
UCHWAŁA NR XXX/882/21 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 29 czerwca 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, z 2021 r. poz. 1038) art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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 oraz 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. 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3783) 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 zmienionej uchwałą 
nr IV/105/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
poz. 1594), uchwałą nr X/322/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego poz. 5153) oraz uchwałą nr XXVIII/810/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 
27 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2302) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie Miasta tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1,2% planowanych rocznych wynagrodzeń 
osobowych. 

2. W budżetach Miasta na lata 2021-2023 tworzy się specjalny fundusz nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 3,2 % planowanych 
rocznych wynagrodzeń osobowych.”; 

2) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z funduszu nagród, o którym mowa w § 14 ust. 1, środki w wysokości 80% przekazywane 
są do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody dyrektora szkoły, natomiast 20% tego 
funduszu pozostaje z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Szczecin. 

2. Z funduszu nagród, o którym mowa w § 14 ust. 2 środki w wysokości 30 % przekazywane 
są do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody dyrektora szkoły, natomiast 70 % tego 
funduszu pozostaje z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.”; 

3) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ Podziału 80% środków z utworzonego Funduszu Nagród pomiędzy poszczególne szkoły 
dokonuje się proporcjonalnie do udziału danej szkoły w planie wszystkich szkół ogółem. 
W latach 2021-2023 podziału 30 % środków z utworzonego Funduszu Nagród pomiędzy 
poszczególne szkoły dokonuje się proporcjonalnie do udziału danej szkoły w planie wszystkich 
szkół ogółem”; 

4) § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Środki przeznaczone na nagrody Prezydenta Miasta Szczecin w wysokości 20% utworzonego 
Funduszu Nagród przekazuje się po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Szczecin do 
szkół,w których zatrudnieni są nagrodzeni. W latach 2021-2023 środki przeznaczone na nagrody 
Prezydenta Miasta Szczecin w wysokości 70% utworzonego Funduszu Nagród przekazuje się po 
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podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Szczecin do szkół,w których zatrudnieni są 
nagrodzeni”; 

5) w § 17 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Prezydent Miasta Szczecin może przyznać nauczycielowi nagrodę specjalną z własnej inicjatywy 
do wysokości: 

1) 5 000 zł za wybitne zasługi dla szczecińskiej oświaty, 

2) 1 360 zł za zaangażowanie w realizację strategicznych celów rozwoju edukacji w Gminie 
Miasto Szczecin, w tym za prowadzenie zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć prowadzonych 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz za wspieranie uczniów 
po powrocie do nauki w trybie stacjonarnym. 

W tych przypadkach przyznanie nagrody nie jest opiniowane przez Komisję Kwalifikacyjną.”. 

§ 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. 

 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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