
UCHWAŁA NR 965 / 2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 4 sierpnia 2011 r. 
 
 
w sprawie:  ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Pana Ziemowita Niedźwieckiego, 

Dyrektora Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile  
 
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z uchwałą nr 2668/06 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania 
i premiowania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd 
Województwa Wielkopolskiego, zmienionej uchwałami: nr 1840/2008 z dnia 2 października.2008 
r. oraz nr 4328/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 
 

§  1 
 
1. Ustala się z dniem 1 sierpnia 2011 r. następujące wynagrodzenie miesięczne dla Pana 

Ziemowita Niedźwieckiego, Dyrektora Muzeum Okręgowego im. S. Staszica w Pile: 
 

− wynagrodzenie zasadnicze 
wg II kategorii zaszeregowania   2.600 zł. 

 

− dodatek funkcyjny 
wg 2 grupy zaszeregowania   1.300 zł. 
 

− dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 14% stawki miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego, wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy 

 

− prawo do premii w wysokości określanej miesięcznie przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
 
2. Pozostałe warunki wynikające ze stosunku pracy pozostają bez zmian. 

 
 

§  2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§  3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



UZASADNIENIE 
do uchwały nr 965 / 2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 4 sierpnia 2011 r. 

 
 
 

Niniejsza uchwała reguluje kwestię związaną z dodatkiem za wieloletnią pracę, 
otrzymywanym przez Pana Ziemowita Niedźwieckiego, Dyrektora Muzeum Okręgowego im. 
Stanisława Staszica w Pile. Poprzedni zapis mógł powodować błędną interpretację – dodatek 
stażowy mógł być uznany za dodatek w stałej wysokości, gdy w rzeczywistości jego wysokość 
zmienia się każdego roku, co wynika z obowiązujących przepisów prawa pracy.  

Jednocześnie do akt osobowych Pana Niedźwieckiego dostarczono dodatkowe 
świadectwa pracy oraz zaświadczenia, potwierdzające dłuższy staż pracy, zatem dodatek za 
wysługę lat uległ zwiększeniu. 

Ponadto, w celu ujednolicenia zapisów określających składniki wynagrodzenia dyrektorów 
instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, 
dodano również zapis o przysługującym prawie do premii uznaniowej w wysokości określanej 
miesięcznie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Możliwość przyznania premii 
wynika z uchwały nr 2668/06 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2006 r. 
w sprawie zasad wynagradzania i premiowania dyrektorów instytucji kultury dla których 
organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

 
Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 
 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 

 
 
  
 

 
 


