
 

Bieżąca działalność związkowa 
WRZESIEŃ 2019 r. 

– informacja nt. aktualnych zadań Oddziałów ZNP 

1. Kontrola prawidłowości wypłaty wynagrodzenia  

W związku z wdrażanymi od września zmianami w wynagrodzeniach regulowanych Kartą Nauczyciela, 
oddział ZNP, w ramach kontroli przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, w 
szczególności przepisów prawa pracy, powinien zwrócić uwagę na prawidłowość wypłaty 
nauczycielom najpóźniej do końca września z wyrównaniem od 1 września 2019 wynagrodzeń z 
uwzględnieniem podwyżki stawek płacy zasadniczej (minimalny wzrost stawki o 9,6%), a także 
dodatku za wychowawstwo klasy (minimalna stawka 300zł lub wyższa wynegocjowana w regulaminie 
wynagradzania) i dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli (w wysokości 
wynegocjowanej w regulaminie wynagradzania). Ponadto można skontrolować, czy  nauczycielom 
stażystom odbywającym staż na nauczycieli kontraktowych w terminie do 30 września wypłacono 
jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000zł.  

2. Kontrola prawidłowości zatrudnienia w nowym roku szkolnym 

Oddział ZNP powinien monitorować, czy nauczycielom kontraktowym zatrudnionym w pełnym 
wymiarze, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego dokonano przekształcenia 
dotychczasowej umowy nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas nieokreślony w 
zatrudnienie przez mianowane. Uwaga, mamy sygnały, że w wielu przypadkach dyrektorzy 
"zapominają" o tym przekształceniu, co może  skutkować w kolejnym roku próbami zwolnienia tego 
nauczyciela z mniejszą odprawą (z ustawy o zwolnieniach grupowych, a nie z Karty Nauczyciela). 
Warto sprawdzić, czy członkowie ZNP, którzy uzyskali mianowanie w ostatnich latach mają 
przekształcone umowy . 
Warto również sprawdzić, czy nauczyciele kontraktowi zatrudnieni są zgodniez art. 10  ust. 4 Karty 
Nauczyciela – na czas nieokreślony. 

3. Zgłoszenie wniosków do projektów budżetów jednostek samorządowych 

Warto, by oddział ZNP zgłosił jakieś wnioski do przygotowywanych przez samorządy uchwał 
budżetowych na rok 2020, tak aby budżety te uwzględniały Wasze priorytety i propozycje dla 
oświaty, np. kwota gwarantowana na dodatki motywacyjne dla nauczycieli.  

4. Pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019r. poz. 1287 ) od 1 września 2019r. organ 
prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu we wszystkich typach szkół i placówek, z tym że wymiar ten nie może przekroczyć 20 godzin. 
Zadaniem oddziału jest wynegocjowanie jak najkorzystniejszych rozwiązań w tym zakresie.  


