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Oświata, jak co roku, będzie pewnie 
przeżywała różne chwile. Różne 
tym bardziej w roku wyborów par-

lamentarnych, czyli czasu różnych obietnic. 
Zazwyczaj – tylko obietnic.

Tym niemniej musimy wspólnie akcen-
tować znaczenie dobrej edukacji. Naszym 
ważnym zadaniem będzie dalsze monitoro-
wanie sytuacji w polskiej oświacie. Dużo 
uwagi skupimy na poprawie współpracy 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz 
Jednostkami Samorządu Terytorialnego, 
opartego na rzeczywistym dialogu społecz-
nym. Będziemy przedstawiali władzy kon-
struktywne propozycje zmian dotyczących 
m. in. uregulowań prawnych, zniesienia 
nadmiernej biurokracji, poprawy warunków 
pracy i płacy nauczycieli oraz pracowników 
administracji i obsługi.

W Biuletynie podajemy sprawy, które są 
obecnie przedmiotem szczególnej uwagi na-
szej Sekcji, czasami sporu z MEN. Czasami 
krytycznie oceniamy stan legislacji, mnoże-
nie biurokracji szkolnej. To niedopuszczal-
ne, aby często tworzyć prawo na ostatnią 
chwilę, trzymać praktycznie do pierwszego 
dzwonka szkolnego w niepewności dyrek-
torów, nauczycieli, samorządy, rodziców 
i uczniów.

Nie ma naszej zgody na kokietowanie 
samorządów, czasami rodziców (gra regula-
minami wynagrodzeń, arkuszami organiza-
cyjnymi, pensum – owe dodatkowe godziny, 
czy Kartą Nauczyciela oraz Ustawą o sys-
temie oświaty). Tak podważa się wzajemny 
szacunek i zaufanie, traci się perspektywę 
jasnej, dobrej współpracy, DIALOGU. 

 Te uwagi pokazują obszary możliwych 
konfliktów, napięcia między zamierzeniami 
rządzących, a ludźmi oświaty i ich reprezen-
tacjami związkowymi. 

Dlatego też, serdecznie dziękując za 
codzienny wysiłek, prosimy zarazem 
o współpracę. Rządzący wtedy nie po-
dejmą działań idących wbrew szkole, jej 
tradycji i osiągnięciom, gdy będą czuli 
z drugiej strony solidarność pracowni-
ków i to bez podziałów politycznych, czy 
związkowych. I na to liczymy.

W imieniu Prezydium Sekcji:
Krystyna Bojahr (wiceprzewodnicząca), 

Bożena Brauer, Zdzisława Hacia, Barbara 
Kamińska (wiceprzewodnicząca), Wojciech 
Książek (przewodniczący), Barbara Mar-
kiewicz (sekretarz), Elżbieta Śliwińska, 
Maciej Werra

W roku szkolnym 2010/2011 wy-
stosowaliśmy petycje do Rządu RP, 
MEN, wojewody pomorskiego, partii 
politycznych, samorządów terytorial-
nych, w których zwracaliśmy uwagę 
na takie problemy jak:

1. Zagwarantowanie odpowiednich środ-
ków finansowych na nowe zadania 
edukacyjne, takie jak obniżenie obowiąz-
ku szkolnego dla uczniów (doposażenie 
szkół) oraz zahamowanie postępującej 
drożyzny podręczników szkolnych.

2. Ukazanie opinii publicznej faktycznych 
zarobków nauczycieli i wielkości podwy-
żek, które nie rekompensują inflacji oraz 
wprowadzenia dodatkowych, obowiąz-
kowych godzin pracy.

3. Zapewnienie właściwego procesu wdra-
żania obecności sześciolatków w szko-
łach (raport NIK mówi, iż 6 tys. z 14 tys. 
przebadanych szkół podstawowych 
nie poczyniono żadnych zmian przy-
gotowawczych) oraz obowiązkowych 
przedszkoli dla pięciolatków.

4. Zahamowanie procesu likwidacji/prze-
kształceń szkół i przedszkoli, czego 
przykładem jest likwidacja szkoły w na-
szym regionie w Piekle koło Sztumu 
(małe dzieci będą dowożone 18 km).

5. Odrzucenie obowiązku realizacji do-
datkowych godzin niepłatnych 1-2 
godz. tygodniowo (wprowadzono do 
wielu szkół chaos, fikcję papierkową, 
swoistą łapankę uczniów np. w szko-
łach wiejskich – często dowóz reguluje 
czas obecności uczniów, zawodowych, 
wieczorowych).

6. Zapewnienie takiej samej oferty tera-
peutycznej dla każdego ucznia o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych – nie-
zależnie od rodzaju szkoły lub placówki, 
do której uczęszcza.

7. Zagwarantowanie na poziomie dosto-
sowanym do potrzeb, organizacji dla 
młodocianych pracowników praktyk 
zawodowych u pracodawców (ograni-
czono środki w 2011 r.) oraz klas przy-
sposabiających do pracy.

8. Zatrudnianie w gimnazjach doradców 
zawodowych (kończyli studia podyplo-
mowe z grantów MEN), którzy pomo-
gą uczniom i ich rodzicom w wyborze 
dalszej drogi edukacyjnej, zgodnej z ich 
predyspozycji oraz perspektywami na 
rynku pracy.

9. Zahamowanie obniżenia poziomu na-
uczania i wychowania, które następu-
je m. in. przez umożliwienie promocji 
uczniów z oceną ndst. w szkołach śred-
nich oraz niekorzystnie oceniane zmiany 
w podstawie programowej – szczegól-
nie w szkołach ponadgimnazjalnych 
(np. nauczanie najnowszej historii).

10. Przywrócenie dialogu społecznego 
z pracownikami oświaty, włączenie 
ich do udziału w corocznych negocja-
cjach regulaminów wynagrodzeń, opi-
niowania projektów organizacyjnych 
szkół oraz odejścia władz oświatowych 
od działań destabilizujących sytuację 
zawodową i ekonomiczną nauczycieli.

Postulaty 
naszej Sekcji

Nauczycielu! Pracowniku administracji i obsłu-
gi szkolnej, Zachęcamy do wstępowania do NSZZ 
„Solidarność”. Wiele jest bowiem problemów 
– także w oświacie – które wspólnie łatwiej nam 
będzie rozwiązać. Można skorzystać z pomocy 
prawników, osób przygotowanych do negocjacji, 
pomocy w awansie zawodowym, do obrony ludzi 
krzywdzonych, poddawanych mobbingowi, za-
grożonych utratą pracy. Deklaracje członkowskie 
można otrzymać w siedzibach komisji zakłado-
wych (ich wykaz podajemy, można też docelowo 
założyć nową) lub w Sekcji w Gdańsku. 
Prosimy także o wymianę różnych uwag oso-
biście, listownie, telefonicznie, pocztą elektro-
niczną (w sytuacjach szczególnych gwarantujemy 
poufność).Pr
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Stypendia 
dla uczniów

„Solidarność” w Regionie Gdańskim 
przyznaje od dziewięciu lat stypendia – 
szczególnie dla uczniów ze szkół ponad-
gimnazjalnych. Na stronie internetowej 
(lub w siedzibach KZ) można poznać re-
gulamin, ankietę, informacje o ponad 300 
stypendiach, jakie do tej pory przyznała 
Kapituła Funduszu NSZZ „Solidarność” 
(w jej skład wchodzą: Krystyna Bojahr, 
Stefan Gawroński, Wojciech Książek 
– przewodniczący). Serdecznie dzięku-
jemy darczyńcom oraz wychowawcom, 
pedagogom, dyrektorom, którzy podpi-
sują wnioski zainteresowanych uczniów. 
Aktualny wykaz stypendystów, darczyń-
ców, znajduje się na stronie internetowej 
www.solidarnosc.gda.pl.

Przypominamy, że „Solidarność” Regionu Gdańskiego zatrudnia prawników, którzy udzie-
lają porad wyłącznie członkom Związku NSZZ „Solidarność” z aktualną legitymacją związ-
kową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie obecny 
(uczestniczą w sprawach sądowych) – tel. 58 308 42 74 (sprawy ogólnopracownicze), zaś 
do mecenasa Bogum. Soczyńskiego, który dyżuruje także w siedzibach „S” oświatowej 
w Gdańsku i w Gdyni – za pośrednictwem Sekcji: 305-71-72 (sprawy oświatowe).

BIURO PRAWNE 

„Solidarność” w regionie gdańskim oferu-
je przeprowadzenie zajęć dla grup młodzieży 
(w szkołach lub w siedzibie „S” w Gdańsku 
– np. w trakcie odwiedzin Placu Solidar-
ności, czy wystawy „Drogi do wolności”, 
która znajduje się w podziemiach budyn-
ku „S”) mających na celu poznanie faktów 
z najnowszej historii Polski: Grudzień 1970 
roku, Sierpień 1980, z okresu stanu wojenne-
go, strajków z 1988 roku. Lekcje te prowadzą 
osoby przygotowane do pracy z uczniami, 
bezpośredni uczestnicy tamtych wydarzeń. 
Zajęcia mogą być przeprowadzone w danej 
szkole lub w siedzibie „S” w Gdańsku.

Uwaga: szkoły mogą zamawiać – bez-
płatnie:

a. płyty DVD pt. „Dwa Grudnie” z pre-
zentacją multimedialną o: 1/ tragicznych 
wydarzeniach na Wybrzeżu z 1970 roku, 
2/ o stanie wojennym. Lekcje multimedial-
ne przewidziane są na 35 min., nauczyciele 
mogą wybierać poszczególne fragmenty. 
Szczegóły oferty znajdują się na str. www.
verbicausa.pl 

„Solidarność” w regionie gdańskim ofe-
ruje także przeprowadzenie zajęć dla grup 
młodzieży (w szkołach lub w siedzibie „S” 
w Gdańsku) przeprowadzenie zajęć (dla 
grup uczniów w szkołach ponadgimnazjal-
nych lub gimnazjach) na temat sposobów 
znalezienia się na rynku pracy, zawierania 
umów o pracę, roli Kodeksu Pracy – zgodnie 
z zawartością podstawy programowej dla 
„Podstaw przedsiębiorczości” oraz „Wiedzy 
o społeczeństwie”. Zajęcia prowadzą specja-
liści od prawa pracy, ławnicy sądowi.

Podczas tych spotkań uczniowie otrzy-
mują materiały informacyjne. Całość ofer-
ty jest BEZPŁATNA. Zainteresowanych 
dyrektorów, nauczycieli, prosimy o zama-
wianie za pośrednictwem podanych w tym 
„Biuletynie” struktur „S” oświatowych, ew. 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” Regionu Gdańskiego: 80-855 
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, tel/fax 
58/305-71-72, e-mail: oswiata@solidar-
nosc.gda.pl

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

koordynator działu
dr Waldemar Uziak 12 –16 – 8 –16 11 – 16 –

radca prawny
Iwona 
Jarosz- Lipkowska

8 –10 8 –16 – 9 –16 –

radca prawny
Joanna Kobus-
-Michalewska

– 8.30 –11
11 – 17
Oddział 
Gdynia

8.30 –16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 9 – 14 – 8 – 13 – 9 – 16

radca prawny
Maria 
Szwajkiewicz

8.30 – 15.30 8.30 – 15.30 8.30 –15.30
9 –15

Oddział 
Gdynia

8.30 – 15.30

doradca prawny
Łukasz Sulej  9 –16 9 – 16 9 –16 9 –16 –

doradca prawny
Tomarz Gryczan 9 – 14.30

9 – 15.30
Oddział 
Gdynia

– – 9 – 15

radca prawny
Bogumił 
Soczyński
(sprawy oświatowe)

Raz w miesią-
cu w Gdyni

12 – 15
Sekcja 

Oświaty

12 – 15
Sekcja 

Oświaty

14 –16
KM Gdańsk –

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE 
zajęcia w szkołach lub siedzibie „S” w Gdańsku

b. książki: „Droga do wolności Polski 
i Europy”. Pakiet zawiera konkretne zestawy 
zadań-pytań dla uczniów, gotowe scenariu-
sze lekcji (konspekty) dla nauczycieli, pro-
gramy wychowawcze dla szkół, inne inne. 
Załącznikiem jest płyta CD, która zawiera 
film „Drogi do niepodległości Polski”.

Zależy nam, aby tematyka najnowszej 
historii, odzyskania pełnej suwerenności 
przez Polskę, była ważnym zadaniem kształ-
cąco-wychowawczym, przeprowadzanym 
na lekcjach historii, WOS-u, godzinach 
wychowawczych, itd. Ważnym tym bardziej 
w obliczu wprowadzonych ostatnio podstaw 
programowych, które w kontrowersyjny 
sposób zmieniają kurs nauczania historii. 

Zamówienia prosimy realizować za 
pośrednictwem lokalnej struktury „S” 
oświatowej, ew. Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego: 80-855 Gdańsk, ul. Wały 
Piastowskie 24, tel/fax 58/305-71-72, 
e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
zajęcia w szkołach lub 
siedzibie „S” w Gdańsku
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I. Sekcja regionalna: 
www.solidarnosc.gda.pl (oswiata)

Na stronie internetowej naszej Sekcji (należy „kliknąć” hasło: Sekcja Oświaty) 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, świetlic szkolnych, wychowania fizycznego, obowiązku szkolnego od 
6-stego roku życia), innych inicjatywach: balach pracowników oświaty, choinkach dla dzieci, 
organizowanych wycieczkach, wyjazdach do teatrów, 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 płacowych z MEN, opinie do projektów rozporządzeń, 
komunikaty ze współpracy międzynarodowej Sekcji.

PRZESYŁKI MAILOWE: Kto chce otrzy-
mywać raz na ok. 2 tygodnie zestaw 
informacji związkowo-oświatowych 
wysyłanych do szkół przez naszą Sek-
cję, prosimy o zgłoszenie swego mailu 
na: oswiata@solidarnosc.gda.pl

Można zamawiać „NAUCZYCIELSKI INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2011/
2012” (wydawca: Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”). 
Informator ma zmniejszony format do B6. Zawiera przydatne informacje dla 
środowiska oświatowego, strony organizera nauczycielskiego, kalendarium roku 
szkolnego 2011/2012. Cena jednostkowa – 8 zł. Zamówienia można składać: 
tel/fax 58/308-43-49, e-mail: przegladzamowienia@wp.pl  

Powołany został przy gdańskiej „Solidar-
ności” specjalny zespół ds. mobbingu – zjawi-
ska, które – niestety – upowszechnia się także 
w szkołach. Zespół ma za sobą pierwsze uda-
ne interwencje w indywidualnych sprawach 
członków „S” (przypominamy, że zapisy na 
ten temat są już w Kodeksie Pracy).

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
– wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy 
– podjął działania na rzecz zapewnienia od-
powiednich warunków zatrudnienia osobom 
podejmującym pracę sezonową. Dotyczy to 
m. in. uczniów i studentów, którzy podejmu-
ją zatrudnienie czasami praktycznie bez żad-
nych umów i gwarancji prawnych. Ich efek-
tem jest wydanie ulotki informującej z jednej 
strony o podstawowych działaniach, o jakie 
trzeba zabiegać podejmując pracę, z drugiej, 
oferując pewne możliwości ochrony prawnej 
(w biurze prawnym ZR, okazując aktualną 
legitymację szkolną lub studencką). 

Sprawą niezwykle ważną dla Sekcji jest 
oferta szkoleniowa (z zarządzania oświatą, 
z podstaw prawa związkowo-oświatowego, 
terapii pedagogicznej, dla przewodniczących 
kół „S” w szkołach, skarbników, przygoto-
wujących do negocjacji regulaminów wyna-
grodzeń, itd.). Staramy się o to, aby zajęcia 
odbywały się na odpowiednim poziomie 
i były stosunkowo niedrogie. W „S” szko-
lenia organizuje m. in.:
 Instytut Doskonalenia Nauczycieli Soli-

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

Na stronie internetowej Sekcji znajduje się 
wykaz osób z regionu gdańskiego, które do tej 
pory zostały wyróżnione Złotymi lub Srebrny-
mi Odznakami, jakie przyznaje Sekcja Krajowa 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 

SZKOLENIA, awans zawodowy, SIP
 Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gd. 

NSZZ „Solidarność”. Więcej na stronie: 
www.solidarnosc.gda.pl/dzial_szkolen.
htm 
Poza tym w Sekcji bezpłatnych porad dla 

członków „S” ws. awansu zawodowego na-
uczycieli udziela ekspert Elżbieta Śliwińska. 
W siedzibie „S” comiesięcznie odbywają 
się spotkania dla Społecznych Inspekto-
rów Pracy na temat najnowszych regulacji 
prawnych (organizuje się też – atrakcyjne 
cenowo – szkolenia podstawowe dla tzw. 
SIP-owców). 

PRACA 
SEZONOWA 
pomoc uczniom 
i studentom

Zespół 
przeciw 
MOBBINGOWI

Złote i Srebrne 
ODZNAKI Sekcji

Patrz: STRONA INTERNETOWA

INFORMATOR 
(kalendarz) nauczycielski na rok szkolny 2011/2012

„Jestem w szkole już o siódmej rano, wychodzę z niej 
zwykle po osiemnastej, zdarza się, że później. W wakacje 
nadzoruję remonty. Tak jest od dłuższego czasu. Dobrze, że 
chociaż dzieci mam już dorosłe i nie potrzebują mojej opie-
ki tak bardzo jak kilkanaście lat temu, bo chyba nie dała-
bym rady wszystkiego pogodzić (...). Nigdy nie usłyszałam 
słowa pochwały za moją pracę od organu prowadzącego 
czy organu nadzoru. Wciąż tylko sypią się na mnie nowe 
wymagania, kontrole, pretensje. Zupełnie jakby urzęd-
nicy żyli w jakimś innym świecie… (...) Mam tego dosyć. 
Moja cierpliwość i chęć do pracy wyczerpały się. Nie liczę 
na żadne pożegnania, nie obchodzi mnie, kto zajmie moje 
miejsce. Ktokolwiek to będzie – współczuję mu”.Uw
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Współpraca  
z samorządami 
ws. finansowania
oświaty

Sekcja zaapelowała do jednostek samo-
rządu terytorialnego, związków samorzą-
dowych, by domagały się zagwarantowania 
pełnego finansowania nowych zadań, które
nakłada Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Wyraziliśmy ubolewanie, że dotychczas je-
steśmy osamotnieni w ubieganiu się o  wzrost 
nakładów na takie nowe zadania, jak:
1. Sześciolatki w szkole,
2. Przedszkole dla każdego pięciolatka,
3. Obowiązek zapewnienia takiej samej 

oferty terapeutycznej dla każdego 
ucznia o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych.
W naszym przekonaniu nakładanie  wciąż 

nowych zadań bez realnych środków na ich re-
alizację  prowadzi polską edukację donikąd. 

Zwiększenie 
wynagrodzeń  
pracowników 
oświaty

Sekcja zabiega na forum krajowym, ale 
też w negocjacjach z samorządami o:

a. podniesienie czasami żenująco  niskich 
wynagrodzeń dla pracowników administra-
cji i obsługi,

b. zwiększenie dodatków za wychowaw-
stwo klasy w przedszkolach, szkołach pod-
stawowych i ponadgimnazjalnych,

c. zwiększenie dodatków motywacyj-
nych dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych,

d. zapłatę za godziny ponadwymiarowe, 
niezrealizowane z przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy.

Obowiązkowe – 
niepłatne godziny 
w szkole

Sekcja, uznając za niezgodny z Powszechną 
Deklaracja Praw Człowieka zapis o niepłatnych 
godzinach, kilkakrotnie zwracała się o podjęcie 
pilnych działań, mających na celu likwidację  

WYBRANE STANOWISKA, INTERWENCJE 
NASZEJ SEKCJI

bubla prawnego, jakim jest uchwalony 21 li-
stopada 2008 roku, w nowym brzmieniu, art. 
42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela (wy-
kreślenie zapisu o realizacji przez nauczycieli 
dodatkowych, niepłatnych godzin: 2 godziny 
tygodniowo w szkołach podstawowych i gim-
nazjach oraz 1 godzina tygodniowo w szkołach 
ponadgimnazjalnych).

Wprowadzeniu w życie tych rozwiązań 
towarzyszy chaos prawny i organizacyjny. 
Niestety, nie otrzymaliśmy od Rzecznika 
Praw Obywatelskich satysfakcjonującej 
odpowiedzi na skargę, którą w tej sprawie 
wysłaliśmy 9 listopada 2010 roku. W związ-
ku z tym Sekcja podejmie próbę zgłoszenia 
protestu w tej sprawie na forum międzyna-
rodowym: Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu oraz międzyna-
rodowych organizacji związkowych.

Kształcenie 
uczniów ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi

8 marca 2011 r. Sekcja zorganizowała 
konferencję pt. „Sytuacja PEDAGOGÓW  
i PSYCHOLOGÓW w szkołach, w świe-
tle zmian w systemie opieki nad uczniem 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. 
Do najważniejszych spraw, na które zwró-
ciliśmy uwagę i przesłaliśmy je do MEN 
i JST, należały:
 Utrzymanie dotychczasowego statusu 

zawodowego pedagogów i psychologów 
oraz innych specjalistów zatrudnionych 
w szkołach i poradniach psychologiczno-
-pedagogicznych,

 Wprowadzenie jasnych zasad zatrudniania 
w placówkach w.w. grupy zawodowej,

 Zapewnienie środków finansowych na
realizacje nowych zadań,

 Rozpatrzenie kwestii doradztwa zawodo-
wego na terenie szkół,

 Rozwiązanie problemu nadmiernej biu-
rokracji w szkołach.
W zebraniu wzięło udział około 150 

przedstawicieli szkół, poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych z Gdańska, Gdyni, 
Sopotu, Tczewa, Chojnic, Pelplina, Brus, 
Kolbud, Czerska, Rumi, Redy, Lęborka, 
Malborka, Wejherowa, Nowego Dworu 
Gd., Pszczółek, Barłomina, Luzina, Łęgo-
wa, Leźna, Lubni, Pelplina, Żarnowca, ZS 
Rajkowy, a także z Krakowa, Olsztynka, 

Uwaga: zawsze staramy się określić adresata oraz domagać się odpowiedzi

Świecia. Szczegóły – w tym korespondencja 
z MEN – znajdują się na stronie interneto-
wej naszej Sekcji.

Problemy liceów, 
techników, szkół 
zawodowych

7 czerwca 2011 r. zorganizowaliśmy 
w Gdańsku zebranie konsultacyjne pt. „Sy-
tuacja nauczycieli, w świetle propozycji 
zmian w szkolnictwie ponadgimnazjal-
nym”. W trakcie zebrania zgłoszono szereg 
uwag do zmian, które mają wejść w życie od 
1 września 2012 roku w szkolnictwie ponad-
gimnazjalnym. Dotyczyły one głównie:

I. Propozycji zawartych w projekcie no-
welizacji rozporządzenia o ramowych pla-
nach nauczania,

II. Treści – jakości nauczania w szkolnic-
twie ponadgimnazjalnym (w tym w szkol-
nictwie zawodowym),

III. Finansowania szkolnictwa ponad-
gimnazjalnego.

Materiały pokonferencyjne znajdują 
się na stronie internetowej Sekcji, zostały 
rozesłane do MEN i powiatów. Jesienią br. 
planujemy zorganizować kolejne zebranie, 
gdyż są to problemy ważne dla dyrektorów, 
ale też i dla zatrudnionych nauczycieli.

W spotkaniu wzięli udział dyrekto-
rzy i nauczyciele placówek oświatowych 
z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Tczewa, Pucka, 
Chojnic, Kwidzyna, Kolbud, Kościerzyny, 
Czerska, Rumi, Lęborka, Malborka, Wejhe-
rowa, Nowego Dworu Gd., Pruszcza Gd., 
Łęgowa, Goręczyna, Rusocina, Kłanina, 
Swarożyna, Rzucewa, Przodkowa, Włady-
sławowa. 

Liczebność 
uczniów  
w klasach

Sekcja wystąpiła z apelem do pracow-
ników oświaty w poszczególnych szkołach 
o wsparcie działań NSZZ „Solidarność”, 
mających na celu ustalenie górnych limitów 
uczniów w klasach (standardów zatrudnie-
niowych). Wprowadzenie ograniczeń typu: 
„nie więcej niż np. 26 uczniów w klasie 
gimnazjalnej” jest niezbędne dla zapew-
nienia podstawowych warunków pracy, 
ale też porównywalności systemu edukacji 
w różnych szkołach, gminach, powiatach. 
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Jest to najlepszy sposób na poprawę nie tyl-
ko jakości kształcenia, ale też wychowania 
w szkole.

Nadmierna 
biurokracja  
w szkołach

Sekcja przypomina, że pisanie różnego 
rodzaju planów i sprawozdań, opracowywa-
nie raportów i wiele innych biurokratycz-
nych czynności powodują, iż rzeczywisty 
czas pracy nauczycieli zdecydowanie prze-
kracza  40 godzin w tygodniu. Nauczyciel-
-wychowawca musi:
 corocznie pisać plany nauczania, plany 

wynikowe, scenariusze – konspekty kon-
kretnych lekcji, 

 przygotowywać przedmiotowy  system  
oceniania,

 opracowywać program wychowawczy 
klasy,

 na bieżąco wypełniać dzienniki lekcyjne, 
świadectwa, pisać opinie o uczniach,

 przygotowywać i sprawdzać testy 
i sprawdziany, 

 dodatkowo przygotowywać się do zajęć 
z uczniami o specyficznych potrzebach
edukacyjnych (zajęcia wyrównawcze, 
zajęcia dla uczniów zdolnych),

 na bieżąco  współpracować z rodzicami 
uczniów (wywiadówki, pogadanki i in-
dywidualne kontakty),

 podejmować różne formy doskonalenia 
zawodowego, 

 uczestniczyć w pracach zespołów powo-
ływanych w celu opracowania np. statu-
tu szkoły, programu wychowawczego 
szkoły, wewnątrzszkolnego doskonalenia 
nauczycieli (WDN), wewnątrzszkolne-
go systemu oceniania (WSO), 5-letniego 
i rocznego planu rozwoju szkoły,
W tej sytuacji zwracamy się o maksymalne 

ograniczanie obciążania nauczycieli dodatko-
wą pracą administracyjno-dokumentacyjną, 
a może ona znacząco wzrosnąć w związku 

z wdrażaniem pakietu rozporządzeń doty-
czących opieki nad uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.  Przypominamy, 
że podstawową powinnością nauczyciela - 
zgodnie z art. 6 ustawy Karta Nauczyciela 
- jest dbałość o należyty przekaz wiedzy 
i umiejętności oraz oddziaływanie wycho-
wawcze wobec powierzonych mu uczniów.  

Wsparcie 
gimnazjów i klas 
uzawodowionych

Sekcja podejmuje różne działania na 
rzecz szerszego powoływania klas uzawo-
dowionych dla uczniów w wieku gimna-
zjalnym. Widzimy w tym ważny krok na 
rzecz dostosowywania oferty gimnazjalnej 
do konkretnych sytuacji, w jakich znajdują 
się uczniowie. Część z nich nie realizuje 
obowiązku nauki w gimnazjum, część nie 
kontynuuje nauki po gimnazjum (w wo-
jewództwie pomorskim jest to corocznie 
nawet około 400 młodych ludzi), część 
stwarza duże problemy wychowawcze, za-
kłócając pracę w gimnazjach. Tym samym 
taka możliwość byłaby szansą, aby te grupy 
młodzieży nie stanęły przed problemem wy-
kluczenia społecznego.

Wymaga to przygotowania odpowied-
nich rozwiązań prawnych, organizacyjnych, 
finansowych. Muszą one ułatwić zawieranie
porozumień między gminami prowadzącymi 
gimnazja, a powiatami tzw. ziemskimi, któ-
re prowadzą szkoły zawodowe (inaczej jest 
w przypadku tzw. dużych miast, prowadzą-
cych wspólnie wszystkie szkoły i placów-
ki oświatowe na swoim terenie). Ważną 
motywacją mogłoby być wprowadzenie 
odpowiednio wysokiej, dodatkowej wagi 
finansowej przy naliczaniu subwencji 
oświatowej, jaką otrzymywałby powiat, 
wykazujący kształcenie uczniów w kla-
sach uzawodowionych – o co apelowali-
śmy do MEN. Wymaga także doprecyzowa-
nia decyzji, jakie w tym zakresie powinny 

wydawać poradnie psychologiczno-pedago-
giczne, uwzględniające opinie rodziców oraz 
gimnazjów. Tylko trzeba bardziej chcieć!

Doradcy 
zawodowi 

Sekcja w piśmie do MEN upomniała się 
o wprowadzenie i sfinansowanie etatu dla
nauczyciela pełniącego rolę doradcy zawo-
dowego, zwłaszcza w gimnazjach, chociaż 
predyspozycje psychofizyczne uczniów
zaczynają się krystalizować na poziomie 
szkoły podstawowej. Bezpośredni kontakt 
z uczniami zapewnia skuteczną pomoc 
w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej 
zgodnie z ich predyspozycjami psychofi-
zycznymi. Jednocześnie przypominamy, że 
z inicjatywy MEN do pełnienia tego zada-
nia zostały wykształcone grupy nauczycieli, 
którzy ukończyli m.in. studia podyplomowe 
finansowane z programów unijnych.

Przypomnieliśmy też, że prawo, a więc 
Ustawa o Systemie Oświaty oraz rozporzą-
dzenie MEN w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach nakładają na placów-
ki oświatowe obowiązek przygotowywania 
uczniów do wyboru zawodu i kierunku 
kształcenia, a co za tym idzie - nakładają 
na organ prowadzący obowiązek utworze-
nia systemu doradztwa zawodowego, który 
obejmie opieką wszystkich uczniów.

Działania doradcy zawodowego powin-
ny spowodować obniżenie społecznych 
kosztów kształcenia, dzięki poprawie traf-
ności wyborów na kolejnych etapach edu-
kacji. Jednocześnie zwróciliśmy uwagę, że 
trafny wybór ścieżki edukacyjnej ucznia 
gimnazjum będzie efektywniejszy, jeżeli 
zostaną określone jednolite progi punktowe 
rekrutacji dla każdego typu szkoły ponad-
gimnazjalnej. Skutecznym rozwiązaniem 
docelowym powinno być ustalenie liczby 
godzin zajęć z zakresu doradztwa zawo-
dowego w ramowym planie nauczania dla 
gimnazjum. 

Drożyzna 
podręczników 
szkolnych

Sekcja wystąpiła do MEN, wyrażając 
swój protest wobec rosnących kosztów za-
kupu zestawów podręczników szkolnych 
(oblicza się – wliczając w to strój do wf-u, 
torbę, że to koszt dochodzący do 850 zł!). 
Jest to problem i dla rodziców uczniów 
(szczególnie w rodzinach z większą liczbą 
dzieci w wieku szkolnym), ale też dla szkół, 

str. 6

Fundusz Stypendialny – wręczanie dyplomów.
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dla nauczycieli. Problem w znikomym 
stopniu rekompensuje program „wyprawka 
szkolna” – skierowana głównie do uczniów 
z klas I - III, która dotyczy zbyt wąskiej gru-
py uczniów (progi dochodowe rodziców są 
ustawione zbyt nisko). To niedopuszczalna 
segregacja. Nauczyciele sygnalizują także 
kuriozalne sytuacje, gdy np. co roku zmienia 
się treść podręczników, w ogóle nie respek-
tując przynajmniej zasady trzyletniego cyklu 
szkolnego danego etapu szkolnego (dodat-
kowe zamieszanie i drożyznę wprowadziły 
nowe podstawy programowe, a więc i… 
nowe podręczniki).

Przeciw likwidacji 
szkół i przedszkoli

Sekcja zaapelowała do samorządów te-
rytorialnych w województwie pomorskim 
o dużą rozwagę w procesie podejmowania 
decyzji o ewentualnych przekształceniach 
– likwidacji szkół, placówek oświatowych, 
przedszkoli.

Zwracamy uwagę na to, aby szczegól-
nie: 
1. Respektowane były zasady DIALOGU 

polegające na tym, iż do podjęcia decyzji 
potrzebna będzie pozytywna opinia: ro-
dziców, pracowników, związków zawo-
dowych, Pomorskiego Kuratora Oświa-
ty. 

2. W przypadku planów przekształcenio-
wych dotyczących przedszkoli, należy 
uwzględnić proces obecnego wdrażania 
obowiązku szkolnego dla SZEŚCIO-
LATKÓW i zapewnienia przedszkoli dla 
pięciolatków.

3. Decyzje były elementem szerszej PO-
LITYKI EDUKACYJNEJ realizowanej 
w danym organie prowadzącym, a nie 
tylko powodowane doraźnymi oszczęd-
nościami.

4. OSOBY pracujące w danej szkole lub 
przedszkolu (tak nauczyciele-wycho-
wawcy, jak i pracownicy administracji 
i obsługi szkolnej) nie będą mieli po-
czucia traktowania przedmiotowego. 
Pracownicy muszą dużo wcześniej wie-
dzieć, z jakich ew. zabezpieczeń socjal-
nych (pakietu) mogą skorzystać.

5. Respektowane będzie PRAWO i zasa-
da JAWNOŚCI przygotowania decyzji, 
szczególnie art. 5g i 59 ustawy o syste-
mie oświaty i – w tym, zgodnie z art. 19 
ustawy o związkach zawodowych - po-
wiadamianie lokalnych struktur związ-
ków zawodowych (uchwała NSA z 29 
listopada 2010 r.).

6. Uznawane będą prawne NORMY CZA-
SOWE (np. wynikające z „Kodeksu po-
stępowania administracyjnego” i ustawy 
o związkach zawodowych), tak aby de-
cyzje nie zapadały w ostatniej chwili.

7. Ewentualna  PRYWATYZACJA będzie do-
tyczyła USŁUGI, a nie budynku i mienia. 

Obligatoryjne 
konkursy na 
dyrektorów 

Sekcja po raz kolejny – w piśmie do władz 
oświatowych – wyraziła swój sprzeciw wo-
bec prób zbiorowego odchodzenia od konkur-
sowego trybu wyłaniania dyrektorów szkół, 
przedszkoli, placówek edukacyjnych. 

O zasadzie konkursowego wyboru dy-
rektorów stanowi ustawa o systemie oświa-
ty. Uważamy, że po pięciu latach kadencji 
powinno dojść do przedstawienia bilansu 
osiągnięć, oceny realizacji złożonych dekla-
racji. Dotychczasowy dyrektor danej szko-
ły może stanąć do konkursu i wygrać go na 
czytelnych, obiektywnych zasadach.  Jako 
patologiczne oceniamy sytuacje, gdy przez 
coraz częstsze odchodzenie od procedur 
konkursowych, ogłoszenie konkursu zaczy-
na odbierać się jako rodzaj votum nieufności 
wobec dyrektora pełniącego tę funkcję, nie 
zaś jako jedną z podstawowych zasad.

Taka sytuacja może rodzić podejrzenia 
o nepotyzm, popierania różnych zakuliso-

wych układów. „Solidarność” jest i była 
temu przeciwna (patrz 12 postulat strajków 
z Sierpnia 1980 roku). Ciągłe zmiany składu 
komisji, utrzymywanie feralnego zapisu art. 
36 ust. 14 ustawy o systemie oświaty, mó-
wiącego o pozakonkursowej drodze prze-
dłużania-powierzania funkcji dyrektora, nie 
służą stabilizacji sytuacji w oświacie (warto 
pamiętać, że w Finlandii, gdzie uczniowie 
uzyskują wysokie wyniki nauczania, dyrek-
torzy są wybierani przez grono pedagogiczne 
danej szkoły). 

Kształcenie 
zawodowe

Sekcja koresponduje z MEN w sprawie 
realizacji postulatów, jakie w tym obsza-
rze zostały zgłoszone podczas konferencji, 
którą zorganizowała „S” 8 grudnia 2009 
roku w Gdańsku. Warto zwrócić uwagę, że 
aktualne pozostają takie punkty zgłoszone 
podczas konferencji, jak:
1. Zapewnić dużo wolności różnym formom 

kształcenia zawodowego – szanując wy-
siłek szkół i placówek edukacyjnych,

2. Pamiętać, że dobre wykształcenie ogólne 
jest podstawą kształcenia zawodowego,

3. Zapewnić różnorodność form finansowa-
nia (w tym wykorzystując środki z UE),

4. Współpracować z pracodawcami – (oni są 
podstawą zatrudnienia i dobrych praktyk),

5. Widzieć kształcenie zawodowe w per-
spektywie całej kariery zawodowej,

6. Współpracować z urzędami pracy (radami 
zatrudnieniowymi monitorującymi obec-
ny i przyszły rynek pracy-zawodów),

7. Zapewnić porównywalność egzaminów,
8. Pamiętać o wypadających z systemu 

szkolnego – zapewnić minimum kształ-
cenia prozawodowego.

Skład: Ryszard Kuźma, druk: Drukarnia Akwen Sp z o.o. www.akwendruk.pl 
(szybko, ceny konkurencyjne – tel. 58 308 44 00). Numer zamknięto 12 sierpnia 2011 roku.

Biuletyn
Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego

Protest „Solidarności” przeciwko likwidacji szkoły w Piekle k. Sztumu.
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Wykaz Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych)
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, kadencja 2010-2014

Prezydium Sekcji i dyżury:
Wojciech Książek (przewodniczący): poniedziałki, wtorki, środy, czwartki: 9 – 14
Krystyna Bojahr (wiceprzewodnicząca i skarbnik): wtorki: 10 – 15
Barbara Kamińska (wiceprzewodnicząca): wtorki: 10 – 15
Barbara Markiewicz (sekretarz): wtorki: 12 – 14,  piątki: 10 –  13
Bożena Brauer, Zdzisława Hacia, Elżbieta Śliwińska, Maciej Werra (członkowie Prezydium) – w dniu zebrań w Sekcji,

Rada Sekcji:
Barbara Bakun-Czyżykowska – KM Puck, Krystyna Bojahr – KM Gdańsk, Bożena Brauer – KM Gdańsk, Ewa Ceroń-Szma-
glińska – KM Starogard Gd., Zenon Chrześcijański – KZ Kuratorium Oświaty Gdańsk, Dorota Dunst – KM Gdynia, Paweł Flej-
szar – KM Pruszcz Gd., Piotr Gierszewski - KM Gdańsk, Beata Gleba – KM Gdańsk, Zdzisława Hacia – KM Gdynia, Stanisław 
Jakonis – KM Lębork, Krzysztof Jędrzejczyk – KM Gdańsk, Barbara Kamińska - KM Tczew, Janusz Kitowski – KM Czersk, 
Anna Kocik – KM Gdańsk, Monika Kończyk - KM Gdynia, Marzena Korzeniewska – KM Gdynia, Anna Krykowska – KM 
Tczew, Leon Kurr – KM Gdynia, Aleksandra Lewicka – KM Szkoły Artystyczne Wybrzeża, Barbara Markiewicz – KM Gdańsk, 
Hanna Kowalewska-Minkiewicz - KM Gdańsk, Alicja Olszewska – KM Tczew, Maria Pikies – KM Żukowo, Irena Roczniak 
– KM Gdańsk, Izabela Rułkowska – KM Kolbudy, Janusz Sokoliński – KM Gdańsk, Wojciech Szczepański – KM Gdańsk, Ce-
lina Szulgo – KM Wejherowo, Grażyna Szumska – KM Chojnice,  Elżbieta Śliwińska – KM Sopot, Aleksandra Turowska – KZ 
Brusy, Ewa Tusk – KZ Goręczyno, Grzegorz Urowski – KM Kościerzyna, Maciej Werra – KM Chojnice, Krzysztof Wetta  - KM 
Lębork, Danuta Wójcik – KM Rumia, Janina Zawadzka – KM Malbork, Ewa Zielińska – KM Przywidz, Dariusz Żulpo – KZ 
Cedry Wielkie oraz Wojciech Książek – KM Puck (przewodniczący).

Komisja Rewizyjna Sekcji: 
Urszula Byczkowska – KM Sopot, Joanna Grzesińska – KM Gdynia, Otton Meyer – KM Lębork, Ryszard Poznań – KM Choj-
nice, Teresa Szulc – KM Gdańsk.

Delegaci na Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”:
Bożena Brauer, Zdzisława Hacia, Krzysztof Jędrzejczyk, Barbara Kamińska, Monika Kończyk, Wojciech Książek, Hanna 
Kowalewska-Minkiewicz, Elżbieta Śliwińska, Maciej Werra.

Uwaga: Biuro Sekcji czynne codziennie w godz. 9 – 16, sekretariat – Krystyna Chojnowska

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego (kadencja 2010 – 2014)

L.p Nazwa Komisji 
Zakładowej/Międzyzakładowej Adres i e-mail : Imię i nazwisko 

przewodniczącej/ego Nr telefonu

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

ul. Piramowicza 2, 
80-218 Gdańsk
kmpoiw_gdansk@neostrada.pl

Bożena Brauer
bozenabrauer@wp.pl

58 341-21-18 
fax:58/341-65-25
607-673-997

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

ul. Pomorska 39, 81-314 Gdynia
Zdzisława Hacia
sekretariat@solidarnosco-
swiata.pl

58/ 620-54-33
605-592-250

3. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Rejon Tczew ul. Podmurna 11, 83-110 Tczew Alicja Olszewska

ala505@wp.pl

KM. tel./Fax.:
58/531-60-81
kom. 600-410-371

4. KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”

ul. Kazimierza Wielkiego 14
81-780 Sopot

Elżbieta Śliwińska 
elzbieta.sliwinska@wp.pl

Tel./Fax. 58/ 551-63-82
606-444-279

5. KM Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

Zespół Szkół
ul. Szkolna 9, 83-031 Łęgowo 

Paweł Flejszar
pawelflejszar@interia.pl 600-936-811

6. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Ziemi Kartuskiej ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy Piotr Zielke 602-766-573

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

ul.Paderewskiego 11
83-200, Starogard Gd. 

Ewa Ceroń-Szmaglińska 
kmsolidarnosc@wp.pl

58/562-25-93
511-308-337

8. NSZZ „Solidarność” 
KM Pracowników Oświaty i Wychowania ul. Witosa 10 A, 82-200 Malbork Maria Pawlikowska 

pawlikowska@o2.pl

Szk.:55/272-24-68
KM: 55/272-39-49
505-986-344
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9. KM NSZZ „Solidarność” Szkół Artystycznych 
Wybrzeża ul. Gnilna 3, 80-847 Gdańsk Aleksandra Lewicka

alekslewicka@wp.pl
Szk.:58/301-12-72
608-050-123

10. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania ul. Sobieskiego 14, 84-230 Rumia Danuta Wójcik

danutawojcik@o2.pl 501-357-829

11. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania 

ul.Ofiar Piaśnicy 22
84-200 Wejherowo

Celina Szulgo
celinasz@wp.pl 600-57-02-54

12. NSZZ „Solidarność” KM Pracowników Oświaty 
i Wychowania Ziemi Kościerskiej

ul. Traugutta 7
83-400 Kościerzyna

Grzegorz Urowski 
urowskigrzegorz@wp.pl

58/686-84-11
 790-898-079

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

ul. Sambora 16
84-100 Puck

Barbara Bakun-Czyżykowska 
barbaraczyzyk@wp.pl

503-035-537
58/673-16-15

14. KZ Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” 

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

Izabela Rułkowska
irulkowska@o2.pl

58/682-72-24
662-285-280

15. NSZZ „Solidarność” KM Pracowników Oświaty 
i Wychowania Gminy Żuk.

Zespół Szkół Chwaszczyno
ul. Mickiewicza 16

Maria Pikies 
rmpikies@neostrada.pl 606-256-321

16. KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Kurato-
rium Oświaty

ul. Wały Jagiellońskie 24
80- 853 Gdańsk

Elżbieta Szwoch
elzbieta.szwoch@kurato-
rium.gda.pl

506-227-403

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

Ul. Mestwina ½
 Trzepowo
83-047 Przywidz
/ Zespół Szkół nr 1 /

Ewa Zielińska
ewa2222@gazeta.pl 508-335-925

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

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

Alina Kreft
alinakreft@wp.pl 603-540-737

19. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, 
Wychowania i Kultury

ul. Mickiewicza 12a
89-600 Chojnice

Maciej Werra 
mawerr@wp.pl

509-767-310
52/397-26-62

20. KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania

ul. Dworcowa 6
89-650 Czersk

Janusz Kitowski
januszkitowski@o2.pl 692-18-44-06

21. 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
52/398-22-34

22. KZ NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolni-
czych Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. Macieja Rataja, Rusocin
83-031 Łęgowo

Krzysztof Kamoń 
annaanna158@wp.pl

Szk.: 58/683-49-59
517-856-236

23. KM Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

ul.B.Krzywoustego  1 /p.110/
84-300 Lębork

Stanisław Jakonis 
jak.stan@gmail.com

59/862-16-69
663-775-705

24. KZ Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„ Solidarność” 83-300 Kartuzy, Gimnazjum Nr 1 Dorota Lemańczyk 503-813-975

25. KZ NSZZ „Solidarność” przy Centrum Kształce-
nia Ustawicznego w Chojnicach ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice Jacek Mroczkowski

jamrocz@wp.pl 52/ 395-12-28

26. KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania 

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

Ewa Tusk
ewatusk@wp.pl

58/ 684-17-28
500-103-419

27.
KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym Nr 2 dla Niesłyszących 

OSW Nr 2 
Ul. Sobieskiego 279
84-200 Wejherowo

Ludwika Szpunar 
ludwikaszpunar1@wp.pl

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

Komisje spoza Regionu Gdańskiego – uczestniczące w pracach Sekcji Gdańskiej

28. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania

ul. 11 Listopada 1
82-500 Kwidzyn

Magdalena Dolatta
 solidarnosc-kwidzyn@o2.pl 661-721-911

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

ul. Kasprowicza 3
82-400 Sztum

Marzena Chrześcijańska
zenon.chrzescijanski@kura-
torium.gda.p

692-031-525

30. 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

31. KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania

Ul. Armii Krajowej 2/5
77-100 Bytów Irena Kołakowska

59/822-31-54
59/822-25-57
600-812-628


