wysokość dodatku za pracę w warunkach uciąŜliwych ustala się w wysokości 
do 20 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. 

W budŜecie powiatu zachowuje się co najmniej 1% planowanego rocznego 
osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na:  
1) nagrody Starosty - 0,2% planowanego rocznego osobowego funduszu 
wynagrodzeń nauczycieli, 
2) nagrody dyrektorów szkół i placówek - 0,8% planowanego rocznego osobowego 
funduszu wynagrodzeń nauczycieli. 
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Nagrody przyznaje się corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzaleŜniona jest od stanu 

rodzinnego  nauczyciela i wynosi miesięcznie: 
1) dla 1 osoby  –    49 zł. 
2) dla 2 osób  –    63 zł 
3) dla 3 osób  –    77 zł. 
4) dla 4 osób i więcej  –  105 zł. 
Dyrektorzy placówek będą mieli obowiązek takiego kształtowania wynagrodzeń aby 
wynagrodzenie kaŜdego nauczyciela osiągnęło średnią wynagrodzeń. Nauczyciele, 
którzy nie osiągają średniej będą otrzymywali specjalne dodatki. Sprawozdania 
z wykonania tego obowiązku będą przesyłane między innymi Radzie Powiatu 
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.   
Kończąc swoje wystąpienie Dyrektor Jadwiga Majchrzak poinformował, iŜ 
proponowany regulamin został uzgodniony z  związkami zawodowymi 
funkcjonującymi w oświacie. 
Do przedstawionej treści regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009 uwag 
nie zgłoszono. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłoŜony 
regulamin. Stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na rok 2009 oraz wypracowanie 
ewentualnych propozycji rozszerzających niniejszy kalendarz. 
Członkowie komisji otrzymali w formie pisemnej  powyŜszy kalendarz. Stanowi 
on załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Omówienia poszczególnych jego elementów dokonała Pani Jadwiga Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Nawiązując do przedstawionego kalendarza Przewodnicząca Komisji Zofia 
Winiarska zaproponował uwzględnienie w kalendarzu i objecie patronatem Starosty 
Rawskiego inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego związanej z utworzeniem 
instytucji pn. Uniwersytet III Wieku.   
Uzgodniono, iŜ do tej kwestii Komisja powróci na kolejnym etapie realizacji 
przedmiotowej propozycji.  
Innych propozycji  do kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na rok 2009 
nie zgłoszono. 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony kalendarz imprez 
kulturalnych i sportowych na rok 2009.  
 
Ad. 5  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu 
obejmującego wypracowanie propozycji w zakresie form organizowania czasu 
wolnego dla młodzieŜy. 
Komisja zgodnie uznała, iŜ na wsparcie zasługują wszelki inicjatywy podejmowane 
przez placówki oświatowe i oświatowo-wychowawcze prowadzone przez Powiat. 
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Szczególnego wsparcia  wymagają propozycje organizacji  zbiorowych wyjazdów  
młodzieŜy szkolnej oraz współzawodnictwo sportowe.  
W zakresie oferty sportowej pewna poprawa nastąpi z chwilą oddania do 
uŜytkowania tzw. orlików, które w najbliŜszych latach powstaną w szkołach 
ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej. 
W innym zakresie, szczególnie w godzinach popołudniowych, wypracowanie 
propozycji organizacji czasu wolnego dla młodzieŜy leŜy w kompetencji 
samorządów gminnych, które posiadają stosowne placówki,  typu domy kultury, 
świetlice środowiskowe, ośrodki sportu i rekreacji, które przygotowują pewna ofertę 
dla młodzieŜy.  
 
Ad. 6 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, przewodnicząca obrad – 
Zofia Winiarska o godz. 15:30 dokonała zamknięcia wspólnego posiedzenia 
Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
Przewodnicząca Komisji  
   (-) Zofia Winiarska  


