
                                           URZĄD MIASTA MYSŁOWICE  
                                                       ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice Karta usługi  
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ED-18 

 
Wnioskowanie o Nagrodę Prezydenta Miasta dla nauczycieli, którzy posiadają powszechnie 

uznany dorobek i osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,  
realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, a także w zakresie 
spraw związanych z organizacją, administrowaniem i finansowaniem szkoły lub placówki  

 
WYMAGANE DOKUMENTY 
ED-18-01 Wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta.

 
 
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Wydział Edukacji, ul. Powstańców 1.  
Złożenie dokumentów: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1.  
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY  
Wniosek należy złożyć do końca miesiąca września każdego roku.  
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY  
1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta mogą wystąpić: 

1) Prezydent Miasta Mysłowice lub jego Zastępca, 
2) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Mysłowice, 
3) Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Mysłowice, 
4) Dyrektor publicznego przedszkola, szkoły lub innej publicznej placówki oświatowej działającej w mieście, 
5) związki zawodowe reprezentujące pracowników oświaty, działające na terenie miasta. 

2. Należy pobrać i wypełnić wniosek /dane wpisać komputerowo, czcionką Arial Narrow 11, w pola oznakowane deseniem; 
ilość znaków w jednym wierszu uzasadnienia 75; ilość wierszy uzasadnienia: 60; w uzasadnieniu wpisać tylko te 
osiągnięcia nauczyciela, które dotyczą okresu od otrzymania ostatniej Nagrody Prezydenta Miasta; uzasadnienie oprzeć  
o podanie konkretnych osiągnięć - osiągnięcia wypunktować/,  

3. Wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Mysłowice do ostatniego dnia miesiąca września każdego roku.  
4. Jeżeli wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych określonych w § 21 ust. 4 Regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego  
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy lub wypełniony 
będzie niezgodnie z podanymi w pkt 2 zasadami - nie zostanie rozpatrzony.  

5. Wnioskodawca nie zostanie poinformowany o nierozpatrzeniu wniosku, który został odrzucony ze względów formalnych 
lub został wypełniony niezgodnie z podanymi w pkt 2 zasadami.   

 
OPŁATY  
Brak opłat  
 
TRYB ODWOŁAWCZY  
Brak trybu odwoławczego  
 
DODATKOWE INFORMACJE  
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji osobiście lub pod tel. (32) 31-71-231  
e-mail: j.tucharz@um.myslowice.pl 

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO informujemy że:  
- Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1. 
- Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, m.patalag@um.myslowice.pl, tel. (32) 31-71-245. 
- Dane przekazywane są dla celów związanych z uzyskaniem nagrody Prezydenta Miasta Mysłowice. 
- Okres przechowywania danych wynosi 10 lat. 
- Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,  

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. 
- Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
- Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z załącznika do uchwały Nr X/156/19 Rady Miasta Mysłowice  

z dnia 27 czerwca 2019 r. „Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy”. 

 
PODSTAWA PRAWNA 
1) Art. 49 ust. 2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm./, 

2) Załącznik do uchwały Nr X/156/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2019 r. “Regulamin określający wysokość  
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy”. 
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