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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 w związku 
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, 
z 2021 r. poz. 4) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XLIII/1226/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r. 
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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 3783) zmienionej Uchwałą  
Nr IV/105/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2019 r. poz. 1594) oraz Uchwałą Nr X/322/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r.  poz. 5153) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Załączniku Nr 1 do regulaminu, określającego granice stawek dodatku funkcyjnego, lp. 1, pkt 4, 
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „4) zespołu szkół: ogólnokształcących, 
sportowych, szkolnictwa branżowego, specjalnych i szpitalnych liczącego: ”; 

2) w Załączniku Nr 1 do regulaminu, określającego granice stawek dodatku funkcyjnego, lp. 1,  
po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „  

 14) placówki doskonalenia nauczycieli 430 680 

” . 

3) w Załączniku Nr 1 do regulaminu, określającego granice stawek dodatku funkcyjnego,  
lp. 2 otrzymuje brzmienie: „ 

2. WICEDYREKTOR 

1) przedszkola, 

2) jednostek organizacyjnych 
wymienionych w lp. 1 od pkt. 2 
do pkt. 12, 

3) placówki doskonalenia nauczycieli. 
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”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-
pomorskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”,
organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną
strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze
regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33–34a ustawy;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy,

3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4
ustawy, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.
Wobec nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę

Miasto Szczecin obowiązującym aktem prawa miejscowego, który reguluje powyższe kwestie, jest Uchwała
Rady Miasta Szczecin Nr XLIII/1226/18 z 5 lipca 2018 r. W 2019 r. dwukrotnie zmieniono część zapisów
tego regulaminu na mocy:
- Uchwały Nr IV/105/19 z dnia 26 lutego 2019 r.,
- Uchwały Nr X/322/19 z dnia 10 września 2019 r.
26 stycznia 2021 roku Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwałę Nr XXV/744/21 w sprawie wyłączenia

z dniem 1 września 2021 r. placówki doskonalenia nauczycieli pod nazwą Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Szczecinie z zespołu szkół i placówek (ZCEMiP w Szczecinie) i uczynienia jej samodzielną
jednostką budżetową zarządzaną przez kierownika jednostki (dyrektora placówki). Dlatego
w Załączniku Nr 1 do regulaminu, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XLIII/1226/18 z 5 lipca
2018 r., planuje się wprowadzić kolejną zmianę polegającą na określeniu granicy stawek dodatku
funkcyjnego dla dyrektora, któremu z dniem 1 września 2021 r. zostanie powierzone stanowisko dyrektora
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz dla wicedyrektora tej placówki, jeśli Ośrodkiem
będzie kierować osoba niebędąca nauczycielem (taką możliwość przewidują przepisy §7 ust. 2 i 3
rozporządzenia z MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli).

W przedłożonym projekcie uchwały planuje się wprowadzić także zamiany w Załączniku Nr 1 do
regulaminu (Tabela dodatków funkcyjnych, lp. 2) polegające na doprecyzowaniu zapisów dotyczących nazw
oświatowych jednostek organizacyjnych, w których utworzono stanowisko wicedyrektora. Dotychczasowy
zapis w brzmieniu: „Wicedyrektor 1) przedszkola, 2) szkoły, placówki” jest mało precyzyjny, zwłaszcza
w kontekście takich oświatowych jednostek organizacyjnych jak: zespół szkół, poradnia psychologiczno–
pedagogiczna, specjalny ośrodek szkolno–wychowawczy, bursa szkolna, które — w myśl obowiązujących
przepisów prawa oświatowego — nie są ani przedszkolem, ani szkołą, ani placówką (są odrębnym bytem
organizacyjnym, wchodzącym w skład polskiego systemu oświaty). Proponuje się zatem zastąpić zapis
ujęty w Załączniku Nr 1 do regulaminu (Tabela dodatków funkcyjnych, lp. 2) w brzmieniu: „Wicedyrektor
1) przedszkola, 2) szkoły, placówki” na zapis w brzmieniu: „Wicedyrektor 1) przedszkola, 2) jednostek
organizacyjnych wymienionych w lp. 1 od pkt. 2 do pkt. 12, 3) placówki doskonalenia nauczycieli”.

W 2019 roku przeprowadzono drugi etap reformy oświatowej, w ramach którego zmieniono m.in.
nomenklaturę dotyczącą określania grupy szkół, w których prowadzi się kształcenie zawodowe. Odtąd
technika, branżowe szkoły I i II stopnia oraz szkoły policealne określa się mianem szkół szkolnictwa
branżowego, w których prowadzi się kształcenie zawodowe. Stąd zaistniała konieczność doprecyzowania
zapisu ujętego w Załączniku Nr 1 do regulaminu (Tabela dodatków funkcyjnych) lp. 1 pkt 4 w brzmieniu:
„4) zespołu szkół ogólnokształcących, sportowych, zawodowych i szpitalnych liczącego:” na zapis
w brzmieniu: „4) zespołu szkół: ogólnokształcących, sportowych, szkolnictwa branżowego, specjalnych
i szpitalnych liczącego:”. W związku z podjętą 30 czerwca 2020 r. przez Radę Miasta Szczecin Uchwałą
Nr XIX/595/20 w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1
w Szczecinie przy ul. Potulickiej 3 w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie, należało uwzględnić
w Załączniku Nr 1 do regulaminu (Tabela dodatków funkcyjnych) lp. 1 pkt 4 także granice stawki dodatku
funkcyjnego dla dyrektora ww. zespołu szkół specjalnych.

Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela planowane zmiany
w regulaminie przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli podlegały
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
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