
PROJEKT 
 
 

UCHWAŁA NR .................................................. 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE 
z dnia ................................................................ 

 
w sprawie upoważnienia dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Rzeszowie 
 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), art. 30 ust. 10 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) oraz art. 
31 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r. poz. 1799), 

 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Upoważnia się Panią Izabelę Pyrę, dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie do zwiększenia minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego dla Pani Krystyny Wróblewskiej, nauczyciela-konsultanta 
Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie o kwotę 2.223,- zł 
na okres od dnia 13 listopada 2019 r. do dnia 12 listopada 2021 r. 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 13 listopada 2019 r. 
 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 30 ust. 10 zd. 2 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący może 
upoważnić dyrektora jednostki oświatowej w indywidualnym przypadku oraz 
w granicach ustalonego planu finansowego, do przyznania minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższego od ustalonego w przepisach 
dotyczących wynagrodzenia nauczycieli. 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego określona jest w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.). 

Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego jest konieczne w związku 
z wypełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora. 

Pani Krystynie Wróblewskiej wygasł mandat Posła Rzeczypospolitej Polskiej VIII 
kadencji i zgodnie z art. 31 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
pracodawca, u którego poseł lub senator otrzymał urlop bezpłatny, jest obowiązany 
zatrudnić go po zakończeniu urlopu bezpłatnego lub - w razie jego gotowości do 
pracy - po wygaśnięciu mandatu, na tym samym lub równorzędnym pod względem 
płacowym stanowisku pracy, z wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby poseł lub 
senator, gdyby nie skorzystał z urlopu bezpłatnego. Zmiana warunków jego pracy lub 
płacy w ciągu dwóch lat po wygaśnięciu mandatu może nastąpić tylko za zgodą 
Prezydium Sejmu lub Prezydium Senatu. 

 
Od dnia 13 listopada 2019 r. Pani Krystyna Wróblewska pełnić będzie obowiązki 

nauczyciela-konsultanta Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.  
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 


