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Biuletyn

Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

FOT. IWONA PUCHALSKA

Szanowni Państwo,
Koleżanki
i Koledzy!

Zdalne obrady Prezydium Sekcji – 2020 r.

Takie będą Rzeczpospolite,
jakie ich młodzieży chowanie
Jan Zamoyski, 1595 r.

Po bardzo trudnym roku szkolnym 2019/
2020, rok kolejny – 2020/2021 również jest
bardzo ciężki. Zdecydowaliśmy jednak, że
mimo pandemii, trudności z organizacją stacjonarnych zebrań, a takie mieliśmy w planach,
szczególnie w roku jubileuszu 40-lecia NSZZ
„Solidarność” wydajemy kolejny, już 22. numer Biuletynu Sekcji. Przekazywać będziemy
go głównie drogą elektroniczną, ale chcemy by
był świadectwem tego czasu, byśmy zachowali
ciągłość pracy i działań.
Czas epidemii jest bardzo trudny dla zadań
realizowanych przez nauczycieli, dyrektorów,
pracowników oświaty szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Tym bardziej wyrażamy
szacunek za ogrom tej często niedocenianej
pracy.

Jesteście Państwo
bohaterami tych dni.

FOT. ZE ZBIORÓW SEKCJI

Z uwagi na szerzące się przypadki zakażeń
koronawirusem i niepokój z tym związany,
nasuwają się życzenia najprostsze. Zachowania zdrowia oraz normalnego – stacjonarnego
funkcjonowania szkół, w których zachodzi jakże trudny i odpowiedzialny proces kształcenia
i wychowania w bezpośredniej relacji uczeń
– nauczyciel. Życzymy także dobrej atmosfery
w gronie pedagogicznym, wzajemnego szacunku, zaufania i jedności całej społeczności
szkolnej. Apelujemy o niwelowanie podziałów,
o współpracę i międzyludzką solidarność.

Ogłoszenie treści porozumienia ws. realizacji postulatów oświatowych zgłoszonych przez
NSZZ „Solidarność” . Obok Jerzego Romana stoi minister Oświaty i Wychowania Krzysztof
Kruszewski i przewodniczący komitetu strajkowego Roman Lewtak. Podpisanie
porozumienia nastąpiło 17 listopada 1980 r. po dziesięciodniowym strajku okupacyjnym
w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Postulaty te były podstawą do prac nad projektem
ustawy Karta nauczyciela.

Wojciech Książek,
przewodniczący Sekcji Gdańskiej,
Barbara Kamińska,
zastępca przewodniczącego Sekcji
Anna Kocik,
zastępca przewodniczącego i skarbnik Sekcji,
Hanna Minkiewicz,
sekretarz Sekcji,
Bożena Brauer – Gdańsk,
Maciej Werra – Chojnice.
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Kalendarium działań Sekcji
Rok szkolny 2020/2021, podobnie
jak 2019/2020, zapisze się przede
wszystkim jako czas zmagania się
z epidemią COVID-19. Przypominamy pokrótce kalendarium działań
Sekcji od września 2019 roku.

Październik 2019 r.

Wrzesień 2019 r.



Kalendarz
roku szkolnego
2020/2021








rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 r.
zimowa przerwa świąteczna: 23–31
grudnia 2020 r.
ferie zimowe: 4 – 17 stycznia 2021 r.
wiosenna przerwa świąteczna: 1–6
kwietnia 2021 r.
egzamin ósmoklasisty: 25–27 maja
2021 r.
egzamin maturalny: 4–20 maja
2021 r.
zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.





W piśmie do Rady KSOIW zwracaliśmy
się o:
 rozstrzygnięcie problemu zatrudniania
nauczycieli na czas określony (zatrudnionych po 1 września danego roku) do 31
sierpnia następnego roku,
 ustalenia ws. dodatku za wychowawstwo (300 zł) dla nauczycieli przedszkoli
(jest opinia mec. Bogumiła Soczyńskiego „P.O.” nr 13/2019, jest pismo
KSOiW do premiera z lipca 2019 r.),
jednak brak jednoznacznej konkluzji
korzystnej dla nauczycieli przedszkoli),
 przyjęcie korzystnych dla nauczycieli
rozstrzygnięć ws. zapłaty za godziny ponadwymiarowe m. in. za czas rekolekcji,
początek roku szkolnego, Dzień Edukacji
Narodowej (nie tylko 3,6 godz. – Opinia

FOT. ZE ZBIORÓW SEKCJI



Podczas Rady Sekcji 8 października 2019 r.:
minutą ciszy uczczono pamięć Stefana
Kubowicza – wieloletniego przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Poinformowano, że delegacja Sekcji Gdańskiej
wraz ze sztandarem była na pogrzebie
Przewodniczącego w Kasinie Wielkiej
(Małopolska).
Przedstawiono informacje z prac Prezydium Sekcji, w tym udział przedstawicieli w kapitule konkursu „Nauczyciel
Pomorza”, komisji ds. nagród Marszałka
Województwa Pomorskiego, kapitule
Funduszu Stypendialnego. Przekazano
relacje z wręczenia stypendiów NSZZ
„Solidarność” i podziękowania darczyńcom na rzecz Funduszu Stypendialnego
NSZZ „Solidarność”.
Omówiono problemy prawne, w tym:
ws. pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu, ws. zatrudniania nauczycieli
na czas określony do końca zajęć szkolnych, a nie do 31 sierpnia danego roku,
ws. dodatku za wychowawstwo (300 zł)
dla nauczycieli przedszkoli.
Przedstawiono ofertę szkoleń Społecznych
Inspektorów Pracy w roku 2019/2020
(odbywają się raz w miesiącu w siedzibie
„S” z udziałem Inspektorów Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Istnieje
także możliwość zamówienia szkolenia
SiP na wniosek np. organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Przewodniczący Stefan Kubowicz
(1947-2019).

FOT. RYSWZARD KUŹMA

10 września 2019 r. odbyła się Rada Sekcji z udziałem Małgorzaty Bielang – Pomorskiego Kuratora Oświaty, która przedstawiła
główne zmiany prawne obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020, w tym zmiany art.
34a ustawy Karta nauczyciela o dodatku
za wychowawstwo – min. 300 zł. Mec. Tomasz Gryczan przedstawił pozostałe zmiany
prawne w ustawie Karta nauczyciela (nowelizacja z 13 czerwca 2019 r.). Odniósł się także do spraw regulaminów wynagradzania
wyjaśniając różnicę między opiniowaniem
a uzgadnianiem, a także omówił czas przeznaczony na konsultację (zgodnie z art. 19
i 30 ustawy o związkach zawodowych i innymi aktami prawnymi).
 Przestawiono również wyniki prac przedstawicieli Sekcji w Komisji Nagród i Odznaczeń przy Pomorskim Kuratorze Oświaty
oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim.
 Przekazano wyniki rozmów z Departamentem Edukacji i Sportu Pomorskiego
Urzędu Marszałkowskiego. W projekcie
zmian regulaminu wynagradzania jest
zapis, by wychowawstwo w wysokości 300
zł obejmowała wszystkie typy szkół, także

przedszkola. Sekcja złożyła także pismo ws.
podwyżek dla pracowników administracji
i obsługi szkół prowadzonych przez UM.

Mecenas Bogumił Soczyński (1933-2020)





prawna mecenasa B. Soczyńskiego „P.O.”
20/2017 nie rozwiązuje formalnie problemu),
przyjęcie korzystnych dla nauczycieli
rozstrzygnięć ws. uśredniania godzin
w szkołach ponadpodstawowych (klasy
maturalne, praktyki zawodowe), ale także w sytuacji łączenia etatu lub realizacji
nadgodzin w różnym wymiarze pensum
(np. 9/18 i 15/30. Opinia mec. B. Soczyńskiego „Przegląd Oświatowy” 19/2018 nie
rozwiązuje formalnie problemu).
Przedstawiciele Prezydium Sekcji brali
udział w uroczystościach związanych
z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Listopad 2019 r.
W dniu 12 listopada 2019 r. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego
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„Polska – moje miejsce, mój kraj”. Szczegóły w odrębnym komunikacie.

Grudzień 2019
W dniu 3 grudnia 2019 r. odbyła się Rada
Sekcji, podczas której m. in. wysłuchano informacji Jerzego Ewertowskiego – członka
Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” o stanie negocjacji KSOIW z MEN ws. zmiany systemu
finansowania oświaty – w tym wynagradzania pracowników oświaty. W dyskusji zwracano uwagę na:
a) znaczenie corocznej tzw. indeksacji płac
(np. w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej),
b) problem zbyt niskich nakładów na oświatę (wyliczenie realnego koszyka usług
oświatowych gwarantowanych przez państwo) i pilną potrzebę podwyżek w 2020
roku,
c) zagrożenia, które niosą ew. działania na
rzecz obligatoryjnej zmiany pensum,
d) znaczenie zawarcia strategicznej umowy
edukacyjnej (poprzedzonej dialogiem
z partnerami społecznymi).
 Wybrane problemy prawne przedstawił
mec. Tomasz Gryczan, w tym dotyczące braku realizacji „Porozumienia”
z 7 kwietnia br. m.in. w punkcie dotyczącym dodatku za wychowawstwo
w przedszkolach. Nie wszystkie organy
prowadzące godzą się na min. 300 zł
także dla nauczycieli-wychowawców
przedszkoli.
 Przedstawiciele Sekcji brali udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę strajków na Wybrzeżu w grudniu
1970 r.

Styczeń 2020 r.
W dniu 7 stycznia 2020 r. odbyła się Rada
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą
w Gdańsku. Oprócz części życzeniowo-noworocznej:
 odbyła się dyskusja nt. podwyżek
w 2020 r. dla nauczycieli i pracowników
administracji i obsługi szkół,
 mec. Przemysław Sąpór przedstawił kilka opinii prawnych m. in. dotyczących
wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz monitoringu placówek oświatowych,
 przyjęto treść opinii ws. poparcia dla
inicjatywy przywrócenia prawa do tzw.
wcześniejszej emerytury dla nauczycieli
(art. 88 ustawy Karta nauczyciela).

Luty 2020 r.
W dniu 11 lutego 2020 r. w Gdańsku
odbyła się konferencja nt. PROBLEMY

BIBLIOTEKARZY SZOLNYCH. Wśród
problemów, które przedstawiono podczas
zebrania znalazły się:
 standaryzacja zatrudnienia w bibliotekach,
 zmniejszenie obciążeń pracami fizyczno-technicznymi,
 odejście od traktowania bibliotek jako
przysłowiowej poczekalni dla klas.
Opracowano komunikat i pisma do
MEN i JST. W projekcie pisma do dyrektorów szkół ws. uwzględniania przez nich,
przy określaniu oceny ryzyka zawodowego,
konkretnych wyzwań stojących przed bibliotekarzami w danej szkole.

Marzec 2020 r.
W dniu 10 marca 2020 r. odbyła się Rada
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą
w Gdańsku, podczas której mec. Tomasz
Gryczan przedstawił wnioski wynikające z dyskusji i rozmów z MEN nt. komisji
dyscyplinarnych, w tym potrzeby korekty
art. 75 ustawy Karta nauczyciela (np. wydłużenie z 3 do 14 dni decyzji dyrektora o
skierowaniu danej sprawy do komisji dyscyplinarnej, zdefiniowania prawnego pojęcia „dobro dziecka”, inne). Podjęto decyzję
o omówieniu sytuacji pracowników administracji i obsługi szkół podczas zebrania
Rady Sekcji 21 kwietnia. To ważne z uwagi
na różne problemy zgłaszane przez tę grupę
pracowników szkół. Zapoznano się z informacją ze spotkania z Pomorskim Kuratorem
Oświaty – Małgorzatą Bielang. Postanowiono, by zwrócić się do Kuratorium Oświaty
z wnioskiem o zorganizowanie szkolenia ws.
awansu zawodowego nauczycieli. Proponowany wstępnie termin: 19 maja br.
 Przedstawiono materiał związany z opiniowaniem arkuszy organizacji pracy
szkół na rok szkolny 2020/2021 (związki zawodowe mają 10 dni roboczych na
wyrażenie opinii). Akcentowano także
znaczenie § 7 rozporządzenia MEN o ramowych planach nauczania, mówiącego
m.in. o podziale na grupy (powyżej 24
uczniów – informatyka, języki obce, powyżej 26 – WF).
 Przekazano opracowanie nt. odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w 2020 r. – dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół.

CZAS PANDEMII COVID-19
1 marca 2020 r. MEN decyduje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w dniach 12-13
marca. W szkołach odbywają się jedynie
zajęcia opiekuńcze. Od 16 marca następuje
zawieszenie zajęć w szkołach. Nauczyciele
i część pracowników pozostają w gotowości
do pracy. Na terenie placówek tworzone są
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pierwsze procedury oraz zasady pracy na
odległość. Nauczyciele na własnym sprzęcie i w oparciu o naprędce poszerzaną wiedzę organizują swoje warsztaty pracy oraz
pomagają rodzicom i uczniom w przygotowaniu się do tego typu pracy szkoły. Wobec
różnej postawy dyrektorów, Sekcja Oświaty
wystosowuje apel do szkół o umożliwienie
nauczycielom i pracownikom administracji
i obsługi wykonywania swoich obowiązków
z domu jako formy adekwatnej do stanu zagrożenia zdrowia publicznego. Tworzone są
pisma do dyrektorów placówek ws. gotowości do pracy.
Od 25 marca br. wprowadzone zostaje kształcenie na odległość. Nauczyciele,
uczniowie i rodzice komunikują się głównie poprzez różne aplikacje, takie jak Teams,
Skype i inne. Powszechnie wykorzystywany
przez nauczycieli jest też prywatny telefon,
skrzynka e-mail, Facebook, Messenger itp.
W kolejnym piśmie zostaje wyrażone stanowisko Związku ws. określenia metod
i warunków pracy oraz zaniepokojenie niezadowalającym stanem gotowości do pracy
zdalnej (brak sprzętu, oprogramowania,
szybkich łącz internetowych, właściwego
przygotowania nauczycieli, rodziców, dzieci). Jest też apel o ograniczenie dokumentacji pracy zdalnej nauczyciela. Opracowana
została także opinia prawna ws. wypłaty
wynagrodzenia nauczycieli i pracowników
administracji i obsługi za czas niewykonywania pracy w szkołach z powodu epidemii
koronawirusa.
 Przekazane zostały uwagi prawne oraz
przykłady opinii związkowych związanych z opiniowaniem projektów organizacji pracy szkół na rok szkolny 2020/
2021.
 Przeprowadzane były konsultacje telefoniczne, mailowe dotyczące problemów
związanych najczęściej z epidemią koronawirusa, pracą szkół, wymaganiami
dyrektorów itp.
 Wysłane zostało pismo do Adama Krawca – Dyrektora Departamentu Edukacji
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego, w związku z epidemią koronawirusa, w którym
zwrócono się o wypłacanie wynagrodzeń
w całości łącznie z godzinami ponadwymiarowymi i to nie tylko od 25 marca
2020 r., ale również wcześniej, czyli od
12 marca 2020 r. Skierowano prośbę
o przekazanie apelu do dyrektorów ws.
reorganizacji pracy pracowników administracji i obsługi. W związku z bardzo
trudną sytuacją, problemem z dojazdem
do pracy i koniecznością minimalizowania kontaktów niezbędne było ograniczenie liczby pracowników w miejscu pracy
do niezbędnego minimum.
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Przekazany został KZ/KM projekt pisma
do dyrektorów ws. wypłacenia wynagrodzenia za czas epidemii.
Skierowany został do KZ/KM projekt
pisma do Kuratorium – skargi na bezprawne działania-zalecenia dyrektorów
w czasie epidemii.

Kwiecień 2020 r.
2 kwietnia 2020 r. kończył się termin,
w którym zgodnie z przepisami organizacje związkowe powinny otrzymać arkusze
organizacyjne na rok szkolny 2020/21 do
opiniowania. Zazwyczaj nie było z tym problemów poza pojedynczymi przypadkami
dyrektorów szkół. W rozmowach wykorzystywana była opinia prawna. Opracowany
została także projekt pisma-skargi do organów prowadzących, Kuratorium w sytuacji,
gdy projekt organizacji szkoły na rok szkolny
2020/2021 nie był przekazany w trybie określonym przez prawo oświatowe i związkowe (łącznie z opinią prawną dotyczącą tzw.
anonimizacji arkuszy organizacji szkół jako
naruszenie prawa).
 Opracowany został projekt pisma-wystąpienia Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych do Oddziałów Państwowej
Inspekcji Pracy w sytuacji zastrzeżeń
dotyczących wypłat wynagrodzeń dla
nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi szkolnej.
(21 kwietnia 2020 r. MEN informuje
o możliwości przywrócenia pracy stacjonarnej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zajęć opiekuńczych dla
dzieci w przedszkolach i zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I
– III. Podany zostaje także termin i tryb
przeprowadzenia egzaminów i rekrutacji
do szkół).
 Wysłane zostało pismo do Krajowej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – zapytanie o rozmowy z MEN ws.
przygotowań i zabezpieczeń dzieci oraz
pracowników placówek oświatowych
w związku z planowanym rozpoczęciem
zajęć opiekuńczych w czasie epidemii.
 Przygotowana została opinia do art. 50
i 55, zawartych w projekcie 3.0 ustawy
antykryzysowej (tarczy), w której znalazły się propozycje zmian w ustawie Karta nauczyciela (awans zawodowy, urlopy
wypoczynkowe). Dzięki NSZZ „Solidarność” udało się zablokować niekorzystne
zmiany w KN.

zajęć opiekuńczych w przedszkolach od 6
maja i przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia
zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III
SP od 25 maja. W tej sytuacji w placówkach
tworzone są procedury postępowania. W
związku z powrotem do szkół klas I – III,
wprowadzeniem konsultacji dla uczniów ze
starszych roczników oraz w obliczu zbliżających się egzaminów klas ósmych i matur
„Solidarność” wnosi o zabezpieczenie środków ochrony i testów na COVID-19 dla nauczycieli.
 W związku z zakończeniem okresu stażu
przez kolejną grupę nauczycieli przygotowana została prezentacja na temat awansu
zawodowego w świetle aktualnego stanu
prawnego.
 Opracowane zostało pismo do Pomorskiego Kuratora Oświaty w związku z listem Kuratorium do dyrektorów szkół
i placówek oświatowych w województwie
pomorskim (z dn. 27 kwietnia br.). Kilka
z przedstawionych w nim tez, dotyczących organizacji pracy szkół w czasie
epidemii, budziło poważne wątpliwości
z perspektywy dyrektorów i nauczycieli.

Czerwiec 2020 r.






Maj 2020 r.
MEN wydaje kolejne rozporządzenia ws.
organizacji pracy zdalnej oraz podejmuje kolejne kroki w celu powrotu do pracy
stacjonarnej. Między innymi o pracy PPP
z dniem 4 maja, możliwości prowadzenia



Przygotowany został projekt wystąpienia KZ/KM do organów prowadzących
o uznanie pracy zdalnej nauczycieli jako
pracy w warunkach trudnych i przeznaczenie zaoszczędzonych środków w funduszu wynagrodzeń przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych na zwiększenie
dodatków motywacyjnych nauczycieli,
Opracowana została ankieta ws. wynagrodzeń, do wypełnienia przez poszczególne KZ/KM. W oparciu o wnioski
zamieszczone w odrębnej analizie oraz
sytuację płacową w gminie Szemud (ale
też w wybranych placówkach powiatu kwidzyńskiego oraz Miasta i Gminy
Gniew) postanowiono wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. potrzeby uregulowań, które ujednolicą sposób
naliczania wynagrodzenia nauczycieli w
czasie kształcenia na odległość w okresie pandemii, tym samym uniemożliwią
organom prowadzącym i dyrektorom
stosowanie różnych interpretacji prawa
w tym zakresie, zahamują zjawiska tzw.
epidemicznej prywatyzacji oświaty.
Przygotowano wystąpienie do MEN
o wprowadzenie odpowiednich zapisów
prawnych uznających kształcenie na odległość jako edukację prowadzoną w warunków trudnych.
Podjęto wobec gminy Szemud działania
interwencyjne ws. wypłacania nauczycielom jedynie pensji zasadniczych (bez
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe) w trakcie obecnej epidemii,

co jest sprzeczne z opiniami tak radców
prawnych „S”, jak i MEN; 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.

Lipiec 2020 r.
W dalszym ciągu podejmowano działania ws. płacowych nauczycieli w gminie
Szemud:
 Skierowano dwukrotnie pismo do wójta
Gminy Szemud, zawierające apel o rozmowy i wypłatę należnych nadgodzin,
 W celu znalezienia rozwiązania trudnej
sytuacji związanej z brakiem wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe
w szkołach prowadzonych przez gminę
Szemud uczestniczono w rozmowach (26
czerwca i 2 lipca 2020 r.) z Dariuszem
Drelichem – Wojewodą Pomorskim,
Małgorzatą Bielang – Pomorskim Kuratorem Oświaty, Ryszardem Kalkowskim
– wójtem Gminy Szemud oraz przedstawicielami NSZZ „Solidarność”,
 Udzielono pomocy prawnej m.in. podczas spotkania 13 lipca w Urzędzie Gminy Szemud przedstawicieli KM w Wejherowie z Wójtem.
 Opracowanie pisma do Krajowej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – 28 maja 2020 r. i 16 czerwca
2020 r. – apel o podjęcie sprawy wypłaty
wynagrodzeń w rozmowach z Ministerstwem Edukacji Narodowej, a także wpisanie nauczania on-line do wykazu prac
w trudnych warunkach.
 Udział przedstawicieli Sekcji w uroczystości pogrzebowej mec. Bogumiła Soczyńskiego.
 Udział w pracach komisji ds. nagród Ministra Edukacji Narodowej.

Sierpień 2020 r.



Udział przedstawicieli Sekcji w pracach
kapituły konkursu „Belny Szkólny”.
Przyjęcie stanowiska ws. sytuacji w oświacie przed nowym rokiem szkolnym,
w tym wyrażeniem swego zaniepokojenie brakiem szczegółowych rozwiązań zapewniających nauczycielom bezpieczne
warunki pracy w sytuacji narastającego
znów zagrożenia COVID-19. Zwracano uwagę, że „Sytuacja wymaga dużej
ostrożności, stałego monitorowania
sytuacji zdrowotnej w szkołach – tak
uczniów jak i nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkolnej.
Wymaga zapewnienia środków finan-
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sowych na zakup wystarczającej liczby
maseczek, przyłbic i osłon z pleksi przy
biurkach, z uwzględnieniem oczekiwań
nauczycieli (prowadzenie zajęć kilka
godzin w maseczce może spowodować
zakażenie bakteryjne lub niewydolność
oddechową). Wskazany byłby też zakup
większej liczby ławek jednoosobowych.
Taki przetarg dla wszystkich placówek
w Polsce powinien zorganizować MEN,
we współpracy z wojewodami, w celu
obniżenia kosztów oraz usprawnienia
jak najszybszego przekazania do szkół”.
Udział w konferencjach dyrektorów
szkół organizowanych przez Kuratorium
Oświaty w Gdańsku.
Udział w obchodach 40-lecia NSZZ „Solidarność”.
Udział w komisjach awansowych, konkursach na dyrektorów.
Udział w pracach komisji ds. nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty.



–

–

–

Wrzesień 2020 r.
Decyzją MEN od 1 września nastąpił powrót uczniów do szkół i nauczania w trybie
stacjonarnym.
 Udział w uroczystym rozpoczęciu roku
szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół
w Kłaninie, odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej wyprowadzonemu ze
szkoły 18 lutego 1982 r., skazanemu na 3
lata więzienia z powodów politycznych, śp.
Piotrowi Wasilewskiemu (30 sierpnia br.
w Gdańsku rodzina odebrała nadany przez
Prezydenta RP Krzyż Wolności i Solidarności). W specjalnie wydanej publikacji:
„Niepokorni nauczyciele. 40 lat oświatowej Solidarności Ziemi Puckiej” autorstwa Wojciecha Książka i Artura Górskiego, przedstawiona została też Ewa Muża,
nauczycielka z Kuźnicy, represjonowana
w okresie PRL a także historia oświatowej
„Solidarności” Ziemi Puckiej.

–

–

–









W Powiatowym Zespole Szkół
w Kłaninie odsłonięto pamiątkową
tablicę poświęconą skazanemu w lutym
1982 r. na 3 lata więzienia z powodów
politycznych, śp. Piotrowi Wasilewskiemu.

8 września 2020 r. odbyła się Rada Sekcji
oraz spotkanie z Małgorzatą Bielang,
Pomorskim Kuratorem Oświaty, podczas
którego m. in.:
przedstawione zostały wybrane problemy oświatowe u progu roku szkolnego
2020/2021 (w tym wynikające z sytuacji
epidemicznej);
zapoznano się z działaniami Kuratorium
w zakresie powoływania doradców metodycznych (nastąpił wzrost osób zatrudnionych na tym stanowisku z 3 do 44).
Sekcja zadeklarowała pomoc w przekazie
informacyjnym o możliwości składania
dokumentów na stanowisko doradcy metodycznego. Więcej informacji o tym ważnym
dla Sekcji zadaniu znajduje się na stronie
Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
wskazywano na daleko idące zmiany
w aneksach do arkuszy organizacji szkół
(np. redukcje godzin gimnastyki korekcyjnej, zajęć opiekuńczych w świetlicy, łączenie klas). Postanowiono przypomnieć
postulaty zmian w zakresie opiniowania
arkuszy organizacyjnych zgłoszone przez
Radę Sekcji Gdańskiej do podjęcia przez
władze KSOiW w rozmowach z MEN;
przypomniano, na podstawie problemów
płacowych w gminie Szemud, sprawy wypłaty za godziny ponadwymiarowe (pozwy o zapłatę zostały skierowane przez
nauczycieli do sądu pracy);
zaapelowano o jak najwcześniejsze powiadamianie przez Kuratorium o terminach
zebrań komisji awansowych i kierowanie
pism bezpośrednio na daną KZ/KM;
zwrócono uwagę na potrzebę zmian w
regulaminie opiniowania wniosków dot.
nagród PKO wprowadzonym 16 czerwca
2020 roku, w celu ograniczenia braków
formalnych w składanych wnioskach oraz
uwzględnienia dokonań merytorycznych
każdej grupy nauczycieli z różnych szkół
i placówek oświatowych ( zmiany w arkuszu oceny merytorycznej).
Zapoznano się z treścią rozporządzenia
MEN z 27 sierpnia 2020 r. ws. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, zakładającego wzrost wynagrodzeń
nauczycieli od 1 września br. średnio o 6
proc. Przedstawiciele z Chojnic, z Kartuz
poinformowali, że środki z tego tytułu już
zostały wypłacone.
Poinformowano o kolejnej edycji konkursu „Nauczyciel Pomorza” organizowanego
przez Pomorski Urząd Marszałkowski.
Przekazano wiadomości o pierwszej edycji
konkursu „Belny Szkólny” organizowanego
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Zwrócono się do Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku o przeprowadzenie
szkolenia, które jest konieczne dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa,
aby mogli utrzymać swoje kwalifikacje
(dotyczy kwalifikacji do nauczania ra-
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townictwa przedmedycznego w ramach
edukacji dla bezpieczeństwa).
Przyjęto stanowisko ws. zawieszania
w 2020 r. środków finansowych, ustawowo zapisanych, przez niektóre samorządy
na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów
szkół.
Udział w pracach komisji „Nauczyciel
Pomorza” i „Belny Szkólny”.

Październik 2020 r.















Przygotowano projekt pisma, które może
wystosować KZ/KM tam, gdzie nie zabezpiecza się pracownikom środków
ochronnych (łącznie z przywołaniem
odpowiednich zapisów prawnych).
Przyjęto podziękowanie – życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym
zwracano uwagę, że nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi szkół są
obecnie cichymi bohaterami elementarnej stabilizacji życia publicznego, polskich rodzin w dobie epidemii. Jak napisano: „Nauczyciel codziennie spotyka się
w zamkniętej przestrzeni często z ponad
setką młodych ludzi. Stres, niepewność,
coraz częstsze kwarantanny, zwolnienia
lekarskie, absencje uczniów”.
Udział w pracach komisji ds. nagród
Marszałka Województwa Pomorskiego.
Wystosowano kilkanaście listów gratulacyjnych dla członków „S”, którzy w tym
roku otrzymali Medale Komisji Edukacji
Narodowej – na wniosek Sekcji.
Skierowano apel do MEN i organów
prowadzących ws. doprecyzowania zasad edukacji on-line, w tym zapłaty za
nauczanie w systemie hybrydowym.
Przyjęto list – apel o uwagi do otrzymanej odpowiedzi MEN na postulaty
ws. sytuacji nauczycieli – bibliotekarzy
szkolnych.
Przyjęto stanowisko w sprawie podjęcia
decyzji przez Premiera RP, dotyczących
edukacji w czasie drugiej fali epidemii.
Decyzją MEN z dniem 24 października do
8 listopada uczniowie klas IV-VIII szkół
podstawowych, a także wszystkich klas
szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą
na naukę zdalną. Przedszkola i klasy I-III
szkół podstawowych oraz szkoły specjalne
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii mają funkcjonować bez zmian, czyli
stacjonarnie. Natomiast o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych w
przypadku szkół specjalnych i specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
mieli decydować dyrektorzy tych szkół.
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Biuletyn

Wyniki badania ankietowego, dotyczącego wynagrodzeń
nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca 2020 r.
w czasie epidemii Covid-19
W związku z napływającymi informacjami do Międzyregionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku,
dotyczącymi braku wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe od 12 marca 2020 r. ze względu
na zawieszenie pracy szkół (16 – 24
marca 2020 r.), a następnie od 25
marca obowiązek kształcenia na odległość, Prezydium Sekcji podjęło
decyzję o przeprowadzeniu badania
ankietowego w celu zbadania skali
problemu i nakreślenia dalszych
działań w przedmiotowej sprawie.

Czy za okres od 12 do 24 marca 2020 r. zostało wypłacone nauczycielom
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zgodnie z tygodniowym
przydziałem godzin?
Wypłacone od 12 do 24 marca 2020 r.
wynagrodzenie za godzony ponadwymiarowe
zgodnie z tygodniowym przydziałem godzin
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Do 10 czerwca wpłynęły ankiety z komisji międzyzakładowych, zakładowych
w: Chojnicach (Miasto Chojnice, Gmina
Chojnice, Miasto i Gmina Kamień Krajeński, Miasto i Gmina Czarne, Miasto i Gmina
Debrzno, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Czersku (Gmina Czersk),
Gdańsku (Miasto Gdańsk), Goręczyna
(Gmina Somonino), Kolbudach (Gmina
Kolbudy), Placówek Oświatowych Powiatu Tczewskiego (Gmina i Powiat Tczew),
Pruszczu Gdańskim, Pucku (Powiat Pucki,
Miasto Puck, Miasto i Gmina Władysławowo, Gmina Puck, Gmina Krokowa, Miasto i
Gmina Hel, Miasto i Gmina Jastarnia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
Starogardzie Gdańskim (Gmina: Miejska
Starogard Gdański, Wiejska Starogard Gdański, Skarszewy, Zblewo, Kaliska, Bobowo,
Czarna Woda, Skórcz), Sztumie (Starostwo
Powiatowe w Sztumie, Miasto i Gmina Sztum,
Miasto i Gmina Dzierzgoń, Gmina Stary Targ,
Gmina Stary Dzierzgoń), Wejherowie (Gmina Szemud, Miasto Wejherowo). Przesłało
także jedno z kół „Solidarności”, uwzględnialiśmy jednak tylko ankiety autoryzowane
przez władze danej KZ/KM.
Na wykresach obok przedstawiamy wyniki tych badań.

Uwagi płynące z przeprowadzonego
badania:


Z nadesłanych ankiet wynika, że samorządy (organy prowadzące) i dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na terenie działania Sekcji nie
wypracowali jednolitego stanowiska
w sprawie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe;
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Czy za okres od 25 do marca 2020 r. zostało wypłacone nauczycielom
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pojawiły się też uwagi, że organ prowadzący nie podejmował decyzji, ale oczekiwał
ich od dyrektorów raczej sugerując, by nie
płacić za godz. ponadwymiarowe;
w związku z tym zdarzało się, że w ramach tego samego organu prowadzącego
w kilku szkołach nauczyciele otrzymywali
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, a w innych nie;
wypłatę wynagrodzeń za czas epidemii
częściej otrzymali nauczyciele przedmiotu, zdecydowanie z najmniejszą częstotliwością nauczyciele świetlicy, wychowawcy internatu;
w niektórych szkołach dzielono ten okres
na 12 – 13 marca i 16 – 24 marca br., wypłacając za pierwsze dni, a za pozostałe
nie, a nawet wstrzymano wypłatę tych
wynagrodzeń do 27 marca br.;
niektóre samorządy podejmowały zobowiązania wypłaty nadgodzin za wskazany
okres w terminie późniejszym lub pozostawienia zaoszczędzonych środków finansowych w placówce z przeznaczeniem
na inny cel, np. nagrody dla nauczycieli,
wyższy dodatek motywacyjny;
niektóre gminy nie pozwoliły na pracę
w zakresie pomocy terapeutycznej, zajęć
wyrównawczych, zajęć kół zainteresowań,
tym samym uniemożliwiając realizację
godzin ponadwymiarowych.

Kolejne pytania ankietowe:
3. Czy KM/KZ podejmowała interwencję w
przypadku, gdy nauczycieli nie otrzymali
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?
4. Jeśli tak, to z jakim skutkiem?
5. Gdzie była podejmowana interwencja?
6. Czy została wykorzystana opinia prawna NSZZ „Solidarność” i była przydatna
w rozmowach w sprawie wynagrodzenia
w czasie epidemii?

Uwagi i reﬂeksje:









w zdecydowanej większości były podejmowane interwencje przez przewodniczących
komisji międzyzakładowych i zakładowych,
przewodniczących kół, które najczęściej
kończyły się pozytywnym skutkiem;
rozmowy w sprawie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe podejmowano
głównie z organami prowadzącymi i dyrektorami szkół;
sprawy kierowano również do Sekcji
Oświaty, Państwowej Inspekcji Pracy;
interwencje lub działania profilaktyczne danej komisji były wzmacniane przez opinię
prawną opracowaną przez prawnika Sekcji;
Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą
w Gdańsku nie otrzymała opinii prawnej
organów prowadzących przeciwstawnej
opinii NSZZ „Solidarność” w przedmiotowej sprawie.

Ostatnie pytanie ankietowe:


Jakie uwagi związane z wynagrodzeniem
pracowników administracji i obsługi
w czasie epidemii zgłaszano do KM/KZ i
jakie podejmowano wówczas działania?

Uwagi:






komisjom w zdecydowanej większości nie
zgłaszano problemów, wynagrodzenia tej
grupie zawodowej były wypłacane;
przedstawiono informację o niepełnych
wynagrodzeniach wśród pracowników
administracji i obsługi oraz o masowych
zwolnieniach obsługi kuchni w szkołach
na terenie jednej z gmin;
zgłoszono problemy w jednej z gmin
w związku z planowanymi podwyżkami
płac dla pracowników administracji i obsługi od 1 kwietnia 2020 r., podjęto pró-

Strona Sekcji Gdańskiej
W ubiegłym roku doszło do wielu
zmian w układzie strony internetowej naszej Sekcji www.solidarnosc.
gda.pl/oswiata. Zawiera takie działy
(podstrony) jak:





Aktualności (czyli materiały, które zamieszczamy na bieżąco),
Struktura Sekcji (czyli skład Prezydium
i Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej, delegatów),
Wykaz KZ/KM - jak przystąpić do „S”?
(zawiera wykaz adresowo-kontaktowy
organizacji związkowych „S” należących
do Sekcji, jak również informacje, jak
można przystąpić do „S”),







Oświata: porady prawne (zawiera informacje o zasadach kontaktu z prawnikami),
Oświata: Biuletyny (zawiera zawartość
biuletynów z kilkunastu lat, w tym różne
informacje i osobach z Sekcji, podejmowanych działaniach. Także treść Biuletynu nr 22),
Historia oświatowej Solidarności (zawiera szeroki wachlarz różnych informacji o historii Sekcji, sprawozdania. Są
materiały o weryfikacjach nauczycieli w
stanie wojennym, Apel Poległych – Ofiary Grudnia 1970, jest Kalendarium 40-lecia „S” w Gdańsku i Ziemi Puckiej),
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by kontynuacji negocjacji w tej sprawie
– rozmowy przeniesione bezterminowo.

Wnioski:
1. Przewodniczący komisji międzyzakładowych i zakładowych NSZZ „Solidarność” monitorowali sprawy wypłaty
wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny
ponadwymiarowe i płac pracowników
administracji i obsługi, podejmując interwencję w przypadku braku zapłaty.
2 Wypłatę ww. wynagrodzeń utrudnił brak
jednolitego zapisu prawnego, nie wszystkie samorządy chciały honorować opinię
NSZZ „Solidarność”.
3. Najczęściej organy prowadzące scedowały decyzję w tej sprawie na dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, oczekując
niejednokrotnie oszczędności.
4. Czas epidemii to czas wytężonej pracy
nauczycieli i dyrektorów, jak również
rodziców, zwłaszcza rodziców dzieci
w edukacji wczesnoszkolnej.
5. Działania Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku są
dostrzegane przez członków Rady, gdyż
nie zgłaszano uwag i propozycji zmian
w działaniu. Prośby, które były kierowane do Sekcji były już wcześniej realizowane. Regularnie przewodniczący
Sekcji przesyła informacje i komunikaty
Prezydium Sekcji (systematyczna praca
zdalna lub stacjonarna) oraz Krajowej
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” wszystkim członkom Rady
Sekcji. Ponadto komunikaty Sekcji są zamieszczane na stronie internetowej www.
solidarnosc.gda.pl/oswiata
6. Podkreślano wagę pomocy prawnej, również w kwestiach ewentualnych spraw sądowych.

Odeszli… (zawiera nekrologi, wspomnienia o Zmarłych związanych z oświatową
„S”, edukacją, w tym: Bogumiła Soczyńskiego, Stefana Kubowicza, Bronisława
Sarzyńskiego, Romana Lewtaka),
 Oświata: zmiany w edukacji (czyli różne
informacje o zmianach w edukacji, programie Sekcji),
 Oświata: inne propozycje (są wybrane
propozycje z działu szkoleń, pomocy
z awansu zawodowego, mobbingu),
 Odznaczenia, medale, nagrody (zawiera
wykaz odznaczonych – z inicjatywy „S”),
 Fundusz stypendialny NSZZ „Solidarność” (w tym komunikat z XVIII edycji,
informacja o możliwości przekazania 1%
z PIT na Fundusz).
Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczanymi materiałami.


8

Biuletyn

Stypendia NSZZ „Solidarność”
XVIII edycja
Solidarność to wyrównywanie szans edukacyjnych
Kształcenie się czyni wolnym
Joseph Meyer

Wykaz
tegorocznych
stypendystów
(2020 r.)
Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
informuje, że podczas uroczystości z okazji obchodów 40. rocznicy
zawarcia Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”
oraz 32. rocznicy strajków z 1988 roku, które odbyły się w dniu 31
sierpnia 2020 r. w Gdańsku – zostały wręczone stypendia.
Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” powstał przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 2003 roku. Od 2010 roku stał się częścią działalności Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Co roku dodatkowo po
2 stypendia są przeznaczone dla szkół w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność”
i w Łęgowie im. Bohaterów Grudnia 1970. Łącznie w XVIII edycjach przyznaliśmy
689 stypendiów (w tym roku 25).
W skład Kapituły Funduszu, a jest to działalność społeczna, wchodzą: Stefan
Gawroński, Anna Kocik, Renata Tkaczyk i Wojciech Książek (przewodniczący
Kapituły).
Celem Funduszu jest wsparcie rodzin w ich wysiłku stworzenia możliwości
rozwoju talentów ich dzieci oraz kontynuowania nauki w wybranych szkołach.
Jest to pierwsza taka inicjatywa w NSZZ „Solidarność”. Główne kryteria to: wykazane uzdolnienia i osiągnięcia (np. sportowe, muzyczne, naukowe), bardzo dobra
średnia ocen i równie wysoka ocena z zachowania, sytuacja finansowa rodziny.
Wskazana jest też rekomendacja wychowawcy klasy i stowarzyszeń.
Od osiemnastej edycji, w związku z obchodami czterdziestolecia Związku,
dodatkowym warunkiem regulaminowym ubiegania się o stypendium jest załączenie wypowiedzi (np. wywiad, opowiadanie, tekst wierszowany) na temat „Moje
spotkanie z NSZZ „Solidarność”. Teksty młodych stypendystów mogą stać się
ważną inspiracją dla ludzi „Solidarności”. Kapituła wyróżniła 6 wypowiedzi.
Wpłat środków finansowych na Fundusz dokonują m. in.: organizacje związkowe, zakłady pracy i instytucje, osoby prywatne. Nr konta: 41 7065 0002 0652
4155 2804 0001 z dopiskiem „Fundusz Stypendialny”. Dotychczas są to wpłaty najczęściej raz w roku. Wykaz Darczyńców znajduje się na stronie internetowej ZR:
www.solidarnosc.gda.pl oraz Fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl Środki są
gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, która posiada status
organizacji pożytku publicznego. Tak więc można dokonać odpisu 1% - wystarczy
wpisać w rocznym formularzu rozliczeniowym PIT nr KRS: 0000337122.
Przypominamy, że fundując stypendia dla zdolnej młodzieży, pomagamy spełniać marzenia i otwieramy furtkę do kontynuowania nauki. Prosimy – pomóżmy
młodym ludziom, przynieśmy im, ich Rodzinom – Nadzieję i Solidarność.
Wojciech Książek
przewodniczący Kapituły Funduszu

Barbara Baranowska (Gdańsk), Justyna
Dąbrowska (Gdańsk), Krzysztof Dąbrowski
(Gdańsk), Nadia Joachimiak-Szpinda (Połczyno k. Pucka), Natalia Kamińska (Gdynia), Julia Kaszkiel (Kolbudy), Bartłomiej
Kazub (Gdańsk), Paulina Kazub (Gdańsk),
Kamil Kelsz (Starogard Gdański), Kajetan
Kerlin (Wąglikowice k. Kościerzyny), Adrianna Kordowska (Gdańsk), Mateusz Kukliński (Wąglikowice), Hanna Lubotzka
(Przywidz), Weronika Niemczynowicz (Rumia), Sebastian Noga (Łęgowo k. Pruszcza
Gdańskiego), Agnieszka Pazda (Kościerzyna), Szymon Soborowski (Gdańsk), Jakub
Stachowski (Gdynia), Urszula Szymańska
(Tczew), Sabina Tomczyk (Puck), Paweł
Trzciński (Gdańsk), Julia Tubis (Gdańsk),
Natalia Wojcieszkiewicz (Łęgowo), Mikołaj
Wszołek (Krokowa), Maksymilian Żychliński (Chojnice).
Oprócz przyznania 25 stypendiów, Kapituła dokonała także wyboru wypowiedzi
stypendystów na temat „MOJE SPOTKANIE Z NSZZ SOLIDARNOŚĆ”. Wyróżnieni
zostali:
Kamil Kelsz, Adrianna Kordowska,
Hanna Lubotzka, Szymon Soborowski,
Urszula Szymańska, Sabina Tomczyk.
Uwaga: skróty wyróżnionych wypowiedzi
znajdują się na stronie: www.solidarnosc.
gda.pl/oswiata lub www.pomorskafundacja.org.pl

Szkoły stypendystów I–XVIII edycji
Uwaga: szkoły stypendystów ostatniej
– osiemnastej edycji – są zaznaczone na
czerwono i kursywą
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Gdańsk: SP – nr 7, nr 8, nr 14, nr 35, nr
49, nr 50, nr 52, nr 79, nr 84, nr 85, Gimnazjum - nr 1, nr 2, nr 3, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11,
nr 13, nr 14, nr 16, nr 18, nr 19, nr 20, nr
24, nr 26, nr 27, nr 28, nr 31, nr 33, nr 44,
nr 53, Gimnazjum Społeczne, II Społeczne
Gimnazjum STO, LO - nr 1, nr 2, nr 3, nr
4, nr 5, nr 6, nr 8, nr 9, nr 12, nr 13, nr
15, nr 19, nr 20, Ogólnokształcąca Szkoła
Muzyczna I i II St. im. F. Nowowiejskiego,
ZSZ nr 10, ZSZ nr 20, ZSBO, Zespół Szkół
Łączności, Technikum TEB Edukacja,
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe, Liceum
Programów Indywidualnych, ZSSiO,
Gdynia: SP - nr 47, nr 48, Gimnazjum
- nr 1, nr 2, nr 5, nr 8, nr 11, nr 17, nr 18,
nr 19, nr 24, Gimnazjum Jezuitów, Zespół
Szkół Jezuitów, Gimnazjum Katolickie, LO nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 9, nr 14, Akademickie LO, Katolickie LO, Liceum Jezuitów,
Technikum Budowy Okrętów, Technikum
Ekonomiczne, Technikum Hotelarskie,
Gimnazjum i Liceum Katolickie,

Stypendyści 2020 r., wiceprezes rady ministrów Piotr Gliński i członkowie
Kapituły Funduszu.

Sopot: SP nr 5, Gimnazjum Społeczne,
LO nr 2,
Słupsk: SP nr 3, Gimnazjum nr 3, LO
– nr 1, nr 2, nr 3,
Powiat bytowski: SP w Czarnej Dąbrówce, Gimnazjum w Nakli,
Powiat chojnicki: SP w Leśnie, Gimnazjum - w Brusach, w Lubni, Nowej
Cerkwi, w Sławęcinie, Zespół Szkół w
Rytlu, Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące - w Brusach, LO w Czersku, SP nr
8, Gimnazjum nr 1, nr 2, LO im. Filomatów Chojnickich, LO nr 2, Katolickie
Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr
2, Technikum Elektryczno-Elektroniczne
– w Chojnicach,

Stypendia wręczał Piotr Gliński, wiceprezes rady ministrów.

Powiat gdański: SP w Cedrach Małych,
w Cedrach Wielkich, SP i Gimnazjum
w Łęgowie, w Kolbudach, w Przywidzu, w
Żukowie, w Cedrach Wielkich, w Rotmance, w Straszynie, Gimnazjum nr 2, LO – nr
1, nr 2, Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących, - w Pruszczu Gd.,
Powiat kartuski: Gimnazjum w Goręczynie, LO w Żukowie, LP w Sierakowicach, LO - nr 1, nr 3 - w Kartuzach,
Powiat kościerski: SP i Gimnazjum w
Wąglikowicach, Gimnazjum - w Lipuszu,
w Wielkim Klińczu, w Dziemianach, w
Łubianie, SP - nr 2, nr 3, nr 6, Gimnazjum
- nr 1, nr 3, LO - nr 1, nr 2, Technikum nr
1, nr 2 - w Kościerzynie,
Powiat kwidzyński: Gimnazjum nr 3,
Technikum nr 2, LO nr 2 - w Kwidzynie,

Stypendyści 2020 r. wraz z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Wojciechem Książkiem, przewodniczącym
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.

Powiat lęborski: SP nr 8, Gimnazjum
nr 1, Społeczne Gimnazjum Językowe, LO
nr 1, Technikum Technologii Żywności
– w Lęborku,

Powiat malborski: LO nr 4, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Gimnazjum nr 2 – w Malborku, Gimnazjum
w Miłoradzu,
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Powiat starogardzki: SP, Gimnazjum
- w Czarnej Wodzie, SP nr 3, Gimnazjum
- nr 1, nr 3, nr 4, LO - nr 1, nr 2, Medyczne
Studium Zawodowe, Autonomiczne LO
– w Starogardzie Gd., Gimnazjum - w Bobowie, Kleszczewie Kościerskim, w Godziszewie, w Jabłowie, LP w Owidzu,
Powiat tczewski: SP - nr 11, nr 12, Katolicka SP, Gimnazjum - nr 2, nr 3, LO
- nr 1, nr 4, Gimnazjum i Liceum Katolickie, Uniwersyteckie LO, Technikum
Transportowe, Technikum Ekonomiczne,
Gimnazjum w Swarożynie, Gimnazjum nr
1 w Pelplinie, Gimnazjum i Liceum Katolickie w Pelplinie,

Stypendia wręczała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.
Powiat pucki: SP i Gimnazjum w
Krokowej, SP w Połczynie, SP w Pucku,
Gimnazjum - w Wierzchucinie, w Puc-

ku, w Jastarni, w Mostach, w Mrzezinie,
we Władysławowie, w Żelistrzewie, LO
- w Pucku,

Powiat wejherowski: SP nr 9, Gimnazjum - nr 1, nr 2, nr 3, LO - nr 1, nr, 2, nr
4, nr 5, ZSP - nr 3, nr 4 - w Wejherowie,
SP w Bolszewie, SP nr 7, nr 8, nr 10, Gimnazjum nr 4, Salezjańskie Gimnazjum, LO
nr 1 - w Rumi, SP w Gościcinie, Gimnazjum - w Redzie, Bolszewie, w Szemudzie,
w Strzepczu.
FOT. PAWEŁ GLANERT

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego brutto w złotych
Od 1 stycznia i od 1 września 2020 r.*
Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
Poziom wykształcenia

Obowiązuje

od 1 IX 2020 r.
1.

3.

nauczyciel
kontraktowy

nauczyciel
mianowany

nauczyciel
dyplomowany

2949
wzrost o 167 zł

3034
wzrost o 172 zł

3445
wzrost o 195 zł

4046
wzrost o 229 zł

2782

2862

3250

3817

2818
wzrost o 201 zł

2823
wzrost o 160 zł

3002
wzrost o 170 zł

3523
wzrost o 199 zł

2617

2663

2832

3324

2800
wzrost o 200 zł

2818
wzrost o 201 zł

2841
wzrost o 203 zł

3079
wzrost o 174 zł

2600

2617

2638

2905

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym
1 I – 31 VIII
2020r.

2.

nauczyciel
stażysta

Tytuł zawodowy magistra bez
przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata
(inżyniera) z przygotowaniem
pedagogicznym

od 1 IX 2020 r.

1 I – 31 VIII
2020r.

Tytuł zawodowy licencjata (inżyod 1 IX 2020 r.
niera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia
kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków 1 I – 31 VIII
obcych, pozostałe wykształcenie
2020r.

*od 1 września 2020 r. (Rozporządzenie MEN z dn. 27 sierpnia 2020 r. poz. 1491)

Nr 22, rok szkolny 2020/2021

11

Jak wstąpić do NSZZ „Solidarność”
Nauczycielu!
Pracowniku
administracji
i obsługi szkolnej!
Zachęcamy do wstępowania do
NSZZ „Solidarność” oraz tworzenia
struktur „S” w szkołach i placówkach
oświatowych. Zaangażowanie znacznej liczby pracowników oświaty
w działalność związkową:






utrudnia wprowadzanie niekorzystnych
zmian w Karcie nauczyciela i innych
aktach prawnych, statusie zawodowym,
naszych emeryturach,
ułatwia skuteczne negocjacje ws. wynagrodzeń,
nie pozwala na likwidację szkół i przedszkoli, zwalnianie pracowników,
wzmacnia pozycję negocjacyjną przedstawicieli NSZZ „Solidarność” na różnych szczeblach, utrudniając rozwiązanie
wielu problemów pracowniczych i oświatowych.

Apelujemy do wszystkich, którym bliskie
są problemy i losy polskiej oświaty, którzy
chcą mieć pomoc i wsparcie w swoich trudnych sprawach zawodowych, o zrzeszanie się
w naszym związku.
Można to zrobić, przystępując do już funkcjonujących struktur NSZZ „Solidarność”
lub, zakładając nową organizację związkową
NSZZ „Solidarność” – zakładową lub międzyzakładową (minimum 10 członków), o
ile takiej nie ma w gminie lub powiecie.
W razie potrzeby – możemy udzielić informacji, przyjechać, pomóc w organizacji
wyborów.
Deklaracje członkowskie można otrzymać w siedzibach Komisji Zakładowych/
Międzyzakładowych „Solidarności”, są też
na stronie internetowej: www.solidarnosc.
gda.pl (podstrony: Załóż związek lub Sekcja
Oświaty).

Oto dwie drogi przystąpienia
do związku NSZZ „Solidarność”:
wstąpienie do funkcjonującej już Organizacji Zakładowej/Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”.
Wykaz adresów, telefonów i maili przewodniczących KZ/KM wchodzących w skład


Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą
w Gdańsku znajduje się na str.: www.soli-

darnosc.gda.pl/oswiata

podjęcie działań na rzecz założenia odrębnej organizacji związkowej, mającej
osobowość prawną, jeżeli nie ma takiej
na terenie gminy, powiatu.
A – zakładowej w danej szkole – min. 10 członków z danej szkoły/placówki oświatowej,
B – międzyzakładowej np. na terenie danej gminy – min. 10 osób (mogą należeć pracownicy z większej liczby szkół
tej gminy). Zaletą jest m.in. możliwość
skorzystania z doświadczeń członków
organizacji międzyzakładowej w innych
szkołach/placówkach oświatowych.


Decydujący głos w rejestracji organizacji
związkowej (i ew. tymczasowej organizacji
związkowej NSZZ „S”) ma Zarząd Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
W utworzeniu nowej organizacji mogą
pomóc:
 pracownicy Działu Organizowania i Rozwoju Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: tel. 58/308-44-54 www.solidarnosc.
gda.pl/rozwoj-zwiazku/ e-mail: dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl
 kierownicy Oddziałów/Biur „S” działający w części powiatów woj. pomorskiego,
ich wykaz znajduje się na stronie www.

solidarnosc.gda.pl/oddzialy-zrg/



członkowie władz Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, tel: 58/308-44-22, www.solidarnosc.gda.pl/oswiata
mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl

FOT. WOJCIECH MILEWSKI

Dlaczego warto należeć do związku zawodowego?
ze strony www.solidarnosc.org.pl Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Pięć powodów, dla których warto jest wstąpić do związku zawodowego
(zorganizować się w związek zawodowy) i przyłączyć się do NSZZ „Solidarność”:
 Pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy.
 Większa możliwość wynegocjowania lepszych warunków pracy bądź podwyżki.
 Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy czy też niesprawiedliwego traktowania.
 Możliwość pomocy innym pracownikom.
 Możliwość skorzystania z porad ekspertów działających w związku, a także prawników.
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Wykaz Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych)
należących do Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z siedzibą w Gdańsku kadencja 2018-2023
Lp.

Nr
KM/
KZ

1.

37

2.

Imię i nazwisko
przewodniczącego, e-mail:

Nr telefonu

KM Pracowników Oświaty i Wychoul. Targ Drzewny 3/7
wania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 80-886 Gdańsk
www.solidarnosc.pomorze.pl

Bożena Brauer
bozenabrauer@wp.pl
biuro@solidarnosc.pomorze.pl

58 308 47 25
fax:
58 308 47 26

435

KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdyni
www.gdynia.oswiata-solidarnosc.pl

Zdzisława Hacia
gdynia@oswiata-solidarnosc.pl

58 620 54 33

3.

730

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

Alicja Olszewska
oswiata.solidarnosc@wp.pl

Tel./fax:
58 531 60 81
600 410 371

4.

553

KM NSZZ„Solidarność” Pracowników
ul. Paderewskiego 11
Oświaty i Wychowania Ziemi Kociewskiej 83-200 Starogard Gd.
oswiata.solidarnosc@wp.pl

Ewa Ceroń-Szmaglińska
kmsolidarnosc@wp.pl

513 977 973
511 308 337

5.

660

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników ul. Dworcowa 5
Oświaty i Wychowania w Wejherowie 84-200 Wejherowo

Ewa Rocławska
solidarnosc.wejherowo@gmail.
com

790 554 442

6.

64

KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w Pruszczu Gdańskim

Sławomir Lejk
slaweklejk@gmail.com
solidarnosc.oswiaty@poczta.pl

510 400 803
509 382 749

7.

1016

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników ul. Mickiewicza 12a
Oświaty, Wychowania i Kultury Choj- 89-600 Chojnice
nicach

Maciej Werra
mawerr@wp.pl

509 767 310

8.

1213

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ ul. Gdańska 17/A
„Solidarność” Placówek Oświatowych 83-110 Tczew
Powiatu Tczewskiego

Wiesława Cejner-Mania
798 574 138
powiattczewski.solidarnosc@wp.
pl

9.

1068

KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Aleksandra Werra
aleksandra.werra@wp.pl

600 352 863

10.

678

KM NSZZ„Solidarność” Pracowników
ul. Traugutta 7
Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej 83-400 Kościerzyna
kontakt@solidarnoscoswiatakna.pl

Michał Gurowski
kontakt@solidarnoscoswiatakna.pl

58 686 84 11
600 403 890

11.

697

KM NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania
Ziemi Puckiej

ul. Sambora 16
84-100 Puck
barbaraczyzyk@wp.pl

Barbara Bakun-Czyżykowska

KM:58 673 16 15
503 035 537

12.

598

KM NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Sopocie
sopot.nauczycielskasolidarnosc@gmail.com

ul. Kazimierza Wielkiego 14 Elżbieta Śliwińska
81-780 Sopot
sopot.nauczycielskasolidarnosc@gmail.com

KM: 58 551 63 82
58 551 18 15
606 444 279

13.

1139

KM NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania

ul. Witosa 10 a
82-200 Malbork

Maria Pawlikowska
karmat19@wp.pl

KM: 55/272-39-49
516 967 106

MK NSZZ „Solidarność” Pracowników ul. 11 Listopada 1
Oświaty i Wychowania
82-500 Kwidzyn

Grażyna Urbanowicz
grazkaurbanowicz@wp.pl
solidarność-kwidzyn@o2.pl

668 299 217

14.

Nazwa Komisji
Zakładowej/Międzyzakładowej

Adres:

ul. Pomorska 39
81-314 Gdynia

Szkoła Podstawowa nr 2
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Tysiąclecia 5

ul. B. Krzywoustego1
(p. 110) /
84-300 Lębork

15.

649

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników ul. Kościelna 6
Oświaty i Wychowania w Rumi
84-230 Rumia

Danuta Wójcik
danutawojcik@o2.pl

501 357 829

16.

831

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 80-209 Chwaszczyno
Oświaty i Wychowania Gminy Żuul. Wybickiego 37
kowo

Maria Pikies
mram3@wp.pl

606 256 321

17.

1034

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników ul. Na Zaborach 1
Oświaty i Wychowania Gminy Brusy 89-632 Brusy

Aleksandra Turowska
olat@poczta.onet.pl

606 839 057
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18.

1028

KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Czersku

ul. Ks. A. Kowalkowskiego 6
89-642 Rytel

Janusz Kitowski
januszkitowski@o2.pl

692 184 406

19.

605

KM NSZZ „Solidarność” Szkół Artystycznych Wybrzeża

ul. Gnilna 3
80-847 Gdańsk

Aleksandra Lewicka
alekslewicka@wp.pl

Szkoła: 58 301 85-40
608 050 123

MK NSZZ „Solidarność” Oświaty i
Wychowania w Sztumie

ul. Kasprowicza 3
82-400 Sztum

Marzena Chrześcijańska
724 712 853
marzena.chrzescijanska@onet.pl

20.
21.

1192

Komisja Zakładowa
NSZZ„Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w OSW nr 2 w
Wejherowie

SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
ul. Sobieskiego 279
84-200 Wejherowo

Ludwika Szpunar
ludwikaszpunar1@wp.pl

58 672 23 41 w.13
696 731 384

22.

407

KM „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania Ziemi Kartuskiej

ul. Gdańska 26
83-300 Kartuzy

Piotr Zielke
piotr.zielke62@gmail.com

602-766-573

23.

825

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników ul. J. Wybickiego 33
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar- 83-050 Kolbudy
ność”w Kolbudach
(Zespół Kształcenia i Wychowania)

Izabela Rułkowska
irulkowska@o2.pl

Szkoła: 58 682 72 24
662 285 280

24.

MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Szkoła Podstawowa nr 1 Tomasz Szczotka
Oświaty i Wychowania w Nowym
ul. Szkolna 2
tomekszczotka12@tlen.pl
Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański

502 523 449

25.

938

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników ul. Szkolna 1
Oświaty i Wychowania Gminy Przy83-047 Przywidz
widz
(Zespół Szkół nr 1)/

Ewa Zielińska
ewa2222@gazeta.pl

508 335 925

26.

1147

KM NSZZ „Solidarność” Pracowników ul. Gdańska 53
Oświaty i Wychowania
82-200 Nowy Staw
w Nowym Stawie

Bogumiła Jaszczyńska
bogumila.jaszczynska@zs.
nowystaw.pl

880 129 393

27.

1173

Organizacja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Goręczynie

Szkoła Podstawowa
w Goręczynie
ul. Szkolna 7
83-311 Goręczyno

Elżbieta Bugajna
elabugajna@gazeta.pl

Szkoła: 58 684 17 28
661 101 269

28.

1060

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

ul. Macieja Rataja 12
Rusocin
83-031 Łęgowo

Tomasz Klimczak
radnyklimczak@gmail.com

Szkoła: 58 683 49 59
605 099 050

29.

890

OZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Kuratorium Oświaty

ul. Legionów 130
81-472 Gdynia
rafal.skrzypinski@kuratorium.gda.pl

Rafał Skrzypiński
r.skrzypinski.rs@gmail.com

58 669 34 28
607 724 893

30.

1252

Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w ZSzZiO

ul. Wzgórze Wolności 3
83-300 Kartuzy

Iwona Cyrocka
iwonkac7@wp.pl

605 747 055

Aktualizacja: 8.12.2020 r.

Dyżury członków Prezydium Sekcji






Wojciech Książek (przewodniczący): poniedziałek – czwartek
w godz. 10 – 14, wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl
Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego): wtorek (co
drugi) w godz. 10 – 14, barbara.kaminska@zsetczew.pl
Anna Kocik (zastępca przewodniczącego, skarbnik): wtorek (co
drugi), piątek w godz. 10 – 14, annakocik@onet.eu
Hanna Kowalewska-Minkiewicz (sekretarz): wtorek (co drugi)
w godz. 10 – 14,minkiewiczhania@gmail.com
pozostali członkowie Prezydium Sekcji – w dniu zebrań
Sekcji bozenabrauer@wp.pl, mawerr@wp.pl

Praca sekretariatu*
Biuro Sekcji jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz.
9–16, w piątki w godz. 10–14 tel. 58 308 44 22, fax 58 308 42 01,
oswiata@solidarnosc.gda.pl
sekretariat – Krystyna Chojnowska
* W okresie epidemii COVID-19 dyżury członków Prezydium
i praca sekretariatu Sekcji są dostosowane do zaleceń i organizacji pracy Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
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Władze Sekcji
Podczas Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i
Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 17 kwietnia 2018
roku w Gdańsku przewodniczącym Sekcji na kadencję
2018 – 2023 został wybrany: Wojciech Książek – KM Puck.
Delegaci podjęli uchwałę, że Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w kadencji
2018–2023 będzie liczyć 45 osób, w tym przewodniczący.

Członkami Rady Sekcji w kadencji 2018–2023 zostali
wybrani:




























Barbara Bakun-Czyżykowska – KM Puck,
Tadeusz Bielecki – KM Gdańsk,
Krzysztof Bigus – KM Chojnice,
Bożena Brauer – KM Gdańsk,
Elżbieta Bugajna - KZ Goręczyno,
Ewa Ceroń-Szmaglińska – KM Starogard Gdański,
Marzena Chrześcijańska – KM Sztum,
Joanna Czajkowska – KM Gdańsk,
Zofia Falgowska – KM Gdynia,
Piotr Gierszewski - KM Gdańsk,
Michał Gurowski – KM Kościerzyna,
Zdzisława Hacia – KM Gdynia,
Barbara Kamińska - KM Powiat Tczewski,
Renata Kamińska – KM Gdańsk,
Agnieszka Kempa – KM Pruszcz Gdański,
Anna Kiraga – KM Żukowo,
Janusz Kitowski – KM Czersk,
Tomasz Klimczak – KZ Rusocin,
Anna Kocik – KM Gdańsk,
Hanna Kowalewska-Minkiewicz – KM Gdańsk,
Alina Kreft – KM Reda,
Sławomir Lejk – KM Pruszcz Gdański,
Aleksandra Lewicka – KM Szkoły Artystyczne Wybrzeża,
Joanna Lewna-Winnicka – KM Tczew,
Alicja Olszewska – KM Tczew,
Mirosława Papke – KM Rumia,
Iwona Puchalska – KM Gdańsk,

Ewa Rocławska – KM Wejherowo,
Izabela Rułkowska – KM Kolbudy,
 Rafał Skrzypiński – KZ Kuratorium,
 Tomasz Szczotka – KM Nowy Dwór Gdański,
 Dorota Szewczyk – KM Gdynia,
 Ludwika Szpunar – KZ Wejherowo,
 Agnieszka Szwejkowska-Kulpa – KM Gdynia,
 Elżbieta Śliwińska – KM Sopot,
 Aleksandra Turowska – KM Brusy,
 Grażyna Urbanowicz – KM Kwidzyn,
 Aleksandra Werra – KM Lębork,
 Maciej Werra – KM Chojnice,
 Jolanta Wichrowska – KM Starogard Gdański,
 Piotr Wojciechowski – KM Wejherowo,
 Janina Zawadzka – KM Malbork,
 Ewa Zielińska – KM Przywidz,
 Piotr Zielke – KM Kartuzy,
 oraz Wojciech Książek – KM Puck (przewodniczący Sekcji).
Delegaci podjęli również uchwałę, że Komisja Rewizyjna w kadencji
2018 – 2023 będzie liczyć 5 osób.
Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej Sekcji. W jej skład weszli:
 Zdzisław Brzeziński - KM Kościerzyna,
 Agnieszka Chaberek - KM Gdańsk,
 Małgorzata Gackowska – KM Gdynia,
 Piotr Gwit – KM Gdańsk,
 Teresa Szulc – KM Gdańsk.
Po ukonstytuowaniu się członkowie KR Sekcji na przewodniczącego wybrali Zdzisława Brzezińskiego, a na jego zastępcę Agnieszkę
Chaberek.
Rada Sekcji dokonała wyboru Prezydium Sekcji. W jego skład,
oprócz przewodniczącego Sekcji weszli: Barbara Kamińska (zastępca
przewodniczącego Sekcji), Anna Kocik (zastępca przewodniczącego
i skarbnik Sekcji), Hanna Minkiewicz (sekretarz Sekcji), Bożena
Brauer i Maciej Werra (członkowie Prezydium).



Skróty:
– KM – Komisja Międzyzakładowa
– KZ – Komisja Zakładowa

Apel o materiały dotyczące historii oświatowej „Solidarności”
w Regionie Gdańskim
… „Solidarność” nie może zaniedbać
troski o tę historię tak bliską, a równocześnie już odległą…
Jan Paweł II do delegacji NSZZ „Solidarność” – Watykan 11 listopada 2003 r.
Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą
w Gdańsku postanowiła zamieszczać na
stronie internetowej Sekcji różne materiały związane z historią oświatowej „Solidarności”, ale też związane z tragicznym
Grudniem 1970 na Wybrzeżu. Dzięki temu
można utrwalić, ocalić od zapomnienia
informacje o celach-programach, działaniach, ludziach oświatowej „Solidarności”.

Materiały do tej publikacji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej:
www.solidarnosc.gda.pl/oswiata.
W związku z tym zwracamy się z apelem do KZ/KM, do osób prywatnych
o przesyłanie/przekazywanie materiałów
z tym związanych:
1) już opracowanych i wydanych materiałów,
2) nowych opracowań,
3) dokumentów, zdjęć (po ich zeskanowaniu
– gwarantujemy oddanie oryginałów),
4) materiałów innych.
Byłoby cenne, gdyby w to działanie
włączyły się szkoły – grupy uczniów
z opiekunami, aby przeprowadziły wywia-

dy, zebrały pamiątki. Objętość, załączony
materiał ilustracyjny, zestaw pytań dotyczący opisu tamtych wydarzeń, ich oceny
po latach – pozostają do decyzji ich autorów. Opracowania należy przesłać także w
wersji elektronicznej. To ważne, bo zanika
pamięć, odchodzą uczestnicy tych wydarzeń. A wspomnień, materiałów jest wiele,
jak to, gdy w jednej ze szkół w Sopocie,
gdzie jesienią 1980 roku organizowano
zebrania założycielskie „S” – dyrekcja wyłączała… światło w szkole…
Stroną organizacyjną przedsięwzięcia zajmuje się Międzyregionalna Sekcja
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.
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Problemy bibliotekarzy szkolnych
11 lutego 2020 roku odbyła się
konferencja „Problemy bibliotekarzy szkolnych”, którą zorganizowała
Międzyregionalna Sekcja Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z siedzibą w Gdańsku.

Konferencja podjęła trzy obszary tematyczne:
A. Status nauczycieli bibliotekarzy
B. Zagrożenia zdrowotne
C. Finansowanie i inne problemy bibliotek
szkolnych
Naszymi prelegentami byli nauczyciele
bibliotekarze ze szkół w Gdańsku i Wejherowie, m.in.: Zofia Terlecka, Elżbieta
Pellowska-Habasińska, Ewa Kasprowiak
i Izabela Sikora.





Przedstawiono między innymi:
propozycję rozporządzenia ws. standardów – norm zatrudnienia (projekt opracowany przez Sekcję Wielkopolską),
przykłady norm zatrudnieniowych w poszczególnych jednostkach samorządów
terytorialnych - organach prowadzących.

Uczestnicy konferencji wypracowali:
List do MEN ws. pomocy bibliotekom
szkolnym oraz podjęcia prac nad dokumentem regulującym normy zatrudnieniowe,
 List do radnych oraz przedstawicieli
organów wykonawczych samorządów
terytorialnych ws. pomocy bibliotekom
szkolnym.
 Zbiór wniosków pokonferencyjnych.
Uczestnicy konferencji postanowili
opracować pismo do dyrektorów, by ujmowali w ryzyku zawodowym sprawy związane z zagrożeniami pracy bibliotekarza
szkolnego, np. ręczne prace transportowe,
pracą na wysokości, zagrożenia alergenami.
Przekazano także kilka opinii prawnych,
w tym: regulacje prawne ws. bibliotek

FOT. LIDIA DĄBROWSKA

Wzięli w niej udział, oprócz członków
Rady Sekcji Gdańskiej oraz nauczycieli bibliotekarzy z Pomorza, także przedstawiciele
innych Sekcji: z Wrocławia, Poznania, Łodzi,
Olsztyna, przedstawiciele: MEN, Kuratorium
Oświaty w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku,
Państwowej Inspekcji Pracy, Towarzystwa
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich,
Rady Miasta Gdańska oraz biura prawnego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”.

Konferencja „Problemy bibliotekarzy szkolnych”, 11.02.2020 r.

szkolnych; czas pracy nauczycieli-bibliotekarzy; sprawa tzw. skontrum; wymiar
zatrudnienia nauczyciela bibliotekarza,
uśrednianie pensum.
Po odpowiedzi MEN z 5 października
2020 r. trwa dalsza praca nad realizacją zgłoszonych postulatów. NSZZ „Solidarność” nie
zrezygnuje z dążenia do zdecydowanej poprawy warunków pracy nauczycieli bibliotek
szkolnych, w tym zmiany zapisów prawnych
w zakresie ich statusu.



Poniżej publikujemy fragment Apelu do samorządów terytorialnych, który
przyjęli uczestnicy konferencji:
Zapomina się czasami, że biblioteki szkolne powinny być miejscem wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, czy
centrami informacji (nie tylko multimedialnymi), pozwalającymi na samokształcenie
uczniów, zgodnie z potrzebami budowanego
świadomego społeczeństwa.
Warto mieć na uwadze charakter wykonywanej pracy przez nauczycieli bibliotekarzy
szkolnych, na ich częste: alergie skórne i oddechowe (brak funduszy na wymianę księgozbioru), uczulenie na farbę drukarską przez

kontakt z dużą liczbą nowych podręczników,
problemy z układem kostno-szkieletowym, co
jest związane z dźwiganiem wielu ton książek
oraz pracą na wysokości, problemy ze wzrokiem wynikające z pracy przy komputerze.
Apelujemy o wypracowanie i przyjęcie
norm zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy
w powiązaniu z obiektywnymi kryteriami.
Domagamy się zagwarantowania zapłaty
za godziny doraźnych zastępstw, ponieważ
nauczyciele bibliotekarze często kierowani
są na zastępstwa bez dodatkowego wynagrodzenia.
Istnieje konieczność zwiększenia finansowania zadań bibliotecznych. Nauczycielom w szkole bardzo trudno jest ubiegać się
o zwiększenie nakładów na bibliotekę, dlatego
ważne jest wyodrębnienie niezbędnych środków na działalność bibliotek już w subwencji
oświatowej, konieczność przyznania konkretnej kwoty na dany rok na zakup nowości.
Niezbędne jest tworzenie w każdej placówce szkolnej świetlicy, która będzie miejscem
przebywania uczniów w czasie wolnym od
zajęć lekcyjnych.
Część dokumentacji konferencji znalazła się na stronie internetowej Sekcji:
www.solidaenosc.gda.pl/oswiata
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Polska – moje miejsce, mój kraj
Wojewódzki Konkurs Muzyczny, VI edycja

Zespół muzyczny z SP Żarnowiec pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców - lekcja historii – 2019 r.

W celu uczczenia stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz
popularyzowania wśród młodzieży szkolnej twórczości patriotycznej Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
zorganizowała po raz szósty Wojewódzki Konkurs Muzyczny Polska – moje
miejsce, mój kraj.
5 listopada 2019 roku odbył się ostatni
etap w kategorii muzycznej, do którego zgłosiło udział około 230 wykonawców. Jury w
składzie:
 Andrzej Kołakowski – poeta i pieśniarz,
pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego,





Aleksandra Lewicka – nauczyciel
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I i II st. w Gdańsku, sekcja fortepianu,
Ewa Rocławska – nauczyciel chóru i fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. w Wejherowie,

Wojewódzki Konkurs Muzyczny „Polska – moje miejsce, mój kraj”, Chór „Konsonanse”
Miastko – 2019 r.

Renata Tkaczyk – dyrektor Pomorskiej
Fundacji Edukacji i Pracy
przyznało nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach.


W kategorii solistów
z klas I – IV szkół podstawowych
nagrody otrzymali:






I miejsce – Adam Kordowski ze Szkoły
Podstawowej nr 29 w Gdańsku (opiekun
– Wojciech Kęsy),
II miejsce – Justyna Stefańska ze Szkoły
Podstawowej Nr 44 W Gdańsku (opiekun – Małgorzata Szczepańska-Stankiewicz),
II miejsce – Zofia Tartas z Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. W Wejherowie
(Opiekun – Weronika Korthals).

W kategorii solistów z klas V – VIII
szkół podstawowych nagrody
otrzymali:




I miejsce – Andrzej Boguszewski ze
Szkoły Podstawowej Nr 92 W Gdańsku
(opiekunowie – Iwona Boguszewska,
Paweł Nowicki),
II miejsce – Marta Sowińska ze Szkoły Podstawowej Nr 56 W Gdańsku (Opiekunowie
– Dominika Borowik, Anna Buczko),
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w Kiełpinie (opiekunowie – Grzegorz
Laskowski, Szymon Lewandowski).

Organizator Konkursu
– Międzyregionalna Sekcja Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w Gdańsku przyznała wyróżnienie dla:




Wojewódzki Konkurs Muzyczny „Polska – moje miejsce, mój kraj”, Chór z SP
56 Gdańsk – 2019 r.


III Miejsce – Oliwia Antkowiak ze
Szkoły Podstawowej w Miłobądzu (opiekun – Grażyna Neumann).





W kategorii solistów ze szkół
ponadpodstawowych nagrody
otrzymali:








I miejsce – Julia Lepak z Zespołu Szkół
w Chojnicach (opiekunowie – Maciej
Werra, Krzysztof Bigus),
I Miejsce – Weronika Przychodzeń Z
III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
(Opiekun – Anna Bronowicka),
II miejsce – Paweł Chyła z Zespołu Szkół
Technicznych W Tczewie (opiekun – Daria Gromowska),
III miejsce – Angelika Bogdańska zIV
Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
(opiekun – Piotr Krysztofiak).

W kategorii zespołów nagrody
otrzymali:








I miejsce – Zespół Czternastki ze Szkoły
Podstawowej Nr 14 W Gdańsku (opiekun
– Magdalena Lipka),
II miejsce – Chór Szkoły Podstawowej Nr 56 ze Szkoły Podstawowej Nr 56
w Gdańsku (opiekunowie – Dominika
Borowik, Anna Buczko),
II miejsce – Zespół „Oktecik”ze Szkoły
Podstawowej Nr 52 w Gdańsku (opiekun
– Katarzyna Kierejsza),
III miejsce – „School Life” – Zespół
Instumentalno-wokalny ze Szkoły
Podstawowej w Kiełpinie (opiekunowie
– Grzegorz Laskowski, Szymon Lewandowski).













Zbigniew Trusewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 6 W Wejherowie (opiekun
– Joanna Rompza),
Jakub Garski ze Szkoły Podstawowej Nr
4 W Tczewie (opiekun – Bożena Kępka),
Aleksandra Wróblewska ze Szkoły Podstawowej Nr 79 W Gdańsku (opiekun –
Małgorzata Szczepańska-Stankiewicz),
Julia Damaszk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 W Gdańsku (opiekun
– Aleksandra Białk),
Zuzanna Polańska z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni (opiekun – Beata
Filipp),
„Sarnowitz”ze Szkoły Podstawowej
w Żarnowcu (opiekun – Bartłomiej
Szefke),
Trio: Paweł Kiedrowski, Kamil Leszczyński, Jerzy Terlecki z Zespołu Szkół
w Chojnicach (opiekunowie – Maciej
Werra, Krzysztof Bigus),
Paweł Laskowski – Perkusista Zespołu
„School Life” Ze Szkoły Podstawowej

Dominiki Kędzierskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 65 w Gdańsku (opiekun
– Joanna Witczak-Romanowska),
Chóru „Konsonanse” Ze Szkoły Podstawowej Nr 1 W Miastku (opiekunowie – Sławomir Wolski, Aleksander
Jurczak).

Solistów i zespoły nagrodzone I, II i III
miejscem oraz ich opiekunów zaproszono
na uroczystość wręczenia nagród i dyplomów w czasie posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Rady
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą
w Gdańsku 2 i 3 grudnia 2019 r., pozostałe
wyróżnienia, gratulacje i dyplomy zostały przekazane bezpośrednio do placówek.
W organizację konkursu zaangażowało się
wiele osób i instytucji, m.in. członkowie
Jury, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy,
pan Roman Stegart (przeprowadzenie lekcji
historii na Placu Solidarności i w Sali BHP),
Piotr Wojciechowski (profesjonalne nagłośnienie), pani Dyrektor Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku (wypożyczenie keyboardu), Redakcja Magazynu i TVP 3 (relacje z konkursu), oświatowa
„Solidarność” w Gdańsku, pracownicy administracji ZRG.
Bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na
współpracę przy kolejnych edycjach.
FOT. RYSZARD KUŹMA

Wyróżnienia otrzymali:


Kalina Smolińska ze Szkoły Podstawowej W Miłobądzu (opiekun – Grażyna
Neumann),

Wojewódzki Konkurs Muzyczny „Polska – moje miejsce, mój kraj”, Zespół „Agat” Tczew
– 2019 r.

18

Biuletyn

Publikacja o niepokornych nauczycielach
i historii oświatowej „Solidarności”
1 września 2020 r. w Powiatowym
Zespole Szkół w Kłaninie k. Pucka,
podczas uroczystego otwarcia nowego roku szkolnego odbyła się uroczysta prezentacja książki „Niepokorni
nauczyciele. Czterdzieści lat oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej”.
Publikacja, której autorami są Wojciech
Książek i Artur Górski, jest poświęcona

Autorzy publikacji i córki
śp. Piotra Wasilewskiego.

dwojgu nauczycielom – śp. Piotrowi Wasilewskiemu (aresztowanemu 18 lutego 1982
r. i skazanemu na 3 lata więzienia nauczycielowi z ZSR w Kłaninie k. Pucka) oraz p. Ewie
Muży (nauczycielce z SP Kuźnica, zwolnionej
ze stanowiska dyrektora w 1979 r., relegowanej z zawodu w październiku 1983 r.) a także
historii oświatowej „Solidarności” na terenie Ziemi Puckiej, w roku czterdziestolecia
Związku.
W historii oświatowej „Solidarności”
Ziemi Puckiej przypominamy trochę zapomniane postulaty strajku oświatowego
z jesieni 1980 roku w Gdańsku, szczegóły dotkliwych weryfikacji nauczycieli
w stanie wojennym. Zwracamy uwagę
na rolę Kaszubów, Kościoła na terenie
Ziemi Puckiej, sylwetki często zapomnianych bohaterów drogi do Wolnej Polski. Przedstawiamy także różne formy działalności związkowej w ciągu czterdziestu lat
istnienia Związku.
Publikację wydał Region Gdański NSZZ
„Solidarność”. Opublikowany w książce
wykaz darczyńców przedstawia organizacje
NSZZ „Solidarność”, samorządy terytorialne, osoby prywatne. Współorganizatorem
uroczystości w Kłaninie był powiat pucki
oraz Zespół Szkół w Kłaninie. Całość została zamieszczona na stronie internetowej

Regionu Gdańskiego:www.solidarnosc.gda.
pl/oswiata.
Jak piszemy na str. 100 publikacji: „Piotr
Wasilewski w 1982 roku, Ewa Muża w roku
1983 przegrali bitwę z ówczesnym systemem.
Ale powrócili, bo takich osobowości się nie
zapomina. (…) Z tych przykładów wynika
refleksja o znaczeniu elementarnym: niech
nigdy więcej kryteria ideologiczne nie będą
podstawą oceny pracy nauczyciela”.

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

na poziomie szkoły, placówki oświatowej

wynagradzania nauczycieli (w tym dodatki funkcyjne, motywacyjne,  ZFŚS
za trudne i uciążliwe warunki pracy).
Ustawa o związkach zawodowych, Art. 27 ust. 1,
Karta nauczyciela, Art. 30 ust. 6, 6a
Ustawa o ZFŚS, Art. 8


ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników administracji i obsługi Kodeks pracy, Art. 24114§1
 regulamin nagród dla nauczycieli (wójta, burmistrza, prezydenta,
starosty i dyrektora) Karta nauczyciela, Art. 49 ust. 2
Ustawa o związkach zawodowych, Art. 19 ust. 2
 ZFŚS dla emerytów i rencistów (jeśli środki funduszu są scentralizowane na poziomie JST)
Ustawa o związkach zawodowych, Art. 27 ust. 1


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


Regulaminy podlegające opiniowaniu na poziomie organu prowadzącego
corocznego podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Karta nauczyciela, Art. 70a ust. 2a




pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Karta nauczyciela, Art. 72. Ustawa o związkach zawodowych, Art. 19 ust. 1

Zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe związki zawodowe opiniują
arkusze organizacyjne szkół (przedszkoli) oraz wprowadzane do 30 września zmiany do arkusza.
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Publikacja o historii i działaniach
gdańskiej oświatowej „Solidarności”
W roku czterdziestolecia NSZZ „Solidarność, Komisja Międzyzakładowa
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
wydała publikację Kalendarium
40-lecia.
Miała zostać zaprezentowana podczas
uroczystego zebrania organizacji związkowej
21 października 2020 r. w historycznej Sali
BHP Stoczni Gdańskiej. Niestety, sytuacja
epidemiczna pokrzyżowała plany, trzeba
było odwołać zebranie.
Publikacja powstała jako uzupełnienie
pierwszej części historii oświatowej „Solidarności” w Gdańsku, która została wydana
w 2005 roku. Obejmowała ona lata 1980
– 2005, ilustrując ogromny wysiłek na rzecz
tworzenia podstaw Związku, ale także zmian
nie tylko w pomorskiej, ale polskiej edukacji.
Przypominała strajk w oświacie z listopada
1980 roku, ale także sytuacje dramatyczne,
które miały miejsce szczególnie w stanie
wojennym. Obie te części wydane zostały
obecnie łącznie.
Podstawowym założeniem przy opracowywaniu materiałów było przedstawienie
z jednej strony sytuacji szczególnych, jak
akcje protestacyjne (np. ws. wieku emerytalnego, godnych warunków pracy i płacy), a z drugiej codzienną, czasami trochę
niewidoczną działalność bieżącą, w tym
porady prawne, pomoc w rozwiązywaniu
problemów, organizację szkoleń, rozmowy

Oferta Sekcji






Szkolenia. Bieżąca oferta Działu Szkoleń
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
(w tym szkolenia dla władz danej KM, dla
komisji rewizyjnych, dla skarbników KM, dla
społecznych inspektorów pracy, „Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych”, „Rozwój
związku”, mobbing) znajduje się na stronie:
www.solidarnosc.gda.pl/dzialszkolen.
Awans zawodowy. Porady w Sekcji dla członków „S” ws. awansu zawodowego nauczycieli
(udzielają: Barbara Kamińska – zastępca przewodniczącego Sekcji i Hanna Kowalewska-Minkiewicz – sekretarz Sekcji). Więcej za
pośrednictwem biura Sekcji.
Społeczna Inspekcja Pracy. W siedzibie ZRG
NSZZ „Solidarność” comiesięcznie odbywają
się spotkania dla Społecznych Inspektorów
Pracy na temat najnowszych regulacji prawnych (organizuje się też – atrakcyjne cenowo
– szkolenia podstawowe dla SIP-owców).
Więcej za pośrednictwem biura Sekcji.

z władzami miasta Gdańska, udział w posiedzeniach Komisji Edukacji, w komisjach
ds. awansu zawodowego. To także przedstawienie chwil pożegnań, gdy członkowie
władz „S” odchodzili na emerytury, czy
udział reprezentacji „S” w uroczystościach
pogrzebowych (ostatnio śp. mec. Bogumiła
Soczyńskiego).
Kalendarium jest pracą zbiorową, w jej
powstaniu uczestniczyła większa grupa osób.
Zespół redakcyjny, kierowany przez przewodniczącą Bożenę Brauer stanowiły: Anna Kocik, Zofia Kuropatwińska, Elżbieta Matocha,
Hanna Minkiewicz, Barbara Werbińska.
Publikacja jest rodzajem hołdu tym
wszystkim, którzy przez czterdzieści lat działali na rzecz mądrej edukacji, wychowywania prawych obywateli Rzeczpospolitej. Po
sierpniu 1980 roku szansą dla oświaty i jej
rozwoju stał się NSZZ „Solidarność”.
Kalendarium 40-lecia zostało zamieszczone na stronie internetowej KM Gdańsk:
www.solidarnosc.pomorze.pl.
W przekazanym Komisji podziękowaniu
Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji
napisał m. in.:
W imieniu Międzyregionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z siedzibą w Gdańsku serdecznie dziękuję za
wydanie publikacji pt. „Kalendarium 40-lecia Komisji Zakładowej/Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Gdańsku.

Zdaję sobie sprawę, że tak wiele dla powstania oświatowej „Solidarności”, także w wymiarze ogólnopolskim, zaczęło się w Gdańsku, szczególnie po strajku w listopadzie 1980 roku.
Dobrze, że zebrana została dokumentacja,
pisma, zdjęcia, kalendarium tych 40 lat, ale
też bardzo różnorodna, ciekawa codzienna
działalność tak licznej organizacji związkowej. Mam świadomość, jak duże było to wyzwanie, do tego redagowane w trudnym czasie
epidemii. Dlatego tym bardziej proszę przyjąć
a zarazem przekazać wyrazy podziękowań
i uznania zespołowi redakcyjnemu.
W przekonaniu naszej Sekcji niezwykle
ważna, oprócz codziennych działań na rzecz
członków „Solidarności”, ich warunków pracy i
płacy, jest dbałość o pamięć historii, także naszego
Związku. Stąd tym bardziej te słowa uznania.

Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe
dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli
z wiarą, nadzieją i miłością – (…), abyście nigdy nie
zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili… I abyście nie
podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy…

Jan Paweł II na lotnisku w Balicach, 2002.

Gdzie warto zajrzeć?

 Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.org.pl/oswiata
 Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku:

www.solidarnosc.gda.pl/oswiata

 Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.gda.pl
 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

www.solidarnosc.pomorze.pl
 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdyni
www.solidarnoscoswiata.pl
 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi
Kościerskiej www.solidarnoscoswiatakna.pl
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Adresy biur
Regionu
Gdańskiego
Wybrane działy ZRG
Dział Szkoleń ZRG

BIURO PRAWNE
W Dziale Prawnym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” pracują prawnicy,
którzy udzielają bezpłatnie porad wyłącznie członkom Związku NSZZ „Solidarność” z aktualną legitymacją związkową (można ją otrzymać lub uaktualnić w swoich organizacjach
związkowych). Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie
obecny (udział w sprawach sądowych, zmiana organizacji pracy z uwagi na pandemię)
– tel. 58 308 42 74 lub 58 308 44 69.

58 308 42 76, 58 305 54 79
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl
Dział Organizowania i Rozwoju Związku
58 308 43 80 lub 58 301 044 44
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl oraz
dzial.rozwoju@solidarnosc.gda.pl

radca prawny
Iwona
Jarosz- Lipkowska

Dział Informacji
58 308 42 72, magazyn@solidarnosc.gda.pl

radca prawny
Joanna
Kobus-Michalewska

Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów
58 308 42 70, emeryci@solidarnosc.gda.pl

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8–10

8–16

–

9–16

–

–

8.30–11.00

11–17
Oddział
Gdynia

8.30 –16

–

Biuro Pracy
58 301 34 67, 58 308 43 47
biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

radca prawny
Tomasz Wiecki

12.15–16

–

8–15

–

8–14

Oddziały i Biura ZRG

doradca prawny
Łukasz Sulej

–

12–15

8.30–17

–

8–14

9–16

10–15
Oddział
Gdynia

Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, 502 172 285,
tel./fax 52 397 20 01, b.tyloch@o2.pl
Gdynia, ul. Śląska 52, 515 240 490
tel./fax: 58 620 61 82,
a.kozicki@solidarnosc.gda.pl
Kartuzy, ul. Dworcowa 19, tel. 505 775 241
tel./fax: 58 673 16 15, kelo23@wp.pl
Kościerzyna, ul. Traugutta 7, 502 172 282
jozefr@poczta.onet.pl
Lębork, ul. B. Krzywoustego 1, 502 172 284,
tel./fax: 59 862 36 51 jak.stan@gmail.com

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz

Miesięcznik Regionu
Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”
Dla wszystkich związkowców
i nie tylko. ZAPRENUMERUJ!

Puck, ul. Sambora 16, tel. 887-590-721,
ikir@wp.pl
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11
502 172 281, starogard@solidarnosc.gda.pl
Tczew, ul. Podmurna 11, tel. 506 074 609
tczew@solidarnosc.gda.pl

r.stegart@solidarnosc.gda.pl
58 301 71 21 lub 58 308 42 72

Wejherowo, ul. Hallera 1A/1, tel. 606 687 512
jandet3402@gmail.com

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku
80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24,
tel.: 58 308 44 22, fax: 58 308 42 01,
oswiata@solidarnosc.gda.pl
Redakcja: Wojciech Książek oraz Bożena Brauer
i Anna Kocik
Opracowanie graficzne i skład: Ryszard Kuźma
druk: drukomania.pl.
Numer zamknięto 10 grudnia 2020 roku.

–

Aktualny wykaz dyżurów jest na stronie www.solidarnosc.gda.pl
W sprawach związanych z oświatą przyjmuje radca prawny Tomasz Gryczan, konsultacji
prawnych udziela także radca prawny Przemysław Sąpór. Zgłoszenia za pośrednictwem
KM/KZ na adres: oswiata@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 44 22.

Malbork, Plac Słowiański 4, tel. 516 059 047
malbork@solidarnosc.gda.pl

Biuletyn

8.30–15.30 8.30–15.30

Co tydzień, w każdą środę, Dział Informacji i Promocji Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” przygotowuje newsletter, który przychodzi
na skrzynkę mailową prenumeratorów

iBiS

Zapytaj o prenumeratę:
58 301 71 21 lub 58 308 41 72
magazyn@solidarnosc.gda.pl

Awans zawodowy
Przewodniczący KM/KZ dysponują prezentacją (opracowaną przez Prezydium Sekcji), zawierającą przydatne informacje dotyczące procedur awansowych i wymaganej dokumentacji
na podstawie aktualnych przepisów prawa.

