
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy obowiązującego od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, 
poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, 
poz. 917) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. 
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111); Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje : 
 

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązujący 
od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., stanowiący załącznik do uchwały.  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 



 
U Z A S A D N I E N I E 

 
 
Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz  
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) wprowadziła zmiany  
w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674, Nr 170, poz. 1218 ze zm.). 
Zmiana dotyczy równieŜ brzmienia art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela. Obecnie zgodnie z 
ww. przepisem organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, 
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od 
dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia:  

- wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz 
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 

- szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw; 

- wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela. 

 
W świetle art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela zadania i kompetencje organu 
prowadzącego określone w artykule 30 ust. 6 wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada 
powiatu, sejmik województwa. 
Zgodnie z art. 30 ust. 6a regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli. 
Przedstawiony w załączniku do uchwały Regulamin uzgodniony został w trakcie 
negocjacji przez członków Zespołu ds. uzgodnień powołanego Zarządzeniem  
Nr 445/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2008 r. ze związkami 
zawodowymi, które trwały od 20 października 2008 r. do 12 listopada 2008 r. – 
zakończonych podpisaniem w dniu 19 listopada 2008 r. przez strony Protokołu 
Uzgodnień. 
Projekt regulaminu sporządzony został na bazie regulaminu obowiązującego w 2008 r. i 
zawiera następujące zmiany tj.  
1) zmiana § 29 ust. 5 zwiększyć o 1 osobę ilość przedstawicieli WOś w komisji 
kwalifikacyjnej ds. nagród Prezydenta  
„ § 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„Przyznanie nagrody poprzedzone jest opinią Komisji Kwalifikacyjnej, powołanej przez 
Prezydenta Miasta Szczecin, w składzie: 
1) 7 przedstawicieli Wydziału wł. ds. oświaty 
2) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych działających w 
oświacie 
 2) na podstawie art. 49 ust. 2 i 3 KN (Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917) do kryteriów 
przyznawania nagród Prezydenta dodać w § 29 ust. 2 po słowie opiekuńczej – „w tym 
za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 
zajęć organizowanych przez szkołę” .  
Nowy § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„ Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin moŜe być przyznana z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej nauczycielom za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej 



i opiekuńczej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, którzy w szczególności:(…),  
Dopisać w § 29 ust. 2 pkt 1c po wyrazie wychowania – „z uwzględnieniem 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom” 
Nowy § 29 ust.2 pkt 1c otrzymuje brzmienie: 

c) „podejmują działalność innowacyjną w zakresie wdraŜania nowatorskich metod 
nauczania i wychowania z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, 
opracowują autorskie programy i publikacje związane z wykonywanym zawodem”, 

Dopisać w § 29 ust. 2 pkt 2 nowe brzmienie lit. c „c) prowadzą działalność mającą na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę”, 
Obecna lit. c, d,  staje się literą d, e. 

 
 3) § 27 - zwiększyć pulę na nagrody Prezydenta – z 1% planowanych rocznych 
wynagrodzeń osobowych na 1,2% 
 4) Zmiana § 29 ust. 3 „ Wysokość nagrody Prezydenta Miasta Szczecin ustala się  
w wysokości 3 000 złotych. (jest 2 500 zł).  
Zmiana § 29 ust. 8 (dodanie kwoty 5000 zł,) 
 - „Prezydent Miasta Szczecina moŜe przyznać nauczycielowi nagrodę specjalną z 
własnej inicjatywy do wysokości 5 000 zł w szczególnie uzasadnionych 
okolicznościach. W tym przypadku przyznanie nagrody nie jest opiniowane przez 
Komisję Kwalifikacyjną.”  
 5) dodać w § 1 pkt. 5 „Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 257” - wynika ze zmiany 
rozporządzenia. 
 

Zwiększenie puli nagród Prezydenta Miasta z 1% planowanych rocznych 
wynagrodzeń osobowych na 1,2% wymaga zaangaŜowania dodatkowo około 380 000 
tysięcy złotych, z czego 20 % jest w dyspozycji Prezydenta Miasta, a 80% w dyspozycji 
dyrektorów jednostek oświatowych. 

 


