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W tym roku szkolnym kończy się czteroletnia kadencja 
w NSZZ „Solidarność”. Jesień 2017 roku, zima, wiosna 2018 
roku to wybory na wszystkich poziomach Związku. Tym bar-
dziej więc nastał czas podsumowań, refleksji nad tym, co było, 
co może być. 

Nie były to łatwe lata i decyzje. W latach 2014, 2015, jeszcze 
w okresie rządów koalicji PO-PSL niejednokrotnie protestowa-
liśmy w Gdańsku, w Warszawie, głównie w sprawach płacowych. 
Po zmianie władz nastąpił okres oczekiwania, co dalej. 

Nasza Sekcja, co ukazują choćby materiały zamieszczone 
w tym Biuletynie, kilkakrotnie wypowiadała się na temat pro-
pozycji, potem już coraz bardziej konkretnych projektów zmian, 
przywrócenia w szkolnictwie modelu 8 + 4. Ich krytyczna za-
zwyczaj ocena, szczególnie jeżeli chodzi o pośpiech, brak nale-
żytego przygotowania, została ostudzona wynikami specjalnego 
sondażu-ankiety, którą przeprowadziliśmy w naszym regionie. 
Ponad 2 500 odpowiedzi pokazywało, że nie ma nastroju do 
czynnych protestów, że oczekuje się raczej na negocjacje, roz-
mowy, wyrażanie mądrych, odpowiedzialnych opinii, stanowisk 
Związku. 

Tak też staraliśmy się działać w ostatnich miesiącach m. in. 
w procesie opiniowania nowej sieci szkół, a następnie – pro-
jektów organizacji pracy szkół. W wielu sytuacjach udało się 
obronić szkoły, miejsca pracy. Mamy jednak świadomość, że po-
ważne wyzwania nastąpią przed rokiem szkolnym 2019/2020. 
Zagrożenie utraty pracy nie dotyczy tylko nauczycieli, ale także 
utrzymania zatrudnienia pracowników administracji i obsługi 
szkół (szczególnie likwidowanych gimnazjów).

I jeszcze jedna myśl. Płace w oświacie. Nie ma zgody na prak-
tyczne zamrożenie płac od września 2012 roku (w 2017 r. był 
wzrost jedynie o 1,3%). W stanowisku, które zamieszczamy m. 
in. w tym Biuletynie, wyraźnie piszemy, że: „Nie zgadzamy się 
z coraz bardziej dramatyczną sytuacją ludzi oświaty, co dotyczy 
nie tylko nauczycieli, ale także sytuacji pracowników admini-
stracji i obsługi szkolnej”. Kończymy zaś zdaniem: „Ostrzegamy, 
że w przypadku przedłużania stanu niepewności, może dojść 
do eskalacji napięcia w środowisku ludzi oświaty, akcji prote-
stacyjnych”. Te słowa wyznaczają kolejne zadania, które twardo 
podejmiemy.

Szanowni Państwo,  
Koleżanki i Koledzy,

Podsumowanie kadencji w związku NSZZ „Solidarność” zbie-
ga się z rokiem szkolnym 2017/2018. Dziękując wszystkim za 
współpracę, inspirację, mamy świadomość, że zadań i nieunik-
nionych napięć zapewne będzie sporo. 

Dlatego też życząc spokojnej pracy w szkole, przyjaznej at-
mosfery w gronie pedagogicznym i wśród całej społeczności 
szkolnej, prosimy o współpracę i solidarność. 

Prezydium Sekcji: 
Wojciech Książek, przewodniczący

Barbara Kamińska, zastępca przewodniczącego
Anna Kocik, zastępca przewodniczącego, skarbnik

Hanna Minkiewicz, sekretarz
Bożena Brauer, Maciej Werra, Elżbieta Śliwińska

Rada Sekcji w mijającej w 2018 roku czteroletniej kadencji.
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Lipiec 2016 r.

Wstępna ocena programu 
zmian w oświacie

Podczas zwołanej w trybie nadzwyczajnym 
Rady Sekcji 5 lipca 2016 roku dokonaliśmy 
wstępnej oceny propozycji zmian ogłoszonych 
przez MEN 27 czerwca 2016 r. Zwróciliśmy m. 
in. uwagę na stanowiska naszej Sekcji z 17 listo-
pada 2015 r. i 12 kwietnia 2016 r., w których 
krytycznie odnosiliśmy się do zmian ustroju 
szkolnego (aby skupić się na zmianach progra-
mowych, w zakresie oceniania i wzmocnienia 
dyscypliny szkolnej). Stąd pojawił się postulat, 
aby w razie utrzymania tych projektów zmian:
a. przesunąć ich realizację o min. rok, tj.  na  

2018/2019,
b. rozpocząć zmiany od I klas szkół podsta-

wowych (a nie także od IV i VII SP).   
Zwracaliśmy uwagę na brak zaplanowa-

nia środków  finansowych na wprowadzenie  
proponowanych zmian, m. in. na podwyżki 
wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi szkół. Sygnalizowaliśmy 
obawy przed zwolnieniami. Stąd też apelo-
waliśmy o przyjęcie precyzyjnego programu 
osłonowego  Zwracaliśmy uwagę na trudną 
sytuację szczególnie samodzielnych gimnazjów 
oraz problem „podwójnego” rocznika, który 
pojawi się w szkołach ponadgimnazjalnych w 
roku szkolnym 2019/2020 (uczniowie po 8 kla-
sie SP i po III gimnazjum). Zwracaliśmy uwagę 
na konieczność jak najszybszego ogłoszenia 
podstawowych dokumentów zmian progra-
mowych: podstaw programowych, ramo-
wych planów nauczania (z uwzględnieniem 
godzin do dyspozycji dyrektora). 

W tej Radzie udział brał także Marek 
Strociak – pomorski wicekurator oświaty 
oraz Krzysztof Dośla – przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”. Trzeba zaznaczyć, że w następnych 
miesiącach, na obrady Rady często zaprasza-
liśmy i byli obecni przedstawiciele Kurato-
rium: Monika Kończyk – pomorski kurator 
oświaty, dyr. Jerzy Wiśniewski, st. wizytator 
Eugenia Poterewicz, i nowy pomorski wice-
kurator oświaty – Małgorzata Bielang.

Sierpień 2016 roku

Obchody Sierpnia 1980 oraz 
Fundusz Stypendialny

W sierpniu, jak co roku, w sposób szcze-
gólny zwracamy uwagę na przygotowanie ma-
teriałów edukacyjnych Sekcji (w tym najnow-
szego wydania Biuletynu Sekcji, a ukazało się 

już 19 numerów). Poza tym angażujemy się w 
działalność i obsługę Funduszu Stypendialne-
go NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W tym 
roku, z okazji jubileuszowej – XV edycji, wy-
dajemy specjalną publikację. O szczegółach 
piszemy w odrębnej informacji. 

Ważnym zadaniem jest też udział w 
organizacji obchodów Sierpnia 1980 i po-
wstania NSZZ „Solidarność”. Sztandar Sek-
cji uczestniczy w głównych uroczystościach 
31 sierpnia w Gdańsku. Jest też tradycją, że 
tego dnia składamy kwiaty – w asyście pocz-
tu sztandarowego – pod tablicą poświęconą 
organizatorom działalności „Solidarności” 
oświatowej, której biuro w 1980 roku mie-
ścił się w budynku szkolnym przy ul. Osiek 
w Gdańsku.

Wrzesień i październik 2016 
roku

Dyskusje, interwencje ws. 
zmian w oświacie, godzin 
karcianych

Praca Sekcji we wrześniu, paździer-
niku 2016 roku w dużej mierze koncen-
trowała się wokół spraw związanych z 
planowanymi zmianami w edukacji . 
Temu poświęcona była Rada Sekcji 13 
września ub. roku, podczas której obec-
na była Monika Kończyk – Pomorski 
Kurator Oświaty oraz 11 października 
2016 r., kiedy to gośćmi Rady byli: po-
seł Janusz Śniadek, poseł Aleksander 

Mrówczyński, senator Antoni Szymań-
ski. Dyskusja była burzliwa, atmosfera 
gorąca. 

Członkowie Rady wyrażali też żal, że do 
ogłoszenia tak poważnych propozycji zmian 
doszło tuż po zakończeniu roku szkolnego, 
co jest źródłem lęków, niepokoju wielu 
nauczycieli i pracowników administracji i 
obsługi szkolnej.  Przypominano, że debaty, 
które miały miejsce w pierwszym półroczu 
2016 roku w 16. województwach, nie doty-
czyły ustroju szkolnego. 

Oprócz postulatu lepszego przygotowa-
nia ew. zmian członkowie Rady zwracali 
uwagę na potrzebę szczegółowego dopre-
cyzowania PROGRAMU OSŁONOWEGO 
w przypadku realizacji planu zmian ustroju 

szkolnego. 
O s t r z e g a n o 

także przed błę-
dami, które np. 
pojawiły się po 
nieprecyzyjnych 
i niejednoznacz-
nych zapisach do-
tyczących art. 42 
ust. 2 pkt 2 usta-
wy Karta nauczy-
ciela. W szkołach 
i samorządach in-
terpretuje się w/w 
artykuł na różne 
sposoby. Wpłynę-
ło to na pogorsze-
nie klimatu pracy 
w wielu szkołach 
oraz  w y musi ło 
realizację 1, 2 czy 
więcej  bezpłat-
nych godzin przez 

nauczycieli. Zwracano uwagę, że występuje 
swoista presja, gdy ktoś nie godzi się na ich 
całoroczne wpisywanie i rejestrowanie (w ra-
zie kontroli mówi się, że „Sam się zgodził na 
tzw. godziny społeczne”),

Wnioski kierowane były do władz Kra-
jowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”. Przypominano także o ze-
stawie 66 postulatów, które złożono do 
władz krajowych Sekcji – oczekując na 
ich podjęcie w trakcie rozmów z MEN. 
Są wśród nich niezwykle pilne, dotyczące 
zmian w ustawie o systemie oświaty czy 
Karcie nauczyciela.

Przekazywano także opinie do pro-
jektów ustaw „Prawo oświatowe” oraz 
do „Ustawy  wprowadzającej prawo oświa-
towe”.

Kalendarium działań Sekcji  
w roku szkolnym 2016/2017 (wybór)

Bronisław Sarzyński i Roman Lewtak – nieżyjący już liderzy „So-
lidarności” oświatowej. Współtwórcy ustawy Karta nauczyciela, 
której podstawy wypracowano podpisując ok. 160 postulatów 
ze stroną rządową podczas strajku w dniach 6 – 16 listopada 
1980 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.  
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Listopad 2016 r.

Ankieta – sondaż ws. 
ewentualnych form protestu 
Sekcji 

W listopadzie ub. roku Sekcja zwróciła się 
z prośbą o wypełnienia przez pracowników 
oświaty w województwie pomorskim spe-
cjalnie opracowanej ankiety na temat oceny 
proponowanych zmian, propozycji działań 
struktur Sekcji. Ankietę wypełniło 2534 osób 
z: KM Gdańsk, KM Goręczyno, KM Kolbudy, 
KM Czersk, KM Tczew, KM Placówek Powiatu 
Tczewskiego, KM Sopot, KM Pruszcz Gdański, 
KM Wejherowo, KZ Wejherowo, KM Reda, 
KM Chojnice, KM Przywidz, KM Kościerzyna, 
KM Starogard Gdański, KM Puck, KM Lębork. 
Wyniki były dosyć zaskakujące. Oto wybrane 
pytania (i odpowiedzi):

Formy sprzeciwu – działania 
NSZZ „Solidarność”:

 30,3% ankietowanych deklaruje udział w 
manifestacji w dniu wolnym od pracy,

 30,7% deklaruje udział w manifestacji w 
dniu nauki szkolnej,

 45,7% nie weźmie udziału w manifesta-
cji.
Nie ma co ukrywać, że wyniki ankiety 

ostudziły protestacyjne działania Sekcji, 
wpłynęły na przyjęcie form działania bar-
dziej nastawionych na negocjacje, pomoc 
szkołom, pracownikom zagrożonych zwol-
nieniami.

Grudzień 2016 r.

Grudzień 1970 na Wybrzeżu
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 37,3% ankietowanych proponuje podjąć 
akcję protestacyjną,

 24,2% rozmawiać z MEN, z Rządem,
 20,6% odłożyć wprowadzenie zmian o 

minimum rok,
 24,9% rozpocząć zmiany tylko od klasy  

I SP. 

Czy w ramach 
ewentualnego 
protestu wezmę udział 
w manifestacji?

Antoni Browarczyk, 20 lat, uczeń, zm. 17 XII 1981, Piotr Sadowski,  
22 lata, pracownik Zarządu Portu Gdańsk, zm. 31 VIII 1982, Wacław Kamiński, 32 
lata, pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, zm. 28 XI 1982, Jan Samsonowicz, 
39 lat, pracownik w Akademii Medycznej w Gdańsku, zm. 30 VI 1983. Cześć ich 
pamięci! Cześć pamięci wszystkich Ofiar w drodze do Wolnej Polski!  

nasza Sekcja także mocno wsparła organi-
zacyjnie te działania.

Styczeń-marzec 2017

Opiniowanie sieci szkolnej

Pierwsze tygodnie 2017 roku to czas 
intensywnej pracy szczególnie w sprawie 
nowej sieci szkolnej, którą samorządy, w 
uzgodnieniu z MEN musiały przygotować 
do końca marca 2017 roku. Z uwagi na wy-
móg zasięgania opinii także przez związki 
zawodowe, był to czas analiz, konsultacji 
prawnych przez struktury „S” oświatowej. 
Zabiegaliśmy o to, aby organy prowadzące 

Grudzień to, oprócz spraw oświatowych, 
także zadania związane z obchodami tragicz-
nych wydarzeń na Wybrzeżu. Stąd też 16 
grudnia w Gdańsku, zaś 17 grudnia w Gdy-
ni struktury „S” oświatowej, podejmują sze-
reg działań także na rzecz włączenia szkół, 
młodzieży w uczczenie ofiar tamtego czasu. 
Rodzi się wśród szkół Gdańska tradycja 
obecności delegacji, pocztów sztandarowych 
podczas rannej przerwy śniadaniowej, kiedy 
to pod Pomnik Poległych Stoczniowców wy-
chodzą pracownicy Stoczni Gdańskiej. 

W tym roku miało to wymiar szczególny. 
W Gdańsku, na Placu Solidarności odsłonię-
to tablicę upamiętniającą cztery ofiary stanu 
wojennego na Wybrzeżu Gdańskim. W ten 
sposób na tablicach Gdańska i Gdyni swe 
miejsce znalazły wszystkie ofiary drogi do 
Wolnej Polski. Chociaż główna to zasługa 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, 

przekazywały dokumenty bezpośrednio do 
Komisji Międzyzakładowych. Staraliśmy się 
podczas rad szkoleniowych (między innymi 
z udziałem gości z Krakowa i Gdyni) wy-
pracować kryteria ważne dla analizy sieci 
szkolnej, w tym żeby zwracać uwagę na:
 informacje o planach ew. zwolnień na-

uczycieli i pracowników administracji i 
obsługi szkolnej,

 sprawy demografii i to na przestrzeni 
kilku lat,

 problemy dowozu uczniów, 
 wyposażenia sal lekcyjnych, szczególnie 

z tzw. przedmiotów laboratoryjnych,
 problem ew. dwuzmianowości, 
 informacje o kosztach - zabezpieczeniu 

środków finansowych na te zadania.
Poza tym Sekcja wyrażała swe opinie do 

projektów rozporządzeń MEN, szczególnie 
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o podstawie programowej – dla klas I-III i 
klasy IV szkoły podstawowej a także podstaw 
programowych: wychowania przedszkolne-
go, przedmiotu Wiedza obywatelska, zagad-
nień związanych z edukacją zdrowotną.

Kwiecień – maj 2017 r.

Opiniowanie projektów 
organizacji pracy szkół, 
konkurs muzyczny

Prace nad przygotowaniem do opinio-
wania projektów organizacji pracy szkół 
należały do najtrudniejszych wyzwań 
struktur Sekcji. Ważne, że stały się wymo-
giem ustawowym, o co od lat zabiegała „S”. 
Przypominaliśmy, że opinia zakładowych 
organizacji związkowych jest wydawana w 
terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza 
organizacji, oraz, że zgodnie z zapisem art. 
110 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, opi-
niowanie dotyczy także „Aneksów”, które 
są tworzone do 30 września danego roku 
szkolnego (tu już czas opiniowania ograni-
czono do 3 dni).

Sformułowaliśmy także zestaw pytań-
-problemów, które skierowaliśmy do Krajo-

wej Sekcji z apelem o podjęcie tych spraw 
w negocjacjach z MEN. Jak pisaliśmy: 
„Szybkie korekty w realizacji tego zadania 
są niezbędne, aby bardzo ważna idea obo-
wiązku opiniowania arkuszy przez związki 
zawodowe, nie została zrelatywizowana, a 
czasami wręcz ośmieszona (a obserwujemy 
czasami takie próby na linii dyrekcje szkół/
organy prowadzące)”. Apelowaliśmy między 
innymi o:
1. Ustalenie jednoznacznej interpretacji 

prawnej ws. prób tzw. anonimizacji pro-
jektów organizacji szkół, gdyż trudno 
wyrażać opinię na arkuszu „bez nazwisk”, 
gdy nie ma się pełnego obrazu sytuacji 
w danej szkole. Zwracaliśmy uwagę, że 
nauczyciel jest funkcjonariuszem pu-
blicznym (art. 63 KN), stąd tym bardziej 
powinien być dostęp do informacji pu-
blicznej. 

2. Przyjęcie zasady, że kurator nie będzie rozpa-
trywał projektów organizacji szkół bez wcze-
śniejszej opinii związków zawodowych.

3. Ujednolicenie przydzielania na etapie 
projektów organizacji szkół tylko takich 
godzin ponadwymiarowych, które są 
niezbędne dla realizacji ramowego planu 
nauczania.

Mamy w Sekcji świadomość, że więk-
sze problemy związane z ewentualnymi 
zwolnieniami nauczycieli i pracowników 
administracji i obsługi szkół (szczególnie 
likwidowanych gimnazjów), wystąpi przed 
rokiem szkolnym 2019/2020. To wyzwanie 
nie tylko dla związków zawodowych, ale i 
dyrekcji szkół, organów prowadzących, nad-
zoru kuratoryjnego. 

Uwaga: o ważnym przedsięwzięciu Sekcji, 
którym był konkurs muzyczny: „Polska –  
moje miejsce, mój kraj”, piszemy osobno.

Czerwiec 2017
Podwyżki wynagrodzeń 
i projekty zmian statusu 
zawodowego nauczycieli

W Sekcji podjęliśmy problem braku in-
formacji na temat podwyżek wynagrodzeń. 
Podobnie było rok wcześniej, gdy wyraża-
liśmy zaskoczenie faktem, iż na 2017 rok 
zaplanowano je jedynie w wysokości 1,3%. 
Z uwagi na znaczenie tego problemu, tekst 
stanowiska przedstawiamy w załączeniu.

Podjęliśmy także sprawy szkolnictwa ar-
tystycznego, kierując stosowne uwagi. Zapla-
nowaliśmy odrębne zebranie w tej sprawie, o 
czym informujemy w innym miejscu.

Sekcja przedstawiła również uwagi do 
propozycji Zespołu ds. statusu zawodowego 
pracowników oświaty. Część zapisów zawar-
ta w projekcie ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych jest mocno kontrowersyjna, 
stąd liczymy, że na skutek interwencji władz 
Krajowej Sekcji, odbędzie się jeszcze pogłę-
biona dyskusja w tym zakresie.

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego z co-
raz większym zaniepokojeniem odbiera 
różne, czasami sprzeczne informacje na 
temat podwyżek w oświacie. 

W pełni popieramy stanowisko Krajowej 
Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” z 25 maja 2017 r., w którym 
zwraca się uwagę na potrzebę wzrostu wy-
nagrodzeń tak z uwagi na kilkuletni brak 
podwyżek, szereg zadań związanych z wdra-
żaniem obecnych zmian w oświacie, a także 
z powodu wzrostu wynagrodzeń w gospo-
darce narodowej.

Domagamy się pilnego przedstawie-
nia przez Rząd RP planu wzrostu płac 
w oświacie w następnych latach tej ka-
dencji, które corocznie nie mogą być niż-
sze niż kilka procent – oprócz osiąganej 
inflacji.

Oczekujemy zaprzestania operowa-
nia średnimi płacami na poszczególnych 
stopniach awansu (w ich skład wchodzą 
różne składniki, w tym dodatki dyrektorskie, 
trudnościowe, nagrody, odprawy emery-
talne), których nie uzyskuje zdecydowana 
większość nauczycieli, w wyniku wciąż zbyt 
niskich  stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go, zgodnie z którymi nauczyciel stażysta z 
pełnymi kwalifikacjami otrzymuje – 2294 
zł brutto, nauczyciel kontraktowy – 2361 
zł brutto, nauczyciel mianowany – 2681 zł 
brutto, nauczyciel dyplomowany – 3149 zł 
brutto.

Nie zgadzamy się z coraz bardziej dra-
matyczną sytuację ludzi oświaty, co doty-
czy nie tylko nauczycieli, ale także sytuacji 
pracowników administracji i obsługi szkol-
nej. Stan ten trzeba zmienić nie deklaracja-
mi, czy pijarowskimi zabiegami medialnymi, 

czego doświadczaliśmy w ostatnich latach, a 
poprzez rzeczywisty DIALOG i konkretne 
działania finansowo-legislacyjne.

Ostrzegamy, że w przypadku prze-
dłużania stanu niepewności, może dojść 
do eskalacji napięcia w środowisku ludzi 
oświaty, akcji protestacyjnych. 

Stanowisko otrzymują:
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”,
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”,
Ministerstwo Edukacji Narodowej – za pośred-
nictwem Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
Parlamentarzyści z województwa pomorskie-
go,
Jednostki samorządu terytorialnego na terenie 
województwa pomorskiego,
Środki społecznego przekazu.

Stanowisko z 26 czerwca 2017 r.  
ws. płac w oświacie 

SPOTKANIE  
SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

Sekcja organizuje 7 listopada 2017 roku spotkanie ws. szkolnictwa artystycznego. 
Osoby zainteresowane udziałem, zgłoszeniem spraw do podjęcia, prosimy o zgłoszenie 
– za pośrednictwem struktur „S” oświatowej ze swego terenu działania.
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Laureatka I miejsca w kategorii szkół podstawowych, Adrianna Kordowska 
i pani Ilona Orzechowska (opiekun) otrzymują dyplomy i nagrody z rąk pani 
wicekurator Małgorzaty Bielang i przewodniczącego Sekcji Wojciecha Książka.  

W maju miał miejsce finał Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego „Pol-
ska moje miejsce, mój kraj”, który nasza Sekcja Gdańska organizuje co 
dwa lata, już po raz piąty.

„Polska – moje 
miejsce, mój kraj”
V edycja

WOJEWÓDZKI KONKURS MUZYCZNY 

Konkurs realizuje kilka ważnych celów, 
o których mówi także preambuła Statutu 
NSZZ „Solidarność”. Chodzi o podejmowa-
nie działań na rzecz utrwalania prawdy i pa-
mięci historycznej, patriotyzmu, o wzmac-
nianie wychowawczych oddziaływań na 
młodych ludzi. Ważny jest też akcent, jak 
wiele treści, emocji można przekazać śpie-
wem, muzyką. Co dla nas ważne, oprócz wy-
stępu młodzi ludzie są oprowadzani przez 
uczestników Grudnia’70, Sierpnia’80 po pla-
cu przy pomniku Poległych Stoczniowców, 
po historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. 
Staramy się dbać i o takie szczegóły, jak pa-
miątka w postaci symbolu „S” czy posiłek dla 
każdego uczestnika.

Może dlatego zgłosiło się do tej edycji aż ok. 
400 uczniów. Wyzwanie organizacyjne było 
spore, stąd tym większa wdzięczność dla za-
stępcy przewodniczącego Sekcji Anny Kocik, 
która jest koordynatorem konkursu, wolonta-
riuszy z „S” oświatowej w Gdańsku, członków 
Prezydium Sekcji, którzy pomagają w spraw-
nym jego przeprowadzeniu. Godna podkre-
ślenia jest też bardzo dobra współpraca z Za-
rządem Regionu Gdańskiego NSZZ „S” oraz 
patronat pomorskiego kuratora oświaty.

I miejsce w kategorii szkół ponadpod-
stawowych, Joanna Sawicka.

II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych, zespół Encore.

raz indywidualnych sponsorów uczestnicy 
otrzymali wspaniałe nagrody i dyplomy. 
Zostały one wręczone na posiedzeniu Za-
rządu Regionu Gdańskiego i Regionalnej 
Sekcji 5 i 6 czerwca. Jest też już tradycją, 
że laureaci konkursu występują podczas 
różnych uroczystości, zebrań.

Jury w składzie: Andrzej Kołakowski 
(przewodniczący), Andrzej Kołodziej, 
Aleksandra Lewicka i Krzysztof Rzeszutek 
przyznało nagrody i wyróżnienia w dwóch 
kategoriach.

W kategorii szkół 
podstawowych nagrody 
otrzymali:

I MIEJSCE – ADRIANNA KORDOW-
SKA  ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdań-
sku (opiekun - Ilona Orzechowska), II 
MIEJSCE – SCHOOL LIFE  z Zespołu 
Szkół w Kiełpinie (opiekunowie – Grze-
gorz Laskowski, Szymon Lewandowski), 
III MIEJSCE  – ZUZANNA POLAŃSKA 

Zdjęcia: Wojciech Milewski

Poziom konkursu był bardzo wysoki, co 
też świadczy o wielkiej pracy szkół, nauczy-
cieli, opiekunów projektu, o zaangażowaniu 
i pasji muzyczno-patriotycznej młodzieży. 
Nagrodą dla laureatów jest m. in. stypen-
dium NSZZ „Solidarność”, które corocznie 
przyznajemy w naszym regionie. Dzięki 
wsparciu finansowemu NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Gdańskiego, Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego, Pomorskiej Edukacji i Pracy 
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III miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych, 
Dominika Majewska. Nagrodę wręcza członek jury 
Krzysztof Rzeszutek.

II miejsce w kategorii szkół podstawowych, zespół School Life.
III miejsce w kategorii szkół podstawowych, Zuzanna 
Polańska.

ze Szkoły Podstawowej  w Pogórzu (opiekun 
–  Justyna Krytenko).   

W kategorii szkół 
ponadpodstawowych 
nagrody otrzymali:

I MIEJSCE – JOLANTA SAWICKA  z 
Zespołu Szkół w Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Malborku (opiekun – Katarzyna Kruszew-
ska), II MIEJSCE – ZESPÓŁ ENCORE z I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Rumi (opiekun 
– Joanna Klein-Szalkowska), II MIEJSCE 
– ZESPÓŁ PARAFRAZA z I Liceum Ogól-
nokształcącego w Malborku  (opiekun – Ma-
ria Seibert), III MIEJSCE – DOMINIKA 
MAJEWSKA z Gimnazjum nr 29 w Gdańsku 
(opiekun – Bartłomiej Cendrowski).

Wyróżnienia w kategorii szkół 
podstawowych otrzymali:

Martyna Budzisz z Powiatowego Zespołu 
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (opie-
kun – Anna Brzezińska), Agata Małachowska 
ze Szkoły Podstawowej nr 65 w Gdańsku (opie-
kun – Joanna Witczak-Romanowska), Duet 
w składzie: Maria Hendzel, Karol Mroziński 
ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni (opiekun 
– Katarzyna Kosińska), Zespół „Dźwiękolud-
ki” ze Szkoły Podstawowej w Brusach (opiekun 
– Marcin Stoltmann),  Zespół „Accolada” ze 
Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi (opiekun 
– Krystyna Baranowska), Iga Kasperowicz ze 

Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku (opiekun 
– Joanna Ciecholewska), Zuzanna Kotus ze 
Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku (opiekun 
– Małgorzata Szczepańska-Stankiewicz).

Wyróżnienia w kategorii szkół 
ponadpodstawowych otrzymali:

Weronika Walenciak z  Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Gdyni (opiekun – Ewa 
Szwajlik), Julia Kuśmierek z Gimnazjum w 
Kobylnicy (opiekun – Joanna Janulewicz-
-Nyc), Duet w składzie: Lena Łęcka, Bartło-
miej Szpura z Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II st. w Gdyni (opiekunowie 
– Katarzyna Doliwa-Dobrowol-
ska, Dariusz Borowski-Krać), 
Marta Wieczorkiewicz z Zespo-
łu Szkół w Chojnicach (opieku-
nowie – Grażyna Szumska, Ma-
ciej Werra), Zespół wokalno-in-
strumentalny z Gimnazjum nr 2 
w Chojnicach (opiekun – Miro-
sława Węsierska-Karasiewicz), 
Piotr Sadkowski z Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Lęborku 
(opiekun – Sylwester Kustusz), 
Patrycja Szymańska z Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 9 w Gdań-
sku (opiekun – Renata Kamiń-
ska),  Michalina Karpińska z 
XV Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdańsku (opiekun – Jolanta 
Niedźwiecka).

Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego przyznała 
wyróżnienia dla:

Jakuba Popiela z Zespołu Szkół nr 11 (Gim-
nazjum nr 16) w Gdyni (opiekun – Wioletta Ku-
rzawa),  Michała Białka ze Szkoły Podstawowej w 
Żarnowcu (opiekun – Bartłomiej Szefke), Rok-
sany Białek z Centrum Kultury Gminy w Ustce 
(opiekun – Zorza Sędzicka), zespołu AGI-
TATO z Zespołu Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku (opiekun 
– Ewa Bogusławska), Emilii Skwierawskiej 

z Zespołu Szkół – Gimnazjum w Lubni 
(opiekun – Aleksandra Turowska).

II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych, zespół Parafraza. Nagrodę wręcza 
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.

Poziom konkursu był bardzo wysoki, 
co też świadczy o wielkiej pracy szkół, 
nauczycieli, opiekunów projektu, o za-
angażowaniu i pasji muzyczno-patrio-
tycznej młodzieży. 

Mamy nadzieję, że tematyka patriotycz-
no-historyczna będzie zajmowała istotne 
miejsce w repertuarze uczestników konkur-
su i jeszcze wielokrotnie usłyszymy o ich 
występach w przestrzeni muzycznej.

Kolejna edycja już za 2 lata! 
Więcej: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata
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Solidarność to wyrównywanie 
szans edukacyjnych

Podczas uroczystości 31 sierpnia z okazji 
obchodów zawarcia Porozumień Sierpniow-
ych i powstania NSZZ „Solidarność” odby-
wa się wręczenie stypendiów uczniom oraz 
podziękowań darczyńcom Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „Solidarność”. W ubiegłym 
roku wręczali je m. in. Prezydent RP – Andrzej 
Duda i Premier – Beata Szydło. 

W tym roku przyznaliśmy ich łącznie 33, w 
tym dwa dla uczniów ze Szkoły Podstawowej 
im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach k. 
Kościerzyny, dwa dla uczniów szkoły im Bo-
haterów Grudnia 1970 w Łęgowie k. Pruszcza 
Gdańskiego i dwa dla uczniów – laureatów 
piątej edycji konkursu muzycznego „Polska 
– moje miejsce, mój kraj”.

Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” 
powstał przy Zarządzie Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” w 2002 roku. Od 2010 
roku stał się częścią działalności Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy. W skład Kapituły 
Funduszu, działającej społecznie, wchodzą: Ste-
fan Gawroński, Anna Kocik, Renata Tkaczyk i 
Wojciech Książek (przewodniczący Kapituły).

To inicjatywa, która przynosi i uczniom, 
i ich rodzinom, ale także nam, ludziom 
„Solidarności” wiele radości i nie ma co 
ukrywać – wzruszeń. Oto spełniamy biblijną 
zasadę, „jedni drugich brzemiona noście”. 
A to jedna z podstaw idei „Solidarności”. 
Obowiązkiem dorosłych jest stworzyć wa-
runki do rozwoju talentów, również te mate-
rialne. Rodziny wielodzietne, z mniejszymi 
zarobkami, mogą liczyć na takie dodatkowe 
wsparcie, gdyż kryterium dochodowości na 
członka rodziny, oprócz bardzo dobrych ocen 
i zachowania, jest istotne przy rozpatrywaniu 
wniosków.

A w tym roku to jubileuszowa, XV edycja. 
Łącznie przyznaliśmy do tej pory 603 stypen-
dia (jedno wynosi 1200 zł), czyli jakbyśmy 
wyróżnili batalion uczniów i to z kompanią i 
plutonami zabezpieczenia. Stąd też wydajemy 

Stypendia – XV edycja

specjalną publikację no i zachęcamy do wpłat. 
Ten Fundusz funkcjonuje dzięki ofiarności 
ludzi – struktur „S”, osób indywidualnych, 
czasami firm.

Od 2014 roku jest możliwość przekazania 
1% odprowadzonego podatku dochodowego 
na działalność Pomorskiej Fundacji Edukacji i 
Pracy organizacji prowadzącej Fundusz Stypen-
dialny im. NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
Co trzeba zrobić aby skutecznie 
przekazać 1% podatku? Wystarczy 
wpisać w formularzu rozliczeniowym 
PIT nr KRS: 0000337122 lub po pros-
tu skorzystać z darmowego programu 
do rozliczeń PIT z strony internetowej 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” lub Pomorskiej Fun-
dacji Edukacji i Pracy. 

Z kolei wpłat gotówkowych na Fundusz 
Stypendialny dokonujemy na konto Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy: 71 1500 1025 
1210 2010 1804 0000 z dopiskiem „Fundusz 
Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca. 

W piętnastu edycjach 
stypendia otrzymali uczniowie 
ze szkół:

Gdańsk: SP – nr 8, nr 14, nr 35, nr 49, nr 50, 
nr 52, nr 84, Gimnazjum – nr 1, nr 2, nr 3, nr 
7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 13, nr 16, nr 18, nr 19, 
nr 20, nr 24, nr 26, nr 27, nr 28, nr 31, nr 33, nr 
44, nr 53, Gimnazjum Społeczne, II Społeczne 
Gimnazjum STO, I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, 
XII, XIII i XIX LO, Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I i II St. im. F. Nowowiejskiego, ZSZ 
nr 10, ZSZ nr 20, ZSBO, Technikum Łączno-
ści, Szkoły Ekonomiczno-Handlowe, Liceum 
Programów Indywidualnych, ZSSiO,
Gdynia: SP – nr 47, nr 48, Gimnazjum – nr 
1, nr 2, nr 5, nr 8, nr 11, nr 17, nr 18, nr 19, 
nr 24,  Gimnazjum Jezuitów, I, II, III, IV, VI, 
IX, XIV LO, Akademickie LO, Technikum 
Budowy Okrętów, Technikum Ekonomiczne, 
Technikum Hotelarskie, Gimnazjum i Liceum 
Katolickie, 

Sopot: SP nr 5, Gimnazjum Społeczne, II LO,
Słupsk: SP nr 3, Gimnazjum nr 3, I, II, III LO,
Powiat bytowski: SP w Czarnej Dąbrówce, 
Gimnazjum w Nakli,
Powiat chojnicki: SP w Leśnie, Gimnazjum 
– w Brusach, w Lubni, Nowej Cerkwi, w Sła-
węcinie, Zespół Szkół w Rytlu, Kaszubskie 
Liceum Ogólnokształcące w Brusach, LO w 
Czersku, Gimnazjum nr 1, nr 2, LO, II LO, Ka-
tolickie Liceum Ogólnokształcące, Technikum 
nr 2, Technikum Elektryczno-Elektroniczne 
w Chojnicach,
Powiat gdański: SP w Cedrach Małych, w 
Cedrach Wielkich, Gimnazjum w Łęgowie, 
w Kolbudach, w Przywidzu, w Żukowie, w 
Cedrach Wielkich, w Straszynie, Gimnazjum 
nr 2, I, II LO, Zespół Szkół Ogrodniczych i 
Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.,  
Powiat kartuski: Gimnazjum w Goręczynie, 
LO w Żukowie, LP w Sierakowicach, I, III LO 
w Kartuzach,
Powiat kościerski: SP i Gimnazjum w Wągli-
kowicach, Gimnazjum – w Lipuszu, w Wiel-
kim Klińczu, w Dziemianach, w Łubianie, SP 
– nr 2, nr 3, nr 6, Gimnazjum – nr 1, nr 3, I, II 
LO, Technikum nr 1, nr 2 w Kościerzynie,
Powiat kwidzyński: Gimnazjum nr 3, Techni-
kum nr 2, II LO w Kwidzynie,
Powiat lęborski: SP nr 8, Gimnazjum nr 1, I LO, 
Technikum Technologii Żywności w Lęborku,
Powiat malborski: IV LO, Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 3, Gimnazjum nr 2 
w Malborku, Gimnazjum w Miłoradzu,
Powiat pucki: SP i Gimnazjum w Krokowej, 
Gimnazjum w Wierzchucinie, w Pucku, w Ja-
starni, w Mostach, w Mrzezinie, w we Włady-
sławowie, w Żelistrzewie, LO w Pucku,  
Powiat starogardzki: SP, Gimnazjum w Czar-
nej Wodzie, SP nr 3, Gimnazjum – nr 1, nr 3, 
nr 4, I, II LO, Medyczne Studium Zawodowe, 
Autonomiczne LO w Starogardzie Gd., Gim-
nazjum w Bobowie, Kleszczewie Kościerskim, 
w Godziszewie, w Jabłowie, LP w Owidzu,
Powiat tczewski: SP – nr 11, nr 12, Gimnazjum 
– nr 2, nr 3, I, IV LO, Gimnazjum i Liceum 
Katolickie, Technikum Transportowe, Techni-
kum Ekonomiczne, Gimnazjum w Swaroży-
nie, Gimnazjum nr 1 w Pelplinie, Gimnazjum 
i Liceum Katolickie w Pelplinie,
Powiat wejherowski: SP nr 9, Gimnazjum – nr 
1, nr 2, nr 3, I, II, IV, V LO, ZSP –  nr 3, nr 4 
w Wejherowie, SP w Bolszewie, SP nr 10, Gim-
nazjum nr 4, Salezjańskie Gimnazjum, I LO  
w Rumi, SP w Gościcinie, Gimnazjum w Re-
dzie, Bolszewie, w Szemudzie, w Strzepczu.

Stypendyści z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło, rok 2016. 
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… „Solidarność” nie może zaniedbać 
troski o tę historię tak bliską, a równocze-

śnie już odległą…”
Jan Paweł II do delegacji Solidarności 

– Watykan 11 listopada 2003 r.

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego przy-
gotowuje się do wydania – w ciągu kilku 
lat – publikacji poświęconej historii „So-
lidarności” oświatowej w Regionie Gdań-
skim. Chcemy utrwalić, zachować od zapo-
mnienia informacje o celach-programach, 
działaniach, ludziach „S” oświatowej. Ma-
teriały do tej publikacji będą sukcesywnie 
zamieszczane na zakładanej obecnie pod-
stronie internetowej Sekcji Oświaty: www.
solidarnosc.gda.pl/oswiata

W związku z tym zwracamy się z apelem 
do KZ/KM, do osób prywatnych o prze-
syłanie/przekazywanie materiałów z tym 
związanych:
1) już opracowanych i wydanych materia-

łów,
2) nowych opracowań,
3) dokumentów, zdjęć (po ich zeskanowaniu 

– gwarantujemy oddanie oryginałów),
4) materiałów innych.

Byłoby cenne,  gdyby w to działa-
nie włączyły się szkoły – grupy uczniów 
z opiekunami, aby przeprowadziły wywia-
dy, zebrały pamiątki - objętość, załączony 

materiał ilustracyjny, zestaw pytań doty-
czący opisu tamtych wydarzeń, ich oceny 
po latach – pozostają do decyzji ich auto-
rów. Opracowania należy przesłać także w 
wersji elektronicznej. To ważne, bo zanika 
pamięć, odchodzą uczestnicy tych wyda-
rzeń. A wspomnień, materiałów jest wiele, 
jak to, że w jednej ze szkół w Sopocie, gdy 
jesienią 1980 roku organizowane zebrania 

założycielskie „S” – dyrekcja wyłączała… 
światło w szkole…

Stroną organizacyjną przedsięwzięcia 
zajmuje się Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego 
(adres w stopce Biuletynu).

Na stronie internetowej Sekcji już znaj-
duje się m. in. galeria zdjęć, wspomnienia. 
Będziemy ją sukcesywnie uzupełniać.

Apel o materiały dotyczące historii 
„Solidarności” oświatowej w Regionie Gdańskim

Ewa Muża otrzymuje Medal Wolności i Solidarności z rąk Łukasza Kamińskiego 
– Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pani E. Muża, mieszkanka Kuźnicy (Półwysep 
Helski), została pozbawiona stanowiska dyrektora szkoły a następnie zwolniona z 
pracy za uczczenie w szkole wyboru Jana Pawła II na papieża oraz wysłanie tele-
gramu gratulacyjnego Lechowi Wałęsie – po ogłoszeniu przyznania mu pokojowej 
Nagrody Nobla.

Myśli i cytaty edukacyjne
 Nauczyciel to nie zawód, to powoła-

nie,
 Społeczeństwo, które nie szanuje swo-

ich nauczycieli, skazane jest na byle-
jakość,

 Jaki siew, taki plon,
 Trudniej oduczyć niż nauczyć,
 Należy kształcić takich obywateli, aby 

im było dobrze i z nimi było dobrze 
– z założeń Komisji Edukacji Naro-
dowej, 1773,

 Żebyśmy potrafili różnić się pięknie. 
– Cyprian Kamil Norwid,

 Europo, wróć do swoich korzeni – Jan 
Paweł II.

„
SZKOLENIA, AWANS ZAWODOWY, ZFŚS
Sprawą niezwykle ważną dla Sekcji jest oferta szkoleniowa (z zarządzania oświatą, terapii 

pedagogicznej, z podstaw prawa związkowo-oświatowego, dla przewodniczących kół „S” w 
szkołach, skarbników, przygotowujących do negocjacji regulaminów wynagrodzeń, itd.).

W mijającym roku odbyły się w Jastrzębiej Górze także dwa szkolenia oświatowe: „Jak 
korzystać z prawa? (problemy prawa oświatowego, prawa pracy, prawa związkowego). 

W Sekcji bezpłatnych porad dla członków „S” ws. awansu zawodowego nauczycieli 
udzielają: Barbara Kamińska i Hanna Kowalewska-Minkiewicz. 

W „S” szkolenia organizuje m. in.:
 Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”, Filia nr 3 w Gdańsku. Więcej na 

stronie: www.idn.gda.pl 
 Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gd. NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.gda.pl/

dzialszkolen. 
Uwaga: w poszczególnych Komisjach Zakładowych/Międzyzakładowych mogą być 

organizowane szkolenia z zasad podziału, regulaminów dotyczących Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych.  Prowadzi je wiceprzewodnicząca Sekcji – Barbara Kamińska.

SPOŁECZNA 
INSPEKCJA PRACY

W siedzibie „S” comiesięcznie odby-
wają się spotkania dla Społecznych In-
spektorów Pracy na temat najnowszych 
regulacji prawnych (organizuje się też 
– atrakcyjne cenowo – szkolenia pod-
stawowe dla SIP-owców).
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 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r.
 zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.
 ferie zimowe w województwie pomorskim: 29 stycznia – 11 lutego 

2018 r.
 wiosenna przerwa świąteczna:  

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
 zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 

czerwca 2018 r. 
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Wykaz Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych)
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, kadencja 2014-2018

Lp Nazwa Komisji Zakładowej/
Międzyzakładowej

Adres i e mail: Imię i nazwisko
Przewodniczącej/ego

Nr telefonu

1. KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku
www.solidarnosc.pomorze.pl

ul. Targ Drzewny 3/7
80-886 Gdańsk
biuro@solidarnosc.pomorze.pl

Bożena Brauer
bozenabrauer@wp.pl 
607 673 997

Tel.:
58 308 47 25  
fax: 58 308 47 26

2. KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdyni
www.solidarnoscoswiata.pl

ul. Pomorska 39 
81-314 Gdynia
sekretariat@solidarnoscoswiata.pl

Zdzisława Hacia
605 592 250

58 620 54 33

3. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Rejon Tczew
www.solidarnosc.gda.pl/pracownikow oswiaty i 
wychowania rejon tczew/ 

ul. Podmurna 11
83-110 Tczew

Alicja Olszewska
ala505@wp.pl 
600 410 371

tel./fax.:
58 531 60 81

4. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Ziemi Kociewskiej

ul. Paderewskiego 11
83-200 Starogard Gd. 
kmsolidarnosc@wp.pl

Ewa Ceroń Szmaglińska 
511 308 337

58 562 25 93

5. KM Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” 
w Lęborku

ul. B. Krzywoustego 1 (p.110)
84-300 Lębork

Stanisław Jakonis 
jak.stan@gmail.com
663 775 705, 502 172 284

59 862 16 69

6. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, 
Wychowania i Kultury w Chojnicach

ul. Mickiewicza 12a
89-600 Chojnice

Maciej Werra 
mawerr@wp.pl
509 767 310

509 767 310

7. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Ziemi Puckiej

ul. Sambora 16
84-100 Puck

Barbara 
Bakun Czyżykowska barbara-
czyzyk@wp.pl
503 035 537

58 673 16 15

8. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Ziemi Kościerskiej
http://www.solidarnoscoswiatakna.pl 

ul. Traugutta 7
83 400 Kościerzyna
kontakt@solidarnoscoswiatakna.pl 

Michał Gurowski
600 403 890

58 686 84 11

9. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Pruszczu Gdańskim

Zespół Szkół w Łęgowie 
83-031 Łęgowo
ul. Szkolna 9
solidarność.oswiaty@poczta.pl 

Paweł Flejszar
510 400 803

510 400 803

10. KM NSZZ „Solidarność” Placówek Oświatowych 
Powiatu Tczewskiego

ul. Gdańska 17/A
83-110 Tczew
powiattczewski.solidarnosc@wp.pl

Wiesława 
Cejner Mania

798 574 138
533 730 530

11. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Wejherowie 

ul. Ofiar Piaśnicy 22
84-200 Wejherowo

Celina Szulgo
celinasz@wp.pl
600 570 254

531 81 06 02

12. KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Sopocie

ul. Kazimierza Wielkiego 14
81-780 Sopot

Elżbieta Śliwińska 
elzbieta.sliwinska@wp.pl
 606 444 279

Tel./Fax. 58 551 
63 82

13. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Malborku

ul. Witosa 10 A
82-200 Malbork

Maria Pawlikowska 
pawllikowska@o2.pl
 516 967 106

55 272 39 49

14. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Gminy Żukowo

Zespół Szkół 
83-330 Chwaszczyno
ul. Mickiewicza 16

Maria Pikies 
mram3@wp.pl

606 256 321

15. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Rumi

ul. Kościelna 6
84-230 Rumia

Danuta Wójcik
danutawojcik@o2.pl

501 357 829

16. KM NSZZ „Solidarność” Szkół Artystycznych 
Wybrzeża

ul. Gnilna 3
80-847 Gdańsk

Aleksandra Lewicka
alekslewicka@wp.pl

Szkoła:
58 301 12 72 
608 050 123

17. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Gminy Brusy

ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy

Aleksandra Turowska
olat@poczta.onet.pl

606 839 057 

18. KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Czersku

ul. Dworcowa 6
89-650 Czersk
(do korespondencji: J.Kitowski
ul. Wycecha 2 89 642 Rytel)

Janusz Kitowski
januszkitowski@o2.pl

692 184 406

19. KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Kolbudach

ul. J. Wybickiego 33
83-050 Kolbudy
(Zespół Kszt.Podst. i Gimn.)

Izabela Rułkowska
irulkowska@o2.pl
 662 285 280

Szkoła:
(58)682 72 24

20. KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Ośrodku Szkolno Wychowaw-
czym Nr 2 dla Niesłyszących 

SOSW Nr 2 
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
ul. Sobieskiego 279
84-200 Wejherowo

Ludwika Szpunar 
ludwikaszpunar1@wp.pl

Praca:
58 672 23 41
w.13 
696 731 384

21. KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Redzie

ul. Łąkowa 36/38
84-240 Reda
(Zespól Szkół nr1 )

Alina Kreft
alinakreft@wp.pl

603 540 737

22. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Ziemi Kartuskiej 

ul. Gdańska 26
83-300 Kartuzy

Piotr Zielke 602 766 573
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23. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Gminy Przywidz

ul. Szkolna 1
83-047 Przywidz
( Zespół Szkół nr 1 )

Ewa Zielińska
ewa2222@gazeta.pl

 508 335 925

24. KZ Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„ Solidarność” w Kartuzach

83-300 Kartuzy
Gimnazjum Nr 1

Dorota Lemańczyk
lemanczykdorota@wp.pl 

kom.:
510 808 317

25. KZ NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolni-
czych Centrum Kształcenia Praktycznego w Ru-
socinie

ul. Macieja Rataja
 Rusocin
83-031 Łęgowo

Krzysztof Kamoń 
annaanna158@wp.pl

Szkoła: 
58 683 49 59
517 856 236

26. KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Goręczynie

Zespół Szkół w Goręczynie
ul. Szkolna 7
 83-311 Goręczyno

Elżbieta Bugajna
elabugajna@gazeta.pl 

Szkoła. 
58 684 17 28
661 101 269

27. KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników  
Kuratorium Oświaty

ul. Wały Jagiellońskie 24
80- 853 Gdańsk

Rafał Skrzypiński
rafal.skrzypinski@kuratorium.
gda.pl 

607 724 893

28. Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Oświaty i Wychowania  
w Nowym Stawie

Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Gdańska 53 
80-230 Nowy Staw

Bogumiła Jaszczyńska 
bogumila.jaszczynska@ 
zspnowystaw.pl

880 129 393

Komisje spoza Regionu Gdańskiego – uczestniczące w pracach Sekcji Gdańskiej

29. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Kwidzynie

ul. 11 Listopada 1
82-500 Kwidzyn
solidarnosc-kwidzyn@o2.pl

Iwona 
Grodecka-Trautsolt 
(z-ca przewodnicz.)

726 043 186

30. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Sztumie

ul. Kasprowicza 3
82-400 Sztum 
zenon.chrzescijanski@kuratorium.
gda.pl

Marzena Chrześcijańska 692 031 525

31. KM NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym 
Dworze Gdańskim

Gimnazjum Nr 1
ul. Szkolna 3
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dariusz Danecki 
darek.danecki@wp.pl

502 740 178

32. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Bytowie

ul. Św. Wojciecha 2
77-100 Rzepnica 

Danuta Wagner
dankawagner@gmail.com 

600 812 628

Władze Sekcji 
Podczas Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 12 kwietnia 2014 roku w Gdań-
sku przewodniczącym Sekcji na kadencję 2014 – 2018 został wybrany Wojciech Książek – KM Puck.

Członkami Rady Sekcji w kadencji 2014 – 2018 zostali wybrani:
Barbara Bakun-Czyżykowska – KM Puck, Bożena Brauer – KM Gdańsk, Elżbieta Bugajna - KZ Goręczyno,  Ewa Ceroń-Szmagliń-
ska – KM Starogard Gd., Zenon Chrześcijański – Kuratorium Oświaty Gdańsk, Zofia Falgowska – KM Gdynia,   Paweł Flejszar – KM 
Pruszcz Gd., Piotr Gierszewski - KM Gdańsk, Beata Gleba – KM Gdańsk, Maria Golly-Nowak – KM Gdańsk, Michał Gurowski 
– KM Kościerzyna, Zdzisława Hacia – KM Gdynia, Irena Jakonis – KM Lębork, Stanisław Jakonis – KM Lębork, Krzysztof Jędrzej-
czyk – KM Gdańsk, Barbara Kamińska - KM Powiat Tczewski, Agnieszka Kempa – KM Pruszcz Gd., Janusz Kitowski – KM Czersk, 
Anna Kocik – KM Gdańsk, Krzysztof Koszlaga  – KM Gdańsk,  Hanna Kowalewska-Minkiewicz - KM Gdańsk, Alina Kreft – KM 
Reda, Aleksandra Lewicka – KM Szkoły Artystyczne Wybrzeża, Bożena Mazur – KM Gdańsk, Alicja Olszewska – KM Tczew, Dorota 
Płotka – KM Gdynia, Alicja Połońska – KM Gdańsk, Ewa Rocławska – KM Wejherowo, Izabela Rułkowska – KM Kolbudy, Janusz 
Sokoliński – KM Gdańsk, Ludwika Szpunar – KZ Wejherowo, Celina Szulgo – KM Wejherowo, Grażyna Szumska – KM Chojnice,  
Elżbieta Śliwińska – KM Sopot, Aleksandra Turowska – KM Brusy,  Maciej Werra – KM Chojnice, Danuta Wójcik – KM Rumia, 
Janina Zawadzka – KM Malbork, Ewa Zielińska – KM Przywidz.
Członkami Komisji Rewizyjnej Sekcji zostali wybrani:
Zdzisław Brzeziński - KM Kościerzyna (przewodniczący KR), Agnieszka Chaberek - KM  Gdańsk, Piotr Gwit – KM Gdańsk, Teresa 
Szulc – KM Gdańsk (wiceprzewodnicząca KR).

Delegatami na WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowanie NSZZ „Solidarność” zostali wybrani: 
Bożena Brauer, Zdzisław Brzeziński, Zdzisława Hacia, Krzysztof Jędrzejczyk, Barbara Kamińska, Anna Kocik, Monika Kończyk, 
Hanna Kowalewska-Minkiewicz, Wojciech Książek, Maciej Werra. 
Skróty: – KM – Komisja Międzyzakładowa, KZ – Komisja Zakładowa

Aktualizacja: 13 czerwca 2017 r. 

DYŻURY CZŁONKÓW PREZYDIUM SEKCJI

Wojciech Książek, przewodniczący: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 10 – 14, wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl   
tel. 58 308 44 22
Barbara Kamińska, zastępca przewodniczącego: wtorek (co drugi) w godz. 10 – 14, baskam@zse.tcz.pl  tel. 797 721 606
Anna Kocik, zastępca przewodniczącego, skarbnik: wtorek (co drugi), piątek w godz. 10 – 14,  annakocik@onet.eu  tel. 501 081 690
Hanna Kowalewska-Minkiewicz, sekretarz: wtorek (co drugi) w godz. 10 – 14, minkiewiczhania@wp.pl  tel. 882 597 591
Bożena Brauer, Elżbieta Śliwińska, Maciej Werra – w dniu zebrań Sekcji
Biuro Sekcji jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9 – 16, w piątki w godz. 10 – 14 sekretariat – Krystyna Chojnowska,  
tel. 58 308 44 22, fax 58 308 42 01, oswiata@solidarnosc.gda.pl
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Regulaminy wymagające uzgodnienia 

na poziomie organu prowadzącego na poziomie szkoły, placówki oświatowej

 wynagradzania nauczycieli (w tym dodatki funkcyjne, motywa-
cyjne, za trudne i uciążliwe warunki pracy)
Karta nauczyciela, Art.30 ust.6, 6a

 ZFŚS
Ustawa o związkach zawodowych, Art.27 ust.1,
Ustawa o ZFŚS, Art.8

 ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników 
administracji i obsługi
Kodeks pracy, Art.24114§1

 wynagradzania pracowników administracji i obsługi (jeśli nie obowiązu-
je PUZP)
Kodeks pracy, Art.772 §4

 regulamin nagród dla nauczycieli (wójta, burmistrza, prezyden-
ta, starosty i dyrektora) 
Karta nauczyciela, Art.49 ust.2,
Ustawa o związkach zawodowych, Art.19 ust.2

 regulamin pracy
Kodeks pracy, Art.10423 

 ZFŚS dla emerytów i rencistów (jeśli środki funduszu są scentra-
lizowane na poziomie JST)
Ustawa o związkach zawodowych, Art.27 ust.1

Regulaminy podlegające opiniowaniu na poziomie organu prowadzącego
 corocznego podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Karta nauczyciela, Art. 70a ust.2a 

 pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Karta nauczyciela,  Art.72 
Ustawa o związkach zawodowych, Art.19 ust.1

Regulaminy obowiązujące w szkołach i placówkach oświatowych, 
których przyjęcie i nowelizacja wymagają współdziałania 
(uzgadniania lub opiniowania) ze związkami zawodowymi 

I. Sekcja regionalna:  
www.solidarnosc.gda.pl/oswiata 

Na stronie internetowej naszej Sekcji można znaleźć między inny-
mi informacje o działaniach naszej Sekcji: decyzjach, komunikatach 
z rozmów z kuratorium oświaty, z urzędem marszałkowskim, orga-
nizowanych konferencjach (np. na temat kształcenia zawodowego, 
obowiązku szkolnego od 6-stego roku życia, o finansowaniu oświaty, 
zmianach w szkolnictwie ponadgimnazjalnym), innych inicjatywach: 
szkoleniach, pomocy prawnej, konkursach, funduszu stypendialnym, 
organizowanych wycieczkach, wyjazdach do teatru, itd. 

II. Krajowa Sekcja:  
www.solidarnosc.org.pl/oswiata 

Na stronie internetowej Krajowej Sekcji znajdują się decyzje i sta-
nowiska Sekcji, bieżące informacje m. in. na temat rozmów z MEN, 
komunikaty ze współpracy międzynarodowej Sekcji, itd.

III. Zarząd Regionu:  
www.solidarnosc.gda.pl 

Na stronie internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego. znajdują 
się materiały o bieżącej działalności związku w regionie gdańskim, 
informacje o ofercie związku (biuro prawne, dział szkoleń, dział 
rozwoju, dział programów europejskich), są materiały filmowe, jest 
podstrona poświęcona historii, w tym Grudniowi 1970 na Wybrzeżu, 
Sierpniowi 1980, strajkom z 1988 roku.

IV. Publikacje oświatowe

Sprawy oświatowe podejmowane są w części edukacyjnej strony 
(w tym publikacje, artykuły na temat zmian w edukacji oraz blog 
„Quo vadis polska szkoło”):  www.wojciechksiazek.wordpress.com  

Patrz: strona internetowa

Na stronie internetowej Sekcji (patrz, 
podstrona: ODZNACZENIA), znajduje się 
wykaz osób z Regionu Gdańskiego, które 
do tej pory zostały wyróżnione Złotymi 
lub Srebrnymi Odznakami, jakie przyzna-
je Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”. Na ww. stronie inter-
netowej znajduje się też wykaz odznaczo-
nych Medalami Komisji Edukacji Narodo-
wej (na wniosek struktur NSZZ „S”).

ZŁOTE I SREBRNE 
ODZNAKI  
KRAJOWEJ SEKCJI

INFORMATOR (KALENDARZ) NAUCZYCIELSKI  
NA NOWY ROK SZKOLNY 
Można zamawiać „ NAUCZYCIELSKI INFORMATOR NA ROK SZKOLNY” 2017/18 
(wydawca: Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”). 
Informator ma zmniejszony format do B6. Został wzbogacony o odrębny notesik alfabe-
tyczny. Zawiera przydatne informacje dla środowiska oświatowego – np. przydatne akty 
prawne, adresy, kalendarium roku szkolnego. 
Zamówienia można składać: tel./fax. 58 30 43 49, e-mail: przegladzamowienia@wp.pl
Cena detaliczna: 8,20 – 9,00 zł
Uwaga: w ofercie także możliwość zamawiania dwutygodnika „S” oświatowej”: „Przegląd 
Oświatowy”.
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Adresy biur Regionu 
Gdańskiego

Dział Szkoleń ZR 58 308 42 76  
mail: dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

Dział Organizowania i Rozwoju Związ-
ku  58 308 44 54 lub 58  301 04 44 mail: 
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl oraz 
dzial.rozwoju@solidarnosc.gda.pl 

Dział Informacji 58 308 42 72 
mail: magazyn@solidarnosc.gda.pl

Regionalna Sekcja Emerytów i Renci-
stów 58 308 42 70  
mail: emeryci@solidarnosc.gda.pl

Biuro Pracy 58 301 34 67 
mail: biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

Biura Oddziałów ZR

Chojnice, ul. 31 Stycznia 56,  
tel. 502 172 285,

Gdynia, ul. Śląska 52, tel. 515 240 490 
gdynia@solidarnosc.gda.pl

Kartuzy, ul. Hallera 1, tel. 502 172 289

Kościerzyna, ul. Traugutta 7, tel. 502 172 
282, koscierzyna@solidarnosc.gda.pl 

Lębork, ul. B. Krzywoustego 1  
tel. 663 775 705, jak.stan@gmail.com  

Malbork, Plac Słowiański 4 
tel. 516-059-047 
malbork@solidarnosc.gda.pl 

Pruszcz Gd., ul. Polskich Kolejarzy 4, tel. 
502 172 286, jaludwik@o2.pl

Puck, ul. Sambora 16, tel. 502 172 281,

Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11 
tel. 502 172 281 
starograd@solidarnosc.gda.pl

Tczew, ul. Podmurna 11, tel. 506 074 609, 
tczew@solidarnosc.gda.pl 

Wejherowo, ul. Hallera 1A/1 
tel. 502-486-003

BIURO PRAWNE 
Przypominamy,  że „Solidarność” Regionu Gdańskiego zatrudnia prawników. którzy 

udzielają bezpłatnie porad i wyłącznie członkom Związku NSZZ „Solidarność” z aktualną 
legitymacją związkową (można ją otrzymać lub uaktualnić w swoich organizacjach związ-
kowych). Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie obecny 
(udział w sprawach sądowych) – tel. 58/308-42-74 lub 58/308-44-69.

Uwaga: w sprawach związanych z oświatą,  w dniach obrad Rady Sekcji, przyjmuje prawnik 
– Tomasz Gryczan.

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

koordynator działu
dr Waldemar Uziak 8.45-12.45 - 8.00-16.00 8.00-13.00 -

radca prawny
Iwona 
Jarosz- Lipkowska

8.00-10.00 8.00-16.00 - 9.00-16.00 -

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska ---- 8.30-11.00

11.00-17.00
Oddział 
Gdynia

8.30 -16.00 -

radca prawny
Tomasz Wiecki 8.30-15.00 - 8.30-12.30 - 8.30-15.00

doradca prawny
Łukasz Sulej - 12.00-15.00 8.30-16.00 - 8.00 

–15.00

doradca prawny
Maria  
Szwajkiewicz

8.30-15.30 8.30-16.00 8.30-15.00 8.30-15.30
9.00-15.00

Oddział 
Gdynia

Uwaga: W wykazie dyżurów mogę zachodzić zmiany – aktualny jest na stronie 
www.solidarnosc.gda.pl 

Zachęcamy do wstępowania do NSZZ 
„Solidarność” oraz tworzenia struktur  
„S” w szkołach. Brak zaangażowania 
znacznej liczby pracowników oświa-
ty w działalność związkową ułatwia   
wprowadzanie niekorzystnych zmian w 
Karcie nauczyciela, statusie zawodowym, 
wynagrodzeniach, emeryturach, likwi-
dację szkół i przedszkoli, zwalnianie 
pracowników.  

Deklaracje członkowskie można otrzy-
mać w siedzibach Komisji Zakładowych/

Przystąp do nas! 
Nauczycielu! Pracowniku administracji i obsługi 
szkolnej!

Mija czteroletnia kadencja w NSZZ „Solidarność”. Zgodnie ze stosownymi uchwałami 
władz krajowych i regionalnych związku:
 W terminie od 1 listopada 2017 roku do 31 marca 2018 r. odbędą się wybory w pod-

stawowych jednostkach organizacyjnych związku (np. KZ/KM). Uwaga, wybory w 
Kołach mogą się odbyć już od 1 września 2017 roku.

 W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia odbywają się wybory władz regionalnych 
związku.

 W terminie do 30 czerwca odbędą się wybory władz krajowych sekcji branżowych 
oraz władz regionów.

 Wybory ogólnokrajowych władz związku odbędą się przed 31 października 2018 roku.
W związku z mijającą kadencją wszystkim członkom władz Związku składamy ser-

deczne podziękowania. 

Kalendarz Wyborczy Związku

Biuletyn

Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu  
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24,  
tel.: 58 308 44 22, fax: 58 308 42 01,  
oswiata@solidarnosc.gda.pl
Skład: Ryszard Kuźma, 
druk: drukomania.pl. 
Numer zamknięto 20 sierpnia 2017 roku.

Międzyzakładowych „S”, są też na stronie 
internetowej: www.solidarnosc.gda.pl.  
W razie potrzeby – możemy przyjechać, 
pomóc w organizacji wyborów. 


