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

z dnia .................... 2022 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 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) i art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) 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 2021 r. poz. 1762, z 2022r. poz. 935), Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje: 

§ 1.   W Załączniku do Uchwały nr XLIII/1226/18 Rady Miasta  Szczecin z dnia  
5 lipca 2018r. 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 2019r. (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2019r. poz. 1594), Uchwałą nr X/322/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 
10 września 2019r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. poz. 5153), Uchwałą nr 
XXVIII/810/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2021r. poz. 2302), Uchwałą nr XXX/882/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 
29 czerwca 2021r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021r. poz. 3504) oraz Uchwałą nr 
XXXVIII/1040/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2022r. (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2022r. poz. 1274) w § 16 uchyla się ust. 2. 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

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

  
1. Przedmiot regulacji 

Niniejsza uchwała wprowadza zmianę do Załącznika do uchwały  
nr XLIII/1226/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018r. Przyczyną zmiany uchwały 
poprzez uchylenie ust. 2 w § 16 jest zmiana klasyfikacji budżetowej i wyodrębnienie 
wynagrodzeń osobowych nauczycieli z ogólnej puli wynagrodzeń, stąd nie ma konieczności 
ustalania procentowego udziału wynagrodzeń nauczycieli w ogólnej puli planowanych 
wynagrodzeń osobowych poszczególnych szkół na podstawie informacji  przekazanych ze 
szkół w formie sprawozdania  z zatrudnienia i  wynagrodzeń za I półrocze danego roku, biorąc 
pod uwagę wykonanie na dzień 30 czerwca.  Ustawodawca w przepisach art. 49 ust. 1 Karty 
Nauczyciela wskazuje, iż  dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
tworzy się fundusz nagród. 
 
Omówienie podstawy prawnej 

1. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) do wyłącznej właściwości rady gminy należy    
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 
2.  Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu 
sprawuje rada miasta. 
 
3. Zgodnie z art. 92 ust. 2 wstawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania 
powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. 
 
4. W myśl art. 49 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022r. poz. 935) w budżetach organów 
prowadzących szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych 
wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących 
szkoły i dyrektorów szkół i ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze środków 
pochodzących z ich budżetów. 
 
5. Zgodnie z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022r. poz. 935) w przypadku szkół i placówek prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego 
określone w art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, 
sejmik województwa. 

  
6. Niniejsza uchwała jako akt prawa miejscowego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1461) podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
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2. Konsultacje wymagane przepisami prawa 

Projekt uchwały został przesłany do uzgodnień czterem reprezentatywnym organizacjom 
związkowym,  
o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz. U.  
z 2022r.  poz. 854) : 
a) Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  

i Wychowania, ul. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin·  
b) Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, Oddział w Szczecinie, Aleja Papieża Jana Pawła II 

Nr 2,70-413 Szczecin, 
c) Komisji Okręgowej Pracowników Oświaty NSZZ ”Solidarność” 80, ul. Księżnej Dąbrówki 

10,71-826 Szczecin, 
d) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowego Pracowników Oświaty i Kultury  

w Szczecinie, ul. Dworcowa 19/415, 70-206 Szczecin. 
Wspominane organizacje związkowe przedstawiły następujące opinie: 
 

3. Uzasadnienie merytoryczne 

Niniejsza zmiana uchwały 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  polega na uchyleniu w  § 16 ust. 2 
w brzmieniu „ Procentowy udział, o którym mowa w § 15 ustala się na podstawie informacji 
przekazanych przez szkoły w sprawozdaniu z zatrudnienia i wynagrodzeń za I półrocze danego 
roku, biorąc pod uwagę wykonanie na dzień 30 czerwca danego roku.” Pozyskiwanie danych 
stało się zbędne, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i wprowadzeniem § 479 
„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”- organ prowadzący jest w posiadaniu tych danych,  
a wynikają one ze sprawozdań budżetowych na podstawie których można ustalić wysokość 
funduszu nagród dla nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych.  
 
Ocena finansowa 
Wprowadzona zmiana do regulaminu nie pociąga za sobą skutków finansowych.  
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