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A więc wojna! Ale życie toczy się dalej. Mimo trudności i niepewności czasów Stowarzyszenie 

Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” oferuje, jeszcze bardziej przydatny w pracy nauczycieli, 

Informator nauczycielski na rok szkolny 2022/2023. Po licznych konsultacjach ze środowiskiem, świadomie 

rezygnujemy z informacji dotyczących: „Przydatnych adresów i telefonów” oprócz: Komitetów Głównych 

Olimpiad Przedmiotowych, informacji o strukturach związkowych wraz ze składami osobowymi czy 

wyborem - „Biblioteczki prawnej nauczyciela”. Uznaliśmy bowiem, że informacje te są powszechnie 

dostępne w internecie a ich powielanie i mała przydatność niepotrzebnie zajmują miejsce. 

Dlatego proponujemy większy nacisk położyć na użyteczność, tego opracowania w pracy 

nauczyciela. Stąd też znajdą się w tegorocznej edycji informacje dotyczące zasad powoływania, trybu pracy i 

kompetencji rady pedagogicznej czy terminarza związanego z awansem zawodowym nauczycieli.  

Niestety, ale wzrost cen towarów i usług a przede wszystkim sytuacja geopolityczna zmusza nas  

do nieznacznego podniesienia ceny. Nasza propozycja to 9,00 zł. za 1 egz. Cenę tę proponujemy zwiększyć, 

ale tylko za zgodą zamawiających (!) o przysłowiową złotówkę na rzecz Ukrainy i jej mieszkańców. W ten 

sposób liczba zamówionych Informatorów może przyczynić się do pomocy narodowi ukraińskiemu. Jeśli 

zatem ktoś zdecyduje się na gest pomocy Ukraińcom, powinien w zamówieniu określić czy za egz. 

Informatora deklaruje zapłacić 9,00 zł., czy 10,00 zł. Może również zadeklarować wyższą kwotę na tę 

pomoc. Zebrane w ten sposób dodatkowe środki finansowe zostaną przekazane Caritas Polska albo na 

działania wspierające organizowane przez Komisję Krajową. To do ustalenia. Ale dlaczego w taki sposób 

Stowarzyszenie chce wesprzeć walkę barbarią ze Wschodu? Bo zbiórka pieniędzy mogłaby być trudna  

ze względów proceduralnych i wydłużyć termin pomocy. 

Jeśli ilość zamówień będzie opłacalna, zwrotną drogą elektroniczną przekażemy informację 

dotyczącą wysokości wpłat do nieprzekraczalnego terminu 15 kwietnia br. oraz drogą e-mailową 

przekażemy faktury. Zamówienia kierować na adres e-mail: instytutpromnaucz@solidarnosc.org.pl lub 
przeglad.osw@wp.pl 

 

Płatności dokonać należy na: 

Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” 

ul. Wały Piastowskie 24 

80 – 855 Gdańsk 

Bank PKO S.A. nr rachunku bankowego: 40 1240 2920 1111 0000 4499 9566 
 

 Dopiero po uiszczeniu opłaty Informatory zostaną wydrukowane, a następnie  zostaną przesłane do 

zamawiających do połowy czerwca br. Tak jak do tej pory koszt przesyłki drogą kurierską pokrywa odbiorca. Koszt 

ten  doliczony będzie do faktury. Zachęcamy do współpracy. 
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