
(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 warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 
i art. 12 pkt 11 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, Nr 223, poz. 1458), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2 
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, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. 
z 2009 r. Nr 1, poz. 1); 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 warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw, stanowiący załącznik do uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/739/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2008 r. 
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. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia  
24 kwietnia 2009 r. 
 
 
 
 



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

 
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z dnia 
7 stycznia 2009 r. Nr 1, poz. 1) wprowadziła zmiany, które weszły w Ŝycie od 22 stycznia 
2009 r. 
Zgodnie z art. 36 ust. 6 KN organ prowadzący szkołę będącą jednostką samorządu 
terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określał corocznie 
dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulamin wynagradzania 
obowiązujący od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Zmiana wniesiona cyt. ustawą zniosła 
obowiązek corocznego ustalania regulaminu, ale wprowadziła obowiązek w kaŜdym roku 
kalendarzowym, w terminie do 31 grudnia, przeprowadzenia analizy poniesionych w danym 
roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do średnich wynagrodzeń oraz 
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego i wypłacania nauczycielom róŜnicy w przypadku nieosiągnięcia w danym roku 
średnich wynagrodzeń. Zgodnie z art. 4 ustawy do czasu uchwalenia przez organ 
prowadzący szkołę regulaminu w brzmieniu nadanym ww. ustawą stosuje się, nie dłuŜej 
jednak niŜ przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy budŜetowej tj. do dnia 23 kwietnia 
2009 r., regulamin obowiązujący w roku 2008. Biorąc pod uwagę powyŜsze proponuje się 
uchwalenie nowego regulaminu. 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 powołanych Zarządzeniem Nr 67/09 Prezydenta 
Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2009 r. ze związkami zawodowymi, które trwały 
od 23 lutego 2009 r. – zakończonych podpisaniem w dniu 2 kwietnia 2009 r. przez strony 
Protokołu Uzgodnień. 
Projekt regulaminu sporządzony został na bazie regulaminu podjętego uchwałą 
Nr XXIX/739/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2008 r. z następującymi zmianami: 
1) usunięto z § 1 słowniczek pojęć oraz zapisy uregulowane, zgodnie z kompetencjami, 

w innych przepisach prawa, 
2) zmieniono zasady wypłacania dodatków za warunki pracy (warunki trudne i uciąŜliwe) 

Dodatki przyznawane będą kwotowo dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, 
baza – wynagrodzenie zasadnicze z 2008 r. Dodano: ”Prowadzenie zajęć w oddziałach 
klas realizujących program „Międzynarodowej Matury” z przedmiotów objętych 
postępowaniem egzaminacyjnym”. 
Wyjątek: dodatek dla nauczycieli w klasach dwujęzycznych i realizujących 
„Mi ędzynarodową Maturę” – przyznawany będzie procentowo wg stawki godzinowej, 

3) zmieniono wysokość dodatku motywacyjnego: dla nauczycieli z 30% do 40%, 
dla dyrektorów z 50% na  60% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staŜysty 
z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonym 
w rozporządzeniu, 

4) zmieniono zasady przyznawania dodatków funkcyjnych – określono konkretne kwoty, 
a nie, jak dotychczas procentowo od wynagrodzenia nauczyciela staŜysty, kryterium – 
liczba uczniów. Wyjątek dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy – stawka 
procentowa od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staŜysty magistra 
z przygotowaniem pedagogicznym, 



5) uwzględniono postanowienia Rozstrzygnięcia Nadzorczego z dnia 13 stycznia 2009 r. 
znak: NK.4.MN.0911/2/09 tj.: 
- w § 20 ust. 2 zdanie pierwsze, wykreślić wyrazy „po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych działających na terenie szkoły”; 
- w § 29 ust. 1 pkt 1 wykreślić wyrazy: „i w przypadku, gdy kandydat jest członkiem 

związków zawodowych lub wskazał daną organizację związkową 
do reprezentowania jego interesów – właściwy związek zawodowy”; 

- w § 30 ust. 3 wykreślić wyrazy „i działające w szkole związki zawodowe”. 
 
Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli na poziomie zapewniającym 
moŜliwość realizacji art. 30 Karty Nauczyciela zostały zabezpieczone w budŜecie Miasta 
Szczecin. 
 


