
UCHWAŁA NR XII/215/15 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania nagród dla nauczycieli. 

 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.1), art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191), 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 
 
W uchwale nr L/950/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 
2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Uchwała określa kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w medyczno-
społecznych centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego, zespołach 
szkół specjalnych, placówce doskonalenia nauczycieli, bibliotekach 
pedagogicznych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie zwane 
dalej „szkołą”.”, 
 

2) w § 4: 
a) ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,”, 

b) ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
4) rada pedagogiczna szkoły,”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a do 3c -  w brzmieniu: 
„3a. Przyznanie Nagrody Województwa Podkarpackiego jest poprzedzone 
zaopiniowaniem wniosków przez Komisję Opiniującą powołaną przez 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w składzie: 

1) czterech przedstawicieli Województwa Podkarpackiego, 
2) przedstawiciel Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”, 
3) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 465, z 2014 r. poz. 379, poz. 

1072, poz. 379 



3b. Komisja Opiniująca może wydawać swoje opinie tylko wtedy, jeżeli 
przy ich wydawaniu uczestniczyła co najmniej połowa składu Komisji. 
3c. Po  zakończeniu prac, Komisja Opiniująca sporządza protokół i 
przekazuje go wraz z wnioskami Zarządowi Województwa 
Podkarpackiego.”, 

 
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 do wniosku dołącza się 
opinię rady pedagogicznej szkoły.”, 
 

e) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
„Przepisu ust. 3a do 3c i ust. 6 nie stosuje się.”, 
 

f) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Nagroda, o której mowa w ust. 1 przyznawana jest z inicjatywy 
dyrektora szkoły. Kandydatów do nagrody może zgłosić rada 
pedagogiczna oraz zakładowa organizacja związkowa.”.  
 
 

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



  


