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Stanowisko nr 1 
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku 

z dnia 29.09.2021 r. 
ws. projektu MEiN dotyczącego zmian statusu zawodowego nauczyciela  

 

 

 

 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów odrzuca projekt zmian dotyczący statusu 

zawodowego nauczyciela przedstawiony przez MEiN w dniu 21. 09. 2021 r. 

 

Przedstawiona propozycja MEiN: 

 nie realizuje porozumienia z 7. 04. 2019 r. zawartego pomiędzy Rządem RP a NSZZ 

„Solidarność”, czyli nie zawiera  mechanizmu corocznego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, 

nie wiąże wynagrodzeń nauczycieli ze wzrostem płac w gospodarce narodowej, 

 zwiększa pensum dydaktyczne nauczycieli o 4 godziny, co spowoduje, że czas pracy 

nauczycieli będzie wynosił powyżej 50. godzin  zegarowych tygodniowo (na podstawie 

raportu opracowanego w 2011 r. przez Instytut Badan Edukacyjnych wynosi on obecnie 46 

godz.40 min.),   

 likwiduje świadczenie urlopowe zagwarantowane w KN – art.53 ust. 1a, 

 zmniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego, 

 obliguje do dostępności nauczyciela w szkole przez dodatkowe 8 godzin tygodniowo bez 

wynagrodzenia, poza obowiązujące pensum. 

Zwiększone stawki wynagrodzeń wynikają z podwyższenia pensum dydaktycznego, 

zmniejszenia odpisu na ZFŚS, zmniejszenia dodatku wiejskiego, likwidacji świadczenia na start (art. 

53a, ust. 1 KN) i dodatku uzupełniającego w przypadku nieosiągania średnich wynagrodzeń (art. 30 

i 30a KN). Domagamy się zwiększenia nakładów na edukację w budżecie państwa i powiązania 

wynagrodzeń ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, co zapewni ich coroczny wzrost.  

Domagamy się wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2022 r 

W razie braku skutecznej realizacji postulatów przez stronę rządową, Międzyzakładowe 

Zebranie Delegatów wzywa Komisję Międzyzakładową do zwrócenia się do władz krajowych 

Związku celem podjęcia skutecznych i szybkich działań. 

 

 

 

            Piotr Gierszewski  

Przewodniczący Międzyzakładowego  

            Zebrania Delegatów  
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Stanowisko nr 2 
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku 

z dnia 29.09.2021 r. 
ws. braku dofinansowania wycieczek szkolnych. 

 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów wyraża oburzenie z powodu opieszałości Urzędu Miasta w 

Gdańsku w przesłaniu wniosków o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach projektu „Poznaj 

Polskę”, w wyniku czego szkoły, które przygotowały wnioski w terminie, nie otrzymały 

dofinansowania. 
 

            Piotr Gierszewski  

Przewodniczący Międzyzakładowego  

            Zebrania Delegatów  
 

 

 

Stanowisko nr 3 
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku 

z dnia 29.09.2021 r. 
ws. wypłaty podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. 

 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów wzywa Prezydent Miasta Gdańska do natychmiastowej 

wypłaty podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wynegocjowanych w lipcu 

2021 r. w rozmowach ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie.  
Jednocześnie wzywamy do niezwłocznego wznowienia rozmów dotyczących zmian 

w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników niebędących Nauczycielami. 
 

 

            Piotr Gierszewski  

Przewodniczący Międzyzakładowego  

            Zebrania Delegatów  

 

 

Stanowisko nr 4 
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku 

z dnia 29.09.2021 r. 
ws. wynagrodzenia nauczycieli za wycieczki szkolne oraz uregulowania kwestii czasu pracy 

nauczycieli w czasie ich trwania. 
 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów domaga się uregulowania kwestii wynagrodzenia 

pracy nauczyciela za wycieczki szkolne (godziny nadliczbowe, godziny nocne itp.). 

 

            Piotr Gierszewski  

Przewodniczący Międzyzakładowego  

            Zebrania Delegatów  
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Apel nr 1 
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku 

z dnia 29.09.2021 r. 
ws. realizacji zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańsk 
 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów domaga się sprawdzenia realizacji uchwały nr XXVI/695/20 

Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Miasta Gdańska. Wątpliwości budzi rozliczenie godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których  

występują dni wolne lub usprawiedliwiona nieobecność oraz w klasach dwuzawodowych.  
 

MZD apeluje o przeprowadzenie szkolenia dyrektorów w zakresie stosowania w/w uchwały 

i wyeliminowanie wszystkich nieprawidłowości.   
 

 

            Piotr Gierszewski  

Przewodniczący Międzyzakładowego  

            Zebrania Delegatów  
 

 

 

 

 

Apel nr  2 
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku 

z dnia 29.09.2021 r. 
ws. udostępniania regulaminów w szkłach i placówkach oświatowych. 

 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów domaga się od dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek 

oświatowych przestrzegania prawa oraz udostępniania pracownikom wszystkich regulaminów 

dotyczących organizacji i warunków pracy:  regulaminu pracy, regulaminu premiowania pracowników 

niepedagogicznych (w przypadku, gdy nie jest on częścią regulaminu pracy), regulaminu zfśs, 

regulaminu rady pedagogicznej, protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych. 
 

 

 

            Piotr Gierszewski  

Przewodniczący Międzyzakładowego  

            Zebrania Delegatów  
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Apel nr 3 
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku 

z dnia 29.09.2021 r. 
ws. wszczęcia procedury odwołania przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania  

Ryszarda Proksy.  
 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zwraca się do Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku o rozpoczęcie działań mających na celu 

odwołanie przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Ryszarda Proksy.  

 

 

            Piotr Gierszewski  

Przewodniczący Międzyzakładowego  

            Zebrania Delegatów  
 

 

 

 

 

Apel nr 4 
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku 

z dnia 29.09.2021 r. 
ws. strategii Związku 

 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zwraca się z żądaniem przedstawienia członkom Związku 

strategii działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w negocjacjach z 

Ministerstwem Edukacji i Nauki w sprawach funkcjonowania oświaty, społecznej rangi i statusu 

zawodowego nauczycieli.  
 

      

 

            Piotr Gierszewski  

Przewodniczący Międzyzakładowego  

            Zebrania Delegatów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


