
UCHWAŁA  NR  LVI/1057/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 15 maja 2006 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 niektórych innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2006 r. 
do 31 grudnia 2006 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 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, 
poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, 
poz. 1845, Dz. U. z 2005 Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181,
poz. 1526) 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. 1806, 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); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje :

§ 1. W Regulaminie określającym 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 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 
XLVII/911/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2005 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 
2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 22 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków, w tym związanych z 

powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w 
szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych zadań,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
c) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz o sprawność pomocy dydaktycznych lub 

innych urządzeń szkolnych,
d) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej 

i opiekuńczo-wychowawczej,
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, 
f) zachowanie właściwej postawy etycznej i przestrzeganie dyscypliny pracy,
g) stałe podnoszenie kwalifikacji,
h) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku 

zawodowego;”

2) w § 22 ust. 1 skreśla się pkt 9;

3) § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 



„§ 23. 1. Przyznając dodatek motywacyjny nauczycielowi, któremu powierzono 
stanowisko dyrektora szkoły, dodatkowo uwzględnia się szczególnie efektywne wypełnianie 
zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w okresie poprzedzającym 
przyznanie dodatku, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) kierowania działalnością dydaktyczno-wychowawczą i sprawowania nadzoru 

pedagogicznego, w tym uzyskiwane efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej 
szkoły z uwzględnieniem jej specyfiki; 

2) efektów współpracy z radą szkoły, radą rodziców;
3) osiągnięć w działalności innowacyjnej; 
4) stwarzania warunków do samorządności i rozwoju zainteresowań uczniów 

(wychowanków) oraz efekty pracy pozalekcyjnej i środowiskowej; 
5) dbałości o warunki pracy i nauki;
6) przestrzegania prawa pracy i realizacji polityki kadrowej, prowadzenia spraw 

osobowych pracowników w tym dbałość o doskonalenie nauczycieli oraz 
kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich;

7) sprawowania nadzoru nad działalnością służb ekonomiczno-administracyjnych i 
gospodarczych w tym dbałości o stan techniczny obiektów, wyposażenia w pomoce i 
sprzęt oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych.” 

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


