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Pan Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud 
 

 
Szanowny Panie Wójcie, 

 

W imieniu Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

w Gdańsku wyrażamy swoje zaskoczenie decyzjami władz Gminy w sprawie: 

 

1/ Wypłacania nauczycielom jedynie pensji zasadniczych (bez wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe) w trakcie obecnej epidemii i bardzo pracochłonnego nauczania zdalnego, w tym 

edukacji on-line. Jest to sprzeczne z opiniami tak radców prawnych NSZZ „Solidarność”, jak 

i Ministerstwa Edukacji Narodowej; 

 

2/ Daleko idących ograniczeń w planach zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 

(szczególnie w odniesieniu do pracy świetlic szkolnych, pracy psychologa), wprowadzanie  

niekorzystnych zmian w projektach arkuszy organizacyjnych szkół już po wyrażeniu opinii związków 

zawodowych; 

 

3/ Braku odpowiedzi na pismo KM Wejherowo z dn. 6 maja br. skierowane do dyrektorów 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych ws. wynagrodzeń w czasie epidemii. 

 

W tej sytuacji apelujemy o niezwłoczne podjęcie rozmów z władzami Komisji 

Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Wejherowie, 

która swym terenem działania obejmuje szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Wójta 

Gminy Szemud. 

 

 W razie braku realizacji zgłaszanych postulatów, Sekcja w ciągu najbliższych dni udzieli 

wsparcia takim działaniom jak: 

- pomoc prawna w wystąpieniu z roszczeniami płacowymi do Sądu Pracy, 

- wystąpienie ze skargą do Pomorskiego Kuratora Oświaty na ograniczenie zadań edukacyjnych, 

które są ustawowym obowiązkiem gminy, 

- wystąpienie z pismem do Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” o interwencję  

  za pośrednictwem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, 

- skierowanie prośby o interwencję do Ministerstwa Edukacji Narodowej – za pośrednictwem 

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 

- prezentacja medialna występujących problemów. 

 

Z poważaniem: 

 

 
          Barbara Kamińska               Anna Kocik                             Wojciech Książek 
(zastępca Przewodniczącego Sekcji)         (zastępca Przewodniczącego Sekcji)              (Przewodniczący Sekcji) 

 

 
Do wiadomości: 

- Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,  

- Ewa Rocławska – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty  

   i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Wejherowie. 


