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Racją bytu wszelkiej polityki  
jest służba drugiemu człowiekowi.   

Jan Paweł II

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 
„Biuletyn” nr 23 z ubiegłego roku kończyliśmy życzeniami, aby trud-

ny zawód nauczycielski był należycie doceniany także w wymiarze finan-
sowym. Życzyliśmy także spokojnej pracy w szkole w systemie stacjonar-
nym od 1 września 2021 roku. Niestety, nie zostały one spełnione. 

Obecnie już wiemy, że za nami niezwykle trudny rok szkolny, w któ-
rym tak poważnym wyzwaniem była kolejna fala pandemii COVID-19 
i związane z tym kształcenie na odległość. Nauczyciele, pracownicy 
oświaty musieli przejść na edukację on-line w dużej części roku szkol-
nego. Nie jest to zadanie łatwe tak dla nauczycieli, ale przecież także 
dla uczniów, polskich rodzin. Jakby tego było mało, od 24 lutego 2022 
roku doszedł dodatkowy stres związany z agresją Rosji na sąsiadującą 
z nami Ukrainę. Polskie szkoły, dyrektorzy i nauczyciele podjęli trud nie 
tylko opieki nad uczniami z Ukrainy, ale również ich nauczania i kla-
syfikowania. Z wojną związane są różne zagrożenia. Dotyczą one także 
dwucyfrowej inflacji, której zdecydowanie nie rekompensuje podwyżka 
dla nauczycieli średnio o 4,4 procent od 1 maja tego roku.

 Stąd tym bardziej wyrażamy szacunek za ten ogrom często niedoce-
nianej pracy. Staramy się podejmować różne działania – tak na szczeblu 
regionalnym, jak i krajowym – w celu poprawy warunków pracy i płacy 
nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Niestety, nie zawsze 
do końca satysfakcjonujące. Dziękujemy za wysiłek wkładany w pracę 
na rzecz jak najlepszego kształcenia i wychowania powierzonych nam 
uczniów, za wytrwałość, za międzyludzką solidarność.

Postanowiliśmy, że na stronie tytułowej tego „Biuletynu” Sekcji w tym 
roku umieścimy flagę Ukrainy, która znajduje się na budynku „Soli-
darności” w Gdańsku. Chcemy w ten sposób wyrazić swą solidarność 
z walczącym o niepodległość sąsiednim krajem. Ludźmi, którzy mają 
takie same prawa obywatelskie i patriotyczne jak my. Zdajemy sobie 
sprawę z tragedii narodu ukraińskiego, odczuwaliśmy to też osobiście, 
bowiem przez trzy miesiące, od 11 marca 2022 roku, w budynku „So-
lidarności” w Gdańsku był otwarty punkt recepcyjny dla uchodźców. 
Codziennie oferowaliśmy 50 miejsc noclegowych dla matek z dziećmi. 
Łącznie przebywało ich w tym czasie 1200. Pełniąc dyżury wolontariac-
kie, także nocami, mogliśmy odczuć dramat tych ludzi, smutek dzieci, 
tęsknotę za ojczyzną, walczącymi ojcami, starszymi braćmi. 

Co ważne, wśród 145 wolontariuszy prawie połowa z nich to byli ludzie 
związani z oświatą, w tym 60 osób z Gdańska. Serdecznie dziękujemy za 
ten wysiłek, także za wpłaty na rzecz utrzymania tego punktu. Krzysztof 
Dośla – przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” – w podziękowaniu napisał: Ów wolontariat, piękny wymiar solidar-
ności międzyludzkiej, pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Wierzymy, że 
dobro zwycięży zło. Te słowa oddają sens i ducha tego solidarnościowego 
działania. Stąd też życzymy przyjaznej atmosfery w gronie pedagogicznym 
i wśród całej społeczności szkolnej, mając nadzieję  na kolejny rok edukacji 
już w systemie stacjonarnym, oby też bez niszczącej ludzi i wartości wojny 
wokół. Prosimy  Państwa o współpracę.

Z wyrazami sympatii i szacunku Prezydium Sekcji w składzie:
Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji,

Barbara Kamińska, zastępca przewodniczącego Sekcji,
Anna Kocik, zastępca przewodniczącego i skarbnik Sekcji,

Ewa Rocławska, sekretarz Sekcji, przewodnicząca KM Wejherowo, 
Bożena Brauer, przewodnicząca KM Gdańsk, 
Maciej Werra, przewodniczący KM Chojnice
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwiet-

nia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022 r.
 Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2022 r.
 Ferie zimowe: 16 – 29 stycznia 2023 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna: 6 – 11 kwietnia 2023 r.
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.

 Odbyło się 27 zebrań Rady Sekcji. 
Część z nich (9), z uwagi na okres pan-
demii, w trybie zdalnym. Przeprowa-
dzono też 46 zebrań Prezydium Sek-
cji (22 w trybie zdalnym). Były również 
cztery spotkania Sztabu Protestacyjnego 
w 2019 roku i dwa w roku 2021. Komu-
nikaty z zebrań są przekazywane do ko-
misji zakładowych/międzyzakładowych, 
zamieszczane na stronie internetowej 
i rozsyłane do szkół, samorządów czy 
mediów. 

 Uroczystości. Przedstawiciele Sekcji 
uczestniczyli w ważnych wydarzeniach 
i wspierali organizację uroczystości, 
obchodów rocznicowych „Solidarno-
ści”, szczególnie Grudnia ’70 i Sierp-
nia ’80. 

 Tablica pamiątkowa i publikacja o śp. 
Piotrze Wasilewskim. W 2020 roku, 
w ramach obchodów czterdziestolecia 
NSZZ „Solidarność”, Sekcja włączyła 
się w uczczenie pamięci więźnia stanu 
wojennego – śp. Piotra Wasilewskiego, 
nauczyciela ze szkoły rolniczej w Kłani-
nie k. Pucka. 1 września 2020 r. podczas 
uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 
w tej szkole odsłonięta została tablica po-
święcona jego osobie. W okolicznościo-
wej publikacji „Niepokorni nauczyciele” 
autorstwa Wojciecha Książka i Artura 
S. Górskiego przywołana została także 
osoba Ewy Muży, represjonowanej na-
uczycielki z Kuźnicy na Półwyspie Hel-
skim. Działania te Sekcja podejmowała 
we współpracy z KM Puck. 

 Współpraca z Kuratorium Oświaty. 
Sekcja współpracowała z Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku, uczestniczyliśmy 
w naradach z dyrektorami przed nowym 
rokiem szkolnym. W 2020 roku odbyło 
się odrębne spotkanie z pomorskim 
kuratorem oświaty Małgorzatą Bielang. 
Corocznie opiniowaliśmy propozycje 
szkoleń przygotowywanych przez kurato-
rium. Nasi przedstawiciele uczestniczyli 
także w pracach komisji dyscyplinarnej 
dla nauczycieli oraz w pracach komisji 
ds. odznaczeń i nagród.

 Współpraca z Urzędem Marszałkow-
skim. W ramach stałych kontaktów 
z Urzędem Marszałkowskim braliśmy 
udział w naradach dyrektorów szkół. 
Dzięki rozmowom i negocjacjom 
nastąpiła podwyżka wynagrodzeń 
pracowników administracji i obsłu-
gi oraz dodatków motywacyjnych 
i funkcyjnych dla nauczycieli i dy-
rektorów. Ponadto przedstawiciele 
Prezydium brali udział w pracach:
– komisji konkursowych powoływa-

nych do wyboru dyrektora szkoły, 
placówki oświatowej,

– komisji ds. nagród marszałka wo-
jewództwa pomorskiego.

 Szkolenia. Pomimo zakłóceń epidemicz-
nych, członkowie KZ/KM mogli korzy-
stać ze szkoleń organizowanych przez 
Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” – w tym wy-
korzystujących fundusze europejskie. To 
m.in.: Wiem więcej, działam skutecznie, 
Mobbing, Jak korzystać z prawa? Za-
kładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
Profesjonalizm organizacji związkowej, 
Rozwój związku, Szkolenie dla skarb-
ników KM, Szkolenie dla komisji re-
wizyjnych, Szkolenie dla społecznych 
inspektorów pracy, Jak skutecznie ne-
gocjować?

 Szkolenie z Pracowniczych Planów 
Kapitałowych. Zorganizowaliśmy 
dwie tury szkoleń on-line (prowadził 
je Przemysław Sąpór z Działu Szkoleń 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S”) na temat Pracowniczych Planów 
Kapitałowych, które wzbudzają róż-
ne emocje wśród pracowników, także 
w szkołach.

 Szkolenie z awansu zawodowego. 
We współpracy z Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku (szkolenie prowadziła wizy-
tator Barbara Dembek-Bochniak) odby-
ło się szkolenie nt. awansu zawodowego 
nauczycieli. Udzielano także odpowiedzi 
na zgłaszane pytania.

Informacja o działalności Sekcji 
9 listopada 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji, które 
podsumowało ponad trzy lata kadencji – od 17 kwietnia 2018 roku. Warto 
przypomnieć część przedstawionych wówczas faktów (uzupełnionych o dzia-
łania z ostatnich miesięcy):

WZD Sekcji, rok 2021. Wśród gości m.in. Małgorzata Bielang, pomorski kurator 
oświaty, Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji w Pomorskim Urzędzie 
Marszałkowskim, a także młodzi stypendyści.

FO
T. 

PA
W

E G
LA

NE
RT



Nr 24, rok szkolny 2022/2023
3

 Szkolenie społecznych inspektorów 
pracy (SIP). W siedzibie NSZZ „Solidar-
ność” w Gdańsku w dniach 18 – 20 maja 
2022 r. odbyło się szkolenie SIP. Prze-
prowadzili je inspektorzy Państwowej 
Inspekcji Pracy pod kątem problemów 
występujących w szkołach i placówkach 
edukacyjnych.

 Podejmowaliśmy interwencje ws. pro-
blemów pracowniczych, zgłaszanych 
za pośrednictwem konkretnej Komisji 
Zakładowej/Międzyzakładowej, m.in. 
z: KM Kolbudy, KM Puck, KM Ru-
mia, KM Chojnice, KM Lębork, KM 
Wejherowo, KM Malbork, KM Tczew, 
KM Sztum, KZ w Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku, KM Pruszcz Gdański, KM 
Kwidzyn, KM Starogard Gd.

 Ważnym zadaniem Sekcji jest zapew-
nienie odpowiedniej obsługi prawnej. 
Głównie przez prawników zatrudnio-
nych w Biurze Konsultacyjno-Negocja-
cyjnym ZRG. Dużą pomocą są porady 
prawne Przemysława Sąpóra. 

 Innym rodzajem porad organizowanych 
przez Sekcję są te związane z przygoto-
wywaniem dokumentacji, prezentacji 
na kolejne szczeble awansu zawodo-
wego. 

 Organizowane były wyjazdy do szkół 
– lekcje na temat Sierpnia ’80, Grud-
nia ’70, powstania NSZZ „Solidarność” 
oraz zajęcia na temat roli związków za-
wodowych w obronie miejsc pracy i płac, 
a także pomocy absolwentom szkół (m.in. 
Wejherowo, Lębork, Chojnice, Gdańsk). 

 Występowaliśmy o przyznanie Złotych 
i Srebrnych Odznak Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” znaczącej grupie osób zasłu-
żonych dla Związku i edukacji (wykaz na 
stronie internetowej Sekcji). Popieraliśmy 
też wystąpienia o przyznanie Medali Ko-
misji Edukacji Narodowej tzw. ścieżką 
związkową dla osób zgłoszonych przez 
komisje międzyzakładowe/zakładowe. 

 Zorganizowaliśmy w latach 2019 i 2022 
kolejne edycje Wojewódzkiego Kon-
kursu Muzyczno-Plastycznego „Polska 
– moje miejsce, mój kraj”, za co orga-
nizacyjnie odpowiadała Anna Kocik 
(szczegóły w odrębnym materiale). 

 Poszczególne komisje międzyzakłado-
we wchodzące w skład Sekcji wspierały 
finansowo i organizacyjnie kolejne edy-
cje Funduszu Stypendialnego NSZZ 
„Solidarność”  (w roku 2022 po raz 
20) działającego przy Zarządzie Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (szcze-
góły w odrębnym materiale). 

 Uczestniczyliśmy w pracach kapituły 
i podsumowaniu – finale I edycji kon-
kursu „Bëlny Szkólny” organizowanego 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. 
Uroczystość odbyła się w Chmielnie. 

Jego laureatką została Felicja Baska-Bo-
rzyszkowska – Kaszubskie Liceum Ogól-
nokształcące w Brusach. Wyróżniono: 
Elżbietę Bugajną – Szkoła Podstawowa 
w Goręczynie oraz Elżbietę Pryczkow-
ską – Szkoła Podstawowa w Tuchomiu. 
Sekcja przekazała nagrody i gratulacje 
wyróżnionym nauczycielom.

 Przedstawiciele naszej Sekcji uczestniczy-
li w pielgrzymce środowiska oświato-
wego na Jasną Górę. Członkowie Sekcji 
z KM Gdańsk kilkakrotnie brali udział 
w służbie przy grobie bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki na Żoliborzu w Warszawie. 
Przed 19 października 2021 r. wsparli 
organizacyjnie zawieszenie banneru o 
treści: Dziękujemy Ci błogosławiony 
Księże Jerzy – Region Gdański NSZZ 
„Solidarność”. Szczególne podzięko-
wania za pomoc organizacyjną dla KM 
Gdańsk. 

 Pamięć o Zmarłych. Sekcja stara się 
pamiętać o tych, którzy odeszli. W uro-
czystościach pogrzebowych uczestniczą 
delegacje Sekcji, czasami poczet sztan-

darowy. Opracowywane są nekrologi. 
Na stronie internetowej otwarta została 
podstrona „Odeszli”, gdzie zamieszcza-
my nekrologi, wspomnienia o Zmarłych 
związanych z naszą Sekcją. Uważamy to 
za nasz moralny obowiązek. W tej ka-
dencji odeszli m.in.: Jerzy Zawadzki 
(Malbork), Stefan Kubowicz, Stefan 
Rambiert (Puck), Danuta Nowakow-
ska, mec. Bogumił Soczyński, Ewa 
Reszczyńska, min. Mirosław Handke, 
Ewa Tusk (Goręczyno), Ewa Kuczyńska 
(Gdańsk), o. Ryszard Myśliwiec, Barba-
ra Bakun-Czyżykowska (Puck). 

 W sierpniu corocznie wydajemy „Biule-
tyn Sekcji” (w 2022 roku to już numer 
24), zawierający podstawowe informacje 
– ofertę Sekcji. Wszystkie są zamiesz-
czane na stronie internetowej Sekcji. 
W biuletynach przekazujemy informacje 
i podejmujemy różne tematy, takie jak: 
ocena pracy, awans zawodowy, urlopy 
zdrowotne, regulaminy uzgadniane 
i opiniowane przez związki zawodowe, 
zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych.

• Strona internetowa Sekcji www.solidar-
nosc.gda.pl/oswiata. W czasie epidemii 
było to podstawowe źródło informacji, 
stąd dokonaliśmy na niej sporo zmian, 
jest na bieżąco aktualizowana. Zawiera 
ona oprócz informacji o działaniach Sek-
cji m.in.: „Biuletyny”, historię oświato-
wej „Solidarności”, odznaczenia, meda-
le, nagrody, wspomnienia o Zmarłych.

 Sukcesywnie wysyłane są zestawy in-
formacji drogą e-mailową – zostało 
opracowanych i wysłanych 245 numerów 
NBO – Nieregularnego Biuletynu Oświa-
towego (w bazie adresowej Sekcji mamy 
zarejestrowanych około 3900 adresów, 
w tym odrębnie: struktury i członkowie 
„S”, jednostki samorządu terytorialnego 
w województwie pomorskim, większość 
mediów, szkoły). NBO z dopiskiem „S” 
trafia tylko do struktur „Solidarności”.

Służba KM Gdańsk przy grobie 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

14 października 2021. Konferencja prasowa przed budynkiem „Solidarności”.
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 Zorganizowane zostały dwie konferencje 
prasowe dotyczące głównie wynagro-
dzeń. Więcej informacji o działalności 
Sekcji zamieszczają m.in. „Magazyn So-
lidarność” i internetowy IBIS wydawane 
przez ZRG. W sprawie promocji dzia-
łań Sekcji staramy się także docierać do 
mediów regionalnych – telewizji, Radia 
Gdańsk, prasy.

 Sekcja stosuje zasadę dokumentowania 
każdego spotkania czy konferencji. In-
formacje zostają przekazywane do ko-
misji zakładowych/międzyzakładowych 
w postaci komunikatów, są zamieszczane 
na stronie internetowej oraz rozsyłane do 
mediów, samorządów i szkół. 

 Uczestniczyliśmy w akcjach protesta-
cyjnych organizowanych przez NSZZ 
„Solidarność”. Przedstawiciele KZ/KM 
brali udział m.in. w następujących  ma-
nifestacjach i pikietach:
– 2018 r. (15 września) – pikieta pod 

MEN ws. wynagrodzeń. Główne 
ówczesne postulaty to: wzrost wyna-
grodzeń zasadniczych dla nauczycieli 

w wysokości 15 proc. od 1 stycznia 
2019 r.; zmiana systemu wynagra-
dzania i systemu finansowania zadań 

oświatowych; usunięcie niekorzystnych 
przepisów dotyczących oceny pracy 
i awansu zawodowego nauczycieli.

– 2018 r. (grudzień) – organizacja kon-
ferencji prasowej i przedstawienie 
pasków wynagrodzeń, a także wizyty 
w pomorskich biurach parlamentar-
nych koalicji rządzącej.

– 2019 r. (4 kwietnia) – pikieta pod 
Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku 
ws. podwyżek dla pracowników sfery 
budżetowej.

– 8 kwietnia 2019 r. – rozpoczął się 
strajk w oświacie, do którego przystą-
piła większość struktur „S” oświatowej 
w Regionie Gdańskim, w placówkach 
objętych sporem zbiorowym NSZZ 
„Solidarność” z pracodawcą. Żądania 
Związku były następujące:
– Podniesienie wynagrodzenia za-

sadniczego wszystkich pracowni-
ków, podobnie jak w sferze mun-
durowej, nie mniej niż o 650 zł od 
stycznia 2019 r. i o kolejne 15 proc. 
od stycznia 2020 r.

– Likwidacja bezpłatnych godzin 
przez zapewnienie środków na 
wszystkie zajęcia pozalekcyjne 
prowadzone przez nauczycieli 
(wg stawek osobistego zaszerego-
wania).

– Usunięcie niekorzystnych zmian 
w przepisach dotyczących oceny pracy 
i awansu zawodowego nauczycieli.

Aby zachować pamięć faktów, nie inter-
pretacji, Sekcja opracowała cztery teksty 
– wnioski z tej trudnej, stresującej, naraża-
jącej na znaczne koszty osobiste akcji prote-
stacyjnej. Zostały wysłane do władz KSOiW, 
Komisji Krajowej oraz do KZ/KM wchodzą-
cych w skład naszej Sekcji. To m.in.: Tekst 
opis strajku w oświacie z 2019 roku, Wykaz 
dokumentów z czasu strajku.Punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy w budynku „Solidarności”.

Odznaczeni Złotą i Srebrną Odznaką Krajowej Sekcji na WZD, 2021 rok.
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– 2021 r. (1 lipca) – pikieta pod MEiN 
ws. wynagrodzeń i braku realizacji 
porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. 

– 2021 r. (14 października) – konferen-
cja prasowa i odsłonięcie banneru na 
budynku „Solidarności’ w Gdańsku 
ws. wynagrodzeń i zmian pragmatyki 
zawodowej nauczycieli.

 Rada Sekcji przyjęła wiele uchwał, sta-
nowisk, apeli i listów regulujących za-
równo sprawy organizacyjno-finansowe 
Sekcji, jak również dotyczących proble-
mów oświatowych. To m.in. stanowiska: 
w sprawie obrony Karty nauczyciela, do-
datkowych niepłatnych 1–2 godzin tygo-
dniowo, nakładów na oświatę, emerytur 
nauczycielskich, płac nauczycieli, płac 
pracowników administracji i obsługi 
szkolnej, nieuzasadnionej prywatyzacji 
szkół, nadmiernej liczebności uczniów 
w klasach/grupach, organizacji świetlic 
szkolnych, wychowania patriotycznego, 
nadmiernej biurokracji szkolnej. Kiero-
waliśmy także pisma dotyczące:
– rozstrzygnięcia problemu zatrud-

niania nauczycieli na czas określony  
(zatrudnionych po 1 września dane-
go roku) do 31 sierpnia następnego 
roku,

– ustalenia ws. dodatku za wychowaw-
stwo (300 zł) dla nauczycieli przed-
szkoli,

– przyjęcia korzystnych dla nauczycie-
li rozstrzygnięć ws. zapłaty za godzi-
ny ponadwymiarowe, m.in. za czas 
rekolekcji, początek roku szkolnego, 
Dzień Edukacji Narodowej,

– przyjęcia korzystnych dla nauczy-
cieli rozstrzygnięć ws. uśredniania 
godzin w szkołach ponadpodstawo-
wych (klasy maturalne, podczas prak-
tyk zawodowych), ale także w sytuacji 
łączenia etatu lub realizacji godzin 
ponadwymiarowych w różnym wy-
miarze pensum (np. 9/18 i 15/30), 

– przyjęcia wykazu problemów, które 
organy prowadzące lub dyrektorzy 
szkół/placówek oświatowych są zobo-
wiązani: a) uzgadniać, b) opiniować ze 
związkami zawodowymi i ewentualny 
tryb odwoławczy organizacji związko-
wych. Problem ten pojawił się w trakcie 
zmian regulaminów wynagrodzeń,

– zachowania ostrożności wobec pro-
jektu „Edukacja dla wszystkich” 
– ramy rozwiązań legislacyjno-orga-
nizacyjnych na rzecz wysokiej jakości 
kształcenia włączającego dla wszyst-
kich osób uczących się, czyli tzw. 
edukacji włączającej (krytyczne wo-
bec proponowanych zmian struktury 
polskiego szkolnictwa specjalnego),

– interwencji w MEiN w sprawach 
związanych z edukacją on-line. 

W pismach Sekcja wyrażała zanie-
pokojenie niezadowalającym stanem 
gotowości do pracy on-line (brak 
sprzętu, oprogramowania, szybkich 
łączy internetowych, właściwego 
przygotowania nauczycieli, rodziców 
i dzieci).

Ponadto: 
 Sprzeciwialiśmy się zmianom w ustawie 

Karta nauczyciela, przyjętym przez Sejm 23 
czerwca 2022 r., w tym: a) kolejnej przebu-
dowie awansu zawodowego; b) zatrudnie-
niu nauczyciela z pełnymi kwalifikacjami, 
zwanym w ustawie „początkującym”, na 
czas określony – 2 lata; c) wydłużeniu czasu 
pracy nauczyciela bez wynagrodzenia o 1 
godzinę tygodniowo.

 Opracowaliśmy opinię prawną ws. 
wypłaty wynagrodzenia nauczycieli 
i pracowników administracji i obsługi 
za czas niewykonywania pracy w szko-
łach z powodu epidemii koronawirusa 
(opracowany wzór pisma do dyrektorów 
ws. gotowości do pracy). 

 Wysłaliśmy pismo do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskie-
go w związku z epidemią koronawirusa, 
w którym zwrócono się o wypłacanie 
wynagrodzeń w całości, łącznie z go-
dzinami 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. 

 Skierowaliśmy do KZ/KM projekt pisma 
do Kuratorium Oświaty – skargi na bez-
prawne działania – zalecenia dyrektorów 
w czasie epidemii.

 Opracowaliśmy projekt pisma będące-
go skargą do organów prowadzących, 
Kuratorium Oświaty w sytuacji, gdy 
projekt organizacji szkoły na rok 
szkolny 2020/2021 nie był przekaza-
ny w trybie określonym przez prawo 
oświatowe i związkowe (łącznie z opi-
nią prawną dotyczącą tzw. anonimizacji 
arkuszy organizacji szkół jako narusze-
nie prawa). 

 Przygotowaliśmy projekt pisma wystą-
pienia komisji zakładowych/międzyza-
kładowych do oddziałów Państwowej 
Inspekcji Pracy w sytuacji zastrzeżeń 
dotyczących wypłat wynagrodzeń dla 
nauczycieli, pracowników administracji 
i obsługi szkolnej.

 Przygotowaliśmy projekt wystąpienia 
KZ/KM do organów prowadzących 
o przeznaczenie zaoszczędzonych środ-
ków w funduszu wynagrodzeń przed-
szkoli, szkół i placówek oświatowych na 
zwiększenie dodatków motywacyjnych 
nauczycieli celem rekompensaty za ich 
pracę zdalną.

 Wystąpiliśmy do KSOiW o podjęcie 
działań zmierzających do wpisania edu-
kacji zdalnej jako pracy w warunkach 
trudnych.

 Opracowaliśmy ankietę ws. wynagro-
dzeń do wypełnienia przez poszczególne 
KZ/KM. 

 Poparliśmy apele do ministra edukacji 
i nauki ws. objęcia rządowym wsparciem 
(500 zł na sprzęt komputerowy) nauczy-
cieli oddziałów przedszkolnych. W naszej 
ocenie to wsparcie w czasie tak dużych 
wyzwań związanych z pandemią powinno 
dotyczyć wszystkich nauczycieli niezależ-
nie od typu placówki oświatowej.

 Przygotowaliśmy projekt pisma, z któ-
rym mogły występować organizacje 
związkowe szkolne/międzyzakłado-
we do dyrekcji szkół o zabezpieczenie 
w środki ochrony osobistej w czasie 
epidemii. 

 Przygotowaliśmy zestaw pytań doty-
czących informacji ws. redukcji zajęć 
(planów nauczania) w szkołach już po 
okresie ich zaopiniowania w kwietniu 
i do 30 września przez związki zawodo-
we. Zebraniem tych informacji chcieliśmy 
uprzedzić ewentualne redukcje przy two-
rzeniu projektów organizacji pracy szkół.

 Apelowaliśmy w stanowisku ws. 
s z c z e p i e ń  p r a c o w n i k ó w  s z k ó ł , 
w związku z planem  powrotu od 18 
stycznia 2021 r. do nauczania w trybie 
stacjonarnym uczniów klas I–III szkół 
podstawowych, aby podjąć wszelkie 
możliwe działania mające na celu 
przyspieszenie dobrowolnych szcze-
pień przeciw COVID-19. 

 Wystosowaliśmy apel ws. jak najszyb-
szego szczepienia wszystkich pracow-
ników szkół, nie tylko nauczycieli. 

 Apelowaliśmy o zapłatę za czas kon-
sultacji i refundowanie kosztów zaku-
pu okularów (łącznie z opracowaniem 
wzoru wystąpienia przez nauczyciela).

To był ogromnie trudny i stresujący czas. 
Oby już nie wrócił w wymiarze pełnego lock-
downu, edukacji on-line i hybrydowej. Nale-
żą się tym większe podziękowania wszyst-
kim, którzy pomimo obawy i ryzyka starali 
się wspierać rodziny w czasach pandemii. 
Otwarte szkoły, edukacja stacjonarna to po-
wrót energii życia, powrót do normalności 
w wymiarze rodzinnym i publicznym. 
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Podejmowanie problemu podwyżek płac i systemu wynagrodzeń 
nauczycieli należało do kluczowych działań oświatowej „Solidarno-
ści” Najpełniej daliśmy temu wyraz w liście WZD Sekcji z dnia 9 
listopada 2021 r. do ministra Przemysława Czarnka. Pisaliśmy w nim, 
że m.in. oczekujemy:
a. Zapewnienia zwiększonych nakładów na zadania oświatowe w bu-

dżecie na 2022 rok.
b. Najpóźniej od 1 stycznia 2022 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.
c. Wdrożenia mechanizmu corocznego wzrostu wynagrodzeń na-

uczycieli w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce 
narodowej, co jest postulatem NSZZ „Solidarność” między in-
nymi wyrażonym w stanowisku WZD KSOiW z 18 maja 2018 r. 
(W ten sposób zostanie zrealizowane porozumienie z 7.04.2019 
r. zawarte pomiędzy rządem RP a NSZZ „Solidarność”). 

d. Rzeczowej debaty na temat czasu pracy nauczycieli, przed ewen-
tualnym ogłaszaniem wzrostu pensum czy godzin do dyspozycji 
(czyli powrotu do tzw. godzin karcianych).

e. Wstrzymania przez MEiN kampanii medialnej przedstawiającej 
nieprawdziwe informacje dotyczące podwyżek wynagrodzeń, po-
nieważ wynikają one ze zwiększenia liczby godzin pensum dydak-
tycznego. Doprowadza to do poróżniania środowiska nauczycieli 
z innymi branżami. 
Sekcja poparła stanowisko „Solidarności” oświatowej w Gdańsku 

z 23 marca 2022 r., w którym czytamy m.in.: „Wyrażamy niezadowole-
nie i sprzeciw  wobec projektu tak niskich podwyżek wynagrodzeń dla 
nauczycieli, którzy ostatnią podwyżkę otrzymali we wrześniu 2020 roku. 
Wzrost o 4,4 proc. średniego wynagrodzenia nauczycieli w sytuacji galo-
pującej inflacji, obciążenia nauczycieli dodatkowymi zadaniami i coraz 
trudniejszymi warunkami pracy uważamy za zdecydowanie  zbyt niski. 
Nie spełnia on w żaden sposób priorytetu, o którym mowa w uzasad-
nieniu projektu ustawy, a mianowicie zwiększenia prestiżu zawodu na-
uczycielskiego. Nie stanowi również w żadnym stopniu  rekompensaty za 
wzrost zadań i wymagań stawianych środowisku  nauczycielskiemu.  

Oczekiwaliśmy na wyższe podwyżki, gdyż w  zapowiedziach rzą-
dowych była mowa o ponad 3 miliardach złotych rezerwy celowej 

budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finanso-
waniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu 
zadań oświatowych. Tymczasem na ten cel przeznacza się znacznie 
mniej, tylko 1 671 100 tys. zł”.

Zaskakujące było także to, iż podwyżka nie weszła od 1 stycznia, tylko 
od 1 maja tego roku. Następne miesiące, rosnąca inflacja, która latem 
doszła do 15 procent, tym bardziej uzasadniają sprzeciw środowiska 
ludzi oświaty, co często dotyczy także braku należnych rekompensat 
finansowych wobec pracowników administracji i obsługi szkolnej.

Stąd też MEiN musi uważać, by nie igrać z ogniem. Nauczyciele 
w swych portfelach czują inflację, wzrost kosztów energii, utrzyma-
nia. Widzą także wzrost płac w przemyśle, gdzie średnia wynagro-
dzeń przekroczyła 6 tysięcy złotych. Takie pozorowanie dialogu, 
połączone ze zmęczeniem edukacją on-line w czasie epidemii, 
może skończyć się protestami szkół, manifestacjami. Środowisko 
ludzi oświaty ma dosyć działań pozornych, chce być traktowane po-
ważnie i odpowiedzialnie. Potrafi liczyć i oceniać. 

Poniżej fragment pisma Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” z dn. 9 maja 2022 r., całość można przeczytać 
na stronie: www.solidarnosc.org.pl/oswiata

    Pan Mateusz Morawiecki
    Prezes Rady Ministrów
Szanowny Panie Premierze
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” żąda  

w trybie natychmiastowym odwołania Pana Przemysława Czarnka 
z funkcji Ministra Edukacji i Nauki.

(…) Minister Czarnek zaproponował podwyżkę wynagrodzenia 
nauczycieli w zamian za m.in. zwiększenie pensum minimum o 4 
godziny, zobowiązanie nauczycieli do realizacji nieodpłatnie 8 tzw. 
godzin karcianych, uchylenie niektórych dodatków oraz ograniczenie 
świadczeń z ZFŚS. Zwiększenie czasu pracy wiązałoby się ze zwol-
nieniem ok. 60 tysięcy nauczycieli oraz całkowitym chaosem w tych 
placówkach oświatowych, gdzie nauczyciele łączą etaty w kilku szko-
łach celem wypracowania pełnego etatu. (…)

Krytyczna ocena płac nauczycieli 

 Taki sposób kreowania płac w oświacie 
nie jest zrozumiały, pomijając samą wy-
sokość podwyżki; 

 Następuje i w poziomie, i w pionie 
spłaszczenie płac nauczycieli, radykalnie 
zmniejszono liczbę poziomów wyna-
grodzenia zasadniczego (z szesnastu do 
sześciu); 

 Stosunkowo większe podwyżki otrzymują 
nauczyciele o najniższych kwalifikacjach, 
zrównano poziom płac nauczyciela licen-
cjata z przygotowaniem pedagogicznym 
i bez tego przygotowania; 

 Wynagrodzenia nauczyciela dyplomowa-
nego i nauczyciela mianowanego o naj-
wyższych kwalifikacjach od 1 września 
2022 r.  się nie zmieniają;

 Polityka MEiN w zakresie kształtowa-
nia płac nauczycieli nie wpływa moty-
wująco na podnoszenie kwalifikacji, 
zniechęca młodych ludzi do wyboru 
zawodu nauczyciela, obniża prestiż 
i rangę tego zawodu, budzi sprzeciw 
środowiska oświatowego.

Kilka uwag o płacach

14 października 2021. Konferencja prasowa przed budynkiem „Solidarności”.
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POZIOM WYKSZTAŁCENIA

STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

nauczyciel 
stażysta 
do 31  
sierpnia 
2022 r.

nauczyciel
kontrak-
towy
do 31 
sierpnia 
2022 r.

Nauczyciel niepo-
siadający stopnia 
awansu zawodo-
wego (nauczyciel
początkujący)
od 1 września 
2022 r.

nauczyciel 
mianowany

nauczyciel 
dyplomowany

1
Tytuł zawodowy magistra z przygotowa-
niem pedagogicznym
od 1 września 2022 r.

3424 3597 4224 

1
Tytuł zawodowy magistra z przygotowa-
niem pedagogicznym 
od 1 maja  do 31 sierpnia 2022 r.

3079 3167 3597 4224

1
Tytuł zawodowy magistra z przygotowa-
niem pedagogicznym 
od 1 września 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r.

2949 3034 3445 4046

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygoto-
wania pedagogicznego, tytuł zawodowy 
licencjata (inżyniera) z przygotowaniem 
pedagogicznym, tytuł zawodowy li-
cencjata (inżyniera) bez przygotowania 
pedagogicznego, dyplom ukończenia 
kolegium nauczycielskiego lub nauczy-
cielskiego kolegium języków obcych, 
pozostałe wykształcenie
od 1 września 2022 r.

3329 3400 3678 

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygoto-
wania pedagogicznego, tytuł zawodowy 
licencjata (inżyniera) z przygotowaniem 
pedagogicznym, tytuł zawodowy li-
cencjata (inżyniera) bez przygotowania 
pedagogicznego, dyplom ukończenia 
kolegium nauczycielskiego lub nauczy-
cielskiego kolegium języków obcych, 
pozostałe wykształcenie
Od 1 maja do 31 sierpnia 2022 r.

3010 3079 3134 3678 

3 Tytuł zawodowy magistra bez przygoto-
wania pedagogicznego, tytuł zawodowy 
licencjata (inżyniera) z przygotowaniem 
pedagogicznym 
od 1 września 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r.

2818 2823 3002 3523

4 Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez 
przygotowania pedagogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium nauczycielskiego 
lub nauczycielskiego kolegium języków 
obcych, pozostałe wykształcenie
od 1 września 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r.

2800 2818 2841 3079

* wg projektu z dnia 30.06.2022 r. rozporządzenia ministra edukacji i nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zmiany, które mają obowiązywać od września 2022 w tabeli zaznaczono na żółto.

Wysokość minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego w złotych 
  obowiązujących od dnia 1 września 2022 r. *
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Władze Sekcji w kadencji 2018 – 2023

Członkowie Prezydium Sekcji – kontakt

Członkowie Rady Sekcji w kadencji 2018 – 2023:

 Wojciech Książek – KM Puck (przewodniczący Sekcji).
 Barbara Bakun-Czyżykowska – KM Puck (zmarła 6.12.2021 r.)
 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 (do 31.08.2021 r.),
 Anna Kocik – KM Gdańsk, 
 Hanna Kowalewska-Minkiewicz – KM 

Gdańsk (do 30.06.2021 r.),
 Alina Kreft – KM Reda, 
 Sławomir Lejk – KM Pruszcz Gdański,
 Aleksandra Lewicka – KM Szkoły Arty-

styczne 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 (do 31.08.2021 r.),
 Dorota Szewczyk – KM Gdynia,
 Ludwika Szpunar – KZ Wejherowo, 
 Agnieszka Szwejkowska-Kulpa – KM 

Gdynia (do 31.08.2020 r.),
 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.

Czonkowie Komisji Rewizyjnej :

 Zdzisław Brzeziński (przewodniczący) – KM Kościerzyna, 
 Agnieszka Chaberek (zastępca przewodniczącego) – KM  

Gdańsk,
 Małgorzata Gackowska – KM Gdynia, 
 Piotr Gwit – KM Gdańsk, 
 Teresa Szulc – KM Gdańsk.

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

tel. 58 308 44 22, e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl
oraz
 Wojciech Książek – przewodniczący, 

e-mail: wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl
 Barbara Kamińska – zastępca przewodniczącego,  

e-mail: barbara.kaminska@zsetczew.pl
 Anna Kocik – zastępca przewodniczącego, skarbnik,  

e-mail: annakocik@onet.eu
 Ewa Rocławska – sekretarz,  

e-mail: solidarnosc.wejherowo@gmail.com  
 Bożena Brauer – przewodnicząca KM Gdańsk,  

e-mail: bozenabrauer@wp.pl

 Maciej Werra – przewodniczący KM Chojnice,  
e-mail: mawerr@wp.pl

Praca sekretariatu
w godzinach 9.30 – 15.30, tel. 58 308 44 22

 Krystyna Chojnowska: poniedziałek, wtorek,  
czwartek, e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl

Praca sekretariatu Sekcji jest dostosowana do organizacji pracy 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Ewa Rocławska, sekretarz Sekcji, przewodnicząca KM Wejherowo, została 
odznaczona  Srebrnym Krzyżem Zasługi.



Nr 24, rok szkolny 2022/2023
9

Zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych – wgląd w PIT osób 
uprawnionych i ich małżonków.  
Ustawodawca i organy administracji 
państwowej nie podzielają zastrze-
żeń części pracowników. 

Decyzja o przyznaniu świadczeń z za-
kładowego funduszu świadczeń socjalnych 
(dalej: zfśs), a także o ich wysokości, uza-
leżniona jest od wskazanych przez  ustawę 
kryteriów socjalnych. Ustawa  nie określa 
jednak  precyzyjnie, w jaki sposób powinno 
się weryfikować ich spełnienie. Zagadnienie 
to, na podstawie interpretacji wypracowanej 
przez orzecznictwo i doktrynę prawa pracy,  
było przypisane do uprawnień pracodawcy, 
które doprecyzować miał w zakładowym 
regulaminie funduszu socjalnego uzgadnia-
nym z zakładową organizacją związkową lub 
z pracownikiem wybranym przez załogę, je-
żeli nie działa u niego zakładowa organizacja 
związkowa.

Na przestrzeni lat orzecznictwo sądowe 
z jednej strony utwierdzało osoby odpo-
wiedzialne za dysponowanie funduszem, 
że (…) nie może być obojętne to, czy i jakie 
dochody osiąga pracownik poza zakładem 
pracy, w którym ubiega się o świadczenie 
oraz jaka jest sytuacja życiowa wszystkich 
członków jego rodziny, z którymi prowa-
dzi wspólne gospodarstwo domowe – wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2002 
r. (sygn. akt IPKN 267/2001), z drugiej zaś 
podkreślało konsekwencje prawne zanie-
chań pracodawcy w indywidualnej ocenie 
każdego przypadku udzielenia świadczenia 
wnioskodawcy. Wyrok SN z dnia 20 czerwca 
2012 r. (sygn. I UK 140/12) wskazywał, że 
(…) świadczenia przyznane bez zachowania 
indywidualnej oceny nie mogą zostać uzna-
ne za świadczenia finansowane ze środków 
przeznaczonych na cele socjalne w ramach 
zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych, czego skutkiem był brak możliwości 
skorzystania ze „zwolnienia z oskładkowa-
nia” tak wypłaconych środków. Przyjęło się, 
że optymalnym sposobem weryfikacji sy-
tuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest 
odebranie od wnioskującego o świadczenie 
oświadczenia, które zawiera informacje o 
dochodach przypadających na członka ro-
dziny.  

Z uwagi na fakt, że poprzestanie na ze-
braniu oświadczenia wnioskodawcy opierać 
się musiało na zaufaniu wobec prawdziwo-
ści składanych w nim twierdzeń, niektóre 
regulaminy zawierały zapisy o obowiąz-
ku udokumentowania danych w zakresie 
niezbędnym do ich potwierdzenia. Dość 

często zobowiązywano pracowników oraz 
inne osoby uprawnione do świadczeń, aby 
przedstawiły zaświadczenie z urzędu skar-
bowego o osiąganych dochodach lub też 
roczne zeznanie podatkowe (deklaracja 
PIT). Wprowadzanie takich zasad wielo-
krotnie było krytykowane przez część osób 
uprawnionych oraz rodziło opór w oparciu 
o argumenty o tajności takich informacji. 
Niekiedy było to również przedmiotem za-
rzutów kierowanych wobec zaangażowa-
nych w działalność socjalną przedstawicieli 
związków zawodowych, posądzanych o złą 
wolę, szczególnie wtedy, gdy wnioskowa-
li oni o takie rozwiązanie z inicjatywy 
większej części załogi. Temat stał się wy-
jątkowo aktualny w okresie wprowadzania 
procedur wynikających z wejścia w życie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (powszechnie RODO), 
które w przekonaniu wielu przeciwników 
pozyskiwania PIT w procesie weryfikacji 
wniosków o świadczenia socjalne miało 
stać się znaczącym orężem.

Warto zwrócić uwagę, że obowiązujące 
od 4 maja 2019 r. zmiany w ustawie o za-
kładowym funduszu świadczeń socjalnych 
dotyczą zasad przetwarzania danych na 
potrzeby korzystania z usług i świadczeń 
finansowanych z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. Po raz pierwszy wpro-
wadzono do treści ustawy zapisy o formie 
oświadczenia i przypisanej pracodawcy 
możliwości żądania udokumentowania da-
nych osobowych w zakresie niezbędnym do 
ich potwierdzenia, w szczególności na pod-
stawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji 
życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej 
i materialnej osoby uprawnionej do korzy-
stania z funduszu – art. 8 ust. 1a ustawy o 
zfśs. Powyższe jest potwierdzeniem, że nawet 
wobec znaczących ograniczeń przetwarzania 
danych osobowych na podstawie RODO, sy-
tuacja pracodawcy nie uległa w tym zakresie 
zmianie. Zgodnie bowiem z art. 221 §3 pkt 
3 ustawy Kodeks pracy: Pracodawca żąda 
od pracownika podania dodatkowo danych 
osobowych obejmujących inne dane osobo-
we pracownika, a także dane osobowe dzieci 
pracownika i innych członków jego najbliż-
szej rodziny, jeżeli podanie takich danych 
jest konieczne ze względu na korzystanie 
przez pracownika ze szczególnych upraw-
nień przewidzianych w prawie pracy.

Podstawami uprawniającymi pracodaw-
ców do przetwarzania danych na potrzeby 
przyznania ulgowej usługi i świadczenia 
oraz dopłaty z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych i ustalenia ich wy-
sokości są art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 
2 lit. b RODO. Pierwszy z powołanych 
przepisów legalizuje przetwarzanie danych 
osobowych, gdy jest ono niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążą-
cego na administratorze. Drugi natomiast 
umożliwia przetwarzanie tzw. wrażliwych 
danych, gdy jest to niezbędne do wypeł-
nienia obowiązków i wykonywania szcze-
gólnych praw przez administratora lub 
osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie 
prawa pracy, zabezpieczenia społecznego 
i ochrony socjalnej.

Ostateczne potwierdzenie tezy o po-
prawności działania pracodawców żąda-
jących udostępnienia informacji PIT-11 
małżonka osoby uprawnionej do świadczeń 
z zfśs znaleźć można w stanowisku GIODO 
(Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych). Zgodnie z jego treścią, w celu 
oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i mate-
rialnej, pracownik może zostać poproszony 
o przedstawienie rzeczonego dokumentu 
do wglądu. Pracodawca nie powinien jed-
nak informacji PIT-11 małżonka pracow-
nika przetwarzać w dalej idący sposób, jak 
na przykład archiwizować. Takie działanie 
mogłoby nosić znamiona przetwarzania 
nadmiarowego i nieadekwatnego do celu, 
jaki mu przyświeca.

Reasumując, pod warunkiem wpro-
wadzenia  zapisów regulaminowych  pre-
cyzujących zasady i warunki korzysta-
nia z usług i świadczeń finansowanych 
z funduszu, wśród których przewidziano 
możliwość wglądu w deklarację PIT osób 
uprawnionych i ich małżonków, działanie 
takie należy uznać za dozwolone i nie-
naruszające  przepisów rangi ustawowej 
i wyższej. Daje ono natomiast gwarancję, 
że pracodawca w sposób właściwy realizuje 
swoje obowiązki z zakresu realizacji upraw-
nień socjalnych pracowników. Podobnie 
należy ocenić inne sytuacje, w tym oparte 
o pragmatykę zawodową jaką jest ustawa 
Karta nauczyciela, jak na przykład  żądanie 
dostarczenia do wglądu dokumentów po-
świadczających wysokość osiąganych rent, 
emerytur, nauczycielskich świadczeń kom-
pensacyjnych w  celu określenia wysokości 
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych nauczycieli emerytów, a to mając na 
względzie treść  art. 53 ust. 2 KN. 

mecenas Przemysław Sąpór

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
– wgląd w PIT
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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

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

przewodniczącego Nr telefonu

1. 37 KM Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”  w Gdańsku
www.solidarnosc.pomorze.pl

ul. Targ Drzewny 3/7
80-886 Gdańsk
bozenabrauer@wp.pl 
biuro@solidarnosc.pomorze.pl

Bożena Brauer 58 308 47 25
fax:
58 308 47 26
607 673 997

2. 435 KM Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ  „Solidarność” w Gdyni 
www.gdynia.oswiata-solidarnosc.pl 

ul. Pomorska 39
81-314 Gdynia
gdynia@oswiata-solidarnosc.pl
tymczasowo: 81-310 Gdynia 
ul. Śląska 52

Zdzisława Hacia 663 140 805

3. 730 KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Rejon Tczew
www.solidarnosc.gda.pl/pracownikow-
-oswiaty-i-wychowania-rejon-tczew/

ul. Podmurna 11
83-110 Tczew
oswiata.solidarnosc@wp.pl
ala505@wp.pl

Alicja Olszewska  58 531 60 81
600 410 371

4. 553 KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Ziemi Kociewskiej

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

Ewa Ceroń-Szmaglińska 513 977 973 
511 308 337

5. 660 KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Wejherowie

ul. Dworcowa 5
84-200 Wejherowo
solidarnosc.wejherowo@gmail.com

Ewa Rocławska 790 554 442
509 786 546

6. 64 KM Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ  „Solidarność”
w Pruszczu Gdańskim

Szkoła Podstawowa nr 2
83-000 Pruszcz Gdański 
ul. Tysiąclecia 5
slaweklejk@gmail.com 

Sławomir Lejk 509 382 749

7. 1016 KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach 

ul. Mickiewicza 12a
89-600 Chojnice
mawerr@wp.pl

Maciej Werra 509 767 310

8. 1213 Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Soli-
darność” Placówek Oświatowych Powiatu 
Tczewskiego

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

Wiesława Cejner-Mania 798 574 138
507 170 927

9. 1068 KM Pracowników Oświaty i Wychowania  
NSZZ „Solidarność” w Lęborku

ul. B. Krzywoustego1 (p. 110) 
84-300 Lębork
aleksandra.werra@wp.pl

Aleksandra Werra  
 

600 352 863 

10. 678 KM NSZZ „Solidarność” Pracowników  
Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej 
www.solidarnoscoswiatakna.pl

ul. Traugutta 7
83-400 Kościerzyna
m.gurowski@go2.pl
kontakt@ 
solidarnoscoswiatakna.pl

Michał Gurowski 58 686 84 11
600 403 890

11. 697 KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Ziemi Puckiej

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

p.o. Małgorzata Śliwicka 58 673 16 15
886 706 567

12. 598 KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Sopocie 

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

Elżbieta Śliwińska 606 444 279

13. 1139 KM NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania  
w Malborku

ul. Witosa 10a
82-200 Malbork
kamrat19@wp.pl 

Maria Pawlikowska 55 272 39 49
516 967 106

14. RE*)

86
KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Kwidzynie

ul. 11 Listopada 1
82-500 Kwidzyn
grazkaurbanowicz@wp.pl 
solidarność-kwidzyn@o2.pl

Grażyna Urbanowicz 668 299 217 

15. 649 KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Rumi

ul. Kościelna 6
84-230 Rumia
danutawojcik@o2.pl

Danuta Wójcik 501 357 829
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16. 831 KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Gminy Żukowo

80-209  Chwaszczyno
ul. Wybickiego 37
mram3@wp.pl

Maria Pikies 606 256 321

17. 1034 KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Gminy Brusy

ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy
olat@poczta.onet.pl 

Aleksandra Turowska 606 839 057

18. 1028 KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświa-
ty i Wychowania w Czersku

ul. ks. A. Kowalkowskiego  6
89-642  Rytel 
januszkitowski@o2.pl

Janusz Kitowski 692 184 406

19. 605 KM NSZZ „Solidarność” Szkół Artystycznych 
Wybrzeża

ul. Gnilna 3
80-847 Gdańsk
alekslewicka@wp.pl

Aleksandra Lewicka Szkoła:  
58 301 12 72
608 050 123

20. RE
429

MK NSZZ „Solidarność”  Oświaty i Wycho-
wania w Sztumie

ul. Kasprowicza 3
82-400 Sztum 
marzena.chrzescijanska@onet.pl

Marzena Chrześcijańska 724 712 853 

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 277C
84-200 Wejherowo
ludwikaszpunar1@wp.pl

Ludwika Szpunar Szkoła: 
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.zielke62@gmail.com 

Piotr Zielke 602 766 573

23. 825 KM  NSZZ „Solidarność” Pracowników  
Oświaty i Wychowania w Kolbudach

ul. J. Wybickiego 33
83-050 Kolbudy
(Zespół Kształcenia i Wycho-
wania)
irulkowska@o2.pl

Izabela Rułkowska Szkoła:  
58 682 72 24
662 285 280

24. RE
466

MK NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Nowym Dworze 
Gdańskim

Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Szkolna 2
82-100 Nowy Dwór Gdański
beata_korczyc@vp.pl

Beata Rostkowska-
-Korczyc

516 154 534

25. 938 KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Gminy Przywidz

ul. Szkolna 1
83-047 Przywidz
(Zespół Szkół nr 1)
ewa2222@gazeta.pl 

Ewa Zielińska 508 335 925 

26. 1147 KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświa-
ty i Wychowania w Nowym Stawie

ul. Gdańska 53
82-200 Nowy Staw 
bogumila.jaszczynska@zsp.
nowystaw.pl 

Bogumiła Jaszczyńska 880 129 393

27 1060 KZ NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rol-
niczych Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Rusocinie

ul. Macieja Rataja 12 
Rusocin
83-031 Łęgowo
kamon.krzysztof@wp.pl

Krzysztof Kamoń Szkoła:  
58 683 49 59
517 856 236

28. 890 OZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Kuratorium Oświaty  
w Gdańsku

ul. Legionów 130
81-472 Gdynia  
rafal.skrzypinski@kuratorium.
gda.pl
r.skrzypinski.rs@gmail.com 

Rafał Skrzypiński 58 669 34 28
607 724 893

29. 1252 KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświa-
ty i Wychowania w ZSzZiO w Kartuzach

ul. Wzgórze Wolności 3
83-300 Kartuzy 
iwonkac7@wp.pl

Iwona Cyrocka
 

605 747 055

30. 944 KM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Redzie

ul. Łąkowa 36/38
84-240 Reda (Zesp. Szkół nr 1)
alinakreft@wp.pl

Alina Kreft 603 540 737

*) RE – Region Elbląski NSZZ „Solidarność”       Aktualizacja: 25.07.2022 r.
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Sviatoslaw Batii (Gdańsk, Zaporoże 
– Ukraina), Piotr Czerwiński (Gdańsk), 
Krzysztof Dąbrowski (Gdańsk), Martyna 
Drewnowska (Łęgowo k. Pruszcza Gd.), 
Iga Gajewska (Łęgowo k. Pruszcza Gd.), 
Mikołaj Goździelewski (Tczew), Da-
wid Jokiel (Gdańsk), Piotr Kaczorowski 
(Piece k. Starogardu Gd.), Bartosz Kerlin 
(Wąglikowice k. Kościerzyny), Aleksandra 
Krawczykiewicz (Gdańsk), Julia Kwaśnik 
(Tczew), Amelia Majkowska (Wąglikowi-
ce k. Kościerzyny), Krystyna Markiewicz 
(Władysławowo), Cezary Matuszewski 
(Gdynia),  Zofia Pałasz (Zamostne k. 
Wejherowa), Aleksandra Pesta (Gdańsk), 
Mikołaj Pędzich (Gdańsk), Emilia Sa-
necka (Leśniewo k. Pucka), Maria Stencel 
(Tczew), Grzegorz Szymański (Gdańsk), 
Yulia Tokalenko (Wdzydze, Winnica – 
Ukraina), Anastasia Yarova (Gdańsk, Mi-
kołajów – Ukraina), Piotr Wojciechowski 
(Gdańsk), Monika Zaklikowska (Doma-
towo k. Pucka).

Dodatkowo Kapituła przyznała wy-
różnienia za wypowiedzi stypendystów 
na temat Moje spotkanie z NSZZ „Solidar-
ność”.

Stypendia NSZZ „Solidarność” 
XX edycja

Solidarność to wyrównywanie szans edukacyjnych

Kształcenie się czyni wolnym
Joseph Meyer

Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku informuje, 
że podczas uroczystości z okazji obchodów 42 rocznicy zawarcia Porozumień Sierp-
niowych i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 34 rocznicy strajków z 1988 roku, które 
odbędą się w dniu 31 sierpnia 2022 r. w Gdańsku – zostaną wręczone stypendia. 

Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” powstał przy Zarządzie Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” w 2003 roku. Od 2010 roku stał się częścią działalności 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Co roku dodatkowo po dwa stypendia są prze-
znaczone dla szkół w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność” i w Łęgowie im. Boha-
terów Grudnia ‘70. Łącznie w dwidziestu edycjach przyznaliśmy 736 stypendiów 
(w tym roku 24). 

W skład Kapituły Funduszu, a jest to działalność społeczna, wchodzą: Stefan Gaw-
roński, 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 pierw-
sza 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 rekomen-
dacja wychowawcy klasy i stowarzyszeń. 

Od osiemnastej edycji, w związku z obchodami czterdziestolecia Związku, dodat-
kowym 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”.

Wpłat środków finansowych na Fundusz dokonują m. in.: organizacje związkowe, 
zakłady pracy, stowarzyszenia i instytucje, osoby prywatne – nr konta: 41 7065 0002 
0652 4155 2804 0001 z dopiskiem Fundusz Stypendialny. Wykaz Darczyńców znaj-
duje się na stronie internetowej ZRG: www.solidarnosc.gda.pl oraz Fundacji: www.
pomorskafundacja.org.pl. Środki są gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Edu-
kacji 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

Wykaz 
stypendystów 
2022 (oraz miejsce 
zamieszkania)

Szkoły 
stypendystów  
od I do XX edycji

Uwaga: szkoły stypendystów ostatniej 
– dwudziestej edycji – są zaznaczone kolo-
rem czerwonym

Gdańsk: SP – nr 7, nr 8, nr 14, nr 35, nr 
49, nr 50, nr 52, nr 65, 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 
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Stypendyści, 2021 rok. 

Gimnazjum STO, I, II, III, IV, V, VI, VIII, 
IX, XII, XIII, XV, XIX, XX LO, Chrześci-
jańskie Autorskie LO, Uniwersyteckie LO, 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. F. Nowowiejskiego, ZSZ nr 10, ZSZ nr 
20, ZSBO, Zespół Szkół Łączności, Techni-
kum TEB Edukacja, Szkoły Ekonomiczno-
-Handlowe, Liceum Programów Indywidu-
alnych, CKZiU nr 1, ZSSiMS,

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, I, 
II, III, IV, VI, IX, X, XIV LO, Akademic-
kie LO, Katolickie LO, Liceum Jezuitów, 
Technikum Budowy Okrętów, Technikum 
Ekonomiczne, Technikum Hotelarskie, 
Gimnazjum i Liceum Katolickie, 

Sopot: SP nr 5, Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa „Lokomotywa”, Gimnazjum 
Społeczne, II LO,

Słupsk: SP nr 3, Gimnazjum nr 3, I, II, 
III LO,

Powiat bytowski: SP w Czarnej Dąbrów-
ce, Gimnazjum w Nakli,

Powiat chojnicki: SP w Leśnie, Gimna-
zjum – w Brusach, w Lubni, Nowej Cerkwi, 
w Sławęcinie, Zespół Szkół w Rytlu, Ka-
szubskie Liceum Ogólnokształcące w Bru-
sach, LO w Czersku, SP nr 8, Gimnazjum 
nr 1, nr 2, LO im. Filomatów Chojnickich, 
II LO, Katolickie Liceum Ogólnokształcą-
ce, Technikum nr 2, Technikum Elektrycz-
no-Elektroniczne – w Chojnicach,

Powiat gdański: SP w Cedrach Małych, 
w Cedrach Wielkich, SP i Gimnazjum 

w Łęgowie, w Kolbudach, w Przywidzu, 
w Żukowie, w Cedrach Wielkich, w Rot-
mance, w Straszynie, Gimnazjum nr 2, I, 
II LO, Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogól-
nokształcących w Pruszczu Gd.,  

Powiat kartuski: Gimnazjum w Gorę-
czynie, LO w Żukowie, LP w Sierakowi-
cach, I, III LO w Kartuzach,

Powiat kościerski: SP i Gimnazjum w 
Wąglikowicach, SP w Kaliszu, Gimnazjum 
– w Lipuszu, w Wielkim Klińczu, w Dzie-
mianach, w Łubianie, SP – nr 2, nr 3, nr 6, 
Gimnazjum – nr 1, nr 3, I, II LO, Techni-
kum nr 1, nr 2 – w Kościerzynie,

Powiat kwidzyński: Gimnazjum nr 3, 
Technikum nr 2, II LO  w Kwidzynie,

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

Powiat malborski: IV LO, Katolickie 
Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3, Gimnazjum nr 
2 w Malborku, Gimnazjum w Miłoradzu,

Powiat pucki: SP i Gimnazjum w Kro-
kowej, SP w Połczynie, SP w Pucku, Gim-
nazjum– w Wierzchucinie, w Pucku, w Ja-
starni, w Leśniewie, w Mostach, w Mrze-
zinie, we Władysławowie, w Żelistrzewie, 
LO, Liceum Akademickie w Pucku,  

Powiat starogardzki: SP, Gimnazjum  
w Czarnej Wodzie, SP nr 3, Gimnazjum 
– nr 1, nr 3, nr 4, I, II LO, Medyczne Stu-
dium Zawodowe, Autonomiczne LO w Sta-
rogardzie Gd., Gimnazjum w Bobowie, 
Kleszczewie Kościerskim, w Godziszewie, 
w Jabłowie, LP w Owidzu,

Powiat tczewski: SP – nr 10, nr 11, nr 12, 
Katolicka SP, Gimnazjum – nr 2, nr 3, I, IV 
LO, Uniwersyteckie Katolickie LO, Tech-
nikum Transportowe, Technikum Ekono-
miczne  – Tczew, Gimnazjum w Swarożynie, 
Gimnazjum nr 1 w Pelplinie, Gimnazjum 
i Liceum Katolickie w Pelplinie,

Powiat wejherowski: SP nr 9, Gimna-
zjum –nr 1, nr 2, nr 3, I, II, IV, V LO, ZSP 
–  nr 3, nr 4 – w Wejherowie, SP w Bolsze-
wie, SP nr 7, nr 8, nr 10, Gimnazjum nr 
4, Salezjańskie Gimnazjum, I LO w Rumi, 
SP w Gościcinie, Gimnazjum – w Redzie, 
Bolszewie, w Szemudzie, w Strzepczu.

Premier Mateusz Morawiecki ze stypendystami.
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W celu uświetnienia 40-lecia NSZZ 
„Solidarność” i popularyzowania 
wśród dzieci i młodzieży twórczości 
patriotycznej Międzyregionalna 
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” z siedzibą w Gdań-
sku zorganizowała po raz siódmy 
Wojewódzki Konkurs Plastyczny 
Polska – moje miejsce, mój kraj. Część 
muzyczną przesunięto na jesień 2022 
roku. 

Konkurs został objęty patronatem przez 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Wpłynęły prace plastyczne z całego 
regionu pomorskiego, w tym z: Gdańska, 
Kartuz, Kiełpina, Kościerzyny, Leźna, Lę-
borka, Łebienia, Łęgowa, Małej Słońcy, 
Miłobądza, Nowych Polaszek, Parchowa, 

Połczyna, Pucka, Tczewa, Włynkówka i Że-
listrzewa. 

W edycji plastycznej jury w składzie: Gena-
diusz Picko – artysta malarz z Grodna, Mał-
gorzata Kuźma – kierownik Działu Informacji 
i Promocji ZRG, Renata Tkaczyk – dyrektor Po-
morskiej Fundacji Edukacji i Pracy przyznało 
nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach:

W kategorii przedszkoli i I etapu 
edukacyjnego (kl. I–III SP):

 I miejsce – Wojciech Andrzejczak  
Zespół Kształcenia Podstawowego 
i Przedszkolnego w Małej Słońcy,  
opiekun – Sławomira Kwiatek

 II miejsce – Natalia Trąbińska  
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku, 
opiekun – Dorota Przychoda

Wojewódzki Konkurs Muzyczno-Plastyczny  
„Polska – moje miejsce, mój kraj”
Część plastyczna,VII edycja

 III miejsce – Szymon Wolski 
Przedszkole nr 6 w Lęborku, opiekun 
– Małgorzata Studzińska

W kategorii II etapu edukacyjnego 
(kl. IV–VIII SP):

 I miejsce – Zuzanna Grabowska 
Szkoła Podstawowa w Miłobądzu, 
opiekun – Grażyna Neumann

 II miejsce – Laura Klińska 
Szkoła Podstawowa w Kiełpinie, opie-
kun – Jolanta Malanowska 

 III miejsce – Hubert Lang 
Zespół Szkół w Parchowie, opiekun 
– Zofia Warężak

W kategorii szkół 
ponadpodstawowych:

 I miejsce – Klaudia Grabowska 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Tcze-
wie, opiekun – Anna Wilczewska 

 II miejsce – Nina Bujalska 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku, opie-
kun – Łukasz Rynkowski 

Wyróżnienia otrzymali:

 Zofia Piwońska z Przedszkola nr 6 
w Lęborku, opiekun – Iwona Kleba

 Patrycja Paluch ze Szkoły Podstawowej 
w Łęgowie, opiekun – Agnieszka Kozie-
niec

 Kamila Górecka ze Szkoły Podstawo-
wej nr 7 w Lęborku, opiekun – Ferdy-
nanda Byczuk

 Julia Ostrowska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 7 w Lęborku, opiekun – Ferdy-
nanda Byczuk

 Nadia Joachimiak-Szpinda z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Pucku, opiekun 
– Katarzyna Bartoszewicz-Stromska
Wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych 

uczniów oraz ich opiekunów zaproszono 6 
czerwca 2022 r. do Sali BHP w Gdańsku na 
uroczystość wręczenia stypendiów, nagród 
i dyplomów w czasie posiedzenia Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
Jednocześnie została zorganizowana wy-
stawa nagrodzonych i wyróżnionych prac, 
którą można obejrzeć w siedzibie ZRG przy 
ul. Wały Piastowskie 24.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnio-
nym uczniom i opiekunom!

Klaudia Grabowska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie, I miejsce.

Wojciech 
Andrzejczak, 
Zespół Kształ-
cenia Pod-
stawowego 
i Przedszkol-
nego w Małej 
Słońcy, I 
miejsce.
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Z uwagi na pandemię COVID-19, a następ-
nie w związku z utworzeniem 11 marca 2022 
roku w Sali Akwen punktu recepcyjnego dla 
uchodźców z Ukrainy, część muzyczną siód-
mej edycji Wojewódzkiego Konkursu Muzycz-
no-Plastycznego „Polska – moje miejsce, mój 
kraj” przeniesiono na jesień 2022 roku.

Laureaci konkursu otrzymają stypendium 
NSZZ „Solidarność”, a wyróżnieni uczniowie 

VII edycja konkursu „Polska – moje 
miejsce, mój kraj”,

tematyka: Moje spotkanie  
z NSZZ „Solidarność”.

Międzyregionalna Sekcja Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z siedzibą w Gdańsku
organizuje finał konkursu muzyczne-

go o zasięgu wojewódzkim 
piosenki patriotycznej z uwzględnie-

niem tematyki 
Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność” 
dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych.
Karty zgłoszeniowe należy dostar-

czyć do 25 września 2022 r. 
na adres: ul. Wały Piastowskie 24,  

p. 119  (w godz. 10–15, poniedziałek 
– czwartek)

lub przesłać pocztą: ul. Wały Piastow-
skie 24, 80-855 Gdańsk, p. 119,  

e-mailem: oswiata@solidarnosc.gda.pl
Przewidywany finał etapu wojewódz-

kiego – 18 października 2022 r.
Wszelkie zapytania i informacje tele-

fonicznie pod numerem  
58 308 44 22 lub e-mailowo: oswiata-

@solidarnosc.gda.pl

Część muzyczna,VII edycja

Nina Bujalska, Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku, II miejsce.

Laura Klińska, Szkoła Podstawowa w Kiełpinie, II miejsce.

oraz ich merytoryczni opiekunowie dyplomy 
i nagrody. 

Szczegóły konkursu (regulamin, karty 
zgłoszeniowe) zostaną przekazane e-ma-
ilem członkom Rady Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” z siedzibą w Gdańsku  oraz zostaną 
zamieszczone na stronie www.solidarnosc.
gda.pl/oswiata.

Finał konkursu muzycznego, 2019 rok.
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Jak długo zwiększone do 2000 zł 
zwolnienie podatkowe rzeczowych 
lub pieniężnych świadczeń otrzyma-
nych przez pracownika?

Jednym z niewątpliwych atutów środków 
wypłacanych przez pracodawcę w ramach 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
(dalej: zfśs) jest fakt, że są one preferencyj-
nie traktowane z punktu widzenia obciążeń 
podatkowo-składkowych w stosunku do 
innych dochodów. Przy optymalnie dobra-
nych rozwiązaniach pracownik otrzymuje 
100 procent kwoty przeznaczonej na ten cel 
przez pracodawcę.

Regułą jest, że środki wypłacane z zfśs 
zgodnie z ustawą są  zwolnione ze składek na 
ubezpieczenia społeczne. Kwestia zwolnienia 

podatkowego jest bardziej zawiła, uwzględnić 
należy bowiem kilka przepisów ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (da-
lej: ustawa o PIT) pozwalających je uzyskać. 

Zwolnieniem o najbardziej powszech-
nym zastosowaniu jest art. 21 ust. 1 pkt 67 
przywołanej ustawy. Zgodnie z jego treścią 
wartość, sfinansowanych w całości ze środków 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
lub funduszy związków zawodowych – zwol-
niona jest do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 2000 zł. Podkre-
ślić należy, że tak wysoka kwota zwolnienia, 
w stosunku do limitu wcześniej ustalonego, 
obowiązuje w okresie od 2020 r. do końca 
roku podatkowego następującego po roku, 
w którym odwołano stan epidemii ogło-

szony z powodu COVID-19, a to na mocy 
artykułu 52L pkt 3 ustawy o PIT. Mając na 
uwadze powyższe,   przywołana kwota 
zwolnienia obowiązywać będzie jeszcze 
w roku 2023 z uwagi na fakt, że stan epi-
demii odwołany został rozporządzeniem 
ministra zdrowia z dnia 12 maja 2022 r.  

Jeżeli przepisy nie zostaną zmodyfiko-
wane po raz kolejny, w następnym roku 
podatkowym (2024) przywrócone zostanie 
zwolnienie na ten cel w wysokości 1000 zł. 
Warto wspomnieć, że   artykuł 52L modyfi-
kuje doraźnie również inne kwoty zwolnień 
podatkowych związanych ze świadczeniami 
socjalnymi.

mecenas Przemysław Sąpór

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
– zwolnienie podatkowe

Społeczna inspekcja pracy to ważne na-
rzędzie kontroli warunków i higieny pracy 
oraz bezpieczeństwa pracowników. Umoż-
liwia związkom zawodowym skuteczną 
kontrolę przestrzegania przepisów prawa 
pracy. Jej zadania i uprawnienia zapisane 
są w Ustawie z dnia 24 czerwca 1983 roku  
o społecznej inspekcji pracy. To związki zawo-
dowe przeprowadzają wybory społecznego 
inspektora pracy (SIP) w swoim zakładzie 
na zebraniu wszystkich pracowników. Jeżeli 
działa w nim jednocześnie kilka organiza-

cji związkowych, powinny one opracować 
wspólnie regulamin wyborów, ogłosić go 
wszystkim pracownikom przed zebraniem 
wyborczym. Kandydatem na SIP powinien 
być członek któregoś ze związków. Jednak za 
zgodą organizacji związkowych, co powinno 
być ujęte w regulaminie, może to być rów-
nież osoba niebędąca członkiem związku, 
które działają w zakładzie.  Ustawa określa, 
że kandydat powinien posiadać 5-letni staż 
pracy w danej branży i co najmniej 2-letni 
staż w danym zakładzie. 

Warto dodać, że pracownik pełniący 
funkcję SIP posiada ochronę prawną przed 
zwolnieniem z pracy przez okres 4-letniej 
kadencji oraz rok po jej zakończeniu. Daje to 
możliwość bezpiecznego działania społecz-
nego inspektora pracy, ponieważ zwracając 
pracodawcy uwagę na braki czy zaniedba-
nia i konieczność zmian, może narażać się 
na jego nieprzychylność.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” prowadzi podstawowe szkolenia 
dla kandydatów na SIP oraz comiesięczne 
spotkania społecznych inspektorów pracy 
z przedstawicielami Państwowej Inspekcji 
Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
specjalistami z zakresu prawa pracy i praw-
nikami. W 2022 roku w ramach projektu 
z Funduszy Norweskich ZRG przeprowa-
dził kilkudniowe szkolenia dla SIP, w któ-
rych udział wzięło ponad 20 pracowników 
oświaty z naszego Regionu.

Co warto wiedzieć  
na temat społecznej inspekcji pracy?
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Szkolenie społecznych inspektorów pracy, rok 2022.
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Wybory w Związku już wkrótce
Powoli zbliżamy się do końca kadencji 

2018–2023 w strukturach NSZZ „Solidarność”. 
Kadencja ta została wydłużona do 5 lat na 
mocy uchwały nr 9 XXIX Krajowego Zjazdu 
Delegatów z dnia 25 października 2018 r. ws. 
zmian w §36 Statutu NSZZ „Solidarność”.

Już od 1 września 2022 r. mogą rozpocząć 
się wybory w kołach w szkołach, przedszko-
lach, placówkach oświatowych, o czym mówi 
uchwała nr 12/22 Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”. W kołach wybierać 
będziemy przewodniczących kół, komisje kół 
oraz delegatów na zebranie delegatów. Dotyczy 
to większych organizacji, w których na podsta-
wie §19 ust. 7 Statutu powoływane są koła.

Wybory władz na poziomie organizacji 
związkowych, czyli przewodniczącego KM/
KZ, członków KM/KZ, komisji rewizyjnej, 
delegatów na WZD Regionu Gdańskiego oraz 
delegatów na WZD Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania zs. w Gdańsku muszą 
odbyć się w terminie od 1 listopada 2022 r. do 

31 marca 2023 r., na podstawie uchwały nr 4/22 
Komisji Krajowej ws. kalendarza wyborczego 
na kadencję 2023–2028. Komisje zobowiązane 
są do podjęcia uchwały dotyczącej klucza wy-
borczego (o ile jest to zebranie delegatów, a nie 
członków), terminu wyborów i co najmniej 2 
tygodnie przed terminem zebrania wyborcze-
go powiadomić pisemnie Regionalną Komisję 
Wyborczą.


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, 

w związku z kończącą się dziewiątą kadencją 
funkcjonowania władz związkowych, ustala 
następujący kalendarz wyborczy dla jednostek 
organizacyjnych Związku.

W terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 
marca 2023 r. odbywają się wybory:
1. władz podstawowych jednostek organiza-

cyjnych Związku, wymienionych w § 19 
Statutu NSZZ „Solidarność”;

2. delegatów na walne zebranie delegatów 
regionu;

3. delegatów na walne ze-
branie branżowej jednostki 
organizacyjnej Związ-
ku, w tym delegatów 
na walne zebranie kra-
jowej jednostki bran-
żowej Związku lub 
kongres krajowego se-
kretariatu branżowego, 
jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna 
należy bezpośrednio do krajowej jednostki 
branżowej.
II. Na podstawie uchwały KK nr 4/22, 

§ 1 ust. 1 pkt 4, w sprawie kalendarza wy-
borczego na kadencję 2023–2028, Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
postanawia, że wybory w kołach, organiza-
cjach oddziałowych, wydziałowych i podza-
kładowych oraz wybory delegatów na zakła-
dowe i międzyzakładowe zebrania delegatów 
w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” 
rozpoczną się od 1 września 2022 roku.

Część z zadań i kompetencji KM może scedować na komisje kół
1) reprezentowanie członków NSZZ „Solidarność”  przed pracodawcą w indywidualnych spra-

wach wynikających ze stosunku pracy; 
2) reprezentowanie wszystkich pracowników szkoły w zakresie praw i interesów zbiorowych;
3) zajmowanie stanowiska przez związek zawodowy w sprawach wypowiedzenia stosunku 

pracy, zmiany warunków pracy i płacy, kar porządkowych;
4) reprezentowanie praw i interesów pracowników wobec organów prowadzących i sprawują-

cych nadzór pedagogiczny;
5) uzgadnianie z pracodawcą regulaminu i nowelizacji zakładowego funduszu świadczeń socjal-

nych tj. zasad wykorzystania środków, w tym podział środków z funduszu na poszczególne 
cele i rodzaje działalności  oraz uzgadnianie przyznawania pracownikom świadczeń z tego 
funduszu (art. 27 ust 1 i 2  ustawy o związkach zawodowych); 

6) uzgadnianie i nowelizacja regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi 
(jeśli nie obowiązuje PUZP);

7) uzgadnianie i nowelizacja regulaminu pracy (art.1042 §1 ustawy Kodeks pracy);
8) opiniowanie arkusza organizacji pracy szkoły i jego zmian do 30 września na dany 

rok szkolny;
9) występowanie do dyrektora z wnioskami o przyznanie pracownikom nagród i od-

znaczeń oraz zapomóg losowych i zdrowotnych (na mocy zapisów regulaminów);
10) organizowanie i przeprowadzanie wyborów społecznego inspektora pracy i współ-

działanie z nim na terenie zakładu pracy;
11)  przedstawienie opinii o pracy dyrektora na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny (np. podczas procedury ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły, 
placówki oświatowej);

12)  praca w komisji ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki 
oświatowej;

13) reprezentowanie członków Związku w komisjach ds. awansu zawodowego;
14)  opiniowanie sieci szkół (zmian), projektów uchwał prawa miejscowego dotyczących oświaty, 

w związku z decyzją Prezydium ZRG nr 19/2017; 
15) opiniowanie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego wyodrębnio-

nych w budżetach organów prowadzących (art. 70 a KN);
16) zgłaszanie kandydatów do komisji dyscyplinarnych (art. 78 KN).

Polskość i Polska to jeden z podsta-
wowych elementów sensu naszego 
życia. Też ulotny, jak nasze życie. 
Ale jeśli z tego zrezygnujemy, jeśli 
tego się pozbędziemy, to jakbyśmy 
popełnili duchowe samobójstwo. Bo 
jeśli nie wiesz, po co żyć, to wkrótce 
nie żyjesz.

marszałek senior   
Kornel Morawiecki 

Bo kto nie kochał kraju żadnego 
i nie żył / chociaż przez chwilę jego 
ognia drżeniem / i chociaż w dniu 
potopu w tę miłość nie wierzył - / to 
temu żadna ziemia nie będzie zba-
wieniem. 

Krzysztof Kamil Baczyński, 
wiersz „Polacy”,

Naród, który nie szanuje swoich na-
uczycieli, skazany jest na bylejakość. 

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

Jan Paweł II na lotnisku  
w Balicach, 2002

Wybrane zadania i kompetencje komisji 
międzyzakładowych i zakładowych
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Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą 
w Gdańsku przygotowuje się do odsłonięcia 
w dniu 17 listopada 2022 roku pamiątkowej 
tablicy w miejscu dziesięciodniowego straj-
ku pracowników oświaty, służby zdrowia 
oraz kultury. To wydarzenie, podpisanie 
porozumienia z ministrem oświaty, miało 
wymiar ogólnopolski. Przyjęcie około 150 
postulatów skutkowało początkiem prac 
nad kompleksowymi zmianami w polskim 
systemie oświaty, w pragmatyce zawodu 
nauczyciela. 

Działanie to podejmujemy we współpra-
cy z wojewodą pomorskim i Oddziałem In-
stytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Warto przywołać kilka postulatów, które 
– jak pokazały negocjacje i w trakcie strajku, 
i w późniejszych miesiącach – były najtrud-
niejsze do zaakceptowania przez ówczesne 
władze, to jest: 
 Zwiększenie procentowego udziału oświa-

ty w podziale dochodu narodowego.
 Weryfikacja programów i podręczników 

do nauczania historii i literatury.
 Zmniejszenie obowiązkowego wymiaru 

godzin – nowelizacji Karty Praw i Obo-
wiązków Nauczyciela z 1972 roku.
Widać, że postulaty te mają charakter 

uniwersalny, stanowią o wartości szkoły, 
satysfakcji z pracy uczących w nich nauczy-
cieli. W tym sensie jest to wciąż zadanie 
aktualne. Tak też widzimy przesłanie, które 

pozostawili po sobie uczestnicy tamtego nie-
zwykłego strajku.

W dniu odsłonięcia tablicy planujemy 
także prezentację okolicznościowej publi-
kacji oraz konferencję, w porządku obrad 
której byłyby wystąpienia analizujące wpływ 
przyjętych postulatów na opracowanie pro-
jektu ustawy Karta nauczyciela i późniejszej 
Ustawy o systemie oświaty, wystąpienie 
przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodo-
wej dotyczące tła historyczno-politycznego 
strajku, ale też wypowiedzi jego uczestników 
i osób wspierających. Chcielibyśmy także 
upamiętnić nieżyjących już uczestników tego 
ważnego strajku, który miał miejsce 42 lata 

Strajk w listopadzie 1980 roku:  
tablica i publikacja

temu. W związku z tym prosimy o współ-
pracę, w tym o przekazywanie materiałów 
archiwalnych i zdjęć, które chcielibyśmy 
upublicznić. 

Wśród wykorzystanych dotąd materiałów 
bardzo ważne okazało się m.in. Kalendarium 
40-lecia Komisji Zakładowej/Międzyzakła-
dowej Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku oraz zbio-
ry Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Gdańsku, w tym głównie z publikacji Teresy 
Bochwic „Narodziny i działalność Solidarno-
ści Oświaty i Wychowania 1980–1989” i Jac-
ka Żurka „Wybór źródeł do historii Solidar-
ności Oświaty i Wychowania 1980–1989”. 

Praca przewodniczącego Wojciecha Książka nad publikacją  
o strajku w 1980 roku.

Uczestnicy strajku 1980 roku w sali 920 Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

„Solidarność” nie może zaniedbać troski o historię  
tak bliską, a równocześnie już odległą.

Pamięci
organizatorów i uczestników strajku środowisk 

oświaty, służby zdrowia i kultury w Urzędzie  
Wojewódzkim w Gdańsku

w dniach 7–17 listopada 1980 roku,
zwieńczonego podpisaniem porozumień.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
Wojewoda Pomorski

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsk

Zaproponowaliśmy w piśmie do wojewody pomorskiego Dariusza 
Drelicha następujący tekst pamiątkowej tablicy:

Zaproponowane motto to słowa wypowiedziane przez Jana Pawła 
II, które mają wymiar uniwersalny, tym bardziej dla ludzi „Solidar-
ności”.
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Nauczycielu!  
Pracowniku  
administracji  
i obsługi szkolnej!
Zachęcamy do wstępowania do NSZZ 
„Solidarność” oraz tworzenia struktur  
„S” w szkołach i placówkach oświato-
wych. 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. wynagro-
dzeń, 

 nie pozwala na likwidację szkół i przed-
szkoli, zwalnianie pracowników,

 wzmacnia pozycję negocjacyjną przedsta-
wicieli NSZZ „Solidarność” na różnych 
szczeblach, ułatwiając rozwiązanie wielu 
problemów pracowniczych i oświato-
wych.

Apelujemy do wszystkich, którym bliskie 
są problemy i losy polskiej oświaty, którzy 
chcą mieć pomoc i wsparcie w swoich trud-
nych sprawach zawodowych, o zrzeszanie się 
w naszym związku. 

Można to zrobić przystępując do już funk-
cjonujących struktur NSZZ „Solidarność” lub 
zakładając nową organizację związkową NSZZ 
„Solidarność” – zakładową lub międzyzakła-
dową (minimum 10 członków), o ile takiej nie 
ma w gminie lub powiecie.

W razie potrzeby – możemy udzielić in-
formacji, przyjechać, pomóc w organizacji 
wyborów. 

Deklaracje członkowskie można otrzymać 
w siedzibach komisji zakładowych/między-
zakładowych „Solidarności”, są też na stronie 
internetowej: www.solidarnosc.gda.pl (pod-
strony: Załóż związek lub Sekcja Oświaty). 

Oto dwie drogi przystąpienia  
do NSZZ „Solidarność”:

 wstąpienie do funkcjonującej już Organi-
zacji Zakładowej/Międzyzakładowej Pra-
cowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”.
Wykaz adresów, telefonów i e-maili 

przewodniczących KZ/KM wchodzących 
w skład Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 

Jak wstąpić do NSZZ „Solidarność”
i Wychowania NSZZ „Solidarność” z sie-
dzibą w Gdańsku  znajduje się na stronie 
 www.solidarnosc.gda.pl/oswiata 

 podjęcie działań na rzecz założenia odręb-
nej organizacji związkowej, mającej osobo-
wość prawną, jeżeli nie ma takiej na terenie 
gminy, powiatu.

A – zakładowej w danej szkole – min. 10 człon-
ków z danej szkoły/placówki oświatowej,

B – międzyzakładowej, np. na terenie danej 
gminy – min. 10 osób (mogą należeć pra-
cownicy z większej liczby szkół tej gminy). 
Zaletą jest m.in. możliwość skorzystania 
z doświadczeń członków organizacji mię-
dzyzakładowej w innych szkołach/placów-
kach 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 Roz-

woju Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”: tel. 58 308 44 54 www.soli-
darnosc.gda.pl/rozwoj-zwiazku/ e-mail: 
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl

  kierownicy oddziałów/biur „S” działają-
cych w części powiatów woj. pomorskiego, 
ich wykaz znajduje się na stronie www.so-
lidarnosc.gda.pl/oddzialy-zrg/ 

 członkowie władz Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku,  
tel: 58 30 44 22, www.solidarnosc.gda.
pl/oswiata

 e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl FO
T. 

W
OJ

CI
EC

H 
M

IL
EW

SK
I

Zachęcamy do zgłaszania do Działu Informacji i Pro-
mocji Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
indywidualnej woli otrzymywania Internetowego Biuletynu 
Informacyjnego Solidarności. Jak czytamy w ostatnim nu-
merze miesięcznika „Magazyn Solidarność”: 

Nasz newsletter co tydzień w środę w Twojej skrzynce 
e-mailowej. Jeżeli jeszcze nie dostajesz, napisz e-maila 
na adres: magazyn@solidarnosc.gda.pl. W temacie i w 
treści e-maila napisz: „ZAMAWIAM IBIS-a”. Zaprasza-
my do lektury. 

Często nasi związkowcy mówią, że są odcięci od infor-
macji (szczególnie było tak w czasie izolacji epidemicznej) 
i nie wiedzą, co się dzieje w „Solidarności”, a tu dostają co 
tydzień na własną skrzynkę e-mailową wiele bieżących 
informacji: prawnych, o dyżurach inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, ofercie Działu 
Szkoleń itp. A to istota działań związku zawodowego. Naprawdę warto się zgłosić, podać 
swoje imię i nazwisko, do jakiej organizacji „S” się należy (by była możliwość weryfikacji 
członkostwa).

Zamawianie IBIS-a przez członków „Solidarności”
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Adresy działów, 
oddziałów i biur 
Regionu 
Gdańskiego
Wybrane działy ZRG

Dział Szkoleń ZRG 

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 04 44  
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl oraz 
dzial.rozwoju@solidarnosc.gda.pl 

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

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

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

Oddziały i biura ZRG
Chojnice, ul. Młodzieżowa 35/3, 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 13A, 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

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

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 

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

BIURO PRAWNE 

W sprawach związanych z oświatą przyjmuje specjalista prawnik Przemysław Sąpór.
Zgłoszenia za pośrednictwem KM/KZ na adres: oswiata@solidarnosc.gda.pl, 
tel. 58 308 44 22.

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

– 8.30–13.30 – 8.30–13.30 –

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30–11.00
11–17

Oddział 
Gdynia

8.30 –16 –

specjalista prawnik
Przemysław Sąpór 9–15 9–15

radca prawny
Tomasz Wiecki 8–13 – 8–14 – 8–14.15

radca prawny
Łukasz Sulej – 12.30–15 9–17 – 9–14

radca prawny
Maria Szwajkiewicz 9–16

10–15
Oddział 
Gdynia

8.30–15.30 8.30–15.30 –

W Dziale Prawnym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” pracują prawnicy, 
którzy udzielają bezpłatnie porad wyłącznie członkom NSZZ „Solidarność” z aktualną legity-
macją 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) – tel. 58 308 42 74 lub 58 308 44 69.

Miesięcznik Regionu 
Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”  
Dla wszystkich 
związkowców i nie tylko. 
ZAPRENUMERUJ!
r.stegart@solidarnosc.gda.pl  
58 301 71 21 lub 58 308 42 72

Zainteresowanych bezpłatnym otrzymy-
waniem raz na ok. 2 tygodnie zestawu in-
formacji związkowo-oświatowo-prawnych 
wysyłanych przez naszą Sekcję (NBO – Nie-
regularny Biuletyn Oświatowy – wyszło już 
245 numerów) prosimy o podanie swego 
e-maila na adres: oswiata@solidarnosc.gda.
pl. W przypadku członkostwa w „Solidarno-
ści” (prosimy o taką informację) przesyłka 
będzie zawierać również opinie prawne. 

NBO – Nieregularny 
Biuletyn Oświatowy


