
ROZMOWY W IMIELINIE c.d. 

W dniu 13 września 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie w UM Imielin dotyczące 
uzgodnień projektu Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektórych innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy 
nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych Miasta Imielin. W uzgodnieniach 
uczestniczyli: 

Reprezentanci związków zawodowych pracowników oświaty działających na terenie miasta 
Imielin: 

 P. Marek Fabryczny Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Mysłowicach  
 P. Mariusz Gąsiorczyk Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związków 

Pracowników Oświaty N.S.Z.Z. "Solidarność", 

 Reprezentanci organu prowadzącego placówek oświatowych w Imielinie: 

 P. Jan Chwiędacz - Burmistrz Miasta Imielin 
 P. Katarzyna Lamik – Skarbnik Miasta Imielin 
 P. Mirosława Strojny - Kierownik Ref. Edukacji, Kultury i Sportu  
 P. Bożena Klekot - Inspektor w Ref. Edukacji, Kultury i Sportu  

Proponowane przez Miasto wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów są 
faktycznie mniejsze od wynagrodzenia uzyskiwanego przez nauczyciela przy kilku 
nadgodzinach oraz dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł. Zgodnie z informacjami 
dyrektorów praktycznie olbrzymia większość nauczycieli będzie miała od 4 do 9 nadgodzin, 
czyli będzie zarabiała więcej od kadry kierowniczej 

Dodatki motywacyjne dla nauczycieli i kadry kierowniczej są dodatkami uznaniowymi i 
nie były przyznawane w maksymalnej wysokości przez cały rok szkolny, dlatego dodatki 
funkcyjne powinny być w odpowiedniej wysokości zapewniającej zróżnicowanie 
wynagrodzenia nauczycieli i kadry kierowniczej. 

Związki zawodowe proponują: 

 Przyjąć kwotę bazową dla dodatków funkcyjnych minimum 1500 zl a od 
1.01.2020 -2000 zł 

 W § 21 dopisać, że z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora Szkoły mogą 
wystąpić związki zawodowe reprezentujące pracowników oświaty działające na 
terenie szkoły. 

 W§ 22 dopisać , że z wnioskiem o przyznanie Nagrody Burmistrza mogą wystąpić 
związki zawodowe reprezentujące pracowników oświaty działające na terenie 
miasta. 

o zapis w wyżej wymienionych paragrafach daje możliwość związkom 
zawodowym złożenia własnego wniosku, który i tak będzie rozpatrywany 
w placówkach, czy w organie prowadzącym oraz nie wnosi żadnych 
dodatkowych obciążeń do budżetu 



Związki zawodowe zwracają się o przystąpienie do rozmów w sprawie dokonania 
kolejnych zmian w „Regulaminie …….” na początku roku 2020. 


