PROJEKT
UCHWAŁA NR ...........................................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia ...........................................
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.1), art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XXXII/592/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca
2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw (Dz.Urz.Woj.Podka z 2009 r. Nr 26, poz. 717, zm.: Dz.Urz.Woj.
Podka z 2010 r. Nr 89, poz. 1637, z 2017 r. poz. 1682, z 2018 r. poz. 1220, z 2019 r.
poz. 5267 oraz z 2020 r. poz. 746) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) szkole bez bliższego określenia – rozumie się przez to wojewódzkie
oświatowe jednostki budżetowe prowadzone przez Samorząd
Województwa Podkarpackiego,
2) nauczycielu bez bliższego określenia należy przez to rozumieć również
wychowawców,
nauczycieli-konsultantów,
nauczycieli-doradców
metodycznych, nauczycieli bibliotekarzy-bibliotek pedagogicznych –
zatrudnionych w wojewódzkich oświatowych jednostkach budżetowych
prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego,
3) Karcie – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215).”,

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

„1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole przysługuje
dodatek funkcyjny w wysokości:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stanowisko kierownicze

Dyrektor
Wicedyrektor
Kierownik szkolenia praktycznego
Kierownik internatu
Kierownik zespołu pozalekcyjnego
Kierownik filii, kierownik działu lub
równorzędnej komórki organizacyjnej

innej

Wysokość dodatku
funkcyjnego (w zł)
od - do
800 – 2 200
800 – 1 800
400 – 900
300 – 600
500 – 800
500 – 1 200

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UZASADNIENIE
Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego,
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, wysokość stawek
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków (art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Karta
Nauczyciela).
Niniejszy projekt dostosowuje regulamin określający dodatki do wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli do zmian w organizacji wojewódzkich jednostek
oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego
wprowadzonych uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu i połączenia go
z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Podkarpacki Zespół Placówek
Wojewódzkich w Rzeszowie.
Projekt został skierowany do uzgodnień z nauczycielskimi związkami
zawodowymi.
Uwagę wniósł Oddział w Przemyślu Związku Nauczycielstwa Polskiego,
proponując:
Zgodnie z projektem
Propozycja ZNP O/Przemyśl
Kierownik działu lub innej równorzędnej Kierownik
zespołu
zadaniowego,
komórki organizacyjnej w Podkarpackim zespołu
problemowego,
kierownik
Zespole
Placówek
Wojewódzkich projektu, kierownik zespołu nauczycieli
w Rzeszowie
konsultantów,
zespołu
nauczycieli
doradców metodycznych
oraz zmianę wysokości dodatku funkcyjnego na od 500 do 800 zł zamiast 400 do
700 zł.
Propozycja ZNP O/Przemyśl częściowo uwzględniono – wprowadzając zapis:
Stanowisko kierownicze
Kierownik filii, kierownik działu lub
równorzędnej komórki organizacyjnej

innej

Wysokość dodatku
funkcyjnego (w zł)
od - do
500 – 1 200

bez podziału na Zespół Placówek Wojewódzkich i biblioteki pedagogiczne.
Statut Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
wymienia stanowiska kierownicze jakie mogą być tworzone w jednostce. Ponadto
dyrektor Zespołu może, stosownie do potrzeb tworzyć stanowiska kierownicze
w zespołach problemowych lub zadaniowych i projektach finansowanych ze środków
zewnętrznych. Projekt uchwały określa wysokość wszystkich dodatków funkcyjnych
jakie funkcjonują w wojewódzkich jednostkach oświatowych, stąd nie ma konieczności
uwzględnienia w projekcie uchwały propozycji ZNP O/Przemyśl.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie.

