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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 
 

Oddajemy do Państwa dyspozycji drugą edycję „Informatora”, który zawiera 

podstawowe informacje o Sekcji i innych strukturach Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 

„Solidarność”, w którego skład wchodzimy. Przestawia wnioski ze spotkań i konferencji 

problemowych, wybrane decyzje i stanowiska władz statutowych Sekcji, ofertę szkoleniowo-

wydawniczą (cykl konferencji w sprawie problemów wychowawczych przedstawimy w 

odrębnej publikacji, podobnie jak całościowe podsumowanie I edycji konkursu „Samorząd 

przyjazny oświacie”).  

Już teraz zapowiadamy kolejne spotkania. Jeszcze w tym roku – prawdopodobnie 16 

listopada - będziemy chcieli zorganizować kolejne spotkanie z dyrektorami - członkami „S”, 

którzy przekazują szereg ważnych opinii i postulatów programowych, o czym świadczy 

chociażby załączony komunikat z naszego ostatniego spotkania. Chcemy też w tym roku 
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szkolnym spotkać się z nauczycielami wychowania fizycznego oraz osobami, które w naszym 

regionie realizują różne programy wsparcia materialnego dla uczniów z rodzin niezamożnych. 

To z myślą o nich Sekcja zainspirowała struktury „S” w naszym regionie do powołania 

Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Chcemy ten projekt – o którym piszemy w 

„Informatorze” - intensywnie rozwijać dalej. 

 Chcemy hamować różne zapędy w kierunku destabilizacji czasu pracy nauczycieli, 

Chcemy bronić ludzi, którym dzieje się ewidentna krzywda w szkole lub w jej otoczeniu. Nie 

może być tak, jak w przypadku nauczycielki jednej z gdańskich szkół, której utrudnia się nawet 

wydanie dokumentacji niezbędnej dla załatwienia świadczeń emerytalnych. Będziemy bronić 

szkoły przed zjawiskami przemocy i agresji, stąd też cykl konferencji na ten temat, stąd 

publikacja, jaką wydajemy we współpracy z Pomorskim Kuratorium Oświaty. Szkoła musi być 

miejscem, gdzie respektuje się normy prawne i zasady etyczne, jak chociażby szacunek dla 

czyjegoś wysiłku i pracy. 

Zadań do realizacji jest dużo. O wszystkim będziemy starali się na bieżąco informować w 

biuletynach, na stronie internetowej Sekcji. Apelujemy o bieżący kontakt przez Komisje 

Zakładowe, korespondencję pocztowo-emailową.  

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim pracownikom oświaty w województwie 

pomorskim, ale także osobom zajmującym się sprawami oświaty w samorządach 

terytorialnych, pracownikom nadzoru pedagogicznego, przeżywania wielu chwil radości 

płynącej z zajmowaniem się tym szczególnym wymiarem zadań. Obyśmy w różnych 

sytuacjach byli solidarnie – razem.    

 

 

Wojciech Książek 

(Przewodniczący Sekcji) 

 

 

Gdańsk, sierpień, 2004 rok 

 

 

 

 

Informacje o Sekcji 

 
 

Członkowie Rady Sekcji: kadencja 2002 - 2006: 
 

1. Bakun-Czyżykowska Barbara – KM Puck, 

2. Bojahr Krystyna – KM Gdańsk, 

3. Brauer Bożena – KM Gdańsk,  

4. Byczkowska Urszula – KM Sopot,  

5. Ceroń-Szmaglińska Ewa – KM Starogard Gd., 

6. Dawidowski Gerard – KZ Żukowo, 

7. Gierszewski Piotr – KM Gdańsk,  

8. Gólska Teresa – KM Chojnice,  

9. Hacia Zdzisława – KZ Gdynia,  

10.  Jakonis Stanisław – KZ Lębork,  

11.  Jędrzejczyk Krzysztof – KM Gdańsk,  

12.  Kaliński Piotr – KM Pruszcz Gd., 
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13.  Kamoń  Krzysztof – KZ Rusocin,  

14.  Kamińska Barbara – KZ Tczew,  

15.  Kempa Agnieszka – KM Pruszcz Gd.,,  

16.  Klas Kazimierz – KZ Kartuzy,  

17.  Kowalska – Lach Aleksandra - Szkoły Artystyczne, Gdańsk, 

18.  Wojciech Książek – KM Puck, 

19.  Machola Maria – KZ Lębork,  

20.  Markiewicz Barbara – KM Gdańsk,  

21.  Martyńska Gabriela – KZ Gdynia,  

22.  Mazuryk Zofia – KZ Gdynia,  

23.  Olszewska Alicja – KZ Tczew,  

24.  Pogorzelska Ewa – KM Gdańsk,  

25.  Przyborowska Krystyna – KZ Kuratorium Oświaty, Gdańsk, 

26.  Sadkowski Kazimierz – KM Starograd,  

27.  Słowik Zdzisław – KZ Cedry Wielkie,  

28.  Stoltmann Kazimierz – KM Kościerzyna,  

29.  Szczygieł Beata – KZ Reda,  

30.  Szulgo Celina – KM Wejherowo,  

31.  Śliwińska Elżbieta – KM Sopot,  

32.  Turowska Aleksandra – KZ Brusy,  

33.  Urowski Grzegorz – KZ Kościerzyna,  

34.  Wielewski Andrzej – KM Chojnice,  

35.  Wójcik Danuta – KZ Rumia,  

 

 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej 
 

Dzierżyński Jacek – KM Gdańsk – przewodniczący 

Kulesz Irena – KM Gdańsk 

Markaczewski Genadiusz – KM Gdynia 

Rombalska Anna – KM Lębork 

Ożóg-Lewińska Anna – KM Gdańsk 

 

 

 

Dyżury członków Prezydium Sekcji : 
 

Wojciech Książek (przewodniczący):  

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek :  10,oo  - 14,oo, 

Krystyna Bojahr (wiceprzewodnicząca):  

wtorki: 13,oo – 15,oo,   piątki: 12,oo – 14,oo, 

Barbara Markiewicz (sekretarz): 

   wtorki: 13,oo  -  15,oo,  piątki: 12,oo  -  14,oo, 

Pozostali członkowie Prezydium: Bożena Brauer, Barbra Kamińska, Gabriela  Martyńska,  

       Kazimierz Stoltmann:  
co drugi wtorek: 10,oo – 13,oo, 

 

Biuro Sekcji czynne codziennie w godz. 9.00 – 16.00.( sekretariat – p. Krystyna Chojnowska) 
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Biuro prawne Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
 

 

 

 
 

poniedziałek 

 

wtorek 

 

środa 

 

czwartek 

 

piątek 

Radca prawny 

Marian Podgóreczny 

 

8.00 – 14.00 

 

10.00 – 16.00 

 

10,30 – 14,00 

 

------------ 

 

----------- 

Radca prawny 

Joanna Kobus-Michalewska 

 

------------ 

 

8,30 – 11,00 

 

10,00 – 17,00 

Oddział Gdynia 

 

8,30 – 16,00 

 

--------- 

Prawnik mgr 

Joanna Unterschuetz 

1 

10,00 – 17,00 

Oddział Gdynia 

 

9,00 – 16,00 

 

9,00 – 16,00 

 

9,00 – 16,00 

Oddział Tczew 

 

9,00 – 16,00 

Radca prawny 

Soczyński Bogumił 

 

.............. 

 

13.00-15.00 

Sekcja Oświaty 

 

15.00 – 17.00 

Sekcja Oświaty 

 

........... 

 

............. 

 

Biuro przyjmuje wyłącznie członków Związku NSZZ „Solidarność” 

z aktualną legitymacją związkową 

 

( przed przyjściem proszę upewnić się telefonicznie – tel. 308-42-74, 305-71-72, czy prawnik 

będzie obecny. Mecenas B. Soczyński dyżuruje także w KM w Gdańsku i w Gdyni) 

 

 

 

 

 

Wykaz adresowy Komisji Zakładowych / Międzyzakładowych/ 

Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 

Gdańskiego 
 

 

 

L.p. 

 

Nr KZ 

 

Pełna nazwa  komisji zakładowej  

Miejscowość 

 

Adres  

 

Nazwisko i imię  

Przewodniczącego  

 

Nr telefonu 

 

1. 

 

37 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników 

Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność”  

Gdańsk Ul. Piramowicza 2 

80-218 Gdańsk 

Brauer Bożena K.Z. 341-21-18 

         341-6525 fax 

kom.0607-673-997 

  Komisja Międzyzakładowa Pracowników Gdynia  Ul.Pomorska 39/41  Martyńska Gabriela K.Z. 620-54-33 
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2. 435 Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” 

81-314 Gdynia Dom. 551-83-42 

Kom. 0601-647-323 

 

3. 

 

598 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników 

Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” 

Sopot Ul. Łokietka 23 

81-735 Sopot 

Byczkowska Urszula K.Z. 

Tel./Fax.-551-63-82 

Kom. 0501-198-291 

 

4. 

 

58 

Komisja Zakładowa Pracowników 

Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” ` 

Skarszewy Ul. Dworcowa 27 

83-250 Skarszewy 

Ligman Bohdan SP.588-25-26 

kom.0603-866-177 

dom 588-17-03 

 

5. 

 

 

64 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników 

Oświaty i Wychowania NSZZ  

„Solidarność” 

 

Pruszcz Gd.- Ul. Chopina 12 

83-000 Pruszcz Gd. 

Kempa Agnieszka Szk. 682-87-28 

Oddział: 683-30-10 

 

6. 

 

407 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania Ziemi Kartuskiej  

Kartuzy Ul.Gen.Hallera 1 

83-300 Kartuzy 

Klas Kazimierz Szk.681-13-01 

kom.0608-484-066 

 

7. 

 

553 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania Ziemi Kociewskiej 

Starogard Gd.- Ul. Paderewskiego 11 

83-200 Starogard Gd.  

Ceroń-Szmaglińska Ewa K.Z.56-225-93 

Kom.0606-667-098 

 

8. 

 

605 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ 

„Solidarność” Szkół Artystycznych 

Wybrzeża 

Gdańsk Ul. Gnilna 3 

80-847 Gdańsk 

Kowalska – Lach 

Aleksandra 

Szk.301-85-40 

kom. 0608-050-123 

 

9. 

 

649 

Komisja Międzyzakładowa  

NSZZ „Solidarność” Pracowników 

Oświaty i Wychowania  

 

Rumia Ul. Sobieskiego 14 

84-230 Rumia 

Wójcik Danuta Kom. 0502-126-628 

 

10. 

 

660 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania                                                                                                                                                                                                           

Wejherowo Ul. Ofiar Piaśnicy 22 

84-200 Wejherowo 

 

Szulgo Celina kom.0-600-57-02-54  

 

 

11. 

 

678 

NSZZ „Solidarność” Komisja 

Międzyzakładowa Pracowników Oświaty 

i Wychowania Ziemi Kościerskiej 

Kościerzyna Ul. Traugutta 7 

83-400 Kościerzyna 

Stoltmann Kazimierz K.Z. 686-84-11 

Oddz.”S” 686-44-26 

kom.0501-098-095 

 

12. 

 

680 

Komisja Zakładowa Pracowników 

Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarnośc” 

Cedry Wielkie  83-020 Cedry Wielkie 

/Szk.Podst./ 

Słowik Zdzisław Szk. 683-61-28 

Dom. 683-21-82 

 

13. 

 

697 

NSZZ „Solidarność” Komisja 

Międzyzakładowa Pracowników Oświaty 

i Wychowania Ziemi Puckiej 

Puck Ul. Sambora 16 

84-100 Puck 

Bakun-Czyżykowska 

Barbara 

Tel. 673-16-15 

Kom. 0-503-035-537 

 

14. 

 

730 

Komisja Międzyzakładowa  

NSZZ „Solidarność” Pracowników 

Oświaty i Wychowania rejon Tczew 

 

Tczew Ul. Podmurna 11 

83-110 Tczew 

Kamińska Barbara  Tel./Fax.:531-60-81 

kom.0604-140-569 

15.  

762 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania  

Skórcz 83-220 Skórcz 

Ul. Kociewska 1 

Zespół Szkół 

Agrobiznesu 

Ossowska Alicja 

 

Szkoła: 582-42-50 

Dom.:582-17-36 

 

16.  

825 

Komisja Zakładowa Pracowników  

Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność”  

Kolbudy Ul. J.Wybickiego 1a 

83-050 Kolbudy 

/Zespół Szk.Podst. i 

Gimnazjalnych/ 

Kurgan Urszula Dom.:682-73-56 

Szk. 682-72-24 

  NSZZ „Solidarność” Komisja Żukowo  Sulmin 34 Dawidowski Gerard 681-88-05 
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17. 831 Międzyzakładowa Pracowników Oświaty 

i Wychowania Gminy Żukowo 

83-331 Przyjaźń 

 

18. 

 

938 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty i Wychowania 

Gminy Przywidz 

Przywidz Ul.Szkolna 1 

83-047 Przywidz 

/Gimnazjum/ 

Cieszyńska Małgorzata Szkoła: 682-52-20 

Kom. 0-504-165-350 

 

19. 

 

944 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników 

Oświat i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” 

Reda Ul. Brzozowa 30 

84-240 Reda 

/Szk.Podst.nr 3/ 

Szczygieł Beata 678-30-89 

kom.0-609-028-929 

 

20. 

 

1016 

Komisja Międzyzakladowa NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty, 

Wychowania i Kultury 

Chojnice Ul. Mickiewicza 12a 

89-600 Chojnice 

Werra Maciej 0-1033-52-39-72-662 

kom.0608-646-890 

 

21. 

 

1028 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty i Wychowania 

 

Czersk Ul. Dworcowa 6 

89-650 Czersk 

Kitowski Janusz Kom. 0-692-184-406 

 

22. 

 

1034 

Komisja Zakladowa NSZZ „Solidarność” 

przy Gminnym Zarządzie Oświaty w 

Brusach 

 

Brusy Ul. Na Zaborach 1 

89-632 Brusy 

Turowska Aleksandra 0-1033-52-39-82-234 

kom.0-606-839-057 

 

23. 

 

1060 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

w Zwspole Szkół Rolniczych Centrum 

Kształcenia Praktycznego 

Rusocin Ul. Macieja Rataja 

Rusocin 

83-031 Łęgowo 

Kamoń Krzysztof Szkoła: 682-29-16 

 

24. 

 

1068 

Komisja Zakładowa Pracowników 

Oświaty i Wychowania  

NSZZ „Solidarność” 

Lębork Ul. 10 Marca  14 

84-300 Lębork 

Jakonis Stanisław  0-59-86—22-295 

0-59-86-21-669 

 

25. 

 

890 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Kuratorium Oświaty 

Gdańsk Ul. Okopowa 21/27 

80-810 Gdańsk 

Kwidziński Józef 307-74-78 

kom. 0-601-681-847 

 

26. 

 

 

NSZZ „Solidarność” Komisja Zakładowa 

Pracowników Oświaty i Wychowania  

Malbork Ul. Kościuszki 54 

82-200 Malbork 

Pawlikowska Maria 0-55-272-39-49 

 

 

 

 

Z działalności Sekcji: 
 

 

Laureaci Złotych i Srebrnych Odznak Sekcji 
 

 

Od 2002 roku Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyznaje 

Złote i Srebrne Odznaki osobom szczególnie zasłużonym dla działalności na rzecz 

„Solidarności” oświatowej. Do tej pory – z Regionu Gdańskiego - wyróżnienia te przyznano 

następującym osobom: 

1. Bilińska Janina – emerytowana nauczycielka historii z Gdyni. 

2. Boczek Danuta – emerytowana nauczycielka języka polskiego z Gdyni. 

3. Bohdanowicz Jan – z Malborka. 

4. Butowska Ewa – nauczyciel matematyki z Gdyni.  

5. Dawidowski Gerard – emerytowany nauczyciel z Żukowa 

6. Dominiak Stanisława – emerytowana nauczycielka fizyki z Gdańska. 
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7. Golc Antonina – emerytowana nauczycielka matematyki z Gdańska. 

8. Grabowski Zygmunt – emerytowany nauczyciel matematyki z Malborka. 

9. Gulczyński Albin – emerytowany nauczyciel fizyki z Kościerzyny. 

10. Guściora Barbara– emerytowany nauczyciel chemii z Gdyni.  

11. Hacia Teresa Maria – emerytowna nauczycielka języka polskiego z Gdyni. 

12. Janca Lidia– emerytowany psycholog z Gdańska. 

13. Jędrzejczyk Krzysztof – wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność”, nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

14. Kamińska Danuta Jadwiga – emerytowany pracownik oświaty z Gdyni. 

15. Kiedrowicz Henryk – emerytowany nauczyciel przedmiotów zawodowych z Chojnic. 

16. Kuropatwińska Zofia – nauczyciel fizyki w „Conradinum” w Gdańsku. 

17. Koszlaga Krzysztof – nauczyciel wychowawca – pedagog z Gdańska. 

18. Koszteyn Władysław  - emerytowany nauczyciel z Gdyni. 

19. Krzemińska Felicja – emerytowana nauczycielka chemii z Gdańska. 

20. Lewtak Genowefa – emerytowana nauczycielka z Gdańska. 

21. Lis Józef – emerytowany nauczyciel zawodu z Gdańska. 

22. Łowkiel Ewa – wiceprezydent Gdyni, nauczyciel języka polskiego. 

23. Malczewska – Mosek Alicja – emerytowana nauczycielka języka polskiego z Gdyni 

24. Michałowska Anna – emerytowana nauczycielka fizyki z Gdańska. 

25. Moroz Halina – emerytowana nauczycielka języka polskiego z Gdańska.  

26. Muża Ewa – emerytowany nauczyciel języka polskiego z Kuźnicy k. Jastarni. 

27. Ostrowska Miriam – nauczyciel języka angielskiego z Sopotu. 

28. Pełdjak Maria - Łucja– emerytowana nauczycielka języka polskiego z Gdańska. 

29. Pieńkowska Krystyna – emerytowany nauczyciel języka polskiego z Gdańska. 

30. Rogińska Justyna – pedagogika specjalna Gdańsk. 

31. Romatowska Czesława – nauczyciel wychowawca, historyk, bibliograf  - Gdańsk. 

32. Rzewuska Krystyna – emerytowany nauczyciel historii z Gdańska. 

33. Rybicki Jacek – były nauczyciel języka polskiego z Gdańska. 

34. Sarad Helena – emerytowana nauczycielka nauczania początkowego z Gdańska.  

35. Smyk Alina – emerytowany pedagog szkolny z Tczewa . 

36. Szarzyński Bronisław – emerytowany nauczyciel fizyki z Gdańska.  

37. SzczurekTeresa – emerytowany nauczyciel historii z Gdyni. 

38. Szweykowska Małgorzata – emerytowany nauczyciel historii z Gdańska. 

39. Targowska Urszula – emerytowany nauczyciel języka polskiego z Gdańska. 

40. Wałaszewski Jan – emerytowany nauczyciel ze Starogardu.  

41. Witowska Danuta – emerytowany pracownik administracji oświatowej z Gdańska. 

42. Wojtkiewicz Urszula – emerytowana nauczycielka języka polskiego z Sopotu. 

43. Zieliński Andrzej – emerytowany nauczyciel fizyki z Tczewa.  

 

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Komisje Zakładowe dysponują wzorami 

wniosków, które należy złożyć dla kolejnych osób godnych tego wyróżnienia. Pamiętajmy o 

naszych byłych i obecnych współpracownikach – ludziach wielkiego serca, charakteru i 

umysłu.  

 

Rozmowy z Kuratorium 

 

I. W dniu 27 stycznia 2004 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Sekcji i Pomorskiego 

Kuratorium Oświaty, które reprezentowali: Jerzy Kortas – Kurator, Jerzy Ochotny - 

Wicekurator, Elżbieta Szopińska – Dyrektor Wydziału Kadr i  Organizacji oraz Maria Pacek 
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- Koordynator programu Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacyjnej. Ze strony Prezydium 

Sekcji uczestniczyli: Wojciech Książek, Krystyna Bojahr, Bożena Brauer i Gabriela 

Martyńska.  

 

Podczas spotkania: 

1. Przedstawiciele Kuratorium poinformowali o stanie prac nad podsumowaniem 

pierwszej edycji Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacyjnej. Wojciech Książek 

poprosił, aby ograniczyć jego udział w ocenie - z uwagi na kompetencje związkowe - 

jedynie do standardów dotyczących spraw kadrowych. 

 

2. Przedstawiciele Sekcji poinformowali o stanie prac nad rozpoczęciem I edycji konkursu 

„Samorząd przyjazny oświacie”, którego pierwszy finał ma nastąpić 24 kwietnia br.. 

Oficjalnym przedstawicielem Kuratorium w pracach trzyosobowej komisji będzie Jerzy 

Ochotny – Wicekurator, obok prof. Brunona Synaka – Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Pomorskiego oraz Wojciecha Książka. 

 

3. Omówiono sprawę występujących - także ostatnio w Gdańsku - problemów 

wychowawczych. Przedstawiciele Kuratorium poinformowali o utworzeniu telefonu 

zaufania, nr 307-75-94, obsługiwanego przez Alinę Berbeka (całość zadania 

koordynuje Dyrektor Wydziału Podstawowego i Gimnazjalnego – Elżbieta Kleczyk). 

Przedstawiciele Sekcji poinformowali o chęci przygotowania informatora dla 

nauczycieli, jak mają postępować w przypadkach czynnej agresji uczniów. Zaprosili 

także przedstawicieli Kuratorium na najbliższe debaty nt. „Jak pomóc nauczycielowi w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych w gimnazjach”, które 

struktury„Solidarności” oświatowej organizują: 4 marca w Gdyni, a następnie 23 marca 

w Pucku. 

 

4. Przedstawiono problemy, jakie pojawiają się w związku z planami likwidacji szkół. 

Kurator poinformował o procedurze zbierania opinii: zgodnie z art. 59 Ustawy o 

systemie oświaty (przygotowuje ja dany wizytator, ostateczną decyzję podejmuje 

kurator także po zapoznaniu się ze stanowiskiem dyrektora danego wydziału). Ustalono, 

że Sekcja otrzyma wykaz szkół planowanych do likwidacji lub przekształceń i będzie  

mogła wyrazić - w trybie pilnym - swoją opinię.  

 

5. Przedstawiciele Kuratorium poinformowali, że w najbliższym czasie przekażą 

informacje, do kiedy należy zgłaszać wnioski o przyznanie Medali KEN i odznaczeń 

państwowych. Przypomniano, że organ zgłaszający musi wcześniej wystąpić z 

zapytaniem o niekaralność do rejestru skazanych.  

 

6. Zwrócono się o wydłużenie czasu rozpatrywania wniosków przez komisje awansowe. 

Przedstawiciele Kuratorium poinformowali, że podejmą taką decyzję - z obecnie 

planowanych 30 min. na rozpatrywanie jednego wniosku, do 45 min. Przy okazji 

poinformowano, że eksperci uczestniczący w pracach komisji organizowanych przez 

Kuratorium, za rozpatrzenie jednego wniosku otrzymują wynagrodzenie w wysokości 

50 zł brutto. 

 

7. Przedstawiciele Sekcji wyrazili dezaprobatę wobec niektórych działań 

doprowadzających do absurdu wymuszanie od nauczycieli dokładnych sprawozdań  

związanych z rozliczaniem art. 42 Karty Nauczyciela (40 godzin pracy nauczyciela) i 

zaapelowali, aby nadzór kuratoryjny z dużą rozwagą podchodził do tej sprawy.   
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8. Przedstawiciele Kuratorium poinformowali, że na dzień dzisiejszy nie ma zmian w 

liczbie godzin pensum dydaktycznego dla nauczycieli „zerówek”, które wynosi dalej 

22 a nie 18 godzin tygodniowo. 

 

9. Przedstawiciele Sekcji zaapelowali, aby przestrzegać zasady, iż o opinię ws. oceny 

pracy dyrektora wizytatorzy powinni zwracać się do struktur prawnych związku, tj. do 

Komisji Międzyzakładowych NSZZ „S”.  

 

10. Przedstawiciele Sekcji zaapelowali również - na wniosek zainteresowanych szkół -  o 

większy udział Kuratorium w organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych.  

 

11. Przedstawiciele Sekcji podziękowali dyr. Elżbiecie Szopińskiej za udział i wystąpienie 

podczas konferencji nt. problemów bibliotek szkolnych (20, 01, 2004). 

 

 

II. W dniu 25 maja 2004 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Sekcji i Pomorskiego 

Kuratorium Oświaty, które reprezentowali: Jerzy Ochotny – Wicekurator oraz Elżbieta 

Szopińska – Dyrektor Wydziału Kadr i  Organizacji. Ze strony Prezydium Sekcji uczestniczyli: 

Wojciech Książek, Krystyna Bojahr, Barbara Markiewicz.  

 

Podczas spotkania: 

1. Omówione zostały wstępnie obszary doskonalenia nauczycieli, które Kuratorium 

zamierza wspierać finansowo w roku 2004 (zgodnie z art. 70a ust. 3 ustawy Karta 

Nauczyciela jest to kwota ok. 350 tys. zł). Przedstawiciele Sekcji apelując, aby w 

przyszłości zasięgać opinii - zgodnie z art. 31 ust. 6c Ustawy o systemie oświaty - 

odpowiednio wcześniej, zapowiedzieli przedstawienie ewentualnych uwag do tego 

planu po najbliższej Radzie Sekcji, która odbędzie się 8 czerwca br. 

 

2. Przedstawiciele Sekcji poinformowali o stanie realizacji programu konferencji – 

szkoleń nt. Pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w 

gimnazjach. Podziękowali za udział p. wizytator Alinie Berbeka w konferencji w 

Pucku. Zwrócili się również o współudział w wydaniu materiałów pokonferencyjnych 

(dotychczas odbyły się w Gdańsku, Kartuzach, Tczewie, Gdyni i Pucku). 

Przedstawiciele Kuratorium wykazali zainteresowanie tą propozycją wskazując, że 

wpisuje się ona w obszary objęte wsparciem ze strony Kuratorium. 

 

3. Przedstawiciele Sekcji powtórnie zaapelowali, aby przestrzegać zasady, iż o opinię ws. 

oceny pracy dyrektora wizytatorzy powinni się zwracać na piśmie do struktur 

prawnych związku, tj. do Komisji Międzyzakładowych NSZZ „S”, nie zaś bezpośrednio 

do członków związku w danej szkole.  

 

4. Przedstawiciele Sekcji pozytywnie ocenili wydłużenie czasu rozpatrywania wniosków z 

30 do 45 min. przez komisje awansowe, co miało już miejsce w sesji zimowej. 

Zbliżająca się sesja letnia może należeć do jednej z liczniejszych z dotychczasowych. 

 

5. Przedstawiciele Sekcji poinformowali o problemie naliczania wysokości świadczenia 

socjalnego dla nauczycieli pobierających tzw. emerytury nauczycielskie (zgodnie z 

art. 53 Karty Nauczyciela – owe 5% wynosiło w 2003 roku średnio ok. 695 zł), które od 

tego roku muszą obliczyć i wydzielić samorządy terytorialne. Sprawa ma być 
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przedmiotem rozmów Sekcji Krajowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu z 

uwagi na kontrowersje: odejście od zasady obecnego - stałego zamieszkania na rzecz 

przypisania szkole, skąd przechodziło się na emeryturę, włączanie Kuratoriów, które 

mają „przypisywać” nauczycieli-emerytów, których placówki zlikwidowano wskazanej 

przez nich szkole, konieczność podawania wysokości emerytury. Zdaniem 

przedstawicieli Sekcji działanie to ma zmierzać do likwidacji tego świadczenia. 

 

6. Przedstawiciele Sekcji podziękowali Kuratorium za pomoc w organizacji I edycji 

Konkursu „Samorząd przyjazny oświacie”, którego pierwszy finał miał miejsce 24 

kwietnia br.. Szczególne podziękowania wyrażono p. Jerzemu Ochotnemu – 

Pomorskiemu Wicekuratorowi Oświaty za pracę w kapitule Konkursu. 

 

7. W sprawach innych przedstawiciele Sekcji poinformowali m. in. o artykułach 

prasowych („Życie”, „Głos Wybrzeża”), w których stawia się zarzuty wobec 

dyrektorów w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku oraz w SOSW nr 2  w 

Wejherowie. 

 

 

Spotkanie przedstawicieli placówek marszałkowskich  

 

W dniu 24 lutego 2004 roku Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Regionu Gdańskiego zorganizowała spotkanie przedstawicieli związku z placówek 

edukacyjnych podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego, z jego przedstawicielami 

– w osobach: dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych – Janusz Erenc oraz 

starszy specjalista - Aleksandra Jaszkowska. Sejmik Województwa pomorskiego 

reprezentowali: Jan Kulas oraz Mariusz Słomiński – członek Komisję Edukacji Sejmiku.  

Sekcję reprezentowali: Wojciech Książek, Krystyna Bojahr, Barbara Markiewicz, Bożena 

Brauer, Barbara Kamińska, Gabriela Martyńska, Elżbieta Śliwińska, członkowie Zespołu ds. 

kontaktów z Urzędem Marszałkowskim, w którego skład wchodzą: Jolanta Dąbrowska i 

Franciszek Sychowski – Szkoły Medyczne, Halina Sulima i Andrzej Wielewski – Biblioteki 

Pedagogiczne (A. Wielewski jest także członkiem Rady Sekcji), Alina Strzałkowska – Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. W zebraniu uczestniczyli także przedstawiciele 

Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku oraz jej Filii w Tczewie, Kartuzach, 

Sopocie, Chojnicach, Szkół Medycznych z Gdyni, Wejherowa, Starogardu Gd., Gdańska).   

Spotkanie odbyło się w dwóch częściach. W pierwszej – wspólnej - przedstawiciele 

Samorządu Województwa przedstawili plany funkcjonowania prowadzonych placówek 

edukacyjnych oraz odpowiadali na pytania, w drugiej odbyły się spotkania w zespołach 

roboczych (szkoły medyczne, biblioteki, placówki inne). W trakcie zebrań pojawiły się 

następujące uwagi i wnioski: 

 

1. Zwracano się z pytaniem, kiedy zostanie wprowadzona do klasyfikacji zawodów 

„asystentka pielęgniarki” i „opiekunka dziecięca”. W sprawie tej Sekcja zobowiązała 

się także do interwencji w MENiS. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zwrócili 

uwagę na dosyć duże zapotrzebowanie na absolwentów kierunku: „opiekunka 

środowiskowa” (roczny cykl kształcenia) oraz „asystent osoby niepełnosprawnej”. 

 

2. Wyrażono pozytywną opinię o powołaniu zespołu, który opracowuje kilkuletni plan 

zakupu nowych pozycji książkowych oraz doposażenia multimedialnego bibliotek 
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pedagogicznych i ich filii w sprzęt umożliwiający dostęp do informacji naukowej, 

apelowano o przeznaczanie większych środków finansowych na ten cel.  

 

3. Zwracano uwagę na brak szerszej informacji o działaniach Departamentu ds. 

Regionalnych UM, który zajmuje się przekazywaniem informacji, szkoleniem w 

zakresie pozyskiwania środków na różne zadania związane z pozyskiwaniem 

grantów ze środków UE. Sprawę zobowiązał się wyjaśnić radny M. Słomiński. Sekcja 

poinformowała, że przedstawicielom „S” pomocą merytoryczną mogą służyć członek 

Prezydium Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S” Zbigniew Kowalczyk oraz koordynator „S” 

w tym obszarze: Stanisława Gatz.  

 

4. Powtórzone zostało stanowisko Sekcji, w myśl którego zasadą w wyborze dyrektorów 

powinny być konkursy. Powierzenia funkcji powinny następować jedynie 

sporadycznie, gdy żaden z podmiotów, które uczestniczą w składzie komisji 

konkursowych, nie wyraził negatywnej opinii o pracy dyrektora. 

 

5. Apelowano o rzetelne badanie uwag i skarg, jakie zgłasza się do organu 

prowadzącego w sprawie nieprawidłowości w placówkach oraz zwracanie szczególnej 

uwagi, aby w tym procesie nie skłócać i nie naruszać dobrego imienia działaczy 

związkowych.  

 

6. Apelowano o pełną komputeryzację i zakończenie programu „Internet w każdej 

placówce” - wszystkich placówek edukacyjnych prowadzonych przez Marszałka 

Województwa Pomorskiego, ze wspólnym skonfigurowaniem sieci, co ułatwi szybki, 

wiarygodny przepływ informacji.  

 

 

7. Wyrażając podziękowanie za zmiany w zasadach opiniowania przez związki zawodowe 

w podziale oraz zasadach rozdziału środków z funduszu na wspierania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, apelowano, aby były one kierowane przede wszystkim na 

szkolenia, które będą przeciwdziałały ewentualnej utracie pracy.  

 

8. Zwracano się o możliwość opiniowania strategii województwa Pomorskiego w 

zakresie edukacji. Powinno to zapewnić stabilność decyzji w perspektywie co najmniej 

kilku lat. 

 

9. Apelowano o rozważne przygotowanie decyzji dotyczących ew. zmian lokalizacji 

danej placówki (sprawa dotyczy m. in. Szkół Medycznych w Gdyni, Wejherowie i 

Słupsku), z uwzględnieniem opinii wykonanych przez niezależnych ekspertów, sytuacji 

pracowników, którzy powinni być odpowiednio wcześnie informowani o planach 

zmian. 

 

10. Powtórzony został postulat zwiększenia dodatków dla konsultantów w placówkach 

doskonalenia nauczycieli (obecnie wynosi on 15%, a wynosił 40%), a także wypłacenia 

tzw. trzynastek do końca lutego br..  

 

11. Zwrócono uwagę na możliwość wykupienia ulg PKP dla pracowników filii 

Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, co obniży koszty dojazdów służbowych do 

Gdańska. 
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12. Powrócono do propozycji utworzenia osobnej Komisji Międzyzakładowej, 

obejmującej swym działaniem pracowników podległych Marszałkowi Województwa. 

 

Przedstawiciele Sekcji podziękowali za poprawiającą się współpracę z Urzędem 

Marszałkowskim, czego przykładem są okresowe spotkania i ustalenia, a także za bardzo 

ciekawe materiały, jakie przygotował Urząd Marszałkowski, przedstawiające m. in.: wykaz 

zakupu książek, czasopism, statystyczną ofertę w zakresie doskonalenia, zatrudnienie 

nauczycieli, liczbę uczniów i kierunki kształcenia w szkołach medycznych  (otrzymali je 

uczestnicy spotkania i Komisje Zakładowe). Przypomniano, że rozwiązywanie spraw bieżących 

z ramienia Sekcji koordynuje wiceprzewodnicząca: Krystyna Bojahr. 

 

Uwagi, pytania można kierować drogą „emailową”: 

Mariusz Słominski: mariusz@slominski.pl  

Jan Kulas: kasia.kulas@interia.pl  

Janusz Erenc: dess@woj-pomorskie.pl  

Aleksandra Jaszkowska: ajaszkowska@woj-pomorskie.pl  

Stanisława Gatz: s.gatz@solidarnosc.gda.pl  

Zbigniew Kowalczyk: z.kowalczyk@solidarnosc.gda.pl  

Sekcja: wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl  

Krystyna Bojahr: kbojahr@solidarnosc.gda.pl  

Bożena Brauer: bozenabrauer@wp.pl  

Gabriela Martyńska: solidarnosc.edukacja.gdy@wp.pl   

Andrzej Wielewski: byblos23@xl.wp.pl  

Alicja Strzałkowska: alstrza@poczta.pnet.pl  

 

 

 

Zebranie dyrektorów 
 

28 października 2003 roku w siedzibie Sekcji w Gdańsku odbyło się spotkanie 

dyrektorów - członków NSZZ „Solidarność”. Wzięli w nim udział między innymi dyrektorzy 

lub ich zastępcy ze szkół: Szkoły Podstawowej nr 15, nr 21, nr 50, nr 65, nr 69, Zakładu 

Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13, nr 29, nr 30, nr 33, Gimnazjum nr 20, 

Zespołu Szkół Zawodowych nr 7, Zespołu Szkół „Conradinum”, Zespołu Szkół Łączności, 

Państwowej Szkoły Budownictwa, Domu Dziecka - z Gdańska, Gdyńskiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli, Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół nr 1, nr 3, nr 7, nr 10, 

Zespołu Szkół Handlowo-Gastronomicznych - z Gdyni, Liceum Ogólnokształcącego nr 3, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego – z Sopotu, Szkoły Podstawowej nr 10, Gimnazjum nr 2, nr 

3, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych i Transportowych – z Tczewa, 

Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd., Gimnazjum w Przywidzu, 

Zespołu Szkół Publicznych nr 1, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. – z Kościerzyny, Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie k. Pucka, Szkoły Podstawowej w Strzelnie k. Pucka, 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - z Pucka, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum - z Mostów k. 

Kosakowa. 

W spotkaniu ze strony Sekcji udział brali: Wojciech Książek (prowadzący zebranie), 

Krystyna Bojahr, Bożena Brauer, Barbara Kamińska, Barbara Markiewicz, Gabriela 

Martyńska, Kazimierz Stoltmann – członkowie Prezydium, Gerard Dawidowski, Piotr 

Gierszewski, Alicja Olszewska – członkowie Rady, Anna Ożóg-Lewińska – Komisja 

Rewizyjna. 

mailto:mariusz@slominski.pl
mailto:kasia.kulas@interia.pl
mailto:dess@woj-pomorskie.pl
mailto:ajaszkowska@woj-pomorskie.pl
mailto:s.gatz@solidarnosc.gda.pl
mailto:z.kowalczyk@solidarnosc.gda.pl
mailto:wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl
mailto:kbojahr@solidarnosc.gda.pl
mailto:bozenabrauer@wp.pl
mailto:solidarnosc.edukacja.gdy@wp.pl
mailto:byblos23@xl.wp.pl
mailto:alstrza@poczta.pnet.pl
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Podczas spotkania: 

 Krzysztof Dośla – przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 

„Solidarność” poinformował o bieżących problemach związku, w tym o złej 

sytuacji regionu pomorskiego, który znajduje się na 4 miejscu w Polsce pod 

względem największego bezrobocia,  

 Bożena Brauer – członek Prezydium Sekcji przedstawiła informację o realizacji 

ustaleń z poprzedniego zebrania z 8 października 2002 roku, 

 Stefan Kubowicz – przewodniczący Sekcji Krajowej oraz Krystyna Bojahr – 

wiceprzewodnicząca sekcji Regionalnej, członek krajowego zespołu 

negocjacyjnego przedstawili stan prac nad projektem zmian w Karcie 

Nauczyciela, 

 Elżbieta Szwoch – przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie 

Pomorskim w nowej kadencji przedstawiła informację o pracy Komisji  

 Alina Strzałkowska – konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 

omówiła obecne zasady realizacji zajęć z „Wychowanie do życia w rodzinie” 

zaś Renata Mistarz – także konsultant z CEN, sposoby rozwiązywania 

problemów z realizacją zajęć z edukacji regionalnej,  

 Barbara Kamińska – członek Prezydium Sekcji przedstawiła ofertę szkoleń, w 

tym możliwość korzystania ze szkoleń Społecznych Inspektorów Pracy, jakie 

organizuje Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” (stosunkowo tanie: 270 zł za 

szkolenie podstawowe i dodatkowe – systematyczne spotkania w celu 

aktualizacji wiedzy prawnej w tym obszarze).  

 

1. Uczestnicy zebrania:   

a. Przyjęli treść listu do MENiS w sprawie trudności z przygotowaniem uczniów do 

„Nowej Matury” od 2005 roku na poziomie rozszerzonym – przy obecnej ilości 

godzin na przedmioty do wyboru na maturze. 

 

b. Apelowali o pilne wdrożenie rozporządzenia o standardach zatrudnieniowych (a 

nie próby skreślenia niewygodnego art. 30 ust. 9 Karty Nauczyciela), także w 

zakresie określania progów na obligatoryjne zatrudnienia psychologów (szczególnie 

w gimnazjach - trudna faza rozwojowa uczniów). 

 

c. Powtórzyli zastrzeżenie, że dalej brak jest informacji o szkoleniach egzaminatorów 

do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe, które po raz pierwszy mają być zorganizowane już wiosną 2004 roku. 

 

d. Popierali ideę zatrudniania doradców zawodowych. Narzekano jednak na brak 

informacji o szkoleniach w tym zakresie. 

 

e. Postulowali wprowadzenie stanowiska administratora sieci komputerowej 

(przewodnicząca „S” oświatowej z Gdyni – Gabriela Martyńska zobowiązała się do 

podjęcia tego tematu przy zmianach układu zbiorowego). 

 

f. W sprawach awansu zawodowego - popierali stanowisko Sekcji, aby spotkanie z 

komisją kwalifikacyjną - nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela 

dyplomowanego - nie było obligatoryjne oraz aby praca komisji awansowych – a 

wiec i udział dyrektorów – nie odbywała się jedynie od 16 lipca praktycznie do 31 
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sierpnia danego roku. Utrudni to organizację wypoczynku letniego i właściwe 

przygotowanie nowego roku szkolnego. 

 

g. Podjęli temat tworzenia klas uzawodowionych już w gimnazjach – aby tam 

realizować obowiązek nauki do 18 roku życia. Zwracano też uwagę na problem 

uczniów sprawiających poważne problemy wychowawcze w gimnazjach, którzy 

powinni przebywać w szkołach z internatami o specjalnych programach 

profilaktyczno-wychowawczych.  

 

h. Zwracali uwagę na znaczące odejście od reformy w przypadku liceów 

profilowanych (w miejsce 3 prozawodowych: techniczno-technologicznych, 

rolniczo-środowiskowych, społeczno-usługowych oraz akademickiego i kulturowo-

artystycznego wprowadzono 15 z programu liceów technicznych, co staje się mało 

czytelne dla absolwentów gimnazjów – jak np. profil mechatroniczny). 

Sygnalizowano też narastającą liczbę absolwentów techników, którzy nie mają 

żadnych związków z wyuczonym zawodem. 

 

i. Postulowali pomoc w realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych, co powinno 

integrować całe grona pedagogiczne. 

 

j. Negatywnie oceniali nakazowy tryb zwalniania osób z administracji i obsługi 

szkół w Gdańsku (1 etat na daną szkołę). Proponowano, aby „S” domagała się 

bardziej elastycznego trybu szukania ewentualnych oszczędności, który też 

uwzględni kalendarz pracy szkoły (inny od roku budżetowego). 

 

k. Przekazali podziękowania Sekcji za portret ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

jaki podarowano Gimnazjum nr 3 z Tczewa (noszącej imię b. Prymasa Polski)  

 

Poza tym zebrani zostali także poinformowani o: 

 Utworzeniu funduszu stypendialnego NSZZ „Solidarność”, 

 Projekcie konkursu: „Samorząd przyjazny oświacie”, 

 Sprawach emerytowanych pracowników oświaty. Przedstawiono konkretny 

wykaz środków, jakie w 2003 roku otrzymały samorządy na nauczycieli 

pobierających emerytury z tzw. „N”-ki (średnio po ok. 690 zł).  

 

Przypomniano o zasadach uzyskania tytułu profesora oświaty - zgodnie z art. 9i, art. 31 

Karty Nauczyciela oraz przejściowych: art. 8 z 2001 roku i art. 10 z 2003 roku. W myśl tych 

zapisów tytuł profesora oświaty będzie można uzyskać po 7 latach od uzyskania stopnia 

nauczyciela dyplomowanego (a od 2010 roku po 10 latach), co wiąże się z jednorazowym 

ekwiwalentem równoważnym sześciomiesięcznej płacy zasadniczej. Zebrani wyrazili swoją 

dezaprobatę wobec przesunięcia z 5 na 7 lat pierwszego okresu przyznawania tego tytułu. 

 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zakupu najnowszej wersji Ustawy o systemie 

oświaty, Kodeksu pracy i innych publikacji.  

 

Dyrektorzy zostali zaproszeni do prac w poszczególnych zespołach problemowych 

działających przy naszej Sekcji (ich wykaz – włącznie z terminami spotkań - znajduje się na 

stronie internetowej), do zaopiniowania projektu programu edukacyjnego Sekcji i 

przekazywania na bieżąco różnych uwag organizacyjno-prawnych – w tym do obecnych 

propozycji zmian w Karcie Nauczyciela.  
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Załączniki  (znajdują  się na stronie internetowej Sekcji:  

www.solidarnosc.gda.pl/oswiata.htm) 

1. Pismo Sekcji do MENiS ws. problemów z przygotowaniem „Nowej Matury”, 

2. Komunikat Sekcji ws. środków na socjalny fundusz emerytalny, 

3. Elżbieta Szwoch – wybrane informacje o działalności Komisji Dyscyplinarnych, 

4. Alina Strzałkowska - Informacja o realizacji zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”, 

5. Renata Mistarz – Informacja o zasadach realizacji ścieżki „Edukacja regionalna”, 

 

 

 

Problemy bibliotek szkolnych 
 

 

20 stycznia 2004 roku w siedzibie Sekcji w Gdańsku odbyło się spotkanie 

przedstawicieli bibliotek szkolnych. Zebranie organizowała Sekcja Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego we współpracy z Sekcją Krajową.  

Wzięli w nim udział bibliotekarze ze szkół: Szkoły Podstawowej nr 23, nr 24, nr 69, nr 

75, nr 80, Zakładu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24, nr 26, nr 27, nr 29, 

Gimnazjum nr 9, nr 10, nr 14, nr 20, nr 23, Zespołu Szkół Zawodowych nr 10, Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 5, nr 6, Liceum Ogólnokształcącego nr VII, nr XI, Zespołu Szkół 

„Gedanensis”,  Państwowej Szkoły Budownictwa, Szkoły Muzycznej I i II stopnia - z Gdańska, 

Szkoły Podstawowej nr 6, nr 18, nr 21, Zespołu Szkół nr 7, nr 9, nr 10, Liceum 

Ogólnokształcącego nr IX, Zespołu Szkół Mechanicznych - z Gdyni, Szkoły Podstawowej nr 8 

i Liceum Ogólnokształcącego - w Sopocie, Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących - z Kartuz, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Handlowego - z Lęborka, Państwowej Szkoły Podstawowej nr 3, Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – ze Starogardu Gdańskiego, Gimnazjum w Mostach k. 

Kosakowa,  Gimnazjum w Brusach, Zespołu Szkół Publicznych w Bobowie, Szkoły 

Podstawowej w Dębogórzu, Szkoły Podstawowej w Kłodawie, Zespołu Kształcenia 

Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach,  Szkoły Podstawowej w Leśniewie k. Pucka, 

Zespołu Szkół w  Lichnowach, Szkoły Podstawowej w Lubni, Zespołu Szkół w Mrzezinie, 

Szkoły Podstawowej w Okrągłej Łące k. Sadlinek,  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Przodkowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, Zespołu Szkół Specjalnych 

w Skarszewach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Somoninie,  Zespołu Szkół w Starzynie, Szkoły Podstawowej w 

Strzelnie,  Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku, Gimnazjum w Wicku, 

Publicznego Gimnazjum w Żukowie, Zespołu Szkół w Żelistrzewie, Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Gdańsku, w Słupsku, Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach, Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.  

 

W spotkaniu ze strony Sekcji udział brali: Krystyna Bojahr, Bożena Brauer, Urszula 

Byczkowska, Wojciech Książek (prowadzący zebranie), Bohdan Ligman, Barbara 

Markiewicz, Gabriela Martyńska. 

 

W trakcie zebrania:  

 Informację o działaniach Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” przedstawił:  Stefan Kubowicz – przewodniczący Sekcji, 

 Wstępną prezentację problemów - wniosków związanych z bibliotekami 

szkolnymi oraz załączonych materiałów przedstawiły: Elżbieta Szwoch (ZSO 
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nr 5) w Gdańsku oraz Zofia Terlecka i Joanna Kocha(ZKPiG nr 26 w 

Gdańsku),  

 Stan i planowane zmiany w prawie, możliwości w zakresie finansowania 

bibliotek szkolnych, program zakupu pracowni komputerowych dla szkół 

ponadgimnazjalnych, omówiła wizytator Halina  Kowalczyk-Wilk z 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,   

 Temat: „Terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej jako wspomaganie procesu 

wychowawczego szkoły” przedstawiła Marta Franaszczuk-Pruszkowska z SP 

nr 80 w Gdańsku), na podstawie materiałów opracowanych przez dr Iwonę 

Zachciał, 

 Informację o problemach związanych z awansem zawodowym nauczycieli-

bibliotekarzy omówiła: Ewa Kociszewska – konsultant z Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Gdańsku, 

 Ofertę z zakresu doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy szkolnych oraz 

problemy związane z organizacją komisji awansowych na nauczycieli 

dyplomowanych przedstawiła dyrektor Elżbieta Szopińska – Pomorskie 

Kuratorium Oświaty. 

 Działania Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich przedstawiła 

Prezes Barbara Tomkiewicz oraz wiceprezes Oddziału Pomorskiego – 

Leonarda Walińska z ZSM w Gdyni, 

 Zadania doradcy metodycznego ds. bibliotek szkolnych omówiła Teresa 

Kaczyńska – doradca metodyczny z Gdyni, 

 Działania Zespołu ds. Bibliotek szkolnych i pedagogicznych w Krajowej Radzie 

bibliotecznej przy Ministrze Kultury oraz Społecznej Edukacyjnej Sieci 

Bibliotek ( www.biblioteka.edy.pl ) w ramach organizowanej w European 

Schoolnet ( www.eun.org )Europejskiej Sieci Bibliotek Szkolnych i Przyjaznej 

Informacji (ENSIL) przedstawił członek KRB – Jan Jackowicz-Korczyński.   

 

Uczestnicy spotkania przyjęli następujące wnioski i postulaty: 

1. Należy uznać biblioteki szkolne jako miejsce wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i 

młodzieży oraz dążyć do zagwarantowania środków na realizację tego działania w subwencji 

oświatowej i  budżecie każdej  szkoły (coroczna aktualizacja księgozbioru, prenumerata 

czasopism, zakup podręczników , dostęp do Internetu dla ucznia i nauczyciela). 

 

2. Konieczne jest ustalenie standardów zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy, które 

uwzględniają   wszystkie zadania i funkcje nowoczesnej biblioteki szkolnej (informacyjną, 

dydaktyczną, wychowawczą, kulturalną). Postanowiono wystąpić z apelem do rządu i 

parlamentu o niewykreślanie art. 30 ust. 9 Karty Nauczyciela, który zobowiązuje Ministra 

Edukacji do określenia norm także w zakresie ustalenia obligatoryjnych norm zatrudniania 

bibliotekarzy szkolnych. 

 

3. Należy dążyć do obligatoryjnego powoływania doradców metodycznych na szczeblu 

danego organu prowadzącego, na przykład w powiatowych ośrodkach doradztwa 

metodycznego  (są już w Gdyni i Słupsku). 

 

4. Potrzebne są wspólne działania bibliotekarzy szkolnych, w tym wykorzystanie dorobku 

Sekcji Bibliotekarskiej działającej od początku powstania NSZZ „Solidarność” oraz powołanie 

zespołu, który będzie koordynował działania „S” oświatowej w tym obszarze,  

 

http://www.biblioteka.edy.pl/
http://www.eun.org/
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5. Należy podejmować intensywne starania dla aktywizacji bibliotek szkolnych i 

pedagogicznych w tych kierunkach, aby mogły one skorzystać w jak najszerszym zakresie z 

przewidzianych na rozwój społeczeństwa funduszy strukturalnych oraz innych możliwości 

finansowania w ramach europejskich i globalnych projektów.  

 

6. Należy dążyć do opracowania programów przekształcania bibliotek szkolnych w szkolne 

centra informacji (nie tylko w centra multimedialne), jako szkolne pracownie dla procesu 

samokształcenia uczniów, zgodnie z potrzebami budowanego społeczeństwa wiedzy.  

 

7. Konieczne jest systematyczne prezentowanie spraw bibliotek na spotkaniach z dyrektorami, 

samorządami, nadzorem kuratoryjnym (systemowe rozwiązania sprawy monitoringu - 

przepływu informacji). 

 

8. Pożądane jest podjęcie działań zmierzających do publicznej debaty w prasie (nie tylko 

fachowej), w TV, radiu pod hasłem "Biblioteka szkolna bazą wyrównywania szans 

edukacyjnych w szkole". (Systematyczne prezentowanie problemu. Opracowanie planu działań 

w tym kierunku i planu prezentacji problemów). 

 

Poza tym: 

a. Apelowano o bieżącą współpracę z bibliotekami pedagogicznymi i ich filiami, 

 

b. Przypomniano o wiodącej roli biblioteki w realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej 

„Edukacja czytelnicza i medialna”, 

 

c. Wskazywano na za mało konkretny zapis art. 67 Ustawy o systemie oświaty, który mówi o 

powinności tworzenia bibliotek w każdej szkole, 

 

d. Zwracano uwagę na ciągłą aktualność zeszytu Biblioteczki Reformy nr 25 „O bibliotekach”, 

wydanego w 2000 roku (publikację tą można uzyskać jeszcze w TNBSzP), 

 

e. Apelowano o obecność ekspertów związanych z bibliotekami szkolnym w trakcie prac 

komisji awansowych, 

 

f. Wskazywano na znaczenie wykorzystania w bibliotekach sieci internetowej (chodzi o 

wyeliminowanie zbędnych czynności w bibliotece - np. jednokrotne opracowanie książki i 

udostępnienie opisu innym bibliotekom lub pobieranie opisu z katalogu Biblioteki Narodowej 

(takie wspólne działania (sieć) bibliotek realizuje się np. w Tczewie) 

 

g. Zwracano uwagę na brak kompatybilności różnych programów ewidencji bibliotekarskiej 

(MAK, MOL, SOWA, CO-LIBER), 

 

h. Zwracano uwagę na niedoskonałości występujące w arkuszu badawczym, jaki stosuje się 

przy nadzorze kuratoryjnym dotyczącym pracy bibliotekarzy szkolnych, 

 

i. Postulowano, aby normy zatrudnieniowe uwzględniały:  

 

We wszystkich typach szkół : 

 do 145 uczniów – 1 godzina zajęć tygodniowo na każdych 10 uczniów, 
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 od 146 do 300 uczniów – ½ etatu, 

 powyżej 300 uczniów – 1 etat + ½  etatu na każdych następnych 250 uczniów, 

 

W szkołach specjalnych : 

 do 80 uczniów (wychowanków) – ½ etatu, norma wzrasta o 0,5 etatu na każdych 150 

uczniów (wychowanków), 

Dodatkowo : 

W przypadku prowadzenia działu pedagogicznego liczbę uczniów powiększa się o liczbę 

nauczycieli, 

Zwiększenie norm : 

 1 etat dla bibliotek posiadających księgozbiory liczące ponad 30.000 jednostek 

bibliotecznych i prowadzących czytelnię w wyodrębnionych pomieszczeniach, 

 ½ etatu w bibliotekach w których występują szczególne warunki pracy, 

 

 

Uwaga, całość dokumentacji – wraz z załącznikami, znajduje się na stronie 

internetowej Sekcji:  www.solidarnosc.gda.pl/oswiata.htm 

 

Załączniki (można je wydrukować ze strony internetowej Sekcji): 

1. Regulacje prawne dotyczące bibliotek szkolnych - opr. Elżbieta  Szwoch, 

2. Normy zatrudnieniowe w bibliotekach szkolnych - opr. Elżbieta Szwoch, 

3. Przykład fragmentu statutu szkolnego dotyczącego bibliotek szkolnych (na podstawie SP w 

Sierakowicach i ZSO nr 5 w Gdańsku), 

4. dr Iwona Zachciał – wystąpienie nt: „Terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej jako  

wspomaganie procesu wychowawczego szkoły”, 

5. Manifest Bibliotek Szkolnych IFLA/UNESCO, 

6. Ewa Kociszewska - Awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy, 

7. Joanna Kocha, Zofia Terlecka, Elżbieta Szwoch,  - Informacja o roli tworzenia centrum 

multimedialnego w bibliotece  szkolnej i uwagi  

    inne, 

8. Informacja o KRB, ENSILL i polskich inicjatywach sieci szkół – Jan Jackowicz-

Korczyński, 

9. Rola bibliotek pedagogicznych we wspieraniu bibliotek szkolnych – Halina Menegon-

Kozel 

 

Emaile: 

Teresa Kaczyńska – tkaczynska@uokik.gov.pl 

Ewa Kociszewska – cen@cen.gda.pl 

Joanna Kocha – j.kocha@ids.pl 

Jan Korczyński – biblioteki@interklasa.pl 

Wojciech Książek - wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl  

Stefan Kubowicz – przewodniczacysnio@solidarnosc.org.pl  

Elżbieta Szopińska -  eszopinska@kuratorium.gda.pl 

Elżbieta Szwoch - belfer@przymorze2.nsm.pl  

Zofia Terlecka - terlecka@wp.pl  

Barbara Tomkiewicz - TNBSP@acn.waw.pl 

Redakcja „Przeglądu Oświatowego” - przeglad.osw@wp.pl 

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku - pbwbiblioteka@pbw.gda.pl 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku - mariolalukasiuk@interia.pl 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku - mpietryka@wp.pl 

http://www.solidarnosc.gda.pl/oswiata.htm
mailto:tkaczynska@uokik.gov.pl
mailto:cen@cen.gda.pl
mailto:j.kocha@ids.pl
mailto:biblioteki@interklasa.pl
mailto:wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl
mailto:przewodniczacysnio@solidarnosc.org.pl
mailto:eszopinska@kuratorium.gda.pl
mailto:belfer@przymorze2.nsm.pl
mailto:terlecka@wp.pl
mailto:TNBSP@acn.waw.pl
mailto:przeglad.osw@wp.pl
mailto:pbwbiblioteka@pbw.gda.pl
mailto:mariolalukasiuk@interia.pl
mailto:mpietryka@wp.pl
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Problemy informatyków szkolnych - „Technologia informacyjna – jedno z 

wiodących zadań szkół” 
 

Pod tym hasłem przewodnim 30 marca 2004 roku w siedzibie Sekcji w Gdańsku odbyło 

się spotkanie informatyków szkolnych. Zebranie organizowała Sekcja Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego we współpracy z Sekcją Krajową.  

Wzięli w nim udział informatycy ze szkół: Zespołu Kształcenia Podstawowego i 

Gimnazjalnego nr 20, nr 26, Szkoły Podstawowej nr 11, nr 69, nr 76, Gimnazjum nr 9, nr 17, 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, nr 6, Liceum Ogólnokształcącego nr III, Zespołu 

Szkół Zawodowych nr 3, nr 10, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Centrum 

Edukacji Nauczycieli, Zespołu Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących, Zespołu 

Sportowych Szkół Ogólnokształcących - z Gdańska, Gimnazjum nr 8, I Autonomicznego 

Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego nr 9, Zespołu Szkół nr 12, Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 3, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Usługowych – z 

Gdyni, Zespołu Szkół w Chojnicach, Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce, Gimnazjum nr 

1 w Kartuzach, Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Kościerzynie, Zespołu Szkół w Leźnie, 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, nr 2 – z Lęborka, Zespołu Szkół w Lichnowach,  

Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół Zawodowych – z Pelplina, Gimnazjum z Krokowej, Zespołu 

Szkół z Mrzezina k. Pucka, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kłanina k. Pucka, 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Ponadimnazjalnych – z Pucka, 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rumi, Zespołu Szkół Handlowych i Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w 

Żukowie. 

W spotkaniu ze strony Sekcji udział brali: Bożena Brauer, Wojciech Książek 

(prowadzący zebranie), Barbara Markiewicz, Gabriela Martyńska. 

 

Głos zabierali m. in.: 

Jerzy Dałek – Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 

Jerzy Ochotny – Pomorski Wicekurator Oświaty, 

Krzysztof  Kurszewski – Pomorskie Kuratorium Oświaty, 

Lubica Ząbkiewicz – konsultant ds. informatyki Centrum Edukacji Nauczycieli, 

Irena Obszyńska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sopocie; program: 

Socrates-Comenius, program: Minerwa oraz programu EDUROBOT, 

Urszula Hadrych -Sopot CKU, prezentacja programów: Leonardo, Minerwa, Gruntvig, 

Jan Jackowicz-Korczyński: program pilotażowy EUROPEAN SCHOOLNET – organizacja 

powołana przez Komisję Europejską (www.eun.org), program SAFER INTERNET 

www.corobiwsieci.blog.pl , Program „Młodzież” www.youth.org.pl  

Agnieszka Kaczmarczyk, Dorota Pawlak – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku; zasady 

korzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 

A. Komisja wniosków i stanowisk w składzie: Joanna Kocha, Wojciech Pastuszka, Sylwia 

Skros, Janusz Sokoliński, przedstawiła projekt „Apelu” do:  

- Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, 

- Kuratorium Oświaty w Gdańsku, 

- Organów prowadzących oraz dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych w Województwie  

http://www.eun.org/
http://www.corobiwsieci.blog.pl/
http://www.youth.org.pl/
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  Pomorskim, 

o następującej treści (po zgłoszonych poprawkach): 

 

„Uczestnicy zebrania informatyków szkolnych, które odbyło się 30 marca 2004 roku 

w Gdańsku z inicjatywy Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 

Gdańskiego, zwracają się z następującym apelem: 

I. Warunki prowadzenia zajęć 

Należy podjąć działania w celu podniesienia jakości nauczania informatyki. Dwoje 

uczniów przy jednym stanowisku komputerowym należy traktować jako rozwiązanie 

przejściowe i maksymalne. Trzeba dążyć do takiego usprzętowienia szkół i liczebności klas, 

żeby w niedalekiej przyszłości jeden uczeń pracował przy jednym stanowisku komputerowym.  

II. Dodatkowe zatrudnienie 

Należy wprowadzić w życie zasadę odpowiedzialności pracodawcy za przygotowanie 

stanowisk pracy dla nauczycieli informatyki i innych pracowników korzystających ze sprzętu 

komputerowego.  

1. w zakresie technicznym– zapewnienia dodatkowego etatu (konserwatora szkolnego 

sprzętu komputerowego, administratora szkolnej sieci komputerowej) w ramach, 

którego pracownik obejmie: 

a) opiekę nad szkolną pracownią komputerową, 

b) bieżącą obsługę i konserwację szkolnego sprzętu komputerowego,  

c) zakup i modernizację sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, 

d) instalację szkolnej sieci komputerowej, jej rozbudowę oraz bieżący serwis, 

e) zarządzanie serwerami szkolnej sieci komputerowej,  

2. w zakresie dydaktycznym – zabezpieczenia dodatkowych godzin dydaktycznych dla 

nauczyciela informatyki (szkolnego koordynatora technologii informatycznej) w celu:  

a) pełnienia roli doradcy w zakresie technologii informacyjnej i techniki 

komputerowej, 

b) pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć przez innych nauczycieli w pracowni 

komputerowej, 

c) prowadzenia szkoleń dla nauczycieli i pracowników administracji szkół w zakresie 

obsługi sprzętu, oprogramowania, użytkowania sieci komputerowych oraz Internetu, 

d) wykonywania różnych prac techniczno-koncepcyjnych związanych z pracą szkoły, 

e) prowadzenia kółek informatycznych. 

W związku z tym zwracamy się o uwzględnienie tych dodatkowych potrzeb i zadań 

w zatrudnieniu, przygotowywanych planach organizacji szkoły już w roku szkolnym 

2004/2005.  

III. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Konieczne jest jak najszersze uwzględnianie w procesie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli (ze środków ministerialnych, kuratoryjnych oraz pochodzących z odpisu: 1% od 

funduszu płac - zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) potrzeb z zakresu poznania wiedzy 

informatycznej. Jest to tym bardziej ważne, gdyż posługiwanie się technologią komputerową 

w pracy zawodowej staje się obowiązkiem każdego nauczyciela (zgodnie z rozporządzeniem 

o awansie zawodowym) oraz wypracowanymi standardami przygotowania nauczycieli w 

zakresie technologii informacyjnej i informatyki (studia podyplomowe oraz kursy doskonalące 

w zakresie technologii informacyjnej - ICT).  
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Ważnym zadaniem są szkolenia nauczycieli informatyki w zakresie dydaktyki 

nauczania, technologii informacyjnej oraz organizacji warsztatów przedmiotowo - 

metodycznych.  

IV. Wyposażenie w sprzęt komputerowy 

W celu poprawienia szkolnej bazy sprzętu i oprogramowania, niezbędne jest 

w szczególności: 

1. zakończenie w jak najszybszym czasie wyposażania w pracownie komputerowe wszystkich 

szkół, 

2. oddanie do dyspozycji szkół puli środków finansowych na modernizację i wymianę sprzętu 

komputerowego oraz zakup oprogramowania, 

3. jak najszybsze wdrożenie całego programu „Partnerstwo dla przyszłości”, 

4. umożliwienie zakupu sprzętu i oprogramowania z obniżonym podatkiem VAT 

bezpośrednio szkołom, a nie jak dotychczas za pośrednictwem organu prowadzącego 

(możliwość zakupu nie tylko zestawów komputerowych ale także podzespołów), 

5. dążenie do obniżania kosztów wynikających z korzystania z Internetu (umożliwienie zniżek 

za korzystanie z szerokopasmowych łączy – najlepiej takich, w ramach których użytkownik 

otrzymuje stały adres IP, umożliwiający bezproblemowe stawianie szkolnych serwerów), 

6. przekształcanie bibliotek szkolnych w multimedialne centra informacji wyposażone 

w rzutniki multimedialne, zestawy komputerowe, przenośne komputery, stałe łącze 

z Internetem”. 

 

B.  Poza tym uczestnicy zebrania: 

1. Zostali poinformowani o tegorocznych planach MENiS zakupu sprzętu 

komputerowego (suma ok. 70 mln zł oraz druga pula środków z Europejskiego 

Funduszu Społecznego – ok. 312 mln zł; program realizowany przy udziale 

samorządów terytorialnych). Planuje się m. in. doposażenie Pedagogicznych 

Bibliotek Wojewódzkich (300) oraz bibliotek szkolnych (1000 centrów edukacji 

multimedialnej z funkcjonujących około 16 tysięcy bibliotek szkolnych). 

Program ministerialny zakłada wyposażenie wszystkich szkół 

ponadgimnazjalnych w pracownie komputerowe do końca 2005 roku, 

 

2. Przedstawiciele Pomorskiego Kuratorium Oświaty poinformowali, że w 2004 

roku przyznanych zostało 75 pracowni – w tym do szkół ponadgimnazjalnych 

oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

 

3. Zapoznali się z porozumieniem MENiS z Microsoftem w zakresie legalizacji 

użytkowania nielicencjonowanych programów, 

 

4. Wskazywali na duże potrzeby w zakresie komputeryzacji (na komputer w szkole 

przypada 23 uczniów (z dostępem do internetu: 40), tymczasem w krajach UE 

średnia wynosi 8 uczniów na komputer oraz na respektowanie podziału na grupy 

- zgodnie z rozporządzeniem o ramowych statutach szkół, 

 

5. Otrzymali wybrane fragmenty z zeszytu Biblioteczki Reformy nr 36 (o 

standardach kształceniu nauczycieli informatyki autorstwa prof. Macieja Sysły, 

normy bezpieczeństwa w pracowniach komputerowych), 
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Uwaga, całość dokumentacji – wraz z załącznikami (niektóre są jeszcze 

dopracowywane), znajduje się na stronie internetowej Sekcji:  

www.solidarnosc.gda.pl/oswiata.htm 

 

Załączniki (można je wydrukować ze strony internetowej Sekcji): 

- Joanna Kocha: Zadania informatyków szkolnych, 

- Wojciech Pastuszka: Propozycje zmian usprawniających proces informatyzacji szkół, 

- Oferta szkoleń – CKU Sopot, 

 

Adresy emailowe: 

Dyr. Krzysztof Święcicki – swiecic@menis.gov.pl 

Kurator Jerzy Ochotny – kogdansk@edukacja.com   kuratorium@kuratorium.gda.pl 

Krzysztof Kurszewski - kk.sr@plusnet.pl    krzysztofk@edukacja.com 

Joanna Kocha - j.kocha@ids.pl 

Wojciech Pastuszka - wchpa@interia.pl 

Sylwia Skros - rsskros@poczta.onet.pl 

Janusz Sokoliński – janusz.s@ids.pl 

Agnieszka Kaczmarczyk – efs@wup.gdansk.pl 

Jan Jackowicz-Korczyński - biblioteki@interklasa.pl 

Irena Obszyńska - odn_sopot@poczta.onet.pl 

Urszula Hadrych - urszula.hadrych@sopot.pl  

Lubica Ząbkiewicz – lubica.zabkiewicz@ict-edu.org 

Wojciech Książek - wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl  

Stefan Kubowicz – przewodniczacysnio@solidarnosc.org.pl  

Redakcja „Przeglądu Oświatowego” - przeglad.osw@wp.pl 

 

 

 

 

List Rady Sekcji do Nauczycieli w Województwie Pomorskim ws. przemocy 

uczniów 
 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 

 

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego podziela 

niepokój wielu nauczycieli przypadkami czynnej agresji słownej, a nawet naruszania 

nietykalności cielesnej, ze strony uczniów wobec pracowników oświaty i to w trakcie 

wykonywania przez nich czynności służbowych. Zapewniamy, że nie godzimy się z taką 

sytuacją i zrobimy wszystko, aby pomóc Wam w ochronie godnego wykonywania swego 

zawodu. Przyjmujemy za podstawę dalszych działań zasadę „Zero tolerancji wobec przemocy”. 

Chodzi o to, aby z równą stanowczością i konsekwencją reagować, interweniować wobec 

jakichkolwiek stwierdzonych przypadków naruszania godności osobistej kogokolwiek. 

Informujemy, co zawarliśmy w załączonym „Stanowisku”, że przygotowujemy dla Was 

podręczny informator, co należy zrobić w tym zakresie.  Apelujemy, aby w przypadku 

stwierdzenia zachowań agresywnych, sprawy niezwłocznie zgłaszać dyrekcji i domagać się 

powiadomienia o tym zdarzeniu organu prowadzącego oraz Kuratorium, gdzie można dzwonić 

pod specjalny numer: 

30-77-587 (wizytator Alina Berbeka) 

Ze swojej strony zamierzamy doprowadzić do powołania stałego zespołu 

monitorującego przypadki agresji i przemocy wśród uczniów - póki co można tego rodzaju 

http://www.solidarnosc.gda.pl/oswiata.htm
mailto:swiecic@menis.gov.pl
mailto:kogdansk@edukacja.com
mailto:kuratorium@kuratorium.gda.pl
mailto:kk.sr@plusnet.pl
mailto:krzysztofk@edukacja.com
mailto:kocha@ids.pl
mailto:wchpa@interia.pl
mailto:rsskros@poczta.onet.pl
mailto:janusz.s@ids.pl
mailto:efs@wup.gdansk.pl
mailto:biblioteki@interklasa.pl
mailto:odn_sopot@poczta.onet.pl
mailto:urszula.hadrych@sopot.pl
mailto:lubica.zabkiewicz@ict-edu.org
mailto:wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl
mailto:przewodniczacysnio@solidarnosc.org.pl
mailto:przeglad.osw@wp.pl
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sytuacje zgłaszać także przewodniczącym „Solidarności” oświatowej lub bezpośrednio na adres 

Sekcji:  

305-71-72 (sekretarz Sekcji Barbara Markiewicz). 

Prosimy także o czynny udział w zebraniach, jakie organizujemy na ten temat: 

najbliższe odbędą się 5 lutego w Tczewie, 5 marca w Gdyni, a 23 marca w Pucku. 

Chcemy zrobić wszystko, aby żaden nauczyciel, dyrektor - nikt w szkole,  nie był sam w 

sytuacji naruszania jego godności osobistej.  

 

 

 

Komunikat ze spotkania w sprawie sytuacji pracowników likwidowanych 

szkół 
 

W dniu 31 marca 2004 roku w siedzibie „S” w Gdańsku odbyło się spotkanie z 

pracownikami – członkami „S” z gdańskich szkół i placówek przewidzianych do likwidacji w 

2004 roku, którego organizatorem była Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i 

Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 

 

Podczas spotkania: 

2. Przedstawiona została informacja o dalszych działaniach UM w Gdańsku związanych z 

planem restrukturyzacji sieci szkół – do decyzji Rady ma dojść 29 kwietnia br., projekty 

organizacyjne dyrektorzy szkół mają przedstawić do 10 maja br. (dyr. Krzysztof 

Mincewicz),  

 

3. Zapoznano się z ofertą w zakresie przekwalifikowań, uzyskiwania zasiłku (możliwość 

przez 6 miesięcy) Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku (p. Krystyna Kubiak – 302-

64-61, wew. 280), 

 

4. Od przedstawiciela ZUS uzyskano informacje o prawach emerytalnych tak dla 

nauczycieli jak i pracowników administracji i obsługi (p. Barbara Makowska: 30-78-

479), 

 

5. Od prawników Zarządu Regionu uzyskano wyjaśnienia dotyczące na przykład prawa do 

uzyskania sześciomiesięcznej odprawy zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela (wówczas 

bez możliwości ubiegania się o etat nauczycielski w Gdańsku), zasad przeniesienia 

służbowego w myśl art. 18 KN. 

 

6. Dyrektor Wojciech Dudziński (Zespół Szkół Elektrycznych – tel. 341-15-24), dyrektor 

Tadeusz Tapert (Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego – tel. 341-19-63) oraz 

kierownik Wojciech Szczepański (Państwowe Szkoły Budownictwa – 341-64-61) 

odpowiadali na pytania, dotyczące sposobu przejścia do nowej placówki (z 

zachowaniem prawa do korzystania z funduszu socjalnego, mieszkaniowego, dodatku 

motywacyjnego, kontynuacji staży awansowych). Dyrektorzy poinformowali, że będzie 

istniała możliwość stosunkowo większego zatrudnienia nauczycieli od przedmiotów 

zawodowych, 

 

7. Wskazywano na trudną sytuację przewidzianych do zwolnień pracowników 

administracji i obsługi (zgodnie z układem zbiorowym, na jeden oddział przypada 0,375 

etatu sprzątaczki), 

 



 24 

Bożena Brauer – przewodnicząca gdańskiej „S” oświatowej: 

 poinformowała o odpowiedzi wiceprezydenta Waldemara Nocnego, który 

informuje, że dyrektorzy do 15 kwietnia mają wykazać wszystkie potrzeby 

etatowe (sprawy kadrowe z ramienia Wydziału Edukacji Miasta Gdańska będzie 

koordynowała p. Grażyna Cierpisz – 323-67-22), 

 zaapelowała do władz miasta i dyrektorów szkół, aby środki na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli (odpis 1% od funduszu płac) w większym stopniu były 

kierowane na szkolenia, przekwalifikowania osób zagrożonych utratą pracy, 

 zobowiązała się do szczególnej pomocy przy ewentualnych zmianach w 

stosownych regulaminach funduszu socjalnego, premiowania, itd., 

 zaapelowała o szczególną wrażliwość w rozwiązywaniu problemów osób 

zagrożonych utratą pracy. 

 zapowiedziała konsekwentną obronę członków związku oraz kolejne spotkanie - 

już po ostatecznych decyzjach Rady Miasta Gdańska, tj. po 29 kwietnia br.. 

 

Bliższych informacji może udzielić Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej 

Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – Bożena Brauer: 341-21-18, 

email: bozenabrauer@wp.pl 

 

 

 

Wybrane stanowiska Walnego Zebrania Delegatów Sekcji (24 kwiecień 2004) 
 

 

a. Stanowisko w sprawie zapłaty za czas egzaminów i tzw. godzin majowych 

 
Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Regionu Gdańskiego domaga się  od Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Sportu przyjęcia 

takich rozwiązań systemowych (prawnych), które pozwolą na dodatkowe opłacenie nauczycieli 

biorących udział  w pracach  komisji maturalnych. 

Jednocześnie sprzeciwiamy się  regulacji finansowej za tę dodatkową pracę poprzez 

wykorzystanie środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny. 

WZD negatywnie ocenia zasadę tzw. uśredniania godzin w skali roku szkolnego 

(stosowaną przez niektóre organy prowadzące), ponieważ to nie z własnej winy, a na skutek 

wcześniejszego zakończenia edukacji przez klasy maturalne i odbywające praktyki zawodowe, 

nauczyciele nie mogą realizować swojego pensum godzin. 

 

Otrzymują: 

- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 

- Organy prowadzące w województwie pomorskim, 

- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, 

- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 

 

 

b. Stanowisko w sprawie przywrócenia godzin na zajęcia fakultatywne 

 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Regionu Gdańskiego zobowiązuje Prezydium Sekcji do wypracowania – między innymi w 

oparciu o opinie  Stowarzyszenia Dyrektorów i przedłożenia Sekcji Krajowej - stanowiska 

mailto:bozenabrauer@wp.pl
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dotyczącego przywrócenia zajęć fakultatywnych w ramach przewidzianych godzin etatowych, 

a nie godzin do dyspozycji dyrektora, w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka 

kończy się egzaminem maturalnym.  

 

 

c. Stanowisko w sprawie konkursowego trybu wyboru dyrektorów szkół 

 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Regionu Gdańskiego zwraca się do organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe o 

stosowanie jako stałej zasady trybu konkursowego przy wyborze dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych.  

Uważamy, że czas pięciu lat danej kadencji jest okresem wystarczającym na 

zrealizowanie założonych celów, sam zaś konkurs pozwala na przypomnienie i rozliczenie ze 

składanych obietnic. 

Jako patologiczne oceniamy sytuacje, gdy przez coraz częstsze odchodzenie od 

procedur konkursowych, ogłoszenie konkursu zaczyna odbierać się jako swoiste votum 

nieufności wobec dyrektora pełniącego tę funkcję, nie zaś jako jedną z podstawowych zasad 

demokracji.  

Otrzymują: 

- Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe w województwie pomorskim, 

- Pomorskie Kuratorium Oświaty, 

 

d. Stanowisko w sprawie problemów emerytalnych nauczycieli 

 

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 

Gdańskiego wyraża swoją dezaprobatę z powodu braku działań rządu, a w tym szczególnie 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, na rzecz doprowadzenia do takich zmian w ustawie 

o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników, które zapewniłyby możliwość skorzystania przez 

nauczycieli z przywileju wcześniejszego przejścia na emeryturę - także po 2006 roku. 

Przypominamy, że apelowaliśmy o to już przed rokiem. 

Jednocześnie zwracamy się o pełną realizację postanowień art. 53 Karty Nauczyciela,  

mówiącego  o corocznym 5% odpisie na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych 

nauczycieli. 

  

Otrzymują: 

- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 

- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 

- Organy prowadzące w województwie pomorskim, 

 

 

e. Stanowisko w sprawie naliczania funduszu socjalnego dla nauczycieli - emerytów 

 

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca 

się do Sekcji Krajowej o podjęcie pilnych rozmów w ramach Komisji Trójstronnej, w celu 

ustalenia jednolitych zasad realizacji odpisu dla nauczycieli-emerytów, zgodnie z art. 53 Karty 

Nauczyciela. 
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Rada krytycznie ocenia bałagan, jaki powstał na skutek zmiany naliczania odpisu od 

początku 2004 roku, Samorządy Terytorialne – na które spoczął ten nowy obowiązek - skarżą 

się, że: 

 

I. w subwencji nie otrzymały wystarczających - dodatkowych środków na to zadanie, 

 

II. odejście od zasady obecnego (stałego) zamieszkania na rzecz przypisania szkole, skąd 

przechodziło się na emeryturę, powoduje problemy szczególnie wtedy, gdy szkoła lub 

placówka uległa likwidacji lub nauczyciel-emeryt przeniósł się daleko od swego byłego 

miejsca pracy, 

 

III. brak jest uśrednionego naliczania wysokości emerytur – nie wszyscy godzą się na 

upublicznianie konkretnych kwot, jakie otrzymują, 

 

IV. brak jest wiedzy Kuratoriów o szczegółowym trybie „przypisywania” emerytów do nowych 

placówek, gdzie będą mogli korzystać ze świadczeń. 

 

V. brak jest rezerwy finansowej na korekty wynikające z błędów statystycznych. 

 

 Problemy te wymagają pilnego rozwiązania, aby nie doszło do likwidacji tego 

świadczenia. 

 

 

f. Program edukacyjny Sekcji 

 

WZD przyjęło także projekt programu edukacyjnego Sekcji, który stał się ważnym fragmentem 

programu, jaki Sekcja Krajowa przyjęła podczas swego Zjazdu w Łańcucie – 6 czerwca 2004 

roku. Całość dokumentu znajduje się na stronie internetowej Sekcji Krajowej: 

www.solidarnosc.prv.pl 

  

 

 

 

 

Oferta szkoleń 
 

 

Oferta szkoleń dla nauczycieli województwa pomorskiego organizowanych przez Instytut 

Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” Filia Nr 3 w Gdańsku w roku szkolnym 2004/2005 

 

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej 
koszt kursu: 1200 zł, dla członków związku NSZZ „Solidarność” 1000 zł 

termin realizacji: październik 2004 – kwiecień 2005 

zgłoszenia do 15 września 2004 r. 

 

Pozyskiwanie funduszy dla szkół i placówek w ramach Europejskich Funduszy Społecznych 

koszt szkolenia: 120 zł 

termin realizacji: wrzesień – październik 2004 r. 

zgłoszenia do 20 sierpnia 2004 r. 

http://www.solidarnosc.prv.pl/
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Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole 
szkolenie rad pedagogicznych w wybranych zagadnieniach 

zgłoszenia w ciągu trwania roku szkolnego, realizacja w ciągu 14 dni od zgłoszenia  

 

Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły/placówki 
koszt uzależniony od ilości zgłoszeń 

termin realizacji: luty –maj 2005 r.  

zgłoszenia do 30 listopada 2004 r. 

 

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru 

pedagogicznego 
koszt uzależniony od ilości zgłoszeń 

termin realizacji: luty-czerwiec 2005 r. 

zgłoszenia do 30 listopada 2004 r. 

 

Zgłoszenia z podaniem danych osobowych, miejsca zatrudnienia oraz adresu i telefonu 

kontaktowego proszę kierować na adres: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, tel/fax 

308-42-59, email idn3@wp.pl  

 

 

Awans zawodowy, szkolenia związkowe, SIP 
 

Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych ws. awansu zawodowego (ekspert 

Elżbieta Śliwińska), jak również szkoleń wyjazdowych w tym zakresie. Zainteresowani 

członkowie „S powinni kontaktować się z Sekcją za pośrednictwem przewodniczących 

macierzystych Komisji Międzyzakładowych. 

   

Struktury „S” mogą również korzystać z oferty szkoleniowej, które organizuje Zarząd 

Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Szkolenia kilkudniowe lub jednodniowe dotyczą 

między innymi: 

 prawa pracy i prawa związkowego, 

 technik negocjacji, 

 zawierania układów zbiorowych, 

 prowadzenia księgowości i finansów związkowych, 

 zasad funkcjonowania komisji rewizyjnych,  

Co ważne, ustaliliśmy cały ich cykl nastawiony na prezentację problematyki 

oświatowej. Szkolenia prowadzą Irena Jenda i Tadeusz Grubich z Działu Szkoleń Zarządu 

Regionu – tel. 308-42-76 www.solidarnosc.gda.pl/dzial_szkolen.htm oraz Barbara Kamińska 

(członek Prezydium Sekcji). 

 

Istnieje możliwość korzystania ze szkoleń dla inspektorów SIP – tak kursów 

podstawowych (oferta stosunkowo tania), jak i okresowych zebrań uzupełniających wiedzę w 

zakresie społecznej inspekcji pracy. Zadanie to z ramienia Prezydium Zarządu Regionu 

koordynuje Stefan Gawroński – tel. 301-88-54, 0-502-172-280. 

 

 

 

 

mailto:idn3@wp.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/dzial_szkolen.htm
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Fundusz stypendialny   
 

 „Solidarność to wyrównywanie szans edukacyjnych” 

 

W grudniu 2003 roku nastąpiło rozstrzygniecie pierwszej edycji rozdziału środków z 

Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Przypominamy, że w maju 2003 roku delegaci 

Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność’ w naszym regionie przyjęli „Apel” do 

Zarządu Regionu Gdańskiego, w sprawie utworzenia regionalnego funduszu stypendialnego. 

Miał on być skierowany dla zdolnych uczniów uczących się w szkołach średnich, szczególnie z 

rodzin członków NSZZ „Solidarność” znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W celu 

realizacji tej inicjatywy Prezydium Sekcji upoważniło Wojciecha Książka i Krystynę Bojahr do 

opracowanie konkretnego projektu i podjęcia próby pozyskania pierwszych środków 

finansowych. Sama Sekcja na to zadanie zadeklarowała 1.500 zł, oświatowe Komisje 

Międzyzakładowe także. Deklaracje zaczęły też składać osoby indywidualne, gdzie próg 

podstawowy ustalony został na poziomie 100 zł. Aby w większym stopniu dotrzeć do innych 

zakładów pracy, do współpracy poprosiliśmy wiceprzewodniczącego i skarbnika Zarządu 

Regionu – Ryszarda Dubielę.  

W myśl przyjętych postanowień (tekst regulaminu w drukujemy obok), zadania 

wykonawcze koordynuje Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 

Gdańskiego. Przypominamy, że główne kryteria to wykazane uzdolnienia, średnia minimum 

4,00 i co najmniej dobra ocena z zachowania, wykazane dodatkowe zainteresowania, trudna 

sytuacja finansowa rodziny (średnio od ok. 200 do ok. 450 zł miesięcznie na osobę w rodzinie), 

nie pobieranie innych stypendiów. Potrzebna była też rekomendacja wychowawcy klasy, 

wybranej struktury NSZZ „Solidarność”.  

 22 grudnia 2003 roku zostały wręczone pierwsze stypendia z Funduszu Stypendialnego 

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Otrzymało je - między innymi z rąk ks. arcybiskupa 

Tadeusza Gocłowskiego, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Janusza 

Śniadka i przewodniczącego Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S” Krzysztofa Dośli - 22 uczniów ze 

szkół podstawowych (1), gimnazjów (8) i szkół ponadgimnazjalnych (13 – w tym jedno jako 

zapomoga losowa). Stypendia wyniosły od 700 do 900 zł, wypłacane raz na rok. Na tegoroczny 

fundusz - ok. 17 tys. zł - złożyły się darowizny firm, struktur związkowych, składek 

prywatnych. Dużym wsparciem było osobiste zainteresowanie się tą sprawą przez Mariana 

Krzaklewskiego, prezesa Stowarzyszenia „Solidarni ze Stocznią Gdańską”, dzięki czemu 

sfinansowane zostały stypendia dla uczniów spełniających kryteria, a których rodziny związane 

były lub są ze Stocznią Gdańską. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy Darczyńcy, którzy 

zostali uhonorowani specjalnym dyplomami. Po części uroczystej osoby wyróżnione poszły 

złożyć kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców oraz odwiedzić wystawę „Drogi do 

Wolności”, która znajduje się na terenie słynnej Hali BHP, gdzie w 1980 roku podpisywano 

Porozumienia Sierpniowe oraz gdzie powstawała „Solidarność”. 
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Następne edycje będą rozstrzygane przy okazji kolejnych obchodów Sierpnia ‘1980. 

Planujemy także okresowe spotkania ze stypendystami.  Ten Fundusz ma nieść nadzieję, ma 

pokazywać, że „Solidarność” była, jest, będzie blisko problemów Ludzi. Nie ma zaś dzisiaj 

lepszej inwestycji w przyszłość, jak dobra edukacja.   

 

 

Regulamin Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” przy Zarządzie 

Regionu Gdańskiego: 
 

1. Przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” powołuje się Fundusz 

Stypendialny im. NSZZ „Solidarność”.  

2. Celem utworzenia „Funduszu” jest pomoc w uzyskaniu wysokiego poziomu 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych przez młodzież z niezamożnych rodzin. 

3. Za realizację zadań organizacyjnych związanych z „Funduszem” odpowiedzialna jest 

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego: Gdańsk, ul. 

Wały Piastowskie 24, pod. 118, tel: 308-44-22, tel./fax 305-71-72), email: 

wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl  

4. Środki gromadzone na koncie „Funduszu” pochodzą z darowizn przekazywanych przez 

różne struktury NSZZ „Solidarność”, a także zapisów, darowizn, dobrowolnych wpłat 

osób fizycznych i prawnych, ze zbiórek publicznych. Środki niewykorzystane w danym 

roku - przechodzą na rok następny. Są one gromadzone na subkoncie Zarządu Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: ING Bank Śląski 36 1050 1764 1000 0022 7682 

4147 z dopiskiem: „Fundusz Stypendialny”.   

5. Do czasu zmian w regulaminie - środki z „Funduszu” są przede wszystkim  

przeznaczone dla uczniów, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych (liceów 

ogólnokształcących, profilowanych, techników - w systemie dziennym), nie 

korzystających w danym roku szkolnym z innej formy pomocy stypendialnej. 

6. Pierwszeństwo w otrzymaniu środków z „Funduszu” ma uczeń, którego jeden z 

rodziców (lub opiekunów prawnych) jest członkiem NSZZ „Solidarność” a miejscem 

jego stałego zamieszkania jest teren województwa pomorskiego. 

7. Decydujący wpływ w przyznaniu środków z „Funduszu” będą miały: 

a. wyraźnie ukierunkowane uzdolnienia: naukowe, artystyczne, sportowe 

– poświadczone bardzo dobrymi ocenami w tej dziedzinie na 

świadectwie szkolnym i innymi osiągnięciami, 

b. osiągane wyniki nauczania (średnia – nie mniejsza niż 4,0 oraz co 

najmniej dobra ocena z zachowania), 

c. trudna sytuacja materialna ucznia, 

d. wykazane konkretne potrzeby (koszty dojazdu, zakup podręczników, 

pomocy naukowych, finansowanie kosztów zakwaterowania i 

wyżywienia), 

8. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium musi: wypełnić ankietę-wniosek oraz 

złożyć kopię świadectwa ukończenia klasy w bieżącym roku. 

9. Ankietę potwierdzającą trudne warunki materialne i potrzeby ucznia wypełniają także:  

a. Rodzice/opiekunowie prawni,  

b. wychowawca klasy,  

c. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, wywiązująca się ze 

statutowych zadań związku, do której należy jeden z rodziców,  

d. ew. inne rekomendacje; np. Oddziału Zarządu Regionu, Sekcji 

branżowej, instytucji kulturalnych lub sportowych.  

mailto:wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl
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10. Decyzje o podziale i przyznaniu środków podejmuje kapituła „Funduszu” w składzie: 

Wojciech Książek (przewodniczący Kapituły),  

Krystyna Bojahr,  

Ryszard Dubiela.  

11. Prawo zgłaszania propozycji zmian do regulaminu mają wszyscy darczyńcy Funduszu. 

12.  Docelowo stypendia będą przyznawane podczas obchodów kolejnych rocznic Sierpnia 

’80.  

13. Stypendia będą wypłacane jednorazowo (w gotówce lub w formie rzeczowej), w 

wysokości ustalanej corocznie przez kapitułę Funduszu. W 2003 roku średnie 

stypendium będzie wynosiło około 1000 zł brutto. 

14. Wypełnioną ankietę wraz z załącznikami należy przesłać (złożyć) na adres: Sekcja 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, 80-855 Gdańsk, 

ul. Wały Piastowskie 24, pok. 118, z dopiskiem na kopercie: „Stypendium”, do 

dnia 31 lipca danego roku.   
 

 

Przyznane stypendia (grudzień 2003 rok) 
 

1. Derengowski Przemysław - uczeń kl. III Gimnazjum nr 16, zamieszkały w Gdańsku. 

Znakomite oceny, zainteresowania: laureat konkursu historycznego, zawodów 

lekkoatletycznych i pływackich, poparcie: Maria Kalarenko – wychowawca,  Komisja 

Zakładowa NSZZ „Solidarność” Elektrociepłowni Gdańsk, 

 

2. Gołaszewski Jan - uczeń IV kl. Technikum Łączności, zam. Gdańsk, bardzo dobre 

oceny - świadectwa z czerwonym paskiem, laureat konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, 

uczestnik olimpiady wiedzy technicznej, jest wolontariuszem pomagającym osobom 

niewidomym, poparcie: Halina Przybyłowska – wychowawca, KM „S” oświatowa w 

Gdańsku, 

 

3. Hetmańska Paulina - uczennica  I kl. LO, zam. Wąglikowice k. Kościerzyny, bardzo  

dobre wyniki – listy gratulacyjne, zainteresowanie informatyką, poparcie: Cyprian 

Zalewski – wychowawca, KZ ”S” przy Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego 

oraz Józef Rymsza – kier. Oddziału „S” w Kościerzynie, 

 

4. Komkowska Czesława - uczennica II kl. LO Żukowo, zam. Pępowo; zainteresowanie 

malarskie, poparcie: Brygida Treder - wychowawca, KM „S” oświatowa w Żukowie, 

 

5. Kulczycki Jarosław - uczeń I kl. Szkoły  Policealnej nr 2, Gdańsk, dobre wyniki w 

nauce, poparcie: KM ”S” Stoczni Gdańskiej, 

 

6. Mielewczyk Dominik - uczeń I kl. Liceum Profilowanego w Sierakowicach; zam. 

Paczewo; główne zainteresowania – matematyka i informatyka, poparcie: Marta 

Kaczmarek-Byczkowska – wychowawca, KM ”S” Stoczni Północnej Gdańsk, 

 

7. Muszyński Grzegorz - uczeń II kl. Technikum Transportowego; zam. Tczew; b. dobre 

noty w nauce, uczestnik konkursów matematycznych,  poparcie: A. Kubelska – 

wychowawca, KZ ”S” Metrix Tczew,  

 

8. Polaszek Krzysztof - uczeń III kl. Gimnazjum nr 5; zam. Gdynia, b. dobre wyniki w 

nauce (informatyka, matematyka, język angielski), ćwiczy pływanie, poparcie; Teresa 
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Kofluk – wychowawca, KZ „S” w WAW Gdynia, Krystyna Mielnik – kier. oddziału 

„S” ZRG w Gdyni, 

 

9. Ptaszek Kacper - uczeń III kl. Gimnazjum w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku, 

zam. Gdańsk, b. dobre wyniki w nauce – średnia 5,6, gra w szachy, udziela się w 

świetlicy CARITASU, poparcie: dyr. Bogusław Szumichora – dyrektor ZSzŁ., KM „S” 

oświatowa w Gdańsku, 

 

10. Rejmak Aleksandra - uczennica I kl. LO nr 1 w Lęborku,  zam. Wicko, znakomite 

wyniki w nauce, średnia ocen po gimnazjum: 5,38, zainteresowania matematyczno-

chemiczne, Poparcie: Beata Majko – wychowawca, KM „S” oświatowa w Lęborku, 

 

11. i 12. Sobuś Piotr - uczeń II kl. Gimnazjum Społecznego; zam. Gdańsk, b. dobre wyniki 

w nauce, zainteresowania matematyczno-informatyczne (wyróżnienie w 

międzynarodowym konkursie: Kangur Matematyczny), poparcie: Małgorzata Kilian – 

wychowawca, Koło „S” przy Szkole Podstawowej Specjalistycznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej oraz Sobuś Jan - uczeń III kl. Gimnazjum Społecznego w Gdańsku; zam. 

Gdańsk, wybitne wyniki w nauce (14 ocen celujących na świadectwie po II klasie - 

średnia 6,0), uzdolnienia matematyczne (laureat konkursu matematycznego: Kangur 

Matematyczny), poparcie: Katarzyna Kotarska – wychowawca, Koło „S” przy Szkole 

Podstawowej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej,  

 

13. Sokołowski Jan - uczeń I kl. LO nr 4 w Gdańsku-Nowy Port, zam. Gdańsk; dobre 

wyniki w nauce, rekomendacja: KZ NSZZ „S” przy Zarządzie Regionu Gdańskiego, 

 

14. Stolc Piotr - uczeń IV kl. Technikum Łączności w Gdańsku; zam. Starogard Gd., dobre 

wyniki w nauce, poparcie: St. Przybijańska - wychowawca, KZ „S” Straży Pożarnej 

Starogard Gd. oraz KM „S” oświatowa w Gdańsku,  

 

15. Tessen – Węsierska Agnieszka - uczennica IV kl. LO; zam. Tczew, zainteresowanie: 

języki obce – kursy korespondencyjne, poparcie: Ewa Buczak – wychowawca, KM „S” 

Stoczni Gdańskiej, 

 

16. Wiśniewska Karolina - uczennica IV kl. Liceum Muzycznego Gdańsk, zam. Trąbki 

Wielkie, b. dobre wyniki w nauce, klasa fortepianu, członek chóru, , poparcie – G. 

Trybułowska – wychowawca, KM ”S” oświatowa w Pruszczu Gd., 

 

17. i 18. Wiśniewska Zofia - uczennica II kl. Gimnazjum, zam. Krokowa, b. dobre oceny: 

średnia - 5,15, zainteresowanie matematyką, jeździ do szkoły muzycznej (obój), śpiewa 

w Scholi Parafialnej, poparcie: Celina Schulz – wychowawca, KM „S” oświatowa w 

Pucku oraz Wiśniewska Zuzanna - uczennica VI kl. Szkoły Podstawowej, zam. 

Krokowa, b. dobre wyniki w nauce, zainteresowania : matematyka i muzyka (jeździ do 

szkoły muzycznej w Pucku - skrzypce), poparcie: M. Bergmann – wychowawca,  KM 

„S” oświatowa w Pucku, 

 

19. Wydrowski Piotr - uczeń III kl. Gimnazjum nr 1, zam. Pruszcz Gd., dobre wyniki w 

nauce, interesuje się informatyką, trenuje koszykówkę, poparcie: Marzena Miś – 

wychowawca, KM „S” przy Prasie Bałtyckiej,  
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20. Zakrocka Anna - uczennica III kl. Gimnazjum nr 8 przy ZSzŁączności, zam.Gdańsk, 

choruje na cukrzycę i jaskrę, znakomite oceny – średnia 5,5, finalistka wojewódzkich 

edycji konkursów chemicznego, fizycznego, matematycznego, poparcie: Katarzyna 

Olejnik – wychowawca, Barbara Brzozowska – pedagog, KM „S” Stoczni Gdańskiej,  

 

21. Zawalich Małgorzata - uczennica IV kl. II LO; zam. Gdańsk, znakomite wyniki - 

świadectwa z wyróżnieniem, zainteresowania językowe i biologiczne, poparcie: M. 

Mikołajczyk – wychowawca, KM ”S” oświatowa w Gdańsku, 

 

oraz zapomoga losowa z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny - 

Bańkowska Małgorzata - uczennica IV kl. LO nr XIII, zam. Gdańsk, poparcie: KM „S” 

Stoczni Gdańskiej, 

 

Uwaga: w przypadku rodzeństwa: Jana i Piotra Sobusiów oraz Zofii i Zuzanny Wiśniewskich 

jedno stypendium przeznano na dwie osoby. 

 

 

Wykaz Darczyńców Funduszu Stypendialnego - 2003 rok 
 

 Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,  

 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,  

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Morskiego Instytutu 

Rybackiego w Gdyni,  

 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Chińsko – Polskie Towarzystwo 

Okrętowe S.A. w Gdyni,  

 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Północnej w Gdańsku,  

 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Gdańskiej, 

 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” EATON-TRUCK-COMPONENTS 

S.A. w Tczewie,  

 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. 

marszałka Józefa Piłsudskiego,  

 GPRD Skanska - Gdańsk, 

 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PKN Orlen w Gdańsku,  

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Zakłady Farmaceutyczne 

POLPHARMA - Starogard Gd.,  

 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Okręgowym Przedsiębiorstwie 

Energetyki Cieplnej sp. z  o.o. w Gdyni,  

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” RADMOR S.A. w Gdyni,  

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Szkół Artystycznych 

Wybrzeża - Gdańsk,  

 Stowarzyszenie „Solidarni ze Stocznią Gdańską”,  

 Grupa „Lotos”,  

 Spółka „Akwen” - Gdańsk,  

 Agencja Artystyczna „Malina” - Łódź,  

 Redakcja „Magazynu” ZR - Gdańsk,   

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania w Chojnicach,  

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania w Gdańsku,  
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 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania w Gdyni, 

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania w Kartuzach,  

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania w Kościerzynie,  

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania w Lęborku,  

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania w Przywidzu, 

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania w Pruszczu Gdańskim,  

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania w Pucku,  

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania w Rumi,  

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania w Tczewie,  

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania w Żukowie   

 oraz sponsorzy indywidualni:  

Krystyna Bojahr  

Bożena Brauer,  

Ryszard Dubiela, 

Teresa Hoppe, 

Elżbieta Andrzej Kieszkowie, 

Maria Koman, 

Wojciech Książek,  

Stefan Kubowicz, 

Jan Kulas, 

Małgorzata i Ryszard Kuźmowie,  

Barbara Markiewicz,  

Gabriela i Jerzy Martyńscy. 

 

 

Apel o wpłaty 
 

Apelujemy o pomoc w zbiórce pieniędzy na Fundusz Stypendialny. Rozstrzygnięcia 

jego kolejnych edycji będzie następowało podczas kolejnych obchodów rocznic Sierpnia ’80. 

Na jego pełną realizację potrzeba co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlatego liczy się 

każda wpłata. Planujemy przyznawanie specjalnych wyróżnień i działań promocyjnych dla 

Darczyńców - tak osób prywatnych jak i instytucji, organizacji, zakładów pracy. 

Przypominamy, że zgodnie z załączonym „Regulaminem” środki należy przesyłać na konto: 

ING Bank Śląski 36 1050 1764 1000 0022 7682 4147 z dopiskiem: „Fundusz Stypendialny”. 

Za realizację zadań organizacyjnych związanych z „Funduszem” odpowiedzialna jest Sekcja 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego: Gdańsk, ul. Wały 

Piastowskie 24, pok. 118, tel: 308-44-22, tel./fax 305-71-72), email: 

wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl  

 

mailto:wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl
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Uwaga: Całość aktualnych informacji o Funduszu znajduje się na stronie internetowej: 

www.solidarnosc.gda.pl 

 

 

 

 

 

Konkurs „Samorząd przyjazny oświacie” 
 

24 kwietnia 2004 roku w Gdańsku ogłoszono wyniki pierwszej edycji Konkursu „Samorząd 

przyjazny oświacie”. Organizatorem Konkursu jest Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” Regionu Gdańskiego we współpracy z Sejmikiem Województwa Pomorskiego i 

Pomorskim Kuratorium Oświaty. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: prof. dr hab. Brunon 

Synak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jerzy Ochotny - Pomorski 

Wicekurator Oświaty oraz Wojciech Książek - Przewodniczący Sekcji i Kapituły. 

 

Celem Konkursu jest między innymi: 

 uzyskanie informacji o środkach finansowych przeznaczanych przez samorządy na 

różne zadania edukacyjne, ofercie dla przedszkolaków, uczniów niepełnosprawnych, 

zajęcia pozalekcyjne, systemach pomocy materialnej (dożywianie, stypendia), 

liczebności klas, dodatkach dla nauczycieli, zatrudnianiu kadry specjalistycznej, 

 wypracowywanie zasad współpracy samorządów z partnerami społecznymi, w tym ze 

związkami zawodowymi; miedzy innymi przez wymianę informacji o działaniach na 

rzecz oświaty, 

 opracowanie publikacji, wniosków, które mogą być wykorzystywane w opracowywaniu 

zasad polityki edukacyjnej. 

 

Ogłoszenie Konkursu, które formalnie nastąpiło 31 stycznia 2004 roku, poprzedziło kilka 

miesięcy spotkań, konsultacji z samorządami zasad regulaminowych, ustalania zestawu pytań 

Konkursu.  

Ostatecznie w Konkursie wzięło udział około pięćdziesięciu samorządów z terenu woj. 

pomorskiego. Ze względów regulaminowych do finału zostało zakwalifikowanych 42 

samorządy, w tym: gminy wiejskie (17), miasta (10), miasta i gminy (5), miasta na prawach 

powiatu (3), powiaty (7).  

Laureatami I edycji konkursu zostały: 

a. Kategoria - gminy wiejskie:                      Gmina Zblewo,  

b. Kategoria - gminy miejskie:                      Miasto Władysławowo,  

c. Kategoria - gminy miejsko-wiejskie:         Miasto i Gmina Prabuty, 

d. Kategoria - miasta na prawach powiatu:  Miasto Gdynia, 

e. Kategoria - powiaty:                                  Powiat Człuchowski.  

 

Na wysoką ocenę w opinii Kapituły zasługiwały: 

 

Gmina Zblewo: prowadzenie w przedszkolach zajęć logopedycznych, z rytmiki, nauki 

języków obcych, organizacja zajęć informatycznych w czasie ferii, wyjazdów na basen w 

ramach programu „Powszechna nauka pływania”, współpraca z nadleśnictwem w ramach 

programu „Edukacja leśna”, integrowanie osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie 

„Pogoda”, dobra współpraca ze związkami zawodowymi, 

 

http://www.solidarnosc.gda.pl/
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Miasto Władysławowo: przeznaczanie wysokich nakładów na edukację, uwzględnianie 

wyników egzaminów po gimnazjum w przydziale środków na organizację zajęć dodatkowych 

(wyrównawczych), organizacja stałych zajęć na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w 

Cetniewie (w tym nauka pływania), wspieranie różnych form edukacji regionalnej, w tym 

organizacja zajęć z nauki języka kaszubskiego oraz zajęć żeglarskich, 

 

Miasto i Gmina Prabuty: przeznaczanie dużych środków własnych na różne zadania 

oświatowe (15%), w tym stosunkowo wysokie dodatki płacowe dla nauczycieli, zapewnienie 

dożywiania dla wszystkich dzieci ze szkół wiejskich, ciekawa oferta przedszkolna, oddziały 

klasowe które zazwyczaj nie przekraczają 24 – 26 uczniów w klasach, 

 

Miasto Gdynia: duże środki własne przekazywane na oświatę (17%) - w tym na wysoki 

poziom dodatków płacowych: motywacyjnych, funkcyjnych, za doradztwo metodyczne (600 

zł), za prowadzenie klas dwujęzycznych, ciekawy (grantowy) system przyznawania znaczących 

środków na zajęcia dodatkowe, uwzględnianie wyników sprawdzianów i egzaminów 

zewnętrznych w określaniu zadań szkół, powszechne nauczanie języka angielskiego od III 

klasy szkoły podstawowej, dobrze oceniana współpraca ze związkami zawodowymi,   

 

Powiat Człuchowski: duże środki na inwestycje oświatowe, wysokie dodatki płacowe dla 

nauczycieli, znacząca pomoc finansowa  przeznaczana na system dożywania uczniów (łącznie 

630 tys. zł), zatrudnianie psychologów, logopedów, doradców zawodowych, wspieranie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych,  

 

Pozostałe samorządy, które weszły do finału Konkursu otrzymały dyplomy – 

wyróżnienia, w których wymienia się ich konkretne osiągnięcia (szczegóły przedstawia 

protokół pokonkursowy). Są to: 

 

a. Kategoria - gminy wiejskie: Wejherowo, Gniewino, Lichnowy, Puck, Lubichowo, 

Kosakowo, Krokowa, Kaliska, Luzino, Tuchomie, Kobylnica, Subkowy, Chmielno, Nowa 

Karczma, Potegowo, Koczała, 

 

b. Kategoria - gminy miejskie:  Kwidzyn, Kościerzyna, Rumia, Tczew, Jastarnia, Lębork, 

Starogard Gdański, Wejherowo, Człuchów,  
 

c. Kategoria - gminy miejsko-wiejskie: Żukowo, Pelplin, Skarszewy, Kępice, 

 

d. Kategoria - miasta na prawach powiatu:  Gdańsk, Słupsk, 

 

e. Kategoria - powiaty:  Powiat Lęborski, Powiat Kwidzyński, Powiat Pucki, Powiat 

Starogradzki, Powiat Tczewski, Powiat Malborski.  
 

W opinii członków Kapituły Konkursu „Ankiety” w udokumentowany sposób pokazują, 

jak wiele dobrego dzieje się w sprawach oświatowych, jak potrzebna jest szersza refleksja i 

pomoc samorządom w tym zakresie.  

 

Przygotowywana jest odrębna publikacja podsumowująca I edycję. Czekamy na zgłaszanie 

uwag, propozycji przed ogłoszeniem drugiej edycji. Ankiety są do wglądu w siedzibie Sekcji, 

całość dokumentów )Protokół pokonkursowy, Regulamin Konkursu i wzór „Ankiety”) znajduje 

się na stronie internetowej: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata.htm 

 

http://www.solidarnosc.gda.pl/oswiata.htm
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Oferta zajęć dla młodzieży( Jak znaleźć się na rynku pracy? Sierpień 1980) 
 

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oferuje (bezpłatnie) przeprowadzenie 

zajęć w szkołach lub w siedzibie „S” w Gdańsku dla grup młodzieży na temat: 

 

I. Jak znaleźć się na rynku pracy, co powinna zawierać umowa o pracę, jakie uprawnienia i 

obowiązki pracownicze przewiduje Kodeks Pracy – zagadnienia te będą przedstawiane zgodnie 

z zawartością podstawy programowej dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” oraz 

„Wiedzy o społeczeństwie” (zainteresowanych dyrektorów, nauczycieli prosimy o kontakt z 

członkiem Prezydium ZR – Stefanem Gawrońskim: 301-88-54, 0-502-172-280, email: 

prezydium@solidarnosc.gda.pl ) 

 

II. Poznania faktów z okresu Sierpnia 1980 roku, z okresu stanu wojennego, strajków z 1988 

roku (zainteresowanych dyrektorów, nauczycieli prosimy o kontakt z pracownikiem ZR – 

Bogusławem Gołąbem: 308-43-52, 308-43-05) 

 

 

 

Zaproszenie na wystawę „Drogi do Wolności” 
 

 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości zwiedzenia z grupami uczniowskimi stałej, 

multimedialnej wystawy: „Drogi do Wolności” - odległej o ok. 300 m od siedziby Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność”. Wystawa prezentuje okres 1944 –1989, z położeniem 

szczególnego nacisku  na okres powstania Solidarności oraz stanu wojennego. Ekspozycja  

ilustruje czas zawierania Porozumień Sierpniowych z 1980 roku.  Zawiera krótkie, poruszające 

filmy, slajdy, eksponaty oraz  prezentacje komputerowe. 

 

Wystawa znajduje się w historycznej Sali BHP ( po prawej stronie Bramy nr II i 

Pomnika Poległych Stoczniowców). Czynna 10.00 – 17.00. ( oprócz poniedziałków). 

Informacje szczegółowe: www.fcs.org.pl Tel. 769-20-24, e-mail: d.kobzdej@fcs.org.pl  

Zachęcamy do skorzystania z oferty, która może pomóc w wzbogaceniu wiedzy, 

osobowości, poczucia polskiej tożsamości przez młodzież.   

 

 

 

Przystąp do „S” 
 

Zachęcamy do wstępowania do NSZZ „Solidarność”. Wiele jest bowiem problemów – 

także w oświacie – które wspólnie łatwiej nam będzie rozwiązać. Można skorzystać z pomocy 

różnych prawników, osób przygotowanych do negocjacji, do obrony ludzi krzywdzonych, 

poddawanych mobbingowi, zagrożonych utratą pracy. Deklaracje członkowskie można 

otrzymać w siedzibach komisji zakładowych (ich wykaz i adresy podajemy w Informatorze i na 

stronie internetowej) lub w siedzibie Sekcji w Gdańsku. 

Prosimy także o wymianę różnych uwag osobiście, listownie, telefonicznie, pocztą 

elektroniczną (w sytuacjach szczególnych gwarantujemy poufność). 

mailto:prezydium@solidarnosc.gda.pl
http://www.fcs.org.pl/
mailto:d.kobzdej@fcs.org.pl
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Patrz: strona internetowa 
 

Zachęcamy do zapoznawania się z informacjami, jakie podajemy na bieżąco na stronie 

internetowej naszej Sekcji: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata.htm Znajduje się tam między 

innymi: 

 przykładowy projekt regulaminu organu prowadzącego ws. rozdziału środków na 

wspieranie doskonalenia zawodowego, 

 wybrane kompetencje Komisji Zakładowych i Kół, 

 komunikaty z rozmów z Kuratorium,  

 szczegóły dotyczące różnych konferencji i podejmowanych decyzji.  

Zachęcamy także do odwiedzin strony internetowej Sekcji Krajowej: 

www.oswiata.solidarnosc.prv.pl Znajduje się tam między innymi pełny projekt edukacyjny 

Sekcji i inne uchwały i stanowiska Sekcji, a także strony Zarządu Regionu Gdańskiego: 

www.solidarnosc.gda.pl .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solidarnosc.gda.pl/oswiata.htm
http://www.oswiata.solidarnosc.prv.pl/
http://www.solidarnosc.gda.pl/
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Oferta Wydawnictwa Instytutu Promocji Nauczycieli „Solidarność”: 
 

Nowości: 
 

Ustawa Karta Nauczyciela (stan prawny na dzień 15 lipca 2004) - 8 zł 

Kodeks Pracy i inne ustawy (stan prawny na dzień 1, 01, 2004) -  

Ustawa o systemie oświaty (stan prawny na dzień 1 lipca 2003) -  

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – poradnik i podstawowe 

przepisy prawa -  

Nauczyciel a problemy wychowawcze w gimnazjach -  

 

W sprzedaży są także:    

Z serii: „Młodzież i przemoc”:   

1. Awans zawodowy nauczycieli – cz.1, 2, 3.   

2. ABC związkowe dla przewodniczących – poradnik   

3. Poradnik doskonalenia zawodowego nauczycieli   

    

         5. Rząd, Samorząd i NSZZ Solidarność przeciw przemocy cz.1 i 2 – zeszyt nr 3 i nr 9   

6. Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole– zeszyt nr 4   

7. Narkomania – diagnoza, interwencja, profilaktyka – zeszyt nr 5   

8. Agresja i przemoc w realiach współczesnej szkoły – refleksje praktyków – zeszyt nr 6   

9. Ochrona szkoły przed sektami i psychomanipulacją – zeszyt nr 10   

10. Krystyna Kmiecik-Baran – „Bez zgody na przemoc – w szkole i pracy”   

    

   

12. „Polskie drogi do niepodległości” – kaseta video   

13. Niepełnosprawność intelektualna to nie wyrok – poradnik dla nauczycieli i rodziców   

17. Vademecum „Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych”   

18. NSZZ „Solidarność” a integracja Polski z Unią Europejską   

19. G.Gryszkiewicz, A.Mazur - "Gramatyka na wesoło"   

 

Z serii: "Wymowa polska" 
  

20. Warsztat teatralny dla dzieci – Wymowa głosek – zabawy i ćwiczenia- cz.I   

21. Warsztat teatralny dla dzieci – Elementy wypowiedzi – zabawy i ćwiczenia - cz.II   

22. Warsztat teatralny dla dzieci – Praca z tekstem – inscenizacja wiersza - cz.III   

23. 
Warsztat teatralny dla dzieci – Praca ze scenariuszem – Widowiska na uroczystości szkolne - 

cz.IV 
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Zamówienia należy kierować do biura IPN „S”,  ul.Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,                           

fax (...58)308-42-59  

E-mail: instytutpromnaucz@solidarnosc.org.pl 

Sprzedaż gotówkowa w biurze IPN IIIp .pok. 329  lub kiosku „Akwen“(parter przy wejściu 

do budynku „S” w Gdańsku) 

  

 

 

 

„Przegląd Oświatowy” – 
to ogólnopolski dwutygodnik pracowników oświaty i wychowania 

Zadbajmy o to, aby był dostępny w każdej placówce 

Zamawiać można w siedzibie Redakcji: Wały Piastowskie 24, pok. 335, 80-855 Gdańsk 

Tel./fax 308-43-49, e-mail: przeglad.osw@wp.pl   www.vulcan.edu.pl/przegladoswiatowy/ 

mailto:instytutpromnaucz@solidarnosc.org.pl
mailto:przeglad.osw@wp.pl
http://www.vulcan.edu.pl/przegladoswiatowy/

