UCHWAŁA NR XVII/310/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród

Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.1), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwala się kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.

§ 3. W uchwale Nr XXXII/753/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli,
wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie regulaminu, określającego wysokość
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za
godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw”,
2) w załączniku do uchwały uchyla się:
a) rozdział 6. „Nagrody-kryteria i tryb przyznawania”,
b) § 30 ust. 2,
c) załącznik

do

regulaminu

stanowiący

wzór

”Wniosku

o

przyznanie

nauczycielom nagrody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007
r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369 i Nr 247, poz.
1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650,
Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 205 poz. 1206.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest uchwała w sprawie określenia kryteriów i trybu
przyznawania nauczycielom nagród.

2. Omówienie podstawy prawnej:
Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), stanowi, iŜ „Organy prowadzące szkoły ustalają
kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz
realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów
prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz
zasadę, Ŝe nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co
najmniej roku”.
Zgodnie z art. 91d pkt 1 organem właściwym do podjęcia uchwały w ww. sprawie jest
Sejmik Województwa.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Uchwałą z dnia 29 marca 2010 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął
projekt kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród. W/w uchwała, pismem nr
EST.I.0724-36/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. została przesłana do zaopiniowania przez
związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, tj.: Zarządowi Okręgu Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Bydgoszczy, Zespołowi Koordynacyjnemu Sekcji Regionalnych NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Zarządowi Wojewódzkiemu Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”
w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), związki zawodowe mają 30 dni na wyraŜenie opinii
na temat przesłanego aktu prawnego. W wymaganym terminie związki zawodowe nie
wniosły zastrzeŜeń do ww. uchwały.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Aktualnie kwestie przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród
reguluje uchwała Nr XXXII/753/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
6 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny
doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
Zgodnie z najnowszymi orzeczeniami Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz
pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WNK/DT.IV. GSz.0716-4/09-/6/07 z dnia
19 maja 2009 r., kwestie dotyczące sprecyzowania kryteriów i trybu przyznawania nagród
dla nauczycieli powinny być przedmiotem odrębnej uchwały. Zdaniem w/w organów
wynika to z odrębnej podstawy prawnej regulującej ich uchwalenie (art. 49 ust. 2 Karty
Nauczyciela) oraz odmiennej roli związków w tym procesie. W przypadku dodatków dla
nauczycieli konieczne jest uzgodnienie treści uchwały ze związkami zawodowymi, zaś
kryteriów przyznawania nagród jedynie zaopiniowanie.
W związku z powyŜszym zaistniała konieczność podjęcia niniejszej uchwały w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród oraz zmiany dotychczasowej uchwały
w części dotyczącej usunięcia rozdziału 6 „Nagrody-kryteria i tryb przyznawania”,
wykreślenia z § 30 ust. 2 dotyczącego wzoru wniosku o przyznanie nauczycielom nagrody
oraz załącznika do regulaminu określającego ten wzór i zmianę tytułu.
W stosunku do projektu regulaminu, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono zmianę porządkową polegającą na zaktualizowaniu
nazwy Departamentu właściwego do spraw edukacji (w § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 11 ust.1
wykreślono słowo „Turystyki”).

5. Ocena skutków regulacji:
W związku z podjęciem uchwały w sprawie nagród istnieje konieczność usunięcia
postanowień dotyczących nagród w załączniku do Uchwały Nr XXXII/753/09 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. poprzez uchylenie
rozdziału 6 „Nagrody-kryteria i tryb przyznawania” (§15-29) i wykreślenie z § 30 ust. 2
dotyczącego wzoru wniosku o przyznanie nauczycielom nagrody Zarządu Województwa
oraz wzoru wniosku będącego załącznikiem do regulaminu oraz dostosowania treści tytułu
w/w uchwały do aktualnego przedmiotu regulacji.

Fundusz nagród tworzy się w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki na ten
cel w ww. wysokości są corocznie zabezpieczone w budŜecie Województwa KujawskoPomorskiego na kaŜdy rok kalendarzowy.

