
ROZMOWY W MYSŁOWICACH. 

W piątek, 3 lipca miało miejsce spotkanie związków zawodowych z I Z-cą 

Prezydenta Miasta Mysłowice Wojciechem Chmielem, jako przedstawicielem 

organu prowadzącego. 

W trakcie spotkania omówiono m.in.:  

• Propozycje zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli… 

gdzie wnioskowaliśmy m.in. o: 

o Podwyżkę dodatku za wychowawstwo na 500 zł,  

o Dodatku za opiekuna stażu na 160 zł 

o Podwyższenie bazy dodatków funkcyjnych dla dyrektorów z 

1000 zł na 2500 zł 

o Wprowadzenia dla kadry kierowniczej dodatków m.in. za: 

dwuzmianowość, wiele budynków,  

o Podwyższenie maksymalnej wysokości indywidualnego 

dodatku motywacyjnego 

o Umożliwienie wypłaty w ramach dodatku motywacyjnego 

znaczącego dodatku dla osób prowadzących projekty 

finansowane ze środków zewnętrznych w wysokości 

analogicznej do wynikającej z Regulaminu Wynagradzania 

dla Urzędu Miasta Mysłowice, gdzie zapisano do 40% 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego danego 

pracownika 

o Podtrzymujemy cały czas postulat „wyłączenia dodatku 

motywacyjnego” dla pozostałej kadry kierowniczej z 5 % puli 

dla nauczycieli lub znaczącego zwiększenia naliczenia tego 

dodatku 

• Problem jak najszybszej wypłaty świadczeń urlopowych i 

dofinansowań do wypoczynku dla wszystkich uprawnionych, wg 

deklaracji Prezydenta zostaną wypłacone do końca przyszłego 

tygodnia 

• Wypłatę dofinansowań dla nauczycieli za studia, kursy 

kwalifikacyjne, co wynika z umów zawartych z dyrektorami i 

Rozporządzenia Prezydenta Miasta za semestr wiosenny, za który 



do tej pory nie zostały uruchomione środki, co uważamy za 

niedopuszczalne. Prezydent zadeklarował, że po rozeznaniu 

potrzeb płatności te zostaną zrealizowane „w najbliższym 

możliwym czasie” 

• Zgłosiliśmy postulat przyjęcia na placówkach jednej platformy do 

zdalnego nauczania na dzisiaj jest używanych jednocześnie w danej 

placówce często kilka platform i sposobów pracy zdalnej. W 

niektórych szkołach kilkanaście (rekordzistka 18) oraz o 

przesunięcie niewykorzystanych środków na szkolenia z zakresu 

zdalnego nauczania 

• Żądamy wyjaśnienia przyczyn opóźnienia wypłat dla nauczycieli w 

przypadku tzw. Wypłat po weekendzie wypadającym na 1 danego 

m-ca. Za niedopuszczalne uważamy wpływ środków na nasze 

konta z takim niedopuszczalnym opóźnieniem jak w listopadzie 

2019r., czerwcu b.r. i być może przy najbliższej wypłacie 

sierpniowej. 

• Zgłosiliśmy kilka indywidualnych odpraw pracowniczych 

dotyczących wysokości wynagrodzenia zasadniczego 
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