
 
 
 

Uchwała nr XXXIII/666/13 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 kwietnia 2013r. 
 

zmieniająca uchwałę Nr XXX/425/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia           
22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół                
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.          
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1  
 

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXX/425/2008 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w § 6:  
 a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 6.3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela szkoły nie może być wyższy niż 20% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, a dla dyrektora, wicedyrektora oraz 
innych osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole nie może być wyższy niż 50% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty 
Nauczyciela.” 

b) w  ust. 7 skreśla się kropkę i  dodaje się wyrazy: 
„wicedyrektora oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze.” 
2) w § 11 ust. 2 zmienia się wysokość dodatku z 40% na 20% wynagrodzenia 
zasadniczego. 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, za wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie                      
z dniem 1 października 2013r. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXXIII/666/13 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 kwietnia 2013r. 
 
 Wprowadzona zmiana w Regulaminie polega na zmniejszeniu dodatku za warunki 

pracy z 40 % wynagrodzenia zasadniczego do 20 % dla nauczycieli nauczycielskich kolegiów 

języków obcych. Należy podkreślić, że w województwie wielkopolskim  funkcjonują liczne 

szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne), które kształcą nauczycieli języków obcych. 

Powoduje to, mniejsze zainteresowanie kandydatów Nauczycielskimi Kolegiami Języków 

Obcych, stąd konieczność obniżenia kosztów funkcjonowania ww. placówek. W związku        

z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2013r. Wielkopolskich Samorządowych Centrów 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, na dyrektorów i pozostałą kadrę kierowniczą 

zostały nałożone dodatkowe zadania związane m. in. z organizacją kształcenia w formach 

pozaszkolnych – stąd propozycja podwyższenia dodatku motywacyjnego z maksymalnej 

wysokości 30% do 50%. Dodano również do tej grupy wicedyrektorów oraz pozostałe osoby 

zajmujące stanowiska kierownicze. Treść zmian w Regulaminie została uzgodniona                 

z nauczycielskimi związkami zawodowymi. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


