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Gdańsk, 7 stycznia 2020 r. 

 

 

 

Rada Sekcji 7 stycznia 2020 r. 
(komunikat)  

 

 

W dniu 7 stycznia 2020 r. odbyła się Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku. I część życzeniowo-noworoczna 

odbyła się z udziałem gości: Krzysztofa Dośli – przewodniczącego Zarządu Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, dyr. Beaty Wolak – Kuratorium Oświaty w Gdańsku, 

p. Doroty Granoszewskiej-Babiańskiej – Pomorski Urząd Marszałkowski. W jej trakcie 

Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrała p. Hanna Sankowska-Soroko (SP nr 67 

w Gdańsku). Serdeczne gratulacje. 

 

W drugiej części Rady m. in.: 

 

a/ Przedstawiono informację z Rady Sekcji 3 grudnia 2019 r. 

 

b/ Odbyła się dyskusja nt. podwyżek w 2020 r. dla nauczycieli i pracowników administracji 

i obsługi szkół (zaplanowano odrębną debatę poświęconą sytuacji tej grupy pracowników 

oświaty – wstępnie 21 kwietnia br.). 

 

c/ Przedstawiono kilka opinii prawnych: 

- Pensum godzin a zwolnienia na konferencje (mec. P. Sąpór – biuro prawne ZRG), 

- Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (mec. P. Sąpór), 

- Monitoring placówek oświatowych (mec. P. Sąpór), 

- Urlop na poratowanie zdrowia a staż pracy (mec. T. Gryczan – biuro prawne KSOiW). 

 

d/ Przedstawiono szczegóły organizacyjne konferencji, dotyczącej sytuacji bibliotekarzy 

szkolnych, która odbędzie się  11 lutego 2020 r. Zaproszeniami dysponują KZ/KM 

wchodzące w skład Sekcji. Zgłoszenia do 30 stycznia. 

 

e/ W wyniku dyskusji przyjęto treść opinii ws. poparcia dla inicjatywy przywrócenia prawa 

do tzw. wcześniejszej emerytury dla nauczycieli (art. 88 ustawy Karta nauczyciela). Tekst 

opinii w załączeniu. 

  

f/ Omówiono pismo do KSOIW ws. składek, a także problem braku odpowiedzi na siedem 

spraw prawnych zgłoszonych przez Sekcję Gdańską (pismo z 23 października 2019 r.). 

 

g/ Przedstawiono uwagi do obchodów 40 lat „S” (w tym propozycje Sekcji Gdańskiej 

opracowania dyplomu na papierze z logo „czterdziestolecia”). 

 

W imieniu Sekcji, 

 

             Wojciech Książek 

     (przewodniczący Sekcji Gdańskiej) 



 

 

Terminarz: 

- 11 lutego 2020 r. – Konferencja „Problemy bibliotekarzy szkolnych”, 

- 10 marca 2020 r. – Rada Sekcji,  

- 21 kwietnia 2020 r. – Rada Sekcji poświęcona głównie problemom pracowników  

  administracji i obsługi szkolnej. 

- 9 czerwca 2020 r. – Rada Sekcji. 

 


