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Prezydent iasta Katowice

Uprzejmie informuję, że otrzymałem do wiadomości - adresowane do Pana Prezydenta -

pismo Pana Jerzego Szmajdy Prezesa Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział

Katowice z dnia 10 września 2014 r., znak L.dz. ZOZNP/397/2014, w którym złożono postulaty do

projektu budżetu miasta Katowice na rok 2015 w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli oraz

pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych.

Na podstawie przepisów art. 23 ust. l i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594, z późno zm.) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn zm.) uprzejmie proszę o

wnikliwe rozpatrzenie postulatów oraz o poinformowanie mnie kopią odpowiedzi udzielonej Panu

Prezesowi.

Kopię pisma przekażę ponadto do wiadomości Komisji Budżetu Miasta Rady Miasta

Katowice.
Załącznik:
- kopia pisma z dnia 10.9.2014 r.

Z poważaniem

Do wiadomości:
l. Szanowny Pan
JERZY SZMAIDA
Prezes Zarządu
Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice
ul. Jagiellońska nr 18
40-032 Katowice

Jerzy r-oraiter

2. Komisja Budżetu Miasta Rady Miasta Katowice - wraz z ww. kserokopią

."4. =_ Metropolia
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W związku z trwającymi pracami nad budżetem miasta na rok 2015, Zarząd Oddziału Związku

Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach zwraca się z wnioskiem o zaplanowanie w projekcie budżetu
miasta na rok 2015 środków przeznaczonych na:

1. Podwyższenie płac pracowników administracji i obsługi w kategoriach zaszeregowania
od 8 w wysokości 100 zł na etat miesięcznie /czyli kontynuacji naprawy sytuacji płacowej
w placówkach oświatowych naszego miasta/,

2. naliczanie dodatku motywacyjnego w wysokości 3% na jeden etat nauczycielski,
3. zwiększenie dodatku za wychowawstwo z kwoty 2,5% do kwoty 4% wynagrodzenia nauczyciela

mianowanego.

Uzasadnienie:

Ad 1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, z dniem 1 stycznia 2015 roku najniższe
wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi wyniesie 1750 zł. Jeżeli, wraz
z podniesieniem najniższego wynagrodzenia, nie podwyższymy wynagrodzenia pracownikom
wyższych kategorii zaszeregowania, to powrócimy do sytuacji sprzed 2014 roku, którą
charakteryzowało spłaszczenie wynagrodzeń i pogłębienie antymotywacyjnego systemu płac;

Ad 2. Dodatek motywacyjny w Katowicach nie był podwyższony od kilku lat
z najniższych w województwie śląskim (np. w Dąbrowie Górniczej
od płacy zasadniczej, w Częstochowie, Gliwicach, Chorzowie jest
od wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, w Sosnowcu 165 zł na etat, itd.);

i jest jednym
wynosi 20%

naliczane 5%

Ad 3. Wychowanie obok kształcenia jest podstawowym i najważniejszym zadaniem szkoły, a rolą związku
jest sygnalizowanie zbyt niskiego wynagrodzenia za wykonywane obowiązki związane
z pracą wychowawcy, stąd prośba o rozważenie podwyżki dodatku za wychowawstwo w wysokości
średnio do 4% wynagrodzenia nauczyciela mianowanego.

Zarząd Oddziału ZNP w Katowicach oczekuje od Pana Prezydenta zajęcie stanowiska w sprawie naszych
wniosków i uwzględnienia ich w przyszłorocznym budżecie miasta. Wyrażamy jednocześnie gotowość
do rozmów w w/w sprawie.

Do wiadomości:
1. Jerzy Forajter, Przewodniczący Rady Miasta
2. Krystyna Siejna, Pierwszy Wiceprezydent Katowic


