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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2019 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349,
poz. 1432 i poz. 2500) 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 2018 r. poz. 967 i poz. 2245) 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 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub
wicedyrektora szkoły, wychowawstwo klasy, wychowawstwo oddziału przedszkolnego
w przedszkolu i szkole, sprawowania funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta,
opiekuna stażu lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje
dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.”
2) L.p. 4. w Załączniku Nr 1 - Tabela dodatków funkcyjnych, otrzymuje brzmienie:
4.

INNE STANOWISKA
1)doradca metodyczny, nauczyciel konsultant
2)opiekun stażu
3)wychowawca klasy, wychowawca oddziału
przedszkolnego w przedszkolu i szkole
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§ 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, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i poz. 2245)
w art. 30 ust. 6 zobowiązuje organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe do ustalenia regulaminu
określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
2)szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw,
3)wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, o ile
nie zostały one określone w Karcie Nauczyciela lub w odrębnych przepisach.
Zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
W dniu 5 lipca 2018 r. Rada Miasta Szczecin przyjęła uchwałę Nr XLIII/1226/18 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,
która weszła w życie z dniem 1 września 2018 r.
Ze względu na różną praktykę jednostek samorządu terytorialnego, rozbieżności w orzecznictwie
sądów a także niezmienione od 10 lat stanowisko MEN sprowodowało, że Gmina Miasto Szczecin za
pośrednictwem zewnętrznej kancelarii prawnej wystąpiła do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą
o zajęcie stanowiska w kwestii nauczycielskiego dodatku wychowawczego. W odpowiedzi
Ministertwo Edukacji uznało dopuszczalnosć przysługiwania dodatku funkcyjnego także
nauczycielowi w przedszkolu za sprawowanie powierzonej temu nauczycielowi funkcji wychowawcy
oddziału przedszkolnego. Zaznaczyć przy tym również należy, iż w związku z ww. rozbieżnościami
i nieścisłościami Gmina Miasto Szczecin mogła pozostawać w usprawiedliwionym przekonaniu, że
dodatek za wychowawstwo nie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych
w przedszkolach i szkołach.
Wobec powyższego oraz na wniosek związków zawodowych, dokonano renegocjacji zapisów
Uchwały Nr XLIII/1226/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r., w wyniku czego rozszerzono
katalog nauczycieli uprawnionych do otrzymywania dodatku funkcyjnego o wychowawców
oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach.
W dniu 30 stycznia 2019 r. został podpisany z przedstawicielami związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli protokół uzgodnień dotyczący brzmienia projektu uchwały zmieniającej.
Skutki finansowe wprowadzonych zmian do Regulaminu, wynikające z uwzględnienia dodatku
funkcyjnego dla nauczycieli wychowawców oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach
szacowane są na poziomie: w 2019 r. – 3 295 712,50 zł, w 2020 r. – 2 700 487,46 zł i w 20121 r. –
2 626 081,81 zł.
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