
 
BIULETYN INFORMACYJNY KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW OŚWIATY 
I WYCHOWANIA W GDYNI, UL. POMORSKA 39/41 

TEL./FAX 058 620 54 33 
E-MAIL: gdynia@oswiata-solidarnosc.pl 

strona Sekcji Krajowej: www.solidarnosc.org.pl/oswiata 

strona Komisji Międzyzakładowej Gdynia: gdynia.oswiata-solidarnosc.pl   

Komunikaty 
1. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Regionu 

Gdańskiego: 
  Podniesienia wynagrodzeń o 15 proc. od stycznia tego roku, kolejnych                     

15 proc. od stycznia 2020 r., przywrócenia korzystniejszych zasad awansu 

oraz powrotu do poprzednich zasad oceny pracy domagają się nauczyciele z 

małopolskiej Solidarności. Nauczyciele 12.03.2019  rozpoczęli okupację 

małopolskiego kuratorium oświaty. Okupacja kuratorium jest wyrazem 

sprzeciwu wobec braku szacunku dla pracowników oświaty, niskim płacom 

oraz szkodliwym zmianom w prawie oświatowym. Związkowcy zapowiadają, 

że w kuratorium będą przebywać non stop. Dzień i noc. 

 Kilkuset nauczycieli pikietowało we wtorek 12 marca przed Śląskim Urzędem 

Wojewódzkim w Katowicach. Protestujący chcieli przekazać wojewodzie 

śląskiemu swoje postulaty. To się jednak nie udało, a petycję o związkowców 

odebrała rzecznik prasowa wojewody. - To przejaw arogancji rządzących. 

Jeśli nie chcą z nami rozmawiać w gabinetach, będziemy rozmawiać na 

ulicach – powiedział Lesław Ordon, szef oświatowej „S” w Regionie Śląsko – 

Dąbrowskim. W demonstracji przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim 

uczestniczyli nauczyciele z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego,                                

Regionu Podbeskidzie i Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność.  

 Wszystko wskazuje na to, że nauczyciele z oświatowej „Solidarności”                     

będą w kwietniu strajkować. Podczas posiedzenia Rady Międzyregionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku,                                 

które odbyło się 12 marca podjęto decyzję o rozpoczęciu referendum 

strajkowego. Rada skłoniła się też ku proponowanemu przez ZNP terminowi 

rozpoczęcia strajku 8 kwietnia 2019 r. 

  Akcję sporu zbiorowego – na kilkadziesiąt komisji w Regionie Gdańskim 

jedynie dwie nie weszły w spór zbiorowy – zdecydowano się na strajk. W 

niektórych placówkach oświatowych, tam gdzie zakończyły się mediacje, już 

od środy 13 marca przeprowadzane będzie referendum strajkowe, które musi 

zostać zakończone do 25 marca. 

 
Szczegółowe informacje na stronach www.solidarnosc.org.pl   

oraz www.solidarnosc.gda.pl  

 

2. Sekcja Krajowa i Międzyregionalna Sekcja Oświaty 

 i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku 
  Informujemy, że protest Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego przekształcił 

się w protest ogólnopolski. W godzinach wieczornych do protestujących 

dołączył ze śpiworem przewodniczący Ryszard Proksa i koledzy z innych 

regionów: Gdyni, Warszawy i Kielc. Zgodnie z decyzją Sztabu Protestacyjno-

Strajkowego KSOiW NSZZ „Solidarność” sekcje regionalne powołały w całej 

Polsce sztaby protestacyjno-strajkowe.  

Szczegółowe informacje na stronie www.solidarnosc.org.pl/oswiata  

 

3. Bieżąca działalność Komisji Międzyzakładowej 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PRZEPROWADZENIA 

SPORU ZBIOROWEGO W GDYNI  

1)      Pisma do dyrektorów 11.03-14.03.2019 r. 

2)      Rokowania 18.03-22.03.2019 r. 

3)      Mediacje 25.03-29.03.2019 r. 

4)      Referendum 1.04-5.04.2019 r. 
 

Szczegółowe informacje na stronie gdynia.oswiata-solidarnosc.pl 

Marzec 2019 

 

 

 

 

 
 

INFORMACJE 

W 2019 roku obowiązują 

następujące kwoty zasiłków 

statutowych: 

z tytułu urodzenia dziecka                     

–   250 zł 

z tytułu śmierci członka związku  

– 230 zł 

z tytułu śmierci członka rodziny 

 – 100 zł 

Wypłata przysługuje w terminie  

do 6 miesięcy od daty zajścia 

zdarzenia.  

 

Zasiłki, zapomogi 

można odbierać w siedzibie 

Komisji Międzyzakładowej:  

od pon. do  piątku 10: – 15:00 

Członkowie Związku odchodzący 

na emeryturę otrzymują upominek  

o równowartości 100 zł. 

Komisja Socjalna rozpatruje 

wnioski o zapomogi losowe  

(w oparciu o Regulamin) 

na ostatnim w danym miesiącu 

posiedzeniu Komisji Międzyzakł. 

 

Zebranie Przewodniczących Kół  
13.03.2019 

Zebranie Komisji 

Międzyzakładowej  

odbędzie się 14.03.2019 
 

Prawnik:  

TYLKO DLA CZŁONKÓW 

ZWIĄZKU! 

 

Mecenas J. Kobus - 

Michalewska udziela porad 

prawnych  w pierwszy i trzeci 

poniedziałek w godz.14:00 - 16:00  

Najbliższe spotkania 

18.03.2019r. i 01.04.2019  
 

 
 

Porady prawne dla członków 

związku udzielane są również  

w gdyńskim oddziale 

„Solidarności”, ul. Śląska 52,    

tel. 620-61-82, w każdą środę 

od 1100 do 1700.  

Obowiązuje legitymacja 

związkowa. 

 

Materiały informacyjne  

można odbierać codziennie  

od godz. 10:00 do 15:00 
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