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Twój problem – 
nasza sprawa!

W tym roku obchodzimy  XXXV rocznicę  powstania NSZZ „Solidarność”. Oświa-
towa „Solidarność” nadal stara się stać na straży godności pracowników szkół oraz 
występować w obronie ich praw. A w roku szkolnym 2015/2016 – 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).

O szczegółowych postulatach piszemy w tym Biuletynie – w tym o pilnej  potrzebie:
• zmiany art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, zobowiązującego nauczycieli                  

do realizacji 1-2 godzin tygodniowo (niepłatnych) na rzecz płatnych kół zaintereso-
wań i zajęć pozalekcyjnych, 

• zapewnienia właściwych warunków kształcenia i opieki dla sześciolatków w szko-
le oraz obowiązkowy podział na grupy na lekcjach języków obcych, informatyki                           
i wychowania fizycznego, 

• zapewnienia środków na właściwe wyposażenie stanowisk pracy nauczycieli (zgod-
nie z art. 67 ustawy Karta Nauczyciela), ale także wymogów BHP dla pracowników 
administracji i obsługi szkół,

• ograniczenie biurokracji szkolnej i ustalenie górnej granicy liczebności uczniów 
w klasach (standardów edukacyjnych).
Niepokoi pogarszający się  wokół szkół  klimat. Nastała moda na destrukcyjną kry-

tykę szkoły. Niewybredne uwagi polityków, ataki mediów na nauczycieli, na jakość, 
a jeszcze bardziej  na czas pracy (stąd  oficjalne przemilczanie chociażby wyników badań 
ważnej placówki - Instytutu Badań Edukacyjnych – mówiących, że nauczyciel średnio 
w tygodniu pracuje 46 godz. i 40 min.). To droga, która prowadzi nie tylko edukację, 
ale Polskę donikąd.

Niestety, także władzom oświatowym czasami brakuje wizji edukacyjnej, zastępują 
ją chaotyczne działania i zrzucanie na organy prowadzące szkoły coraz to nowych za-
dań, bez dodatkowego ich finansowania. W zamian upraszcza się procesy likwidacyjne 
i prywatyzacyjne, co czasami prowadzi do niejasnych przekształceń własnościowych, 
do przedmiotowego traktowania dyrektorów i nauczycieli jako ludzi „wynajętych do 
pracy”. Nie ma to nic wspólnego z  pojmowaniem edukacji jako wartości narodowej. 
Dla nas światły, dobrze wychowany młody Polak, to największy skarb, największa 
narodowa inwestycja w przyszłość.

Dlatego też życząc spokojnej pracy w szkole, przyjaznej atmosfery w gronie peda-
gogicznym  i w całej społeczności szkolnej, prosimy o współpracę i solidarność. We 
wspólnym interesie wszystkich pracowników oświaty leży zdecydowane odparcie działań 
niszczących jej tradycję i osiągnięcia. 

Mądrych decyzji, zdecydowanych działań, solidarności pracowniczej oraz wiele 
sił do podjęcia trudu nauczania i wychowania życzy Prezydium Sekcji:

 
Wojciech Książek (przewodniczący),  

Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego), 
Anna Kocik (zastępca przewodniczącego, skarbnik), Hanna Minkiewicz (sekretarz), 

Bożena Brauer, Elżbieta Śliwińska, Maciej Werra

Przystąp do nas!
Nauczycielu! Pracowniku 
administracji i obsługi 
szkolnej!
Zachęcamy do wstępowania do 
NSZZ „Solidarność” oraz two-
rzenia struktur  „S” w szkołach. 
Brak zaangażowania znacznej liczby 
pracowników oświaty w działalność 
związkową ułatwia rządzącym wpro-
wadzanie niekorzystnych zmian w 
statusie zawodowym, wynagrodze-
niach, naszych emeryturach, likwi-
dację szkół i przedszkoli, zwalnianie 
pracowników. Taka sytuacja powo-
duje pogorszenie pozycji negocjacyj-
nej przedstawicieli „S” na różnych 
szczeblach. Nie uda się rozwiązać 
wielu problemów oświatowych bez 
licznej przynależności do związko-
wych organizacji pracowniczych. 
Stąd apelujemy do wszystkich, którym 
bliskie są własne sprawy i losy polskiej 
oświaty, o zrzeszanie się w strukturach 
naszego związku.
Deklaracje członkowskie można otrzy-
mać w siedzibach Komisji Zakładowych/
Międzyzakładowych „S” oświatowej (ich 
wykaz i adresy podajemy w biuletynie 
Sekcji), są też na stronie internetowej: 
www.solidarnosc.gda.pl (podstrony: Za-
łóż związek lub Sekcja Oświaty). W razie 
potrzeby – możemy przyjechać, pomóc 
w organizacji wyborów. 
Razem bezpieczniej!  
Razem będziemy mogli zdziałać więcej! 

NSZZ

1980      2015
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W dniu 12 maja 2015 roku odbyła się 
konferencja pt. „Świetlica szkolna – miejsce 
opieki i wychowania czy przechowania dzie-
ci?”, zorganizowana przez Sekcję Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Gdańskiego. W zebraniu wzięli  udział 
przedstawiciele szkół z Gdańska, Gdyni, 
Sopotu, Tczewa, Chojnic, Pelplina, Brus, 
Kolbud, Czerska, Przywidza, Rumi, Redy, 
Pruszcza Gdańskiego, Kościerzyny, Wejhe-
rowa, a także Olsztyna.

Uczestnicy konferencji przyjęli kilka 
dokumentów, które zostały przesłane do 
MEN, samorządów terytorialnych i szkół w 
województwie pomorskim, między innymi  
w sprawie: 
1 Potrzeby określenia i respektowania norm 

ilościowych i powierzchniowych;
2. Finansowania działalności świetlic szkol-

nych;  
3. Uczniów niepełnosprawnych w świetli-

cach szkolnych.
W listach do MEN i JST zwracano także 

uwagę na problem:
a. Otrzymywania przez nauczycieli-wycho-

wawców dodatkowego wynagrodzenia 
za opiekę nad uczniami w czasie oczeki-
wania na ich odbiór przez rodziców/opie-
kunów prawnych po godzinie regulami-
nowego zamknięcia świetlicy szkolnej.

b. Pierwszeństwo korzystania ze świetlicy 
dzieci rodziców pracujących, którzy nie 

Świetlica szkolna – miejsce 
opieki czy przechowania dzieci?

25 dzieci na 1 etat  wychowawcy 
to granica ustawowa

Liczba dzieci przypadająca na jeden etat wychowawcy 
świetlicy

przebywają na urlopie wychowawczym, 
wypoczynkowym.

c. Jasnego wyjaśnienia realizacji 2-ch go-
dzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 
2 ustawy Karta Nauczyciela przez na-
uczycieli „przedmiotowców” w świe-
tlicy (prowadzi to do likwidacji etatów 
nauczycieli-wychowawców świetlicy).

d. Potrzebę zwiększenia subwencji oświa-
towej na zadania świetlic szkolnych 
w związku z większa liczbą dzieci  
w świetlicach od 1 września 2015 roku, 
gdy do I klas szkół podstawowych wej-
dzie druga połowa sześciolatków (uro-
dzonych od 1 lipca 2009 roku).

e. Respektowania prawa, gdy w dzienni-
kach zajęć świetlicowych w grupach 
zapisanych jest ok. 38-40 uczniów, co 
narusza liczbę do 25 zapisaną w art. 67 
znowelizowanej 4 czerwca 2014 r. usta-
wy o systemie oświaty.

f. Potrzebę wprowadzenia uregulowań 
prawnych, które określą powierzchnię 
świetlicy szkolnej przypadającą na 
jednego ucznia, na co czekają – także 
z uwagi na wymogi bezpieczeństwa 
– dzieci i ich rodzice oraz nauczyciele-
-wychowawcy.

g. Odejścia od traktowania świetlic jako 
miejsca doraźnej opieki nad całymi kla-
sami, co w istotny sposób zaburza reali-
zację jej podstawowych funkcji.

h. Potrzebę zapewnienia obecności nauczy-
cieli wspomagających w świetlicach, gdy 
są uczniowie niepełnosprawni i z zagro-
żeniem niedostosowania społecznego.
W opinii uczestników, co potwierdziło 

wcześniejsze badanie ankietowe (odpo-
wiedzi na dwa problemy załączamy, całość 
wyników-wniosków jest na stronie www.
solidarnosc.gda.pl/oswiata. Konieczne 
jest zwrócenie większej uwagi na zadania 
programowe świetlic, na jej znaczącą rolę 
w realizacji zadań wychowawczych, tera-
peutycznych, rozwijających różne umiejęt-
ności uczniów. Niestety, zbyt często pełni 
ona funkcje awaryjne, zastępcze, co nie 
jest korzystne i dla uczniów i dla zatrud-
nianej w świetlicach kadry pedagogicznej. 
Uczestnicy konferencji sprzeciwiali się po-
wtarzanym opiniom, że „świetlica szkolna 
bywa najsłabszym ogniwem szkoły”. Stąd 
też potrzeba podjęcia niezbędnych działań  
w celu dokonania istotnych zmian w funk-
cjonowaniu świetlic. A zagrożenia są więk-
sze w obliczu wejścia do szkół od 1 września 
2015 r. kolejnej grupy sześciolatków (uro-
dzonych w drugim półroczu 2009 roku).

1 – wyposażenie świetlicy, 2 – realiza-
cja planu pracy świetlicy, 3 – odbiór 
dzieci po czasie pracy świetlicy, 4 
– warunki dla uczniów niepełnospraw-
nych, 5 – kwalifikacje, awans zawodo-
wy i doskonalenie zawodowe, 6 – czas 
pracy wychowawcy, 7 – warunki pracy, 
w tym powierzchnia na ucznia, 8 – za-
stępstwa doraźne, 9 – współpraca z 
biblioteką, stołówką, 10 – współpraca 
z policją i strażą miejską, 11 – inne.

Istotne problemy 
świetlicy szkolnej
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14 – 31 sierpnia 1980 r. – W trakcie strajku w Stoczni Gdańskiej 
27 sierpnia nauczyciele złożyli deklarację solidarnościową w Mię-
dzyzakładowym Komitecie Strajkowym (MKS) i zostali zareje-
strowani pod nr 591. 29 sierpnia złożono postulaty nauczycielskie 
do MKS informujące społeczeństwo o programie „Solidarności” 
oświaty. Przede wszystkim domagano się pełnej demokratyzacji 
życia społecznego i polskiej szkoły, rzetelnej informacji, podnie-
sienia rangi zawodu i prestiżu nauczyciela, zatrzymanie wprowa-
dzanej dziesięciolatki oraz prawidłowego obsadzania stanowisk 
kierowniczych.
3 września 1980 r. - powstaje Komitet Założycielski Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania, który nawiązuje ścisłą współpracę 
z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim (MKZ), infor-
mując równocześnie Kuratorium Oświaty o powstaniu nowego 
związku zawodowego.
15 września 1980 r. - przyznano Związkowi lokal przy ul. Osiek 
12 (znajduje się tam obecnie tablica pamiątkowa – patrz zdjęcie).
5 października 1980 r. - pierwsze zebranie delegatów nauczycieli 
z kraju, na którym przekazano informacje o rozmowach grupy 
pracowników oświaty z Gdańska z przedstawicielami Minister-
stwa Oświaty i Wychowania (MOiW).
12 października 1980 r. - Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność” 
Nauczycieli popiera stanowisko grupy negocjacyjnej i udziela 
zgody na reprezentowanie przez grupę gdańską nauczycieli z całej 
Polski. Powołano Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” 
Nauczycieli i Pracowników Oświaty z przewodniczącym Roma-
nem Lewtakiem.
7 - 17 listopada 1980 r. - strajk okupacyjny grupy nauczycieli  
w sali 920 Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, którego rezul-
tatem było podpisanie protokołu ustaleń. Jednocześnie w Sali 
Herbowej strajkowali pracownicy służby zdrowia, a w Sali 
Kominkowej pracownicy kultury. Pracowników oświaty repre-
zentowali: Roman Lewtak, Zofia Madej, Antoni Mucha, Danuta 
Nowakowska, Krystyna Pieńkowska, Justyna Rogińska, Jerzy 
Roman, Danuta Witowska i Andrzej Zieliński. Doradcy: Regina 
Dutkowska, Krystyna Ruchniewicz i Wiesław Wcisło. Łącznikiem 
z grupą negocjującą był Paweł Lewtak, a Bronisław Sarzyński 
utrzymywał kontakt z nauczycielami z kraju. Wśród 145 postula-
tów do najbardziej trudnych do zaakceptowania przez ówczesne 
władze należały: 

1. Zwiększenie procentowego udziału oświaty w podziale docho-
du narodowego.

2. Zmniejszenie obowiązkowego wymiaru godzin.
3. Traktowanie dotychczasowych podwyżek jako dodatku drożyź-

nianego z tytułu podwyższenia kosztów utrzymania.
październik – grudzień 1980 - powstawanie kół „Solidarności” 
w szkołach i placówkach oświatowych, ustalanie nowej struktury 
Związku oraz wybór delegatów na zebrania wyborcze.
22 stycznia 1981 r. - Udział w strajku ostrzegawczym NSZZ „So-
lidarność” w sprawie dostępu do środków masowego przekazu.
4 lutego 1981 r. - Rozpoczynają się prace ogólnopolskiego zespołu 
do zmian programowych z historii pod przewodnictwem dr Anny 
Radziwiłł, w których z Gdańska bierze udział Krystyna Rzewuska oraz 
Małgorzata Szweykowska. 
11-12 kwietnia 1981 r. - Jerzy Roman na zjeździe Krajowej 
Komisji Koordynacyjnej w Gdańsku zostaje wybrany przewodni-
czącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, a jego zastępcą 
zostaje Bronisław Sarzyński.
8 sierpnia 1981 r. - zaczyna wychodzić „Wiatr od morza”, które-
go zadaniem jest popieranie i propagowanie programu  Związku.
5-10 września oraz 26 września-7 października 1981 r. - udział 
w I Krajowym Zjeździe „Solidarności”, na którym podjęto uchwałę 
dotyczącą ustawy o szkolnictwie wyższym (poparcie dla zasady 
samorządności szkoły) oraz zobowiązano krajowe władze Związku 
do podjęcia działań umożliwiających zmiany w programie naucza-
nia historii, języka polskiego i nauk społecznych. W czasie tego 
Zjazdu wystosowano przesłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej 
oraz do Polonii całego świata.
13 grudnia 1981 r. - Ogłoszono stan wojenny. Internowano 7 tys. 
działaczy Związku. Z gdańskiej „Solidarności” oświaty Krystynę 
Pieńkowską. Przedstawiciele środowiska oświatowego organizo-
wali modlitwy w Kościele Mariackim w intencji internowanych.
26 stycznia 1982 r. - Uchwalenie Karty Nauczyciela, która była 
wynikiem całorocznej pracy członków naszego Związku ze znacz-
nym udziałem gdańskiej solidarności oświatowej. 
Uwaga: W okresie delegalizacji związku Gdańska „Solidarność” 
oświatowa stworzyła trzy środowiska oświatowe współdziałające 
ze sobą: TAJNĄ KOMISJĘ ZAKŁADOWĄ, DUSZPASTER-
STWO NAUCZYCIELI (przy wsparciu Ks. Stanisława Bog-
danowicza - Kościoła Mariackiego), GRUPĘ O. RYSZARDA 
MYŚLIWCA (spotkania w Kościele św. Bartłomieja). 
1982 – 1984 - weryfikacje środowiska nauczycielskiego  
w obecności członków komitetów PZPR (zmuszanie do 
udzielania odpowiedzi na szereg pytań, m.in. jak nauczyciel 
oddziałuje na młodzież pod kątem akceptacji ideologii i 
zasad ustrojowych socjalistycznego państwa, w jaki sposób 
umacnia i rozwija świecki charakter szkoły i świecką obycza-
jowość. Przy okazji występowały naciski, aby zapisywać się 
do neozwiązków, którym władze zezwoliły na reaktywowanie 
działalności. 
styczeń 1988 r. - wznowiono wydawanie „Wiatru od morza” (nie-
zależne pismo o charakterze publicystycznym, przedstawiające 
aktualne problemy oświaty i poszukujące dróg jej naprawy).
25 września 1988 r. - List do Lecha Wałęsy od nauczycieli z całej 
Polski podpisany również przez przedstawicieli gdańskiej oświaty 

KALENDARIUM XXXV–LECIA  
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego (wybrane fakty)

Strajk w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku,  
listopad 1980 r. 
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(Zofię Kuropatwińską i Zofię Madej), w którym zwrócono uwagę 
na katastrofalny stan oświaty, a do naprawy „dopuszczane są jedynie 
kręgi MEN i ZNP, chociaż istotne inicjatywy powstają w niezależnych 
środowiskach opiniotwórczych”.
3 października 1988 r. - powołano z inicjatywy Rady Sekcji Komitet 
Organizacyjny z Krzysztofem Koszlagą na czele. Mimo że Związek 
oficjalnie nie istniał, członkowie wypełniali deklaracje manifestując chęć 
zalegalizowania „Solidarności”. 
6 lutego 1989 r. - początek obrad Okrągłego Stołu. Stronie spo-
łecznej zespołu do spraw oświaty, nauki i postępu technicznego 
przewodniczył prof. Henryk Samsonowicz (ograniczenie cenzury, 
odideologizowanie oświaty).
17 kwietnia 1989 r. - ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność”.
maj 1989 – grudzień 1990 r. – odtwarzanie struktur „S”, wybory 
przewodniczących i władz KZ/KM. Sekcji, rozmowy z MEN  
w sprawach płacowych, demokratyzacji szkolnictwa oraz uspo-
łecznieniu polskiej szkoły. Część członków „S” oświatowej prze-
chodzi do pracy w administracji szkolnej: Ferdynand Froissart zostaje 
wicekuratorem oświaty w Gdańsku, Roman Tempski dyrektorem 
wydziału kształcenia podstawowego, Małgorzata Szweykowska zo-
staje dyrektorem wydziału kształcenia ogólnego, Daniela Rutkowska 
dyrektorem wydziału opieki i profilaktyki.
marzec 1990 r. - Z inicjatywy gdańskiego środowiska oświatowe-
go powstaje ogólnopolskie pismo „Przegląd Oświatowy”, którego 
redaktorem naczelnym do 1998 r. był Jacek Rybicki. Dwutygo-
dnik wydawany jest do dziś – od lat redaktorem naczelnym jest 
Stefan Kubowicz (był także przewodniczącym Sekcji Krajowej  
do 2010 roku).

marzec 1992 r. - Udział w pracach komisji konkursowych powo-
łanych do wyłonienia dyrektorów  placówek oświatowych  
(to pierwsza edycja konkursów po wejściu w życie Ustawy  
o Systemie  Oświaty).
11 listopada 1992 r. - Poświęcenie sztandaru gdańskiej KZ  
i Sekcji Regionalnej w Kościele Mariackim.
5 – 20 maja 1993 r. - STRAJK OKUPACYJNY w placówkach 
oświatowych, w szkołach średnich nie odbywa się matura. Do strajku 
włączyli się pracownicy niezrzeszeni i członkowie ZNP. Dzięki tym 
działaniom zaniechano przez lata zmian w ustawie Karta Nauczy-
ciela (w tym pensum godzin)
3 grudnia 1994 r. - Początek STRAJKU GŁODOWEGO pracowni-
ków służby zdrowia w Warszawie, do którego przyłączyli się przed-
stawiciele KZ Gdańsk – Piotr Gierszewski i Krzysztof Jędrzejczyk. 
W wyniku strajku dochodzi do podwyższenia płac w budżetówce.

1 czerwca 1995 r. - Udział w akcji protestacyjnej w Warszawie 
przeciwko polityce Rządu, niskich nakładów na oświatę.
kwiecień 1996 r. - Manifestacja pod Urzędem Wojewódzkim  
w Gdańsku w związku z ograniczaniem wydatków na oświatę  
w budżecie państwa.
Uwaga: Następne lata to działalności Sekcji to m. in. podejmo-
wanie takich działań jak:
 porady prawne i wsparcie w trudnych sytuacjach pracowni-

czych oraz pomoc osobom mobbingowanym,
 obrona miejsc pracy oraz przeciwdziałanie likwidacjom placó-

wek,
 comiesięczne spotkania Rady Sekcji i Przewodniczących KZ/

KM,
 opiniowanie aktów prawnych i zmian w prawie oświatowym,
 uczestnictwo w komisjach nagród przy Pomorskim Kuratorze 

Oświaty, doradztwo ws. awansu zawodowego,
 współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Po-

morskiego (m. in. negocjacje regulaminów, uczestnictwo w 
komisji nagród, ds. awansu zawodowego),

 pomoc w organizacji obchodów rocznic Sierpnia ’80 i Grudnia 
’70, 

 organizacja konkursów historyczno-patriotycznych dla 
uczniów (np. konkurs plastyczno-muzyczny: „Polska, moja 
Ojczyzna”, czy „Polska mój kraj, moja Ojczyzna”,

 inicjatywa powołania i późniejsza obsługa Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (13 edycji, ponad 
500 przyznanych stypendiów),

 inicjatywa powołania konkursu „Samorząd przyjazny oświacie”, 
 udział w akcjach protestacyjnych związku np. ws. obrony 

Karty Nauczyciela, podwyżek płac, podwyższaniu wieku 
emerytalnego, przeciw likwidacjom szkół, zmianom podstaw 
programowych – w tym nauczania historii (w Gdańsku, w War-
szawie. Niestety, często),

 organizacja otwartych konferencji na temat: 
a. sytuacji płacowej nauczycieli i spraw awansu zawodowego; 
b. sytuacji pracowników administracji i obsługi szkół (2 razy); 
c. sytuacji pracowników emerytowanych; 
d. finansowania szkół i sytuacji samorządów terytorialnych; 
e. sytuacji świetlic szkolnych (2 razy); 
f. problemów przedszkoli i sześciolatków w szkołach (2 razy);
g. sytuacji pedagogów i psychologów szkolnych; 
h. zmian organizacyjnych i programowych w szkolnictwie 

ponadgimnazjalnym i zawodowym (2 razy); 
i. nadzoru pedagogicznego; 
j. bibliotek szkolnych; 
k. sytuacji szkolnictwa specjalnego i integracyjnego;
l. wychowania fizycznego; 
m. Informatyki w szkołach; 
n. szkolnictwa artystycznego,
o. problemów dyrektorów szkół.
Przewodniczącymi Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Gdańskiego od 1980 roku do chwili obecnej byli: 
Roman Lewtak, Bronisław Sarzyński, Krzysztof Koszlaga, 
Krystyna Rzewuska (p.o.), Maria Kantak, Wojciech Książek.

 Materiał opracowano na podstawie „Biuletynu” wydanego 
przez „S” oświatową w Gdańsku. Całość znajdzie się na stronie 

Sekcji:  www.solidarnosc.gda.pl/oswiata

Poczet sztandarowy gdańskiej Solidarności Oświatowej 
pod tablicą na budynku przy ul. Osiek.



5
Nr 17, rok szkolny 2015/2016

Zarządy Wojewódzkie Partii z siedzibą  
w Gdańsku: 
Platforma Obywatelska, 
Polskie Stronnictwo Ludowe,
Prawo i Sprawiedliwość, 
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
oraz parlamentarzyści z terenu  
województwa pomorskiego

Szanowni Państwo,
Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-

darność” Regionu Gdańskiego zwraca się z pytaniami, 
które są obecnie niezwykle ważne dla nauczycieli:

1. Co zamierzacie Państwo zrobić, aby nauczyciele w 
2015 roku otrzymali PODWYŻKĘ WYNAGRO-
DZEŃ? Zwracamy uwagę, że po raz ostatni otrzymali 
ją 1 września 2012 roku.

2. Czy zamierzają Państwo podjąć działania – a jeżeli 
tak, to jakie i kiedy – na rzecz obniżenia wieku przej-
ścia przez nauczycieli na EMERYTURY? W naszej 
ocenie wiek 67 lat jest nie do przyjęcia dla wielu 

pedagogów, z uwagi na towarzyszący tej pracy wy-
soki poziom stresu oraz tzw. wypalenie zawodowo-
-zdrowotne. 

3. Jak zamierzają Państwo przeciwdziałać niejasnej  
PRYWATYZACJI szkół, w tym obchodzeniu pra-
wa poprzez przekazywanie budynków oświatowych                                
tzw. „operatorom” (przykładem  jest szkoła w Gdań-
sku-Kokoszkach – na 700 uczniów – z przedziwną 
nazwą „Pozytywna Szkoła Podstawowa…)?

4. Co zamierzają Państwo zrobić, aby ograniczyć do 
minimum problemy związane z realizacją obowiązku 
szkolnego dla SZEŚCIOLATKÓW? Zwracamy uwa-
gę, że mogą się one jeszcze pogłębić w roku szkolnym 
2015/2016 – do szkół mają wejść dzieci urodzone  
w drugiej połowie roku, i ten podwójny rocznik bę-
dzie przez 12 lat przesuwał się przez wszystkie etapy 
edukacji szkolnej (czy szkoły są przygotowane?).

Z poważaniem:
Wojciech Książek

(Przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

List otwarty, który w Dniu Edukacji Narodowej 
przekazaliśmy ugrupowaniom politycznym  
w regionie gdańskim

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, 
motywacyjne, 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 pracowni-
ków administracji i obsługi
Kodeks pracy, Art. 24114§1

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

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

– regulamin pracy
Kodeks pracy, Art.1042,3 

– ZFŚS dla emerytów i rencistów (jeśli środki funduszu są 
scentralizowane 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
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Już po raz trzynasty Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego przyznała stypendia. Ich wręczenie 
nastąpiło podczas uroczystości z okazji obchodów 35. rocznicy zawar-
cia Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, które 
odbyły się w dniu 31 sierpnia 2015 r. w Gdańsku – z udziałem Prezy-
denta RP – Andrzeja Dudy. W tym roku przyznano ich 35, a łącznie już 
ponad 500).  

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).

Solidarność to wyrównywanie szans edukacyjnych
Kształcenie się czyni wolnym

Joseph Meyer35 stypendiów 
na XXXV lecie „S”
(ze szkół Gdańska, Gdyni oraz z terenu powiatów: 
chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, 
lęborskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego, 
wejherowskiego)

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 w bieżącym roku wynosi 
1000 zł brutto (oraz ok. 20% wynika ze 
zwrotu podatku). Czyli łącznie 35 tys. zł 
dla 35 stypendystów na XXXV-lecie NSZZ 
„Solidarność”. Główne kryteria to: wyka-
zane uzdolnienia (np. sportowe, muzyczne, 
naukowe), wysoka średnia ocen min. dobra 
ocena z zachowania, trudna sytuacja finan-
sowa rodziny. Wskazana jest też rekomenda-
cja wychowawcy klasy i ew. stowarzyszeń.

Wpłat środków finansowych na Fundusz 
dokonują m. in.: organizacje związkowe, za-
kłady pracy i instytucje, osoby prywatne.

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 „Edu-
kacja i Praca”. Co roku po 2 stypendia są 

Manifestacja 28 kwietnia 2015 r. 
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Wojewódzki Konkurs Muzyczno-Plastyczny 
Dla uczczenia XXXV rocznicy po-
wstania NSZZ „Solidarność”  
i w celu popularyzowania wśród 
młodzieży szkolnej twórczości 
patriotycznej Sekcja Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego zorgani-
zowała WOJEWÓDZKI KONKURS 
MUZYCZNO-PLASTYCZNY „POLSKA 
– MOJE MIEJSCE, MÓJ KRAJ”. 

Patronat nad konkursem objęli:
 Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”,
 Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność”,
 Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
 Pomorski Urząd Marszałkowski.

Wyniki  
w części muzycznej 
19 maja 2015 roku odbył się ostatni etap 
w kategorii muzycznej, do którego zgło-
siło udział ok. 300 wykonawców. Jury  
w składzie: Andrzej Kołakowski, Andrzej 
Kołodziej, Aleksandra Lewicka, Ilona 
Orzechowska przyznało nagrody i wyróż-
nienia.

W kategorii szkół podstawowych laure-
atami zostali:
I MIEJSCE – MARTA CZAPIEWSKA  
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościerzynie   
(opiekun – Adam Mokwa),
II MIEJSCE – MARCIN KOŃCZYK  
ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu (opiekun 
– Justyna Krytenko),
III MIEJSCE  – LAURA DUBIEŃSKA  
ze Szkoły Podstawowej nr 44  w Gdańsku 
(opiekun – Małgorzata Szczepańska-Stankie-
wicz).  

W kategorii szkół ponadpodstawowych 
nagrody otrzymali:
I MIEJSCE – KATARZYNA WANDZIŃ-
SKA z Zespołu Szkół w Chojnicach (opie-
kun – Grażyna Szumska),
II MIEJSCE – DOMINIKA MAJEWSKA 
z Gimnazjum nr 29 w Gdańsku (opiekun 
– Bartłomiej Cendrowski),
III MIEJSCE – PIOTR KLAWIKOWSKI  
z VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdań-
sku (opiekun – Bartłomiej Łyziński).

Wyróżnienia otrzymali:
JUSTYNA KOŁAKOWSKA ze Szkoły 
Podstawowej w Rumi (opiekun – Ewa Ro-
cławska),
AGATA WIDZ ze Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Kwidzynie (opiekun – Renata Preibisz),
ZESPÓŁ SP 52 ze Szkoły Podstawowej nr 52 
w Gdańsku (opiekun – Katarzyna Kierejsza),

ZESPÓŁ „AKOLLADA” ze Szkoły Podsta-
wowej nr 12 w Gdańsku (opiekun – Urszula 
Pucuła),
ZESPÓŁ „SZKOLNE NUTKI” ze Szkoły 
Podstawowej nr 79 w Gdańsku (opiekuno-
wie – Aneta Bratke, Joanna Lange),
ZUZANNA POLAŃSKA ze Szkoły Pod-
stawowej w Pogórzu (opiekun – Justyna 
Krytenko),
MAŁGORZATA ZDROJEWSKA ze Szko-
ły Podstawowej nr 52 w Gdańsku (opiekun 
– Katarzyna Kierejsza),
OLIWIA SILSKA z Gimnazjum nr 3  
w Gdańsku (opiekun – Bartłomiej Łyziński),
ALICJA DUBIEŃ, MICHAŁ MAJDAK, 
WOJCIECH SZCZEPANIK z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Tczewie (opie-
kun – Beata Szalewska, Dorota Sobkie-
wicz),

PAULINA GÓRKOWSKA z Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie (opie-
kun – Ewa Rocławska),
ZUZANNA GADOMSKA z Centrum Kultury 
Gminy Ustka (opiekun – Zorza Sędzicka),
ZESPÓŁ „AGITATO” z Gimnazjum nr 16  
w Gdańsku (opiekun – Ewa Kozyra),
ZESPÓŁ z Zespołu Szkół Publicznych  
w Bobowie (opiekunowie – Zofia Breszka, 
Marcin Rudnicki),
ALEKSANDRA CHUDZYŃSKA, MAG-
DALENA KUNCA, JUSTYNA WITKOW-
SKA z Liceum Ogólnokształcącego w Ko-
ronowie (opiekunowie – Izabela Klajbor, 
Andrzej Kozański).

Organizator konkursu – Sekcja Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdań-
skiego – przyznał wyróżnienie wykonawcom:

Polska – moje miejsce, mój kraj!

I MIEJSCE w kategorii szkół podstawowych – JAN ZARDZEWIAŁY ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Kwidzynie.

I MIEJSCE w kategorii szkół ponadpodstawowych – MIKOŁAJ DZIENISZ  
z Zespołu Szkół Ekonomicznych  w Tczewie

str. 8
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 Aneta Suchta z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Lęborku (opiekun – Sylwester 
Kustusz),
Artur Klahs z Powiatowego Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku 
(opiekun – Ewa Smuga-Keller),
Adam Makowski z Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Tczewie (opiekun – Brygida 
Giełdon),
Chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu 
(opiekunowie: Magdalena Urbanowicz, Ha-
lina Świątecka).

Wyniki  
w części plastycznej 
Na konkurs przysłano ok. 200 prac plastycz-
nych z całego regionu pomorskiego. Jury  
w składzie: Anna Banacka, Jolanta Szy-
merska, Mirosława Wenda, Olga Zielińska 
przyznało nagrody i wyróżnienia.

W kategorii szkół podstawowych laure-
atami zostali:
I MIEJSCE – JAN ZARDZEWIAŁY  
ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie   
(opiekun – Elżbieta Zardzewiały),
II MIEJSCE – KORNELIA SZWABA  
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Lęborku 
(opiekun – Alicja Głodowska),
III MIEJSCE  – BARTŁOMIEJ MATUSIAK 
z Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Koście-
rzynie (opiekun – Danuta Landowska).   

W kategorii szkół ponadpodstawowych 
nagrody otrzymali:
I MIEJSCE – MIKOŁAJ DZIENISZ z Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych  w Tczewie - nagroda 
specjalna (opiekun – Witold Kuśnierz),

II MIEJSCE – SARA SKRZYDLIŃSKA  
z Technikum Odzieżowego  w Gdańsku 
(opiekun – Renata Kamińska),
III MIEJSCE – ANDŻELIKA ETMAŃSKA 
z Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Koście-
rzynie (opiekun – Danuta Landowska).

Wyróżnienia otrzymali:
 ALICJA KRYSIK ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Malborku (opiekun – Izabela Tul-
ska),
MATEUSZ WIDZICKI ze Szkoły Podsta-
wowej nr 14 w Gdańsku (opiekun – Zdzi-
sława Głowienka),
JAKUB SMOLIK z Zespołu Szkół nr 3  
w Lęborku  (opiekun – Wioletta Szymo-
nik),
JULIA JASIŃSKA ze Szkoły Podstawowej 
nr 46 w Gdyni (opiekun – Małgorzata Tka-
czeń),
OLIWIA ROZNERSKA ze Szkoły Podsta-
wowej nr 75 w Gdańsku (opiekun – Arka-
diusz Baniecki),
ALEKSANDRA ZACHAREWICZ  ze 
Szkoły Podstawowej nr 61 w Gdańsku 
(opiekun – Katarzyna Brzeskowska),

WERONIKA WALEWSKA ze Szkoły Pod-
stawowej nr 75 w Gdańsku (opiekun – Ar-
kadiusz Baniecki),
MONIKA HALMANN z Powiatowego Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go w Pucku (opiekun – Arkadiusz Baniecki),
CELINA MELLER z Zespołu Szkół Architektu-
ry Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdań-
sku (opiekun – Małgorzata Klawikowska),
MAGDALENA GŁOWIENKA z Gimnazjum 
w Wierzchucinie (opiekun – Irena Olszewska),
MARCIN JĘDRZEJCZAK z XVI Liceum 
Ogólnokształcącego przy SOSzW nr 2 
w Gdyni (opiekun – Beata Gajewska),
JAKUB SZWARC z Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych  w Tczewie (opiekun – Witold Kuśnierz),
ARTUR STEFAŃSKI z Gimnazjum nr 28  
w Gdańsku (opiekun – Anna Cieluch),
KAROLINA GROEN z Gimnazjum w Wierz-
chucinie (opiekun – Irena Olszewska),
ANNA KASICKA ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie 
Gdańskim (opiekun – Hanna Władasz),
DOMINIKA SZYMCZAK z Gimnazjum 
nr 20 w Gdańsku (opiekun – Magdalena 
Janiszewska).

Część muzyczna. Zespół z ZSO Hel.
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Wykaz Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych)
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, kadencja 2014-2018

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego (kadencja 2014 – 2018)

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-Szma-
glińska – KM Starogard Gd., Zenon Chrześcijański – Kuratorium Oświaty Gdańsk, Zofia Falgowska – KM Gdynia,   Paweł Flej-
szar – 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, Monika Kończyk - KM Gdynia, 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 Szum-
ska – 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, Jolanta Złoch – KM Gdynia.

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

Lp Nazwa  Komisji Zakładowej/
Międzyzakładowej Adres i e-mail: Imię i nazwisko

Przewodniczącej/ego Nr telefonu

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

ul. Piramowicza  2
80-218 Gdańsk
biuro@solidarnosc.pomorze.pl

Bożena Brauer
bozenabrauer@wp.pl 

58 341 21 18 tel.fax:
58 341 65 25
kom.:
607 673 997

2. KM Pracowników Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” w Gdyni
www.solidarnoscoswiata.pl

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

Zdzisława Hacia KM:
58 620 54 33
kom.: 
605 592 250

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

ul. Podmurna 11
83-110 Tczew
oswiata.solidarnosc@wp.pl

Alicja  Olszewska tel.fax.:
58 531 60 81
600 410 371

4. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Ziemi Kociews-
kiej

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

Ewa  Ceroń-Szmaglińska 58 562 25 93
511 308 337

5. KM Pracowników Oświaty i Wycho-
wania 
NSZZ „Solidarność” 
w Lęborku

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

Stanisław Jakonis 
jak.stan@gmail.com

59 862 16 69
663 775 705

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

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

ul. Sambora 16
84-100 Puck

Barbara 
Bakun-Czyżykowska  
barbaraczyzyk@wp.pl

58 673 16 15 
503 035 537



Biuletyn10

Aktualizacja: 13 sierpnia 2015 r. 

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

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

Michał Gurowski KM:
58 686 84 11
600 403 890

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

10. KM NSZZ „Solidarność” Placówek 
Oświatowych Powiatu Tczewskiego

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

Wiesława Cejner-Mania 798 574 138

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

ul. Ofiar Piaśnicy 22
84-200 Wejherowo

Celina Szulgo
celinasz@wp.pl

531 81 06 02

12. KM Pracowników Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” w Sopocie

ul. Kazimierza Wielkiego 14
81-780 Sopot

Elżbieta Śliwińska 
elzbieta.sliwinska@wp.pl

tel./fax
58 551 63 82
606 444 279

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

ul. Witosa 10 A
82-200 Malbork

Maria Pawlikowska 
pawlikowska@o2.pl

55 272 39 49
505 986 344

14. KM NSZZ „Solidarność”  Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania Gminy 
Żukowo

Zespół Szkół Chwaszczyno
ul. Mickiewicza 16

Maria Pikies 
mram3@wp.pl

606 256 321

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

ul. Sobieskiego 14
84-230 Rumia

Danuta Wójcik
danutawojcik@o2.pl

501 357 829

16. KM NSZZ „Solidarność” Szkół Artysty-
cznych Wybrzeża

ul. Gnilna 3
80-847 Gdańsk

Aleksandra Lewicka
alekslewicka@wp.pl

Szkoła:
58301 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

89-642 Rytel 
ul. Ks. Kowalkowskiego 6

Janusz Kitowski 
januszkitowsli@o2.pl

692 184 406

19. KM Pracowników  Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” w Kolbu-
dach

ul. J. Wybickiego 33
83-050 Kolbudy
(Zespół Szk. Podst. i Gimnazjalnych/

Izabela Rułkowska
irulkowska@o2.pl

Szkoła:
 (58)682 72 24
662 285 280

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

OSW Nr 2 
Ul. Sobieskiego 279
84-200 Wejherowo

Ludwika Szpunar 
ludwikaszpunar1@wp.pl

Praca:
58 672 23 4 w.13 
696 731 384

21. KM Pracowników Oświaty i Wycho-
wania 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 Kartus-
kiej 

ul. Gdańska 26
83-300 Kartuzy

Piotr Zielke 602 766 573

23. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Gminy Przy-
widz

ul. Mestwina ½, Trzepowo
83-047 Przywidz
(Zespół Szkół nr 1)

Ewa  Zielińska
ewa2222@gazeta.pl

  508 335 925

24. KZ Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ 
„ Solidarność” w Kartuzach

83-300 Kartuzy
Gimnazjum Nr 1

Dorota Lemańczyk
lemanczykdorota@wp.pl 

510 808 317

25. KZ NSZZ „Solidarność” w Zespole 
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Rusocinie

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

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
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Oferta zajęć z „Historii”
NSZZ „Solidarność” w regionie gdań-

skim oferuje – bezpłatnie - przeprowadzenie 
zajęć dla grup młodzieży (w szkołach lub 
w siedzibie „S” w Gdańsku – np. w trakcie 
odwiedzin Placu Solidarności, Sali BHP w 
Stoczni Gdańskiej). Proponowany temat: po-
znanie faktów z najnowszej historii Polski: 
Grudzień 1970 roku, Sierpień 1980, z okresu 
stanu wojennego, strajków z 1988 roku.

Szkolenia, awans 
zawodowy, SiP

Sprawą niezwykle ważną dla Sekcji jest 
oferta szkoleniowa (z zarządzania oświatą, 
terapii pedagogicznej, z podstaw prawa 
związkowo-oświatowego, dla przewodni-
czących kół „S” w szkołach, skarbników, 
przygotowujących do negocjacji regulami-
nów wynagrodzeń, itd.). W Sekcji bezpłat-
nych porad dla członków „S” ws. awansu 
zawodowego nauczycieli udzielają: Barbara 
Kamińska i Hanna Kowalewska-Minkie-
wicz. 

W „S” szkolenia organizuje m. in.:
 Instytut Doskonalenia Nauczycieli „So-

lidarność”, Filia nr 3 w Gdańsku. Więcej 
na stronie: www.idn.gda.pl 

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

Społeczna Inspekcja Pracy
W siedzibie „S” comiesięcznie odbywają 

się spotkania dla Społecznych Inspektorów 
Pracy na temat najnowszych regulacji praw-
nych (organizuje się też – atrakcyjne cenowo 
– szkolenia podstawowe dla SIP-owców).

Informator (kalendarz) 
nauczycielski na rok 
szkolny 2015/2016

Można zamawiać „ NAUCZYCIELSKI 
INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2015/
2016” (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. przydat-
ne akty prawne, adresy, kalendarium roku 
szkolnego 2015/2016. 

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 za-

mawiania dwutygodnika „S” oświatowej”: 
„Przegląd Oświatowy”.

Zespół interwencyjny 
w Gdańsku ds. mobbingu

Członkowie „Solidarności” oświatowej  
w regionie gdańskim mogą korzystać z po-
mocy specjalnego Zespołu, który powołała 
„S” oświatowa w Gdańsku. Zjawisko mob-
bingu, niestety, czasami występuje także w 
szkołach. Zespół ma za sobą udane interwen-
cje w indywidualnych sprawach członków 
„S” (przypominamy, że zapisy dotyczące 
mobbingu są już w Kodeksie Pracy).

Występujące problemy można zgłaszać 
za pośrednictwem przewodniczącego Ko-
misji Międzyzakładowej danej struktury 
„S” oświatowej na adres: 80-218 Gdańsk-
-Wrzeszcz, ul. Piramowicza 2 (k. „Conradi-
num”), tel/fax 58 341 65 25, 58 341 21 18, 

mail: biuro@solidarnosc.pomorze.pl też na 
stronie: www.solidarnosc.pomorze.pl

Zespół ds. mediacji  
w Gdyni

Nowoczesną formuła rozwiązywania 
sporów bez konieczności uciekania się do 
przewodów sądowych, które bywają czaso-
chłonne i kosztowne oraz bez nieuchronnej 
eskalacji konfliktów, jest mediacja. 

W Gdyni, uchwałą Komisji Międzyzakła-
dowej Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”, powołany został Ze-
spół do spraw Mediacji. Jego głównym celem 
jest rozwiązywanie sporów między pracow-
nikami 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, chcą-
ce 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 Sek-
cja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”. Kolejne będą przyznawane 
z okazji XXXV-lecia NSZZ „Solidarność”. 
Na w/w stronie internetowej znajduje się też 
wykaz odznaczonych Medalami Komisji 
Edukacji Narodowej (na wniosek struktur 
NSZZ :Solidarność”).

Oferta Sekcji

Przesyłki 
m@ilowe
Przesyłki mailowe: Zainteresowa-
nych otrzymywaniem raz na ok. 2 
tygodnie zestawu informacji związ-
kowo-oświatowo-prawnych wysy-
łanych przez naszą Sekcję (NBO 
– Nieregularny Biuletyn Oświatowy 
- wyszło już ponad 120 numerów), 
prosimy o podanie swego maila na 
adres: oswiata@solidarnosc.gda.
pl.W przypadku członkostwa w „S” 
(prosimy o taką informację) przesył-
ka będzie zawierać również opinie 
prawne. 

Myśli – cytaty 
„Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali” 

Jan Paweł II, Westerplatte 1987,
„Europo, wróć do swoich korzeni” 

Jan Paweł II,
„Żebyśmy potrafili różnić się pięknie”

Cyprian Kamil Norwid,
„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”

Zbigniew Herbert,
„Edukacja regionalna to powrót do domu”

prof. Jan Główczewski
„Społeczeństwo, które nie szanuje swoich nauczycieli, skazane jest na bylejakość”

Wojcie ch Książek
„Nauczyciele mówią: do szkół wraca strach”

prof. Jadwiga Staniszkis,
Nauczyciel mówi do żony: „W szkole zrobiło się ostatnio nie do wytrzymania. Nauczy-
ciele boją się dyrektora. Dyrektor boi się burmistrza i kuratora. Kurator boi się dzieci. 
Tylko dzieci nikogo się nie boją…”.
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Biuletyn Sekcji Oświaty i Wychowania  
Regionu Gdańskiego

Przypominamy, że „Solidarność” Regionu Gdańskiego zatrudnia prawników, którzy 
udzielają porad WYŁĄCZNIE członkom Związku NSZZ „Solidarność” z aktualną legity-
macją związkową (można ją otrzyma ć 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 praw-
ny – Tomasz Gryczan (plan jego dyżurów – niżej).

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
koordynator działu
dr Waldemar Uziak 8.45 –12.45 - 8-16 11-16 -

radca prawny
Iwona 
Jarosz- Lipkowska

8-10 8-16 - 9-16 -

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

- 8.30-11.00
11-17

Oddział 
Gdynia

8.30 -16 -

radca prawny
Tomasz Wiecki 8.30-15 - 8.30-12.30 - 8.30-15

radca prawny
Łukasz Sulej - 12-15 8.30-16 - 8 –15

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 8.30-15.30 8.30-16 8.30-15 8.30-15.30

9-15
Oddział 
Gdynia

doradca prawny
Tomasz Gryczan

8.30- 16
Oddział 
Gdynia

10-14
8.30-16  
sprawy 
oświaty

BIURO PRAWNE 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, 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, 502 172 285
Gdynia, ul. Śląska 52, 515 240 490 
gdynia@solidarnosc.gda.pl
Kartuzy, ul. Hallera 1, 502 172 289
Kościerzyna, ul. Długa 31, 502 172 282 
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl 
Lębork, ul. B. Krzywoustego 1,  
663 775-705, jak.stan@gmail.com  
Malbork, Plac Słowiański 4, 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, 506 074 609  
tczew@solidarnosc.gda.pl 
Wejherowo, ul. Hallera 1A/1, 502 486 003
Spółka AKWEN, 58 308 44 00 
mail: akwendruk@wp.pl, (np. możliwość 
zakupu upominków, nagród nawiązujących 
do najnowszej historii Polski, NSZZ „S”).

I. Sekcja regionalna: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata
Na stronie internetowej naszej Sekcji można znaleźć między innymi informacje o dzia-

łaniach naszej Sekcji: decyzjach, komunikatach z rozmów z kuratorium oświaty, z urzędem 
marszałkowskim, organizowanych konferencjach (np. na temat kształcenia zawodowego, 
obowiązku szkolnego od 6. roku życia, o finansowaniu oświaty, zmianach w szkolnictwie po-
nadgimnazjalnym), innych inicjatywach: szkoleniach, pomocy prawnej, konkursach, funduszu 
stypendialnym, organizowanych wycieczkach, wyjazdach do teatru, itd.

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 
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 stronie http://www.stefczyk.info/blogi/quo-vadis-polska-szkolo zamieszczone są 

kolejne odcinki blogu na tematy edukacyjne – (dla przykładu ws. płac, czasu pracy, Karty 
Nauczyciela, zadań wychowawczych szkoły – autor: Wojciech Książek)

PATRZ: strona internetowa

Dyżury członków 
Prezydium Sekcji:
 Wojciech Książek (przewodniczący): 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek  
w godz. 10-14,  
wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl 
tel. 58 305 71 72, 308 44 22

 Barbara Kamińska (zastępca przewod-
niczącego): wtorek (co drugi) w godz. 
10-14, baskam@zse.tcz.pl 
tel. 507 170 927

 Anna Kocik (zastępca przewodniczą-
cego, 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   
882 597 591

 Bożena Brauer, Elżbieta Śliwińska, 
Maciej Werra – w dniu zebrań Sekcji.

Biuro Sekcji jest czynne codziennie  
w godz. 9-16 (sekretariat – Krystyna 
Chojnowska).


