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Informator 

Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” czerwiec, lipiec, sierpień 

2007 r. 
 

11.06.07 – odbyło się kolejne zebranie Rady Sekcji, w którym uczestniczył kol. Wojciech 

Kotarba, członek Prezydium SKOiW NSZZ „Solidarność”. Nasz gość poinformował o 

aktualnym stanie prac i sytuacji prawnej dotyczącej praw emerytalnych nauczycieli. Na 

zebraniu przekazano informacje z WZD Sekcji Krajowej oraz z konferencji na temat 

szkolnictwa zawodowego. Członkowie Rady Sekcji ustosunkowali się do przedstawionej listy 

proponowanych członków Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Lubelskim na kadencję 

od 1 lipca 2007 do czerwca 2011. W składzie komisji znajdują się przedstawiciele naszego 

Związku. 

 

Kol. Andrzej Wyczólkowski reprezentował Związek w spotkaniu przedstawicieli 

Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z 

przedstawicielami wojewódzkich struktur związków zawodowych w sprawie uzgodnienia 

zmiany treści „regulaminu wynagradzania”. Konieczność dokonania zmian spowodowana 

została powołaniem nowej jednostki oświatowej – Lubelskiego Samorządowego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli powstałego w wyniku przekształcenia Wojewódzkich Ośrodków 

Doskonalenia Nauczycieli. 

 

14.06.07 – przewodnicząca Sekcji Teresa Misiuk i kol. Andrzej Antolak uczestniczyli w 

spotkaniu wicepremiera Przemysława Gosiewskiego z Radą Sekcji Krajowej Oświaty i 

Wychowania NSZZ „Solidarność”. Głównym tematem spotkania były emerytury 

nauczycielskie. Uzgodniono zmianę artykułu 88 Karty Nauczyciela dotyczącą zachowania 

prawa do wcześniejszej emerytury przez tych nauczycieli, którzy nabyli to prawo do końca 

2007 r. i skierowanie tego zapisu na szybką ścieżkę legislacyjną. Komunikat ze spotkania w 

Biuletynie Informacyjnym z 24 lipca br. 

 

15.06.07 – kol. Andrzej Wyczólkowski wspomógł w negocjacjach przedstawicieli naszego 

Związku w gminie Borki. 

 

25.06.07 – kol. Anna Jędrych uczestniczyła w pracach Komisji Mieszkaniowej dla 

rozpatrzenia wniosków o wynajęcie części lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej nr 40. 

 

26.06.07- przewodnicząca Teresa Misiuk i skarbnik Anna Jędrych uczestniczyły w spotkaniu 

„trójstronnym”, którego gospodarzem był tym razem Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu 

Miasta Lublin. Pani Ewa Dumkiewicz – Sprawka, dyrektor tego wydziału poinformowała, że 

wszystkie arkusze organizacyjne zostały pozytywnie zaopiniowane i zatwierdzone. 

Przedstawiła dane liczbowe dotyczące przewidywanej ilości uczniów w poszczególnych 

typach szkół w roku szkolnym 2007/08( wzrost następuje w szkołach podstawowych i 

zasadniczych zawodowych, spada liczba uczniów gimnazjów, w pozostałych na tym samym 

poziomie) oraz rozwiązania stosunku pracy przez nauczycieli. Natomiast Pan Marek 

Błaszczak p.o. Lubelskiego Kuratora Oświaty m.in.: zrelacjonował przebieg prac nad 

realizacją programów dystrybuowanych przez KO ( aktywizacji, wyprawek szkolnych, 



wycieczek …). Poinformował o dobrych (uśrednionych) wynikach egzaminów zewnętrznych 

w województwie lubelskim i o rozpoczęciu prac wspólnie z OKE nad edukacyjną wartością 

dodaną. Przewodnicząca Teresa Misiuk złożyła propozycję wypracowania jednolitych zasad 

opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół przez organizacje związkowe, problem ten w 

ogóle nie został podjęty przez przedstawicieli pozostałych związków zawodowych – czyżby 

go nie dostrzegali? W tej sytuacji poinformowaliśmy, że będziemy przekazywać 

indywidualnie informacje o braku konsultacji z NSZZ „Solidarność” w tej sprawie. 

 

27.06.07 – zebrało się Prezydium RSOiW , które m.in.: przyjęło stanowisko ws. przeniesienia 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hrubieszowie, wyrażając oczekiwanie, 

iż Radni Powiatu Hrubieszowskiego dokonają zmiany pochopnie podjętej decyzji. 

 

30.06 - 1.07.07- przedstawiciele naszej Sekcji wspólnie z wieloma nauczycielami 

uczestniczyli w 70 Pielgrzymce Nauczycieli na Jasna Górę. Szczegółowe sprawozdanie w 

numerze 9 Biuletynu Informacyjnego. Gorąco dziękujemy organizacjom oświatowej 

„Solidarności”, które przekazały datki na Dar Ołtarza. 

 

8.07.07 – przewodnicząca Teresa Misiuk wraz z pocztem sztandarowym w składzie Jolanta 

Piasecka, Ludmiła Romaneczko i Czesław Mędykowski uczestniczyli w uroczystych 

obchodach Lubelskiego Lipca, które odbywały się w Świdniku. 

 

W czerwcu i lipcu przedstawiciele naszego Związku uczestniczyli w pracach licznych komisji 

konkursowych, mających na celu wyłonienie kandydatów na dyrektorów szkół. W Lublinie 

konkursy zakończyły się 25 lipca. Są jeszcze planowane konkursy na wrzesień. 

W lipcu przedstawiciele Związku wspierali nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie 

awansu zawodowego. 

 

W okresie od 16 lipca do 17 sierpnia w biurze Sekcji Oświaty i Wychowania kol.kol. Alicja 

Bielak, Anna Jędrnych, Wiesława Stec i Renata Węglarz pełniły dyżury. 

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy w okresie wakacji wykonywali 

odpowiedzialne zadania związkowe. 

 

24.08.07 – delegaci na WZD SKOiW Andrzej Antolak, Teresa Misiuk i Ludmiła 

Romaneczko uczestniczyli w drugiej części obrad WZD Sekcji Krajowej Oświaty i 

Wychowania. Delegaci przyjęli Uchwałę Programową na obecną kadencję, w której m.in.: 

domagają się znaczącego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników 

administracji i obsługi, żądają także zwiększenia nakładów na szkolnictwo i utrzymania 

prawa do wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Wystosowali list do Premiera RP i 

Ministra Edukacji, w którym apelują, aby niezależnie od sytuacji politycznej, w najbliższym 

czasie zapewnić: 

• odpowiednio wysoki poziom podwyżek płac w oświacie w 2008 r., 

• wzrost ogólnych nakładów na zadania edukacyjne, m.in. na wdrożenie standardów o 

mniejszej liczebności uczniów w klasach, 

• korzystne dla nauczycieli rozwiązania emerytalne, 

• kontynuację prac nad zmianami wzmacniającymi wychowawczo – patriotyczną rolę szkoły 

oraz przeciwdziałającymi agresji i przemocy w szkole, 

• wyegzekwowania w jak najszybszym terminie zapłaty dla nauczycieli za ustne egzaminy 

maturalne zgodnie z rzeczywistym czasem pracy egzaminatorów. 

 

27,28,29.08.07 – przewodnicząca Teresa Misiuk wzięła udział w spotkaniach p.o. 



Lubelskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami organów prowadzących i dyrektorami 

szkół, przedszkoli i placówek oświatowych informując o bieżących działaniach 

podejmowanych przez NSZZ „Solidarność”. W delegaturze w Zamościu Sekcję 

reprezentowała wiceprzewodnicząca Krystyna Wajler. 

 

29.08.07 – odbyło się pierwsze po wakacjach zebranie Prezydium RSOiW w celu 

przygotowania obrad Rady Sekcji. 

 

31.08.07 – obradowała Rada Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania. Członkowie Rady 

wysłuchali informacji przewodniczącej o pracy Sekcji w okresie między zebraniami oraz 

relacji z WZD Sekcji Krajowej oświaty i Wychowania. Istotną częścią zebrania było 

spotkanie z p.o. Lubelskiego Kuratora Oświaty Panem Markiem Błaszczakiem, który 

przedstawił główne założenia polityki oświatowej państwa i Lubelskiego Kuratora Oświaty 

oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2007/08. Pełnomocnicy 

powiatowi Sekcji Oświaty i Wychowania poruszyli w rozmowie z Panem Kuratorem 

problemy dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu niektórych szkół np.: brak 

doraźnych zastępstw w szkołach powiatu ryckiego, trudności w opiniowaniu przez rady 

pedagogiczne i związki zawodowe arkuszy organizacji pracy szkół i wniosków o nagrody. 

 

Przedstawiciele Sekcji wraz z pocztem sztandarowym w składzie Iwona Kręglicka, Ludmiła 

Romaneczko i Czesław Mędykowski uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Wolności i 

Solidarności. 

 

3.09.07 – przewodnicząca Teresa Misiuk uczestniczyła w wojewódzkiej inauguracji roku 

szkolnego, która miała miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Puławach. Kol. Anna Jędrych reprezentowała Sekcję na miejskiej 

inauguracji roku szkolnego w Lublinie w Zespole Szkół nr1 im. Władysława Grabskiego. 

 

INFORMUJEMY, że 
rekomendacje na obrońców z urzędu z ramienia Związku otrzymali: 

Andrzej Antolak 

Dominika Gil 

Henryk Wyszyński 

Wiesława Stec 

Stanisław Żurek 

 

ZAPRASZAMY przewodniczących ( ewentualnie członków KZ/MKZ) na zebrania w 

terminach: 10 września, 8 października, 5 listopada, 10 grudnia (spotkanie opłatkowe). 

 

PRZYPOMINAMY o terminowym regulowaniu składek i zmienionym numerze konta: PKO 

II/O Lublin 06 1020 3150 0000 3702 0003 2227 ( z dopiskiem na Sekcję Oświaty i 

Wychowania) 
 

ZACHĘCAMY DO: 
• zapoznawania się z dokumentami przyjętymi na WZD NSZZ „Solidarność” (dostępne na 

stronie internetowej naszego Związku) 

• kontaktów z nami, jest wiele spraw, które wspólnie łatwiej nam będzie rozwiązać. 

 

Gorąco życzymy, aby kolejny rok szkolny był dla Wszystkich nauczycieli i pracowników 



oświaty dobry i spokojny. Niech praca nad wychowaniem i kształceniem dzieci i 

młodzieży będzie źródłem radości i zadowolenia.  

 


