
Katowice dnia 08 lipca 2015 roku

Załącznik nr II

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca

wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach,

dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla nauczycieli,

pomocy finansowej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli

l. Dodatki funkcyjne i motywacyjne dla nauczycieli

Wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
i funkcyjnych została określona w Uchwale Nr XXXVIII777/09 Rady Miasta Katowice z dnia
23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2015 r. poz.
1582), zwana dalej "uchwałą".

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie
dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 40% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor
szkoły, a dla dyrektora szkoły - Prezydent Miasta Katowice. Środki na dodatki motywacyjne
ustala się w rocznym planie finansowym szkoły odrębnie dla dyrektora szkoły oraz
pozostałych nauczycieli. Uchwała nie określa wysokości środków przeznaczonych na
sfinansowanie dodatku motywacyjnego, albowiem jak wynika ze stanowiska nadzoru
prawnego Wojewody Śląskiego, zawartego w komunikacie z dnia 20 stycznia 2006 r,
umieszczonego na stronie:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdznp/aktualnosci ogloszenia/Wyplata-dodatkow-
motywacyjnych/idn:3042.html, zapisy określające łączną pulę środków finansowych
przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych, określane w regulaminach
wynagradzania nauczycieli, podejmowanych na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela pozostają poza ustawowym upoważnieniem. Artykuł 30
ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, stanowiący ustawowe upoważnienie dla podjęcia przez Radę
Miejską przedmiotowej uchwały, w odniesieniu do dodatków motywacyjnych zobowiązuje
bowiem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jedynie do określenia
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wysokości tego dodatku oraz szczegółowych warunków jego przyznawania a nie określenia
puli środków finansowych przeznaczonych w każdej placówce na dodatki motywacyjne.

Wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku
funkcyjnego określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn zm.).
Zgodnie z § 5 tego rozporządzenia do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są
nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki, albo inne

stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
2) sprawowanie funkcji:

a) wychowawcy klasy,
b) doradcy metodycznego,
c) opiekuna stażu.

Natomiast uchwała określa wysokość i warunki przyznawania nauczycielom tych dodatków.
Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny
obliczany na podstawie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, w wysokości
kreślonei w noniższei tabeli

% wynagrodzenia
zasadniczego

Lp. Stanowisko kierownicze nauczyciela
mianowanego

od do
Przedszkola:

1. a) dyrektor 6% 24%
b) wicedyrektor 5% 15%
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły (zespołu szkół) 13% 47%
b) wicedyrektor szkoły ( zespołu szkół) 12% 28%
c) kierownik warsztatu szkolnego 16% 30%

2. d) kierownik szkolenia praktycznego, zastępca kierownika
warsztatu szkolnego, kierownik laboratorium 8% 24%

e) kierownik świetlicy 4% 14%
f) kierownik wychowania w szkołach zorganizowanych w

zakładach opieki zdrowotnej 5% 13%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

3. a) dyrektor, 12% 32%
b) zastępca dyrektora, 10% 24%
Internaty, szkolne schroniska młodzieżowe:

4. kierownik internatu, dyrektor (kierownik) szkolnego schroniska
młodzieżowego 7% 17%
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Placówki oświatowo-wychowawcze: Pałac Młodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury,
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy:
a) dyrektor Pałacu Młodzieży 14% 32%
b) wicedyrektor Pałacu Młodzieży, dyrektor Młodzieżowego

5. Domu Kultury, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 9% 23%
c) kierownik zespołu artystycznego liczącego ponad 100

uczestników, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury,
wicedyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 7% 17%

d) kierownik działu, kierownik pracowni 4% 12%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne:

6. a) dyrektor poradni 7% 15%
b) wicedyrektor poradni 5% 13%

Dyrektorom szkół prowadzącym samodzielnie obsługę finansowo-księgową można zwiększyć górną

granicę dodatku funkcyjnego, nie więcej niż o 15%.

Wysokość dodatku funkcyjnego, dla wymienionych wyżej nauczycieli, uwzględniając wielkość szkoły

i jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę

stanowisk kierowniczych w szkole - ustala:

l) dla dyrektora szkoły - Prezydent Miasta Katowice;

2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych - dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków

finansowych.

Natomiast nauczycielom, którym powierzono:

l) sprawowanie funkcji opiekuna stażu - przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 2%

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z

przygotowaniem pedagogicznym, tj. 52,94 zł,

2) wychowawstwo klasy - przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 2,5% wynagrodzenia

zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra

z przygotowaniem pedagogicznym, tj. 66,17 zł,

3) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego - przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do

25% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy

magistra z przygotowaniem pedagogicznym, tj. 661,75 zł.

Wysokość dodatku funkcyjnego, nauczyciela sprawującego funkcję doradcy metodycznego ustala

zatrudniajacy tego nauczyciela dyrektor przedszkola szkoły lub placówki w porozumieniu

z Prezydentem Miasta Katowice.

Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi

szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności

dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
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Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, może dodatkowo otrzymywać dodatek

za wychowawstwo klasy i sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

2. WY~QkoŚJ;pł!lc prJlcowników ~d!llinistracli j obsługi W szkołach

W 2014 roku nastąpiła dwukrotna regulacja wynagrodzeń pracowników administracji

i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice

na łączną ł{\'votę 5,768 mln złotych.

Pierwsza regulacja na którą przeznaczono ogółem (tj. na wynagrodzenia i pochodne

pracodawcy) 4,598 mln złotych, obowiązywała od l lipca 2014 roku, natomiast została zrealizowana

do 10 września 2014 roku.

Regulacja wynagrodzeń dla ww. grupy zawodowej polegała na:

• przyjęciu jako minimalne wynagrodzenie zasadnicze kwoty 1.600,00 złotych (w kategorii I),

• ustaleniu nowych minimalnych wynagrodzeń zasadniczych w kolejnych kategoriach

w oparciu o ustalone nowe wynagrodzenie w kategorii I zwiększane w kolejnych kategoriach

o wskaźnik różnicujący kategorie ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050),

• osoby, które otrzymywały dodatek z tytułu wysługi lat otrzymały podwyżkę z tym, że dla osób

z wysługą lat do 10 % podwyżka brutto mogla być mniejsza niż 100,00 złotych,

• osoby, których wynagrodzenie zasadnicze w chwili regulacji miały wynagrodzenie zasadnicze

wyższe lub równe nowym kwotom ustalonym dla poszczególnych kategorii zaszeregowania

otrzymały podwyżkę w wysokości maksymalnie 100,00 złotych brutto w stosunku do

otrzymywanego wynagrodzenia brutto przed powyższą regulacją wynagrodzeń.

• pracownicy, którzy w tamtym okresie nie otrzymywali dodatku z tytułu wysługi lat, nie otrzymali

podwyżki brutto w wysokości 100,00 złotych (osoby takie, których wynagrodzenie zasadnicze

wynosiło wówczas 1.600,00 zł, 1.630,00 zł lub 1.660,00 zł musiały w dalszym ciągu otrzymywać

wyrównanie do najniższego wynagrodzenia), jednak uzyskali efekt podwyżki przy wypłacie

np. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. ,,13-stki") oraz w przypadku możliwych wypłat

nagród dyrektora i dodatków specjalnych.
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Kolejna, druga regulacja obowiązywała od l października 2014 roku według n/w zasad:

v' podwyżka wynagrodzeń została wprowadzona z dniem l października br. dla wszystkich

pracowników jednostek budżetowych (w tym pracowników administracji i obsługi

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych) w wysokości średnio 140 zł brutto na

etat (powyższa kwota nie obejmowała pochodnych płaconych przez pracodawcę),

v' podwyżka nie objęła pracowników, którzy na dzień l października 2014 roku posiadali

negatywną ocenę pracy, mieli nałożoną karę nagany, przebywają na urlopach

wychowawczych (do czasu powrotu),

v' generalną zasadą, którą dyrektorzy jednostek winni byli zastosować przy ustalaniu

indywidualnej kwoty podwyżki dla pracowników było przydzielenie jej w wysokości 140 zł

brutto na jeden etat kalkulacyjny, tj. pełny etat pracowniczy (pracownicy zatrudnieni

w niepełnym wymiarze czasu pracy - powinni otrzymać proporcjonalnie mniejszą podwyżkę),

./. dopuszczono możliwość różnicowania podwyżek w ich części dotyczącej dodatku stażowego,

w sytuacji, gdy było to uzasadnione ze względu na konieczność:

-utrzymania po podwyżce wynagrodzenia - takiej samej wysokości płacy zasadniczej dla

dwóch lub więcej pracowników (np. ze względu na tożsamy zakres ich czynności),

-uwzględnienia w indywidualnych podwyżkach wynagrodzeń, różnego stażu pracy

pracowników.

Regulacja ta miała spowodować między innymi całkowitą likwidację dopłat do najniższego

wynagrodzenia w roku 2014 oraz podwyższyć płace pracowników administracji i obsługi

we wszystkich kategoriach zaszeregowania.

Powyższa regulacja spowodowała skutki finansowe dla budżetu miasta w roku 2014

na poziomie 1,170 mln złotych.

W załącznikach do niniejszej informacji przedstawiono:

• liczbę osób/pracowników administracji i obsługi wg wybranych przedziałów kwotowych

wynagrodzenia - zał. nr IIa

• średnie wynagrodzenia pracowników obsługi wg stanowisk pracy (przed podwyżką

i po podwyżkach) - zał. nr IIb

• średnie wynagrodzenia pracowników administracji wg stanowisk pracy (przed podwyżką

i po podwyżkach) - zał. nr II c

• średnie ogólne wynagrodzenia pracowników administracji (przed podwyżką i po podwyżkach)

- zał. nr IId.
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Co roku Rada Miasta Katowice podejmuje uchwalę na dany rok budżetowy w sprawie

proponowanego przez Prezydenta Miasta Katowice dofinansowania doskonalenia zawodowego

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Na podstawie tych uchwał ustala

się plan dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz w

porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustala się maksymalną kwotę

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe izakłady kształcenia nauczycieli.

I tak w 20 J 4 roku podjęto uchwalę Vi w/.,.I' przedmiocie sprawy o sygnaturze Nr XLVl/1092/14 Rady

Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 r., natomiast w 2015 roku podjęto uchwałę o sygnaturze

Nr VIU125/15 Rady Miasta Katowice z dnia Ol kwietnia 2015 roku.

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowanych w budżecie Miasta Katowice

w 2015 r. dofinansowuje się:

• Organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru

godzin zajęć i dodatków funkcyjnych doradców metodycznych,

• Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

• Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

• Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie

skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach

doskonalenia zawodowego, ił w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Specjalności kształcenia, na które przeznaczone jest dofinansowanie określone są z uwzględnieniem:

l) programu rozwoju szkoły i jej potrzeb kadrowych,

2) planu rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,

3) podstawy programowej kształcenia ogólnego Vy' poszczególnych typach szkół oraz standardów

kształcenia nauczycieli,

4) programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki.

Formy kształcenia, na które przeznaczone jest dofinansowanie to: studia podyplomowe, studia

magisterskie, studia magisterskie uzupełniające, studia wyższe zawodowe, kursy kwalifikacyjne,

kursy doskonalące, warsztaty i seminaria oraz konferencje szkoleniowe.
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W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w Katowicach ustalono kwoty

dofinansowania do przyjętych w w/w uchwale form i specjalności doskonalenia zawodowego

nauczycieli.

Zarówno w roku 2015 jak i w roku 2014 środki na dofinansowanie przeznaczone były na identyczne

zadania (różnice dotyczyły wyłącznie form j specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli

określone w w/w uchwałach, a uzależnione od realnych potrzeb szkół i placówek oświatowych), tj.:

• dofinansowanie do czesnego - plan na 2015 rok 311.000,00 złotych, plan na 2014 rok

246.000,00 złotych, wykonanie w 2014 roku 173.421,00 złotych

• organizacja doradztwa metodycznego - plan na 2015 rok 308.219,00 złotych, plan na 2014

rok 360.451,00 złotych, wykonanie w 2014 roku 324.829,70 złotych

• koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli - plan na 2015 rok

19.000,00 złotych, plan na 2014 rok 20.692,00 złotych, wykonanie w 2014 roku

5.999,74 złotych

• podróże zagraniczne w ramach szkoleń w programie IB - plan na 2015 rok 30.000,00

złotych, plan na 2014 rok 17.400,00 złotych, wykonanie w 2014 roku 14.181,90 złotych

• kursy, szkolenia, seminaria, konferencje, szkolenia rad pedagogicznych - plan na 2015

rok 620.312,00 złotych, plan na 2014 rok 657.036,00 złotych, wykonanie w 2014 roku

606.527,42 złotych.

Podsumowując na 2015 rok zaplanowano ogółem 1.288.531,00 złotych, na 2014 rok zaplanowano

ogółem 1.301.579,00 złotych, natomiast wydatkowano w roku 2014 kwotę 1.124.959,76 złotych.

OB . LIP 2015
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Wydział Edukacji - Katowice dnia 8 lipca 2015 roku
załącznik nr II a - do informacji Prezydenta Miasta Katowice na posiedenie Komisji Edukacji w dniu 15 lipca 2015 roku

Pracownicy administracji Pracownicy obsługi
Opis Plan na 2014

Po I podwyżce Pa " podwyżce
Plan na 2014 Po I podwyżce Pa " podwyżcerok rok

Suma zasadniczej z wysługą mniejsza od 1.680 zł 72 O O 2039 120 33
do 1.680 zł 63 O O 1609 39 14
od 1.680,01 do 1.750 zł 34 4 O 380 85 12
od 1.750,01 do 1.800 zł 14 9 O 62 100 5
od 1.800,01 do 1.850 zł 20 6 O 39 89 27
od 1.850,01 do 1.900 zł 16 9 8 36 97 113
od 1.900,01 do 1.950 zł 20 9 5 38 486 65
od 1.950,01 do 2.000 zł 20 16 9 23 216 94
od 2.000,01 do 2.100 zł 35 42 16 21 732 653
od 2.100,01 do 2.200 zł 33 104 29 18 166 363
od 2.200,01 do 2.300 zł 27 20 115 5 72 641
od 2.300,01 do 2.400 zł 22 17 26 3 61 65
od 2.400,01 do 2.500 zł 22 22 23 3 56 69
od 2.500,01 do 2.600 zł 21 22 21 1 15 70
od 2.600,01 do 2.700 zł 20 28 16 4 4 13
od 2.700,01 do 2.800 zł 33 21 25 5 5 13
od 2.800,01 do 2.900 zł 29 40 34 1 O 6
od 2.900,01 do 3.000 zł 9 32 20 O 5 O
od 3.000,01 do 3.200 zł 11 17 63 O 7 10
od 3.200,01 do 3.400 zł 13 18 15 1 O 2
od 3.400,01 do 3.600 zł 4 9 12 O O O
od 3.600,01 do 4.000 zł 42 32 20 O O O
od 4.000,01 do 4.500 zł 14 30 44 O O O
lpowvżei 4.500 zł 17 18 24 O O O

Liczba osób w wybranych przedziałach kwotowych wynagrodzenia
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Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi wg stanowisk pracy
Wydział Edukacji- Katowice dnia
8 lipca 2015 roku
załącznik nr II b - do informacji
Prezydenta Miasta Katowice na
posiedenie Komisji Edukacji w dniu
15 r 2015 kIIDca ro u

Sredni wzrost Sredni wzrost Sredni wzrost
Stanowisko Płan na 2014 Po I podwyżce w stosunku do Po II podwyżce w stosunku do w stosunku do

planu planu I podwyżki
Archiwista - obsłuqa 2231,84 2832,11 600,27 2972,11 740,27 140,00
Dozorca 1 719,58 2 124,99 405,41 2284,61 565,03 159,62
Kierowca 2408,20 2577,69 169,49 2717,69 309,49 140,00
Konserwator 1752,06 2032,49 280,43 2172,49 420,43 140,00
Kucharka 1704,85 2048,79 343,94 2190,17 485,32 141,38
Magazvnier 1837,20 2 180,73 343,53 2320,73 483,53 140,00
Ogrodnik 1 697,38 1 985,01 287,63 2 126,21 428,83 141,20
Operator urządzeń 1 774,67 2012,04 237,37 2152,04 377,37 140,00
Palacz 1 758,23 2150,24 392,01 2290,24 532,01 140,00
Pomoc kuchenna 1693,86 1999,99 306,13 2141,06 447,20 141,07
Pomoc nauczyciela 1709,04 2004,21 295,17 2145,30 436,26 141,09
Pomoc nauczyciela w SP (oddz.

1680,00 1 928,62 248,62 2068,62 388,62 140,00
I przedszkolne)
Portier 1 775,58 2088,70 313,12 2229,79 454,21 141,09
Praczka 1680,00 2104,80 424,80 2244,80 564,80 140,00
Ratownik 1747,97 1 974,66 226,69 2 114,66 366,69 140,00
Recepcjonista 1689,32 1 894,19 204,87 2034,19 344,87 140,00
Robotnik do pracy lekkiej 1680,00 1 870,72 190,72 2010,72 330,72 140,00
Robotnik gospodarczy 1720,45 2 137,46 417,01 2277,46 557,01 140,00
Robotnik polowy 1680,00 1971,44 291,44 2111,44 431,44 140,00
Robotnik WYkwalifikowany 1 691,56 2036,97 345,41 2176,97 485,41 140,00
Rzemieślnik 1722,12 2055,13 333,01 2195,13 473,01 140,00
Rzemieślnik soecjalista 1 715,00 2079,06 364,06 2219,06 504,06 140,00
Sekretarka - obsłuaa 2521,87 2802,62 280,75 2942,62 420,75 140,00
Sprzątaczka 1 692,29 1 904,62 212,33 2044,62 352,33 140,00
Starszy dozorca 1 868,75 2355,21 486,46 2495,21 626,46 140,00
Starszy konserwator 1 710,80 2186,32 475,52 2326,32 615,52 140,00
Starszy maqazvnier 1859,88 2261,40 401,52 2401,40 541,52 140,00
Starszy rzemieślnik 1 912,40 2162,98 250,58 2302,98 390,58 140,00
Starszy woźny 1 707,84 1981,41 273,57 2121,41 413,57 140,00
Szatniarz 1 789,93 1 916,58 126,65 2056,58 266,65 140,00
Szef Kuchni 1680,00 2130,00 450,00 2270,00 590,00 140,00
Telefonistka 1 929,20 2029,20 100,00 2 169,20 240,00 140,00
Woźna oddziałowa przedszkola 1680,43 2031,77 351,34 2171,77 491,34 140,00
Woźny 1 729,32 1 973,71 244,39 2113,71 384,39 140,00
Zaopatrzeniowiec 1680,00 2 143,20 463,20 2283,20 603,20 140,00
Razem (średnia) 000 200634 200634 2148 11 214811 14177
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Średnie wynagrodzenie pracowników administracji wg stanowisk pracy
Wydział Edukacji - Katowice dnia
8 lipca 2015 roku
załącznik nr II c - do informacji
Prezydenta Miasta Katowice na
posiedenie Komisji Edukacji w dniu
15 r 2015 klIoca ro u

Średni wzrost Średni wzrost Sredni wzrost
Stanowisko Plan na 2014 Po I podwyżce w stosunku do Po II podwyżce w stosunku do w stosunku do

etanu olanu I Dodwvżki
Archiwista 1 968,00 2362,27 394,27 2502,27 534,27 140,00
Audytor 5969,40 6089,40 120,00 6229,40 260,00 140,00
IDyrektor ZOJO 7680,00 7803.00 123,00 7943,00 263,00 140,00
Główny księgowy 4020,01 4253,20 233,19 4393,20 373,19 140,00
Informatyk 2685,68 2856,45 170,77 2996,45 310,77 140,00
Inspektor dIs BHP 2316,53 2362,88 46,35 2502,88 186,35 140,00
Inspektor dIs kosztorysowania 3290,40 3390,40 100,00 3530,40 240,00 140,00
Inspektor nadzoru inwestorskiego 3879,64 3933,89 54,25 4073,89 194,25 140,00
Intendent 1 779,81 2040,83 261,02 2180,83 401,02 140,00
Kasjerka 2059,32 2290,40 231,08 2430,40 371,08 140,00
Kierownik gospodarczy 2690,07 3025,02 334,95 3165,02 474,95 140,00
Kierownik działu 4336,95 4365,38 28,43 4505,38 168,43 140,00
Kierownik sekcji 4119,13 4516,18 397,05 4656,18 537,05 140,00
KsięgowY 2684,59 2750,16 65,57 2890,16 205,57 140,00
Laborant 1828,80 1 931,28 102,48 2071,28 242,48 140,00
Pomoc adminlstracvlna 1 926,17 2035,44 109,27 2175,44 249,27 140,00
Radca prawny 5563,07 5752,62 189,55 5892,62 329,55 140,00
Referent 2015,46 2 144,55 129,09 2284,55 269,09 140,00
Samodzielny referent 2013,32 2198,38 185,06 2338,38 325,06 140,00
Sekretarka 1 840,67 2015,46 174,79 2155,46 314,79 140,00
Sekretarz szkoły 2435,76 2765,32 329,56 2905,32 469,56 140,00
Specjalista 2628,12 2781,66 153,54 2921,66 293,54 140,00
Specjalista ds. płac 2394,29 2837,80 443,51 2977,80 583,51 140,00
Starszy intendent 1 831,56 2084,54 252,98 2224,54 392,98 140,00
Starszy księgowy 2136,66 2340,78 204,12 2480,78 344,12 140,00
Starszy referent 1 846,87 2062,18 215,31 2202,18 355,31 140,00
Starszy specjalista 3049,76 3136,93 87,17 3276,93 227,17 140,00
Starszy sceclansta dIs BHP 2144,00 2812,80 668,80 2952,80 808,80 140,00
Z-ca dyrektora 6949,80 7084,80 135,00 7224,80 275,00 140,00
Z-ca głównego ksieaoweao 3391,18 4327,10 935,92 4467,10 1075,92 140,00
Z-ca kierownika działu 398047 4079,47 99,00 4219,47 23900 14000
Razem {średnial 251220 274295 23075 288295 37075 14000
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Średnie ogólne wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi
Wydział Edukacji - Katowice dnia
8 lipca 2015 roku
załącznik nr /I d - do informacji
Prezydenta Miasta Katowice na
posiedenie Komisji Edukacji w dniu

___ o _________ ._

Średni wzrost Średni wzrost Średni wzrost
Stanowisko Plan na 2014 Po I podwyżce w stosunku do Po /I podwyżce w stosunku do w stosunku do

planu planu I podwyżki
ISrednie wynagrodzenie
pracowników administracji wg 2512,20 2742,95 230,75 2882,95 370,75 140,00
stanowisk pracy
Srednie wynagrodzenie
pracowników obsługi wg stanowisk 0,00 2006,34 2006,34 2148,11 2148,11 141,77
pracy
Srednie wynagrodzenie
pracowników administracji i 1 256,10 2374,65 1118,55 2515,53 1259,43 140,89
obsłuai
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