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10.III.08 r.- Odbyło się posiedzenie Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 

,,Solidarność”, na którym m.in. podjęto uchwałę w sprawie organizacji Walnego Zebrania 

Delegatów na dzień 24 kwietnia 2008 roku. 

12.III.08 r. – Przewodnicząca Sekcji Teresa Misiuk wzięła udział w konferencji 

zorganizowanej przez Zarząd Regionu podsumowującą realizację projektu ,,Współpraca 

publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia szansą rozwoju Regionu Lubelskiego” 

12- 17 i 18.III.08 r. – W Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyło się posiedzenie zespołu i 

komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych oraz 

resortowych. Radę Sekcji reprezentowała p. Halina 

Piekoś – Pawełczak. 

13.III.08 r. – W Zamościu odbyło się Walnego Zebrania Delegatów Międzyszkolnej Komisji 

Zakładowej NSZZ ,,Solidarność, w którym udział wzięła Przewodnicząca Rady Sekcji p. 

Teresa Misiuk. 

17.III.08 r. – Przewodnicząca Rady Sekcji uczestniczyła w roboczym spotkaniu zespołu 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które miało na celu wypracowanie wniosków 

dotyczących rozwoju szkolnictwa zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy 

oraz przestrzegania przez jst realizacji zapisu Karty Nauczyciela dotyczącego średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Wypracowane 

wnioski miały być przyjęte podczas plenarnego posiedzenia W K D S. 

19.III.08 r. – W pracach zespołu uzgadniającego podwyżki płac dla pracowników 

administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Miasto Lublin, Sekcję reprezentowała p. Elżbieta Dyś. 

27.III.08.r. – Wysłaliśmy do Gdańska paczkę z podpisami popierającymi Obywatelski 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (5293 podpisy ) i 3802 podpisów pod 

referendum protestacyjnym. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za poparcie! Akcja zbierania podpisów pod Obywatelskim 

Projektem zmian w KN trwa nadal! 

31.III.08.r. – Odbyło się robocze spotkanie Prezydium poświęcone bieżącej działalności 

Rady Sekcji. 

1.IV. 08 r. – Na cmentarzu przy ul. Lipowej pożegnaliśmy Ś.P. Zofię Orską- działaczkę 

podziemnej ,,Solidarności”.  

3.IV.08 r. – Przewodnicząca Sekcji Teresa Misiuk uczestniczyła w spotkaniu z członkami 

Związku w Mełgwi. 

5.IV.08 r. – Andrzej Antolak i Teresa Misiuk reprezentowali Sekcję w manifestacji 

odbywającej się w stolicy Słowenii – Lubljanie pod hasłem: ,,Europejscy pracownicy 

potrzebują podwyżki płac”. Tę formę protestu zorganizowała Europejska Konfederacja 

Związków Zawodowych.  

7.IV. 08 r. – Na zebraniu Przewodniczących KZ/MKZ/Kół gościliśmy p. Ewę Dumkiewicz – 

Sprawkę, Radną Sejmiku Województwa Lubelskiego, Dyrektora Wydziału Oświaty i 

Wychowania Urzędu Miasta Lublin, która omówiła szereg spraw związanych z regulaminem 



wynagradzania nauczycieli i uchwałami Rady Miasta Lublin dotyczącymi oświaty. 

Przewodnicząca Sekcji poinformowała o trwającej akcji protestacyjnej i bieżących 

działaniach Związku. 

10.IV. 08 r. - Przewodnicząca Sekcji p. Teresa Misiuk uczestniczyła w Gdańsku w 

posiedzeniu Sztabu Protestacyjnego. Podjęto decyzję o zorganizowaniu w dniu 29 kwietnia 

br. PIKIET pod Urzędami Wojewódzkimi. 

11.IV.08 r. - Przewodnicząca Sekcji p. Teresa Misiuk wystosowała pisma do wszystkich 

związków zawodowych działających w oświacie na Lubelszczyźnie z propozycją spotkania i 

wypracowania wspólnych form działania w interesie pracowników oświaty. Przekazała też 

komunikat do mediów. 

11.IV. 08 r. –Pani Elżbieta Typiak reprezentowała Związek w spotkaniu Wydziału Oświaty i 

Wychowania Urzędu Miasta Lublin z dyrektorami lubelskich szkół i placówek oświatowych, 

na którym omówiono sprawy związane z przygotowaniem organizacji pracy szkół i placówek 

w roku szkolnym 2008/2009.  

14 i 15 .IV. 08 r. – W naradach Lubelskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i 

przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego dotyczących przygotowania 

organizacji pracy szkół i placówek w roku szkolnym 2008/2009 p. Teresa Misiuk. 

Przewodnicząca Sekcji poinformowała o akcji protestacyjnej Związku w sprawie znacznego 

wzrostu płac pracowników oświaty i utrzymania dotychczasowych uprawnień emerytalnych 

dla nauczycieli. 

16.IV. 08.r. – Z inicjatywy Przewodniczącej Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ ,,Solidarność”- p. Teresy Misiuk odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu spotkanie z 

przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. Spotkanie zaowocowało zawartym 

porozumieniem. Strony porozumienia domagają się: 

1. Zwiększenia do 2010 roku wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

co najmniej 50% miedzy innymi poprzez zwiększenie nakładów na oświatę publiczną. 

2. Utrzymania dotychczasowego zakresu praw i obowiązków nauczycielskich wynikających z 

ustawy Karta Nauczyciela. 

3. Utrzymania dotychczasowych uprawnień emerytalnych nauczycieli. 

4. Przestrzegania zasady dialogu w oświacie, w tym w sprawie planów wprowadzenia bonu 

edukacyjnego, reformy nadzoru pedagogicznego, prywatyzacji szkół i placówek 

oświatowych. 

W ramach porozumienia strony deklarują udział członków swoich związków w pikiecie 

organizowanej w dniu 29.04.2008 r. w godzinach 14 – 15 przed Urzędem Wojewódzkim w 

Lublinie, oraz do udziału w jednodniowym strajku w dniu 27 .05.2008 roku w szkołach i 

placówkach oświatowych. Zaapelowano też do Wszystkich Pracowników oświaty o aktywny 

udział w każdej formie protestu. 

 

16.IV.08 r. – W związku z bezpodstawnym odwołaniem Pana Marka Błaszczaka ze 

stanowiska Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydium Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i 

Wychowania NSZZ ,,Solidarność” przyjęło stanowisko, które skierowano do Wojewody 

Lubelskiego, do MEN, Parlamentarzystów z Lubelszczyzny, Sekcji Krajowej NSZZ ,, 

Solidarność” i redakcji lokalnych mediów. 

16.IV.08 r. – W zebraniu członków Związku w Siemieniu uczestniczyły: p. Teresa Misiuk i 

p. Wiesława Stec. 

17. IV. 08 r. – Odbyło się kolejne spotkanie w Urzędzie Gminy Jabłonna w sprawie 

,,regulaminu wynagradzania nauczycieli”. Nasz Związek reprezentowały: p. Teresa Misuk i p. 

Renata Węglarz. Niestety nie osiągnięto porozumienia, spisano protokół rozbieżności. 

18.IV.08 r. – Reprezentanci Sekcji Panie Teresa Misiuk, Ludmiła Romaneczko i Wiesława 

Stec uczestniczyły w konferencji na temat ,, Dobry uczeń i ceniony nauczyciel w bezpiecznej 



szkole – szanse i zagrożenia” zorganizowanej m. in. przez Klub Parlamentarny PiS w Sali 

kolumnowej Sejmu RP.  

22.IV. 08 r. – W siedzibie Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu 

Marszałkowskiego w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków 

zawodowych poświęcone projektowi uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie 

aktualizacji kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli jednostek oświatowych. 

Nasz Związek reprezentowała p. Elżbieta Tysiak. 

 

Przypominamy że: 
- można zakupić książkę ,,Harcerze szarych szeregów na Lubelszczyźnie 1939 – 1950: w 

cenie 15 zł; 

- nastapiła zmiana adresu Sekcji Krajowej, aktualny adres to: www.solidarnosc.org.pl/oswiata 

- następny termin zebrania Przewodniczących KZ to 19 maja 2008 r. 

 

Apelujemy do Wszystkich Członków Związku i Pracowników Oświaty o czynne 

zaangażowanie w akcję protestacyjną. 

 

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata

