
 

 

 
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   

 

Porozumienie rządu z „Solidarnością” 
 

I. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli: 

Po wdrożeniu podwyżki od 1 września 2019 r.  

wynagrodzenie zasadnicze wyniesie: 

nauczyciela stażysty – 2 780 zł 

nauczyciela kontraktowego – 2 860 zł 

nauczyciela mianowanego – 3 248 zł 

nauczyciela dyplomowanego – 3 815 zł 

natomiast wynagrodzenie średnie wyniesie: 

nauczyciela stażysty – 3 335 zł 

nauczyciela kontraktowego – 3 702 zł 

nauczyciela mianowanego – 4 803 zł 

nauczyciela dyplomowanego – 6 137 zł 

 

Wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń 0 9,6 proc. 

oznacza łączny wzrost w latach 2017-2019: 

wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela stażysty –515 zł 

nauczyciela kontraktowego –529 zł 

nauczyciela mianowanego – 601 zł 

nauczyciela dyplomowanego – 706 zł, 

 

wynagrodzenia średniego 

nauczyciela stażysty –617 zł 

nauczyciela kontraktowego –685 zł 

nauczyciela mianowanego – 890 zł 

nauczyciela dyplomowanego – 1 136 zł, 

 

II. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy 

sprzed września 2018 r. 

 

III. Ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku  

za wychowawstwo w wysokości 300 zł 

 

IV. Zmniejszenie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej 

dokumentacji szkolnej „papiery” 

 

V. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu  

ze związkami zawodowymi do 2020 r. 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Kwiecień/Maj 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  
22.05.2019 

Zebranie Komisji 

Międzyzakładowej  

odbędzie się 16.05.2019 
 

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 

06.05.2019r. i 20.05.2019  
 

 
 

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 

 

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata
http://gdynia.oswiata-solidarnosc.pl/

