UCHWAŁA NR 23/1062/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany regulaminu Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”
Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 4861), uchwały Nr XLI/693/13 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia
Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji
2020 +, art. 919 § 1, art. 921 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadza następujące zmiany
w regulaminie Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” stanowiącym załącznik do
uchwały nr 25/921/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca
2016 r. w sprawie ustanowienia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz
przyjęcia jego regulaminu:
1) § 3 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uzyskać co najmniej dwukrotnie nagrodę Dyrektora szkoły/placówki oraz co najmniej
jedną nagrodę organu prowadzącego i jedną z niżej wymienionych nagród:
a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny/Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub;
b) nagrodę Ministra Edukacji Narodowej lub;
c) nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub;
d) Medal Komisji Edukacji Narodowej.”;
2) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć rekomendacje z ostatnich 3 lat
potwierdzające działalność nauczyciela, o której mowa w § 3 ust. 2.”;
3) dodaje się § 4 ust. 8 w brzmieniu:
„8. Wzór wniosku wraz ze wzorem formularza rekomendacji stanowi załącznik do
regulaminu.”;
4) § 5 ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
3) przedstawiciel Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu;”;
5) § 6 ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie:
„4. Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Konkursu rekomenduje osiemnastu
Kandydatów do tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”. Rekomendacje wymagają
uzasadnienia.
5. Jednemu z kandydatów Marszałek przyznaje tytuł „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”
oraz okolicznościową statuetkę, a siedemnastu pozostałym równorzędne wyróżnienia.”;
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Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 730.

6) użyte w treści regulaminu w odpowiednim przypadku wyrazy „Departament
Edukacji” zastępuje się wyrazami „Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego”
w odpowiednim przypadku;
7) wzór wniosku będący załącznikiem do regulaminu Konkursu „Kujawsko-Pomorski
Lider Edukacji” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem niniejszej uchwały jest przyjęcie zmian regulaminu Konkursu „KujawskoPomorski Lider Edukacji”.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) „Zarząd województwa
wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku
województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych” oraz „Samorząd
województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami,
w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego”.
Zapisy uchwały Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawskopomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020 + uwzględniają w strategii wszystkie
zagadnienia istotne dla rozwoju województwa ale ustalenia wobec nich formułuje się tak, by
realizowały ideę modernizacji. W obszarze edukacji głównym celem podejmowanym działań
jest poprawa efektywności i jakości kształcenia, która wymaga podjęcia szeregu interwencji
w aspektach zapewnienia wysokiego poziomu nauczania, zmiany organizacji kształcenia
i poprawy warunków jego realizacji, promocji wykształcenia oraz dostosowania kształcenia
do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Jakość kształcenia ma podstawowy wpływ na
konkurencyjność gospodarki, ale od jakości funkcjonowania systemu edukacji zależy także
zdolność do wytwarzania i implementowania innowacji.
W myśl art. 919 § 1 i art. 921 § 2 k.c. „Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za
wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać” przy czym
„Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego,
chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.”
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1881), organ samorządu terytorialnego przekazuje (również na adres
elektroniczny) projekt aktu prawnego odpowiednim władzom statutowym organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015 r. poz. 1240)
celem zaopiniowania.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 18/786/17 z dnia 10 maja
2017 r. w sprawie zamiaru w sprawie zamiaru zmiany regulaminu Konkursu „KujawskoPomorski Lider Edukacji”.
Powyższa uchwała została przekazana do zaopiniowania władzom statutowym organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, które przesłały
następujące opinie:
1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – opinia pozytywna (pismo nr
ZO/075/12/2017 z dnia 25.05.2017 r.);
2) Forum
Związków
Zawodowych
–
opinia
pozytywna
(pismo
l.dz.146/FZZ/ZW/SW/2017 z dnia 08.06.2017 r.), z jednym zastrzeżeniem zapisu
§ 3 ust.1 pkt 2 z propozycją odejścia od wymogu posiadania zarówno dwukrotnie
przyznanych nagród dyrektora szkoły (placówki) oraz jednej nagrody wyższego stopnia.
Forum Związków Zawodowych wskazuje, że ten zapis eliminuje z udziału w Konkursie

osoby, które posiadają np. Medal Komisji Edukacji Narodowej lub Nagrodę Ministra
Edukacji Narodowej a nie posiadają żadnej nagrody dyrektora szkoły. Takie przypadki
zdarzają się, gdyż przyznanie nagrody szczebla centralnego nie jest uwarunkowane
posiadaniem nagrody dyrektora szkoły.
3) Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu ToruńskoWłocławskiego – opinia zawarta w piśmie z dnia 08.06.2017 r. zawiera następujące
propozycje zmian:
a) kandydat do nagrody uzyskać musi tylko co najmniej dwukrotnie nagrodę
Dyrektora szkoły/placówki oraz co najmniej jedną nagrodę organu prowadzącego;
b) w Kapitule zasiada po dwóch przedstawicieli związków zawodowych
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, tj. NSZZ „Solidarność”,
OPZZ i Forum ZZ;
c) spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Konkursu rekomenduje trzydziestu
Kandydatów do tytułu „Kujawsko-Pomorski” Lider Edukacji” i znaczenie
zwiększyć środki finansowe do nagrody związane z przyznaniem tego tytułu.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie przychyla się do powyższych propozycji.
4) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Regionu Bydgoskiego
nie skorzystał z prawa wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie w wyznaczonym terminie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 25/921/16 z dnia
22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”
oraz przyjęcia jego regulaminu.
W związku z licznymi wnioskami m.in. z posiedzenia Kapituły Konkursu „KujawskoPomorski Lider Edukacji” na 2016 rok, które odbyło się w dniu 12.09.2016 r. oraz
zwiększonym na ten cel budżetem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku,
istnieje konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowym regulaminie Konkursu
„Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.
W dotychczasowym regulaminie konkursu proponuje się wprowadzić następujące zmiany:
1) doprecyzować ilość nagród wymaganych od kandydata do tytułu „KujawskoPomorski Lider Edukacji”;
2) określić wzór formularza rekomendacji oraz doprecyzować wzór wniosku;
3) uaktualnić nazwy departamentów tut. urzędu w kontekście ich spójności z aktualnie
obowiązującym
regulaminem
organizacyjnym
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
4) zwiększyć liczbę kandydatów do tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.
5. Ocena skutków regulacji:
Wysokość nagród ustalana jest corocznie przez Zarząd Województwa, w zależności od ilości
środków zapisanych na ten cel w budżecie Województwa.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłonionych zostanie 18 laureatów. Jednemu z nich
Marszałek przyzna tytuł „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz okolicznościową
statuetkę, a siedemnastu pozostałym równorzędne wyróżnienia. Wszyscy laureaci otrzymują
ponadto nagrody finansowe.

