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KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO 2016/2017
 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2016 r.
 zimowa przerwa świąteczna:
23 – 31 grudnia 2016 r.
 ferie zimowe w województwie pomorskim: 16 – 29 stycznia 2017 r.
 wiosenna przerwa świąteczna:
13 – 18 kwietnia 2017 r.
 zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 30 czerwca
2017 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Walne Zebranie Delegatów Sekcji, 12 kwietnia 2016 r.
W liście z ubiegłego roku pisaliśmy:
„Czekają nas ważne, ale i trudne wyzwania. Dotyczy to także zbliżających się
wyborów parlamentarnych, co zapewne
nie pozostanie bez wpływu na sytuację w
oświacie (oby ten wpływ był pozytywny,
gdyż nauczyciele trzeci rok nie otrzymali
podwyżek, nawet nie dokonano tzw. indeksacji o poziom inflacji – czyli płace realnie
spadają, co dotyczy także wielu pracowników administracji i obsługi szkół)”.
Na realizację tego zadania czekamy, to już czwarty rok bez podwyżek
(czasami udaje się – w niełatwych negocjacjach z organami prowadzącymi

– podnieść trochę uposażenia pracowników
administracji i obsługi szkolnej. Szkoda, że
nie dotyczy to wszystkich samorządów).
Pojawiły się już propozycje zmian
w oświacie, m. in. przedstawione w Toruniu 26 czerwca 2016 r., które budzą skrajne emocje zwłaszcza w zakresie ustroju
szkolnego, bo np. na zmiany programowe,
w systemie oceniania, wzmocnienia dyscypliny szkolnej, jest duże oczekiwanie wśród
nauczycieli. Kontrowersji jest więcej, w tym
m. in. sposób odchodzenia od 1-2 dodatkowych, niepłatnych godzin w tygodniu. W
tej i innych sprawach odbyła się debata na
Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji w dniu

Wojewódzki Konkurs
Muzyczno-Plastyczny, V edycja
Sekcja przygotowuje się do ogłoszenia kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu
Muzyczno-Plastycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj” (organizujemy co dwa lata).
Bardzo prosimy o ponowne zainteresowanie i liczny udział (w ostatniej jego edycji
udział wzięło ponad 300 uczestników części muzycznej a także wpłynęło około 200
prac plastycznych). Laureaci i wyróżnieni uczniowie oraz ich opiekunowie otrzymali
dyplomy i nagrody.
Szczegóły konkursu zostaną ogłoszone wczesną jesienią br. Zadania konkursowe
koordynuje Anna Kocik – zastępca przewodniczącego Sekcji. Zasady regulaminowe
znajdą się m. in. na str. www.solidarnosc.gda.pl/oswiata

12 kwietnia br.. Część z poruszanych problemów przedstawiamy w tym wydaniu
„Biuletynu”.
Widać, że zadań i nieuniknionych napięć będzie dalej sporo. Mamy nadzieję,
że zapowiadany DIALOG nie będzie
sprowadzał się do stwierdzenia, że „MEN
jak nawet słucha, to nie słyszy”. Oby usłyszał, oby uwzględniał zgłaszane przez nas
postulaty, wykazał należytą dbałość o ludzi oświaty – ich zatrudnienie, warunki
wykonywania tego szczególnego zawodu.
Szczególnego, bo przecież zajmujemy się
w szkołach największą polską inwestycją
w dobrą przyszłość – kształceniem i wychowaniem młodych pokoleń.
Dlatego też życząc spokojnej pracy
w szkole, przyjaznej atmosfery w gronie pedagogicznym i w całej społeczności szkolnej, prosimy o współpracę
i solidarność.
Wojciech Książek
(przewodniczący),
Barbara Kamińska
(zastępca przewodniczącego),
Anna Kocik
(zastępca przewodniczącego, skarbnik),
Hanna Minkiewicz (sekretarz),
Bożena Brauer, Elżbieta Śliwińska,
Maciej Werra

Przesyłki mailowe
(NBO)

Zainteresowanych bezpłatnym
otrzymywaniem raz na ok. 2 tygodnie
zestawu informacji związkowo-oświatowo-prawnych wysyłanych przez naszą
Sekcję (NBO – Nieregularny Biuletyn
Oświatowy - wyszło już ponad 150 numerów), prosimy o podanie swego maila
na adres: oswiata@solidarnosc.gda.pl.
W przypadku członkostwa w „S” (prosimy o taką informację) przesyłka będzie
zawierać również opinie prawne.
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Wstępna ocena
programu zmian w oświacie
Podczas obrad Rady Sekcji 5 lipca 2016
roku w Gdańsku dokonano wstępnej oceny
propozycji zmian ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 27 czerwca
2016 r. Zwracano uwagę m. in. na:
1. stanowiska Sekcji z 17 listopada 2015 r.
i 12 kwietnia 2016 r., w których krytycznie odnoszono się do zmian ustroju
szkolnego (aby skupić się na zmianach
programowych, 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 podstawowych (a nie także od VII SP).
W ten sposób uczniowie nie doświadczyliby zmiany już w trakcie nauki. Byłoby
więcej czasu na lepsze przygotowanie
programów, podręczników, sieci szkolnej, znalezienia zatrudnienia dla nauczycieli zagrożonych redukcją etatów;

2. brak zaplanowania środków finansowych
na wprowadzenie proponowanych zmian.
Dotyczy to również oczekiwania nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi szkół na
podwyżki wynagrodzeń w 2017 roku;
3. obawy przed zwolnieniami – nie tylko nauczycieli, ale i pracowników administracji
szkolnej. Potrzeba przyjęcia precyzyjnego
programu osłonowego (art. 20 KN – wydłużenie stanu nieczynnego, możliwość
przejścia na wcześniejszą emeryturę-przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela, itd.);
4. napięcia, które mogą towarzyszyć tworzeniu nowej sieci szkolnej oraz związanej
z tym likwidacji obiektów szkolnych:
a. zwracano uwagę na trudną sytuację samodzielnych gimnazjów. Mogą wystąpić trudności w zawieraniu porozumień
gmin z gminami i z powiatami;
b. zaistnieje potrzeba zdecydowanych
działań kuratoriów, którym przywrócono prawo do uzgadniania sieci szkolnej
z organami prowadzącymi;

5. potrzebę jak najszybszego ogłoszenia podstawowych dokumentów zmian programowych: podstaw programowych, ramowych planów nauczania (tzw. siatek
godzin z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora), co jest niezbędne i do
opracowania podręczników, programów
nauczania, ale i odpowiedniego systemu
doskonalenia zawodowego nauczycieli
dostosowanego do nowych zmian.
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.
Zwracano też uwagę, żeby zachować spokój,
żeby polską edukację nie zmieniać zbyt mocno
przy kolejnej zmianie władzy. Przypominano,
że często diabeł tkwi w szczegółach, a ich jeszcze nie znamy. Zwracano uwagę na znaczenie
jasnego określenia CELU, żeby nie było poczucia, że to kolejne zmiany dla samych zmian...
No i że po owocach poznamy.

Edukacyjne i inne propozycje zmian

Sekcja oświaty stara się widzieć nie tylko negatywne strony działań władz oświatowych, ale i to, co jest ważne dla oświaty
i jej pracowników (krytykować najłatwiej).
I tak, już choćby ze wstępnych analiz działań i przedstawionego programu Rządu RP,
za korzystne należy uznać:
1. Propozycję zwiększenia dodatku za wychowawstwo klasy (tylko żeby był ponad
te, które już wynegocjowano w niektórych
JST),
2. Obowiązek akredytacji placówek doskonalenia (obecnie ok. 50 z ponad 400 występowało, a jest do wykorzystania na doskonalenie ok. 1,1 mld zł ze środków UE),
3. Zwiększenie liczby pytań otwartych na
egzaminach zewnętrznych,
4. Wprowadzenie tygodnia projektów w
czerwcu,
5. Ograniczenie ewaluacji – całościowych
i problemowych,
6. Wydłużenie stażu z 1 do 2 lat (a może
jednak bardziej skoncentrować się na
standardzie studiów nauczycielskich i
porządnych praktykach w ich trakcie?),
7. Propozycji przekazywania przez organy
prowadzące 1/5 z obowiązkowego 1%
odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli – na doradztwo zawodowe (tylko
żeby był system wyłaniania najlepszych),
8. Dopłaty do tzw. małych szkół. To ważne, gdyż pełnią rolę centrów kulturowych
na terenach wiejskich,

9. Zwiększenie finansów na przedszkola
– sześciolatków – z 1,5 na 4,3 tys. zł od
2017 r.
10. Inne – z innych projektów i aktów prawnych:
a. Przy planach likwidacji szkół – wprowadzenie obowiązku uzgadniania z Kuratorium,
b. Ograniczenie biurokracji szkolnej, chociaż nowy zapis art. 42 ust. 2 KN czasami
konfliktuje nauczycieli w szkołach,
c. Zmianę składu komisji konkursowych
wybierających dyrektorów (powrót do
12.),

d. Przywrócenie obowiązku opiniowania
projektów organizacji szkół (i aneksów) przez Kuratorium,
e. Podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 13 zł od 1 stycznia 2017 r.
oraz płacy minimalnej do 2000 zł brutto (to ważne dla pracowników obsługi
szkół).
f. Wprowadzenie programu 500+ (przy
swych niedostatkach, które można prawnie
skorygować), jest wielką pomocą szczególnie dla rodzin wielodzietnych. A to przekłada się na ich sytuację w szkołach.

Warto wiedzieć, że
1. Jest ok. 7 tys. gimnazjów, uczy się w nich ok. 1,5 mln uczniów, jest tam zatrudnionych
100 tys. nauczycieli, 20 tys. pracowników administracji i obsługi,
2. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (IV 2016): 60% bezrobotnych ma wykształcenie zasadnicze lub niższe. Największe zapotrzebowanie jest
na programistów, pracowników z branży budowlanej, spawaczy w branży morskiej,
kierowców, pielęgniarki, lekarzy.
3. W 2016 r. budżet oświatowy wynosił ok. 42 mld zł, kwota na ucznia wynosiła
5357 zł.
4. W roku 2015 ok. 1,3 mln – pracowników zarabiało na poziomie płacy minimalnej,
1,6 mln było zatrudnionych na tzw. śmieciówkach. 1,6 mln emerytów pobierało
najniższe świadczenie (880 zł brutto).
5. Według GUS w 2016 r. żyje w Polsce 38 mln 422 tys. Polaków.
6. Z Polski od 2004 roku wyjechało 2,3 mln Polaków. 80% z nich przebywa na emigracji
ponad rok. 79 tys. polskich dzieci uczy się w szkołach poza granicami Polski.

Postulaty Sekcji
Sekcja Gdańska przekazała do władz
krajowych związku zbiór postulatów edukacyjnych, które w naszym regionie zgłoszono w ostatnich latach. Dotyczą one tak
spraw czasu pracy, wynagrodzeń, ale też
warunków pracy, sytuacji pracowników administracji i obsługi szkolnej, pedagogów,
psychologów, logopedów, szkolnictwa specjalnego, zawodowego, systemu kształcenia
i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Jest ich niemało, bo łącznie 65 (podczas
strajku w listopadzie 1980 roku negocjowano z MEN ponad 150.). Chcielibyśmy, aby
każdy z nich był rozpatrzony, było znane
stanowisko strony rządowej. Czyli oczekujemy, że będą one podstawą rozmów – negocjacji, a w następstwie, wdrażane poprzez
decyzje stosownych władz – Parlamentu,
Rządu, Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Te główne dotyczą:
1. zapewnienia finansowania edukacji
adekwatnego do stawianych wymagań
– w tym godnego poziomu wynagrodzeń dla nauczycieli, (które nie były
waloryzowane od 2012 r. ) ale też
pracowników administracji i obsługi
szkolnej,
2. faktycznego zniesienia nieodpłatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych

3.

4.

5.

6.

i opiekuńczych realizowanych w ramach
art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela. Nowe
brzmienie w/w artykułu, które będzie
obowiązywać od 1 września 2016 r., jest
mało precyzyjne, budzi sprzeciw środowiska oświatowego i grozi pogorszeniem
warunków pracy nauczycieli,
przyjęcia realnego programu osłonowego dla nauczycieli, zarówno wobec
już wprowadzonych jak i planowanych
zmian ustroju szkolnego (np. poprzez
wydłużenie okresu stanu nieczynnego,
emerytur pomostowych),
zagwarantowania równych praw pracowniczych – zapisanych w ustawie
Karta Nauczyciela - wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez różne organy prowadzące,
opracowania systemu wyłaniania kadry
kierowniczej poprzez obligatoryjność
konkursów na stanowiska dyrektorów
szkół i placówek oświatowych oraz rozliczenia z realizacji zgłoszonej koncepcji
rozwoju szkoły pod koniec mijającej kadencji,
zmiany aktualnej podstawy kształcenia ogólnego, m. in. przez właściwe nauczanie historii Polski, czy kanon lektur
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oraz zagwarantowanie równowagi między prawami i obowiązkami uczniów
i rodziców a uprawnieniami szkoły
i nauczycieli,
7. określenia standardu stanowiska pracy
nauczyciela oraz maksymalnej liczebności uczniów w klasach,
8. zapewnienia rozwoju szkolnictwa zawodowego, m. in. przez rozwój centrów
kształcenia ustawicznego i zawodowego,
tworzenie klas przysposabiających do
pracy, szerszego zatrudniania doradców
zawodowych,
9. zapewnienia uczniom w każdej szkole
opieki medycznej w tym: stomatologicznej, lekarskiej pielęgniarskiej oraz
psychologicznej i pedagogicznej,
10. wzmocnienia uprawnień reprezentatywnych związków zawodowych,
w tym przywrócenia obowiązku corocznego negocjowania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli z samorządami
terytorialnymi.
Ów kompetentny DIALOG i merytoryczna debata powinny być podstawą
budowania ładu w oświacie, poprawy jakości kształcenia i wychowania młodych
pokoleń Polaków.

Godziny karciane i co dalej?

Nasza Sekcja z od lat organizowała
i wspierała działania na rzecz odejścia
od wprowadzonego kilka lat temu obowiązku odpracowywania od 1 do 2 dodatkowych
godzin w tygodniu. NIEPŁATNYCH! W naszej ocenie było to kuriozum prawne, wyzysk nauczycieli w tzw. biały dzień. Nie ma
bowiem w europejskim prawie pracy „obowiązkowych godzin niepłatnych”. Warto też
mieć na uwadze, że według danych Instytutu
Badań Edukacyjnych średni tygodniowy
czas pracy nauczyciela wynosi 46 godz.
40 min.
Stąd pozytywnie ocenialiśmy zapowiedź
obecnego Rządu RP zmiany feralnego zapisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Niestety, w naszej ocenie, w związku
z brakiem godzin do dyspozycji dyrektora
przeznaczonych m. in. na zajęcia wyrównawcze czy koła zainteresowań, niektóre
samorządy oraz dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych bezprawnie, nadinterpretując
likwidację tzw. godzin karcianych, planują
na rok szkolny 2016/2017 nieodpłatne godziny pracy nauczycieli np. w świetlicach
szkolnych, opiekę w czasie wycieczek,
dowozów dzieci do szkół czy prowadzenia
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oczekujemy dalszych działań MEN na
rzecz wprowadzenia płatnych godzin do dyspozycji dyrektora przeznaczonych zwłaszcza
na pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach, zarówno tym z dysfunkcjami, jak
i uczniem szczególnie uzdolnionym. Wtedy
możemy dopiero mówić o likwidacji bezpłatnych „godzin karcianych”.
Dlatego zwracamy się do nauczycieli
z apelem o przekazywanie udokumentowa-
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nych informacji dotyczących zasad realizacji
zmienionego 18 marca 2016 r. zapisu art. 42
ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, wykreślającego obowiązkową realizację tzw. godzin
niepłatnych. Przygotowaliśmy specjalny
wzór Ankiety, z prośbą o wypełnienie
i przekazanie do Sekcji. W razie zastrzeżenia danych osoby przekazującej informację
gwarantujemy poufność. Jest do pobrania ze
strony www.solidarnosc.gda.pl/oswiata

Ograniczenia liczebności uczniów
Przypominamy, że ustawowo jest ograniczona liczebność uczniów:
 W klasach I – III szkół podstawowych do 25 uczniów, a w wyjątkowych sytuacjach do 27 (ale wtedy jest obowiązek zatrudnienia asystenta nauczyciela).
Mówi o tym art. 61 ust. 3, 3a-e i 4, a zadania asystenta nauczyciela określa art. 7
ust. 1e-g ustawy o systemie oświaty.
 W grupie świetlicowej do 25 uczniów na jednego nauczyciela-wychowawcę.
Mówi o tym art. 67 ust. 3–6 Ustawy o systemie oświaty.
Sekcja zabiega o ograniczenie liczebności uczniów na każdym etapie edukacyjnym
(wprowadzenie tzw. standardów edukacyjnych). Póki co udało się to w tych dwóch przypadkach (inne są regulacje w szkolnictwie specjalnym i przy podziale na grupy). W razie
przekroczenia tych norm – prosimy o informacje do Sekcji – najlepiej za pośrednictwem
macierzystych Komisji Międzyzakładowych/Zakładowych NSZZ „S”.
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Rozmowy z Pomorskim
Kuratorem Oświaty
Sekcja stara się prowadzić merytoryczny dialog z władzami oświatowymi. Tak było w czasie,
gdy Pomorskim Kuratorem była Elżbieta Wasilenko, a Wicekuratorem Gabriela Albertin i tak
chcemy, aby było dalej – po ogłoszeniu konkursu
na to stanowisko, w wyniku którego Kuratorem
została wybrana Monika Kończyk, a Wicekuratorem Marek Strociak.
Podczas spotkania w dniu 21 czerwca br.
omówiliśmy m. in. takie tematy jak:
1. Badanie zasad realizacji art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy Karta Nauczyciela. Przedstawiciele
Sekcji przypomnieli, że NSZZ „Solidarność”
domaga się przywrócenia płatnych godzin
do dyspozycji dyrektora przeznaczonych na
zajęcia z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Sekcja stanowczo przeciwstawia się takim zapisom, które zmuszają
nauczycieli do nieodpłatnego prowadzenia
zajęć. Przedstawiciele Kuratorium zwrócili
uwagę na wyjaśnienia, które znalazły się
w piśmie MEN Anny Zalewskiej skierowanym do szkół. Podkreślali rolę dyrektorów,
ale i związków zawodowych m.in. w poszanowaniu czasu pracy nauczycieli. Obiecali
współpracę w monitorowaniu wdrażania
nowego zapisu art. 42 ust. 2 ustawy Karta
Nauczyciela.
2. Badanie czasu pracy oraz liczby uczniów
na etat specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. Przedstawiciele Sekcji zwrócili
się do Kuratorium o informację dotyczącą
czasu pracy nauczycieli-specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych w województwie pomorskim.
Powodem jest zbyt duże, w opinii Sekcji,

zróżnicowanie czasu ich pracy w różnych organach prowadzących. Czasami zaś w ogóle
brak zatrudniania w/w specjalistów.
3. Analiza przestrzegania normy do 25
uczniów w grupie w świetlicach szkolnych
i 25 (27 przy zatrudnieniu asystenta nauczyciela) w klasach I-III SP. Przedstawiciele Sekcji zwrócili uwagę, że w niektórych
szkołach problemem jest przekraczanie górnych progów liczby dzieci przypadających
na nauczyciela w świetlicy, szczególnie przed
i po lekcjach. Przedstawiciele Kuratorium zadeklarowali zbadanie tych spraw.
4. Stanowisko ws. konkursów na dyrektorów.
Przedstawiciele Sekcji zwrócili uwagę na złe
praktyki powierzeń w miejsce konkursów,
i to na 5 lat. Doprowadzało to do sytuacji,
że konkurs odbierano jako swoiste wotum
nieufności wobec urzędującego dyrektora.
Przedstawiciele Kuratorium potwierdzili, że
zasadą, którą popierają – zgodnie z prawem
– jest rozstrzygnięcie konkursowe wyboru
dyrektorów.
5. Arkusze organizacyjne i ich aneksy – zasady zgłaszania uwag. Przedstawiciele Sekcji
zwrócili uwagę na znaczenie analizy arkuszy
organizacji szkół, co jest ważne dla spraw
zatrudnieniowych. Przedstawiciele Kuratorium poinformowali, że istnieje możliwość
kontroli arkuszy przez wizytatorów Kuratorium – szczególnie w sytuacji uzasadnionych
skarg.
6. Problem zwolnień nauczycieli.
7. Zatrudnianie osób bez kwalifikacji.
Pełny komunikat z rozmów znajduje się na
stronie Sekcji: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata

Formy współpracy z Marszałkiem
Województwa Pomorskiego

Sekcja stara się prowadzić merytoryczny
dialog w zakresie edukacji z Marszałkiem
Województwa Pomorskiego Mieczysławem
Strukiem, reprezentowanym przez dyrektora
Departamentu Edukacji i Sportu Adama Krawca. Współpraca dotyczy m. in.:
1) rozmów, negocjacji ws. regulaminów wynagrodzeń, wysokości dodatków. Obecnie
także trwają uzgodnienia dotyczące zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego
pracy;
2) opiniowania projektów decyzji dotyczących spraw oświatowych – np. ws. środków na doskonalenie zawo dowe nauczycieli;
3) cyklicznych spotkań z władzami UMWP
i dyrektorami szkół prowadzonych przez
Marszałka Województwa Pomorskiego;
4) udziału w uroczystościach, konferencjach
organizowanych przez szkoły;

5) udziału w pracach komisji nagród;
6) udziału w posiedzeniach Komisji Edukacji;
7) uczestnictwa w komisjach konkursowych powołanych do wyboru dyrektorów placówek oświatowych;
8) uczestnictwa w komisjach ds. awansu na stopień nauczyciela mianowanego
i dyplomowanego;
9) udziału w spotkaniach okolicznościowych z okazji Dnia Edukacji, Świąt Bożego Narodzenia;
10) udziału w takich inicjatywach jak
Pomorska Rada Oświatowa, czy „Nauczyciel Pomorza”.
Co godne podkreślenia, w 2016 roku, po
kilku latach przerwy, udało się wynegocjować podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek prowadzonych przez Marszałka, średnio o 10%.

Płace
w oświacie
Podajemy przykłady płac
w oświacie. Zbieraliśmy dane
w 2015 roku, zbulwersowani wypowiedzią b. wicepremier Elżbiety
Bieńkowskiej nagranej w słynnym
„studio nagrań” w restauracji
„Sowa i Przyjaciele”, iż Tylko idiota pracuje za 6 tys zł.

I. Wynagrodzenia
nauczycieli – 2016 r.
Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (w złotych) – bez
zmian od dnia 1 września 2012! Podajemy
dla nauczycieli z tytułem magistra – z pełnym przygotowaniem pedagogicznym.
Nauczyciel stażysta – 2265 zł
Nauczyciel kontraktowy – 2331 zł
Nauczyciel mianowany – 2647 zł
Nauczyciel dyplomowany – 3109 zł
Uwaga: do stawki wynikającej z tabeli zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego dolicza się: za wysługę lat;
ew. dodatki motywacyjne, trudnościowe, funkcyjne; ew. za nadgodziny (gdy
są – ¼ nauczycieli pracuje w wymiarze
niepełnoetatowym, czasami łączy etat w
kilku szkołach).

II. Przykłady wynagrodzeń
zasadniczych
administracji i obsługi
szkół:
Pomoc w kuchni – przedszkole – 1395 zł
Pracownicy obsługi – przedszkole – wynagrodzenie zasadnicze: 1405 zł
Sprzątaczka – 1432 zł
Szatniarka – 1449 zł
Kucharka – przedszkole – 1502 zł
Woźna – 1506 zł + 150 zł – dodatek
Konserwator – 1615 zł
Intendent – 1649 zł
Administrator sieci – 1831 zł
Sekretarka – 1851 zł
Pielęgniarka – 1901 zł
Specjalista ds. kadr – 2055 zł
Specjalista ds. księgowości – 2130 zł
Kierownik administracyjny – 2165 zł +
200 zł – dodatek
Specjalista ds. księgowości – 1905 zł +
440 zł – dodatek kasowy.
Uwaga: Podajemy płace zasadnicze
– brutto, do której dolicza się dodatek
stażowy, premię i ew. dodatek funkcyjny.
Można na stwierdzenie b. wicepremier
odpowiedzieć pytaniem:
Jak żyć za takie pieniądze?

Nr 18, rok szkolny 2016/2017

5

Wykaz Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych)

Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, kadencja 2014-2018
Lp
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Nazwa Komisji Zakładowej/
Międzyzakładowej
KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Gdańsku
www.solidarnosc.pomorze.pl
KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Gdyni
www.solidarnoscoswiata.pl
KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania Rejon Tczew
www.solidarnosc.gda.pl/pracownikow-oswiaty-iwychowania-rejon-tczew/
KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania Ziemi Kociewskiej
KM Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
w Lęborku
KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty,
Wychowania i Kultury w Chojnicach

Adres i e-mail:

Bożena Brauer
bozenabrauer@wp.pl
607-673-997
Zdzisława Hacia
605-592-250

Tel.:
58/308-47-25
fax: 58/308-47-26
58/620-54-33

Alicja Olszewska
ala505@wp.pl
600-410-371

tel./fax.:
58/ 531-60-81

ul. Paderewskiego 11
83-200 Starogard Gd.
kmsolidarnosc@wp.pl
ul. B. Krzywoustego 1 (p.110)
84-300 Lębork

Ewa Ceroń-Szmaglińska
511-308-337

58/ 562-25-93

Stanisław Jakonis
jak.stan@gmail.com
663-775-705, 502-172-284
Maciej Werra
mawerr@wp.pl
509-767-310
Barbara
Bakun-Czyżykowska
barbaraczyzyk@wp.pl
503-035-537
Michał Gurowski
600-403-890

59/ 862-16-69

Paweł Flejszar
510-400-803

510-400-803

Wiesława
Cejner-Mania

798-574-138
533-730-530

Celina Szulgo
celinasz@wp.pl
600-570-254
Elżbieta Śliwińska
elzbieta.sliwinska@wp.pl
606-444-279
Maria Pawlikowska
pawlikowska@o2.pl
505-986-344
Maria Pikies
mram3@wp.pl

531-81-06-02

Danuta Wójcik
danutawojcik@o2.pl
Aleksandra Lewicka
alekslewicka@wp.pl

501-357-829

ul. Mickiewicza 12a
89-600 Chojnice

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania Ziemi Puckiej

ul. Sambora 16
84-100 Puck

8.

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

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

ul. Traugutta 7
83-400 Kościerzyna
kontakt@solidarnoscoswiatakna.pl
Zespół Szkół w Łęgowie
83-031 Łęgowo
ul. Szkolna 9
solidarność.oswiaty@poczta.pl
ul. Gdańska 17/A
83-110 Tczew
powiattczewski.solidarnosc@wp.pl
ul. Ofiar Piaśnicy 22
84-200 Wejherowo

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

ul. Kazimierza Wielkiego 14
81-780 Sopot

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

ul. Witosa 10 A
82-200 Malbork

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

Zespół Szkół
83-330 Chwaszczyno
ul. Mickiewicza 16
ul. Kościelna 6
84-230 Rumia
ul. Gnilna 3
80-847 Gdańsk

10. KM NSZZ „Solidarność” Placówek Oświatowych
Powiatu Tczewskiego

15. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Rumi
16. KM NSZZ „Solidarność” Szkół Artystycznych
Wybrzeża
17. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania Gminy Brusy
18. KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Czersku
19. KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Kolbudach
20. KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących
21. KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Redzie
22. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania Ziemi Kartuskiej

Nr telefonu

ul. Targ Drzewny 3/7
80-886 Gdańsk
biuro@solidarnosc.pomorze.pl
ul. Pomorska 39
81-314 Gdynia
sekretariat@solidarnoscoswiata.pl
ul. Podmurna 11
83-110 Tczew

7.

9.

Imię i nazwisko
Przewodniczącej/ego

ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy
ul. Dworcowa 6
89-650 Czersk
(do korespondencji: J.Kitowski
ul. Wycecha 2 89-642 Rytel)
ul. J. Wybickiego 33
83-050 Kolbudy
(Zespół Kszt.Podst. i Gimn.)
SOSW Nr 2
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
ul. Sobieskiego 279
84-200 Wejherowo
ul. Łąkowa 36/38
84-240 Reda
(Zespól Szkół nr1 )

Aleksandra Turowska
olat@poczta.onet.pl
Janusz Kitowski
januszkitowski@o2.pl

ul. Gdańska 26
83-300 Kartuzy

Piotr Zielke

Izabela Rułkowska
irulkowska@o2.pl
662-285-280
Ludwika Szpunar
ludwikaszpunar1@wp.pl
Alina Kreft
alinakreft@wp.pl

509-767-310
58/ 673-16-15

58/686-84-11

Tel./Fax. 58/ 55163-82
55/ 272-39-49
606-256-321

Szkoła:
58/301-12-72
608-050-123
606-839-057
692-184-406

Szkoła:
(58)682-72-24
Praca:
(58)672-23-41
w.13
696-731-384
603-540-737

602-766-573
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Biuletyn

23. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania Gminy Przywidz
24. KZ Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„ Solidarność” w Kartuzach
25. KZ NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie
26. KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Goręczynie
27. KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników
Kuratorium Oświaty

ul. Szkolna 1
83-047 Przywidz
( Zespół Szkół nr 1 )
83-300 Kartuzy
Gimnazjum Nr 1
ul. Macieja Rataja
Rusocin
83-031 Łęgowo
Zespół Szkół w Goręczynie
ul. Szkolna 7
83-311 Goręczyno
ul. Wały Jagiellońskie 24
80- 853 Gdańsk

Ewa Zielińska
ewa2222@gazeta.pl

508-335-925

Dorota Lemańczyk
lemanczykdorota@wp.pl
Krzysztof Kamoń
annaanna158@wp.pl

kom.:
510-808-317
Szkoła:
58/ 683-49-59
517-856-236
Szkoła.
58/ 684-17-28
661-101-269
607-724-893

Elżbieta Bugajna
elabugajna@gazeta.pl
Rafał Skrzypiński
rafal.skrzypinski@kuratorium.
gda.pl

Komisje spoza Regionu Gdańskiego – uczestniczące w pracach Sekcji Gdańskiej
28. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Kwidzynie
29. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Sztumie

30. KM NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym
Dworze Gdańskim
32. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Bytowie

ul. 11 Listopada 1
82-500 Kwidzyn
solidarnosc-kwidzyn@o2.pl
ul. Kasprowicza 3
82-400 Sztum
zenon.chrzescijanski@kuratorium.
gda.pl
Gimnazjum Nr 1
ul. Szkolna 3
82-100 Nowy Dwór Gdański
ul. Św. Wojciecha 2
77-100 Rzepnica

Iwona
Grodecka-Trautsolt
(z-ca przewodnicz.)
Marzena Chrześcijańska

726-043-186

Dariusz Danecki
darek.danecki@wp.pl

502-740-178

Danuta Wagner
dankawagner@gmail.com

600-812-628

692-031-525

Aktualizacja – stan na: 26. 07. 2016 r.

Władze Sekcji
Podczas Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 12 kwietnia 2014 roku w
Gdańsku 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-Szmaglińska – 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 Jędrzejczyk – KM Gdańsk, Barbara Kamińska - KM Powiat Tczewski, Agnieszka Kempa – KM Pruszcz Gd.,
Janusz Kitowski – KM Czersk, Anna Kocik – KM Gdańsk, Marzena Korzeniewska – KM Gdynia, Krzysztof Koszlaga – KM
Gdańsk, Hanna Kowalewska-Minkiewicz - KM Gdańsk, Alina Kreft – KM Reda, Ewa Kuczyńska – KM Gdańsk, 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

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 codziennie w godz. 9 – 15 sekretariat – Krystyna Chojnowska, tel. 58/308-44-22, fax 58/308-42-01,
oswiata@solidarnosc.gda.pl
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Stypendia dla uczniów – XIV edycja
Podczas uroczystości 31 sierpnia z okazji obchodów zawarcia Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ
„Solidarność” odbywa się wręczenie stypendiów uczniom oraz podziękowań darczyńcom Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. W ubiegłym roku wręczał je m. in. Prezydent RP – Andrzej Duda.

Stypendyści 2015 z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, Przewodniczącym KK
Piotrem Dudą, przewodniczącym ZRG Krzysztofem Doślą
Przypominamy, że 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. Co roku po 2 stypendia są przeznaczone dla szkół w Wąglikowicach im. NSZZ
„Solidarność” i w Łęgowie im. Bohaterów
Grudnia 1970. W skład Kapituły Funduszu
wchodzą: Stefan Gawroński, Anna Kocik, Renata Tkaczyk i Wojciech Książek
(przewodniczący Kapituły).
Celem Funduszu jest wsparcie rodzin
niezamożnych, w ich wysiłku stworzenia
możliwości rozwoju talentów ich dzieci oraz
kontynuowania nauki w wybranych szkołach.
Jest to pierwsza taka inicjatywa w NSZZ
„Solidarność”.
Stypendium wynosi 1000 zł. Do tej pory, w
czternastu edycjach, przyznano 572 stypendia.
Główne kryteria to: wykazane uzdolnienia (np.
sportowe, muzyczne, naukowe), wysoka średnia ocen i równie wysoka ocena z zachowania,
trudna sytuacja finansowa rodziny. Wskazana
jest też rekomendacja wychowawcy klasy i ew.
stowarzyszeń. Wpłat środków finansowych na
Fundusz dokonują m. in.: organizacje związkowe, zakłady pracy i instytucje, osoby prywatne.
Od 2014 roku jest możliwość przekazania
1% odprowadzonego podatku dochodowego
na działalność Pomorskiej Fundacji Edukacji
i Pracy organizacji prowadzącej Fundusz Stypendialny im. NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
Co trzeba zrobić aby skutecznie przekazać
1% podatku? Wystarczy wpisać w formularzu
rozliczeniowym PIT nr KRS: 0000337122
lub po prostu skorzystać z darmowego programu do rozliczeń PIT ze strony internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność” lub Pomorskiej Fundacji 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”

W czternastu edycjach
stypendia otrzymali
uczniowie ze szkół:
Kolorem czerwonym wyróżniono szkoły
tegorocznych stypendystów.
Gdańsk: SP – nr 8, 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,
Gimnazjum Społeczne, LO – nr 1, nr 2, nr 3, nr
4, nr 5, nr 6, nr 8, nr 9, nr 12, nr 13, nr 19, Szkoła
Muzyczna I i II St. im. F. Nowowiejskiego, ZSZ
nr 10, ZSZ nr 20, ZSBO, Technikum Łączności,
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, LO – nr 1, nr 2, nr 3,
nr 4, nr 6, nr 14, Akademickie LO, Technikum
Ekonomiczne, Technikum Hotelarskie, Gimnazjum i Liceum Katolickie,
Sopot: SP nr 5, Gimnazjum Społeczne, LO
nr 2,
Słupsk: SP nr 3, Gimnazjum nr 3, LO – nr
1, nr 2, nr 3,
Powiat bytowski: SP w Czarnej Dąbrówce,
Gimnazjum w Nakli,
Powiat chojnicki: SP w Leśnie, Gimnazjum – w Brusach, w Lubni, Nowej Cerkwi, w
Sławęcinie, Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące – w Brusach, LO w Czersku, Gimnazjum
nr 1, nr 2, LO nr 1, LO nr 2, Katolickie Liceum
Ogólnokształcące, Technikum nr 2, Technikum
Elektryczno-Elektroniczne – w Chojnicach,
Gimnazjum w Rytlu,
Powiat gdański: SP w Cedrach Małych,
w Cedrach Wielkich, Gimnazjum w Łęgowie,
w Kolbudach, w Przywidzu, w Żukowie, w Ce-

drach Wielkich, w Straszynie, Gimnazjum nr
2, LO – nr 1, nr 2, Zespół Szkół Ogrodniczych
i Ogólnokształcących, – w Pruszczu Gd.,
Powiat kartuski: Gimnazjum w Goręczynie, LO w Żukowie, LP w Sierakowicach, LO
– nr 1, nr 3 – w Kartuzach,
Powiat kościerski: SP i Gimnazjum w Wąglikowicach, Gimnazjum – w Lipuszu, w Wielkim Klińczu, w Dziemianach, w Łubianie, SP
– nr 2, nr 3, nr 6, Gimnazjum – nr 1 w Kościerzynie, nr 3, LO – nr 1, nr 2, Technikum nr 1
– w Kościerzynie,
Powiat kwidzyński: Gimnazjum nr 3,
Technikum nr 2, LO nr 2 – w Kwidzynie,
Powiat lęborski: SP nr 8, Gimnazjum nr
1, LO nr 1, Technikum Technologii Żywności
– w Lęborku,
Powiat malborski: LO nr 4, Technikum nr
3 (ZSP nr 3), Gimnazjum nr 2 – w Malborku,
Gimnazjum w Miłoradzu,
Powiat pucki: SP i Gimnazjum w Krokowej, Gimnazjum – w Wierzchucinie, w Pucku,
w Jastarni, w Mostach, w Mrzezinie, w we Władysławowie, w Żelistrzewie, LO – w Pucku,
Powiat starogardzki: SP, Gimnazjum
– w Czarnej Wodzie, SP nr 3, Gimnazjum – nr
1, nr 3, nr 4, LO – nr 1, nr 2, Medyczne Studium
Zawodowe, Autonomiczne LO – w Starogardzie Gd., Gimnazjum – w Bobowie, Kleszcze-

dokocńzenie na str. 8
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Biuletyn

Oferta Sekcji
Szkolenia, awans
zawodowy, ZFŚS, SiP
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 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 Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Prowadzi je wiceprzewodnicząca
Sekcji – Barbara Kamińska.

Społeczna Inspekcja Pracy
W siedzibie „S” comiesięcznie odbywają się
spotkania dla Społecznych Inspektorów Pracy
na temat najnowszych regulacji prawnych (organizuje się też – atrakcyjne cenowo – szkolenia
podstawowe dla SIP-owców).

Oferta zajęć z historii
NSZZ „Solidarność” w regionie gdańskim
oferuje – bezpłatnie - przeprowadzenie zajęć
dla grup młodzieży (w szkołach lub w siedzi-

bie „S” w Gdańsku – np. w trakcie odwiedzin
Placu Solidarności, Sali BHP w Stoczni Gdańskiej). Proponowany temat: poznanie faktów z
najnowszej historii Polski: Grudzień 1970 roku,
Sierpień 1980, z okresu stanu wojennego, strajków z 1988 roku.

Informator (kalendarz)
nauczycielski na rok szkolny
2016/2017
Można zamawiać „ NAUCZYCIELSKI
INFORMATOR NA ROK SZKOLNY” (wydawca: Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”).
Informator ma zmniejszony format do B6.
Został wzbogacony o odrębny notesik alfabetyczny. Zawiera przydatne informacje dla środowiska oświatowego – np. przydatne akty prawne,
adresy, kalendarium roku szkolnego.
Zamówienia można składać: tel./fax. 58/308-43-49, e-mail: przegladzamowienia@wp.pl
Cena detaliczna: 8,20 – 9,00 zł
Uwaga: w ofercie także możliwość zamawiania dwutygodnika „S” oświatowej”: „Przegląd
Oświatowy”.

Zespół interwencyjny
w Gdańsku ds. mobbingu
Członkowie „Solidarności” oświatowej w
regionie gdańskim mogą korzystać z pomocy
specjalnego Zespołu, który powołała „S” oświatowa w Gdańsku: www.solidarnosc.pomorze.pl
Zjawisko mobbingu, niestety, czasami występuje
także w szkołach. Zespół ma za sobą udane interwencje w indywidualnych sprawach członków
„S” (przypominamy, że zapisy dotyczące mobbingu są już w Kodeksie Pracy).

Występujące problemy można zgłaszać – za
pośrednictwem przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej danej struktury „S” oświatowej
– na adres: Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk
tel.: 58/308-47-25 fax: 58/308-47-26, mail:
biuro@solidarnosc.pomorze.pl

Zespół ds. mediacji
w Gdyni
Nowoczesną formuła rozwiązywania sporów
bez konieczności uciekania się do przewodów
sądowych, które bywają czasochłonne i kosztowne oraz bez nieuchronnej eskalacji konfliktów, jest mediacja.
W Gdyni, uchwałą Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”, powołany został Zespół
do spraw Mediacji. Jego głównym celem jest
rozwiązywanie sporów między pracownikami
a pracodawcami na drodze zawarcia wypracowanej przez strony ugody. Zespół w swojej
pracy posługuje się nowoczesnymi technikami
mediacji, opartymi na kanonie komunikacji interpersonalnej i znajomości przepisów prawa.
Pracami Zespołu kieruje Marzena Korzeniewska, członek gdyńskiej Komisji naszego Związku i dyplomowany mediator. Osoby z naszego
Regionu, chcące skorzystać z pomocy, bliższe
informacje uzyskają pod gdyńskim numerem
telefonu KM NSZZ „S”: 58/620-54-33 lub mailowo: marzenakorzeniewska@o2.pl

Złote i Srebrne Odznaki SK
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 przyznaje Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Na w/w stronie
internetowej znajduje się też wykaz odznaczonych Medalami Komisji Edukacji Narodowej
(na wniosek struktur NSZZ :Solidarność”).

Stypendia

dokończenie ze str. 7

wie Kościerskim, w Godziszewie, w Jabłowie,
LP w Owidzu,
Powiat tczewski: SP – nr 11, nr 12, Gimnazjum – nr 2, nr 3, LO – nr 1, nr 4, Gimnazjum i Liceum Katolickie, Technikum
Transportowe, Technikum Ekonomiczne
– w Tczewie, Gimnazjum w Swarożynie,
Gimnazjum nr 1 w Pelplinie, Gimnazjum
i Liceum Katolickie w Pelplinie,
Powiat wejherowski: SP nr 9, Gimnazjum – nr 1, nr 2, nr 3, LO – nr 1, nr, 2, nr
4, nr 5, ZSP – nr 3, nr 4 – w Wejherowie, SP
w Bolszewie, SP nr 10, Gimnazjum nr 4, Salezjańskie Gimnazjum, LO nr 1 – w Rumi, SP
w Gościcinie, Gimnazjum – w Redzie, Bolszewie, w Szemudzie, w Strzepczu.

Napisy na tablicy w trakcie strajku oświatowej „S” w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w dniach 7 – 17 listopada 1980 r.
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Apel o materiały dotyczące historii
„Solidarności” oświatowej w Regionie Gdańskim

Członkowie Komitetu Strajkowego z listopada 1980
I rząd, od lewej: Krystyna Pieńkowska, Roman Lewtak, Jerzy Roman, Regina
Dutkowska, Krystyna Węgrzynowska (z PBW w Gdańsku – Panie z PBW
przyszły odwiedzić strajkujących. II rząd, od lewej: Danuta Nowakowska,
Antoni Mucha, Wiesław Wcisło, Justyna Rogińska, Andrzej Zieliński, Maria
Geleta (z PBW)
…„Solidarność” nie może zaniedbać troski o tę historię tak bliską, a równocześnie
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 „Solidarności” oświatowej w Regionie Gdańskim. Chcemy utrwalić, zachować od zapomnienia informacje o celach-programach,
działaniach, ludziach „S” oświatowej. Materiały 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 przesyłanie/
przekazywanie materiałów:
1) już opracowanych i wydanych materiałów,
2) nowych opracowań,
3) dokumentów, zdjęć (po ich zeskanowaniu
– gwarantujemy oddanie oryginałów),
4) materiałów innych.
Byłoby cenne, gdyby w to działanie
włączyły się szkoły – grupy uczniów
z opiekunami, aby przeprowadziły wywiady, zebrały pamiątki – objętość. Załączony
materiał ilustracyjny, zestaw pytań dotyczący opisu tamtych wydarzeń, ich oceny po
latach – pozostają do decyzji ich autorów.
Opracowania należy przesłać także w wersji elektronicznej. To ważne, bo zanika pamięć, odchodzą uczestnicy tych wydarzeń.
A wspomnień, materiałów jest wiele, jak
to, że w jednej ze szkół w Sopocie, gdy
jesienią 1980 roku organizowano zebrania
założycielskie „S” – dyrekcja wyłączała…
światło w szkole…
Stroną organizacyjną przedsięwzięcia
zajmuje się Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.
Na stronie internetowej Sekcji już znajduje się m. in. galeria zdjęć, wspomnienia.
Będziemy je sukcesywnie uzupełniać.

Regulaminy obowiązujące w szkołach i placówkach oświatowych,
których przyjęcie i nowelizacja wymagają współdziałania
(uzgadniania lub opiniowania) ze związkami zawodowymi
Regulaminy wymagające uzgodnienia
na poziomie organu prowadzącego

na poziomie szkoły, placówki oświatowej

 wynagradzania nauczycieli (w tym dodatki funkcyjne, motywa-  ZFŚS
cyjne, za trudne i uciążliwe warunki pracy)
Ustawa o związkach zawodowych, Art.27 ust.1,
Karta nauczyciela, Art.30 ust.6, 6a
Ustawa o ZFŚS, Art.8
 ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników
administracji i obsługi
Kodeks pracy, Art.24114§1
 regulamin nagród dla nauczycieli (wójta, burmistrza, prezydenta, starosty i dyrektora)
Karta nauczyciela, Art.49 ust.2,
Ustawa o związkach zawodowych, Art.19 ust.2
 ZFŚS dla emerytów i rencistów (jeśli środki funduszu są scentralizowane na poziomie JST)
Ustawa o związkach zawodowych, Art.27 ust.1

 wynagradzania pracowników administracji i obsługi (jeśli nie
obowiązuje PUZP)
Kodeks pracy, Art.772 §4
 regulamin pracy
Kodeks pracy, Art.1042,3

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
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Biuletyn

Adresy biur Regionu
Gdańskiego
Dział Szkoleń ZR 58 308 42 76
mail: dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl
Dział Organizowania i Rozwoju Związku 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 Rencistów 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. Chopina 12, 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

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

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
związkowych). 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. sytuacją nauczycieli przyjmuje doradca
prawny – Maria Szwajkiewicz – szczególnie we wtorki w godz. 9-12 i czwartki w godz.
12-15 (plan dyżurów – niżej).
poniedziałek wtorek
koordynator działu
dr Waldemar
Uziak
radca prawny
Iwona
Jarosz- Lipkowska
radca prawny
Joanna
Kobus-Michalewska
radca prawny
Tomasz Wiecki
doradca prawny
Łukasz Sulej
doradca prawny
Maria
Szwajkiewicz

środa

czwartek

piątek

8.45-12.45

-

8.00-16.00

8.00-13.00

-

8.00-10.00

8.00-16.00

-

9.00-16.00

-

11.0017.00
Oddział
Gdynia

8.30 -16.00

-

----

8.30-11.00

8.30-15.00

-

8.30-12.30

-

8.30-15.00

-

12.0015.00

8.30-16.00

-

8.00 –15.00

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

PATRZ: strona internetowa
I. Sekcja regionalna: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata
Na stronie internetowej naszej Sekcji można znaleźć między innymi informacje o działaniach naszej Sekcji: decyzjach, komunikatach z rozmów z kuratorium oświaty, z urzędem
marszałkowskim, organizowanych 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. Tam też
zawartość dwóch książek o reformie edukacyjnej wprowadzanej od 1999 roku.

II. Sekcja krajowa: www.solidarnosc.org.pl/oswiata
Na stronie internetowej Sekcji Krajowej znajdują się decyzje i stanowiska Sekcji, bieżące
informacje m. in. na temat rozmów z MEN, komunikaty ze współpracy międzynarodowej
Sekcji, itd..

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

Zachęcamy do wstępowania do NSZZ
„Solidarność” oraz tworzenia struktur „S”
w szkołach. Brak zaangażowania znacznej
liczby pracowników oświaty w działalność
związkową ułatwia rządzącym wprowadzanie niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela, statusie zawodowym, wynagrodzeniach, emeryturach, likwidację szkół
i przedszkoli, zwalnianie pracowników.
Deklaracje członkowskie można otrzymać w siedzibach Komisji Zakładowych/
Międzyzakładowych „S”, są też na stronie
internetowej: www.solidarnosc.gda.pl.
W razie potrzeby – możemy przyjechać, pomóc w organizacji wyborów.

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. Blog edukacyjny
Na str. http://www.stefczyk.info/blogi/quo-vadis-polska-szkolo zamieszczony są kolejne
odcinki blogu na tematy edukacyjne – (dla przykładu ws. płac, czasu pracy, Karty Nauczyciela, zadań wychowawczych szkoły – autor: Wojciech Książek).

Biuletyn

Sekcji Oświaty i Wychowania
Regionu Gdańskiego

Skład: Ryszard Kuźma, druk: Hanna Mazur-Marzec WYDAWCA.
Numer zamknięto 20 sierpnia 2016 roku.

