
UCHWAŁA NR X/322/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 10 września 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 2019 r. poz. 506 i poz. 1309) art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 
oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287), 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę 
dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół wynosi 20% osobistych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, określonych w rozporządzeniu, o którym 
mowa w ust. 1."

2) § 11 otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub 
wicedyrektora szkoły, wychowawstwo klasy, opiekę nad oddziałem przedszkolnym, sprawowanie 
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.”

3) 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 
4)nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 

430
100
300
300

§ 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 2019 r.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska
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