INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH PRZEZ ZNP
W SPRAWIE OGŁOSZONEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU
REORGANIZACJI SIECI SZKÓŁ
- W dniu 27 stycznia 2015r. odbyło się w siedzibie Zarządu Oddziału ZNP w Gdańsku spotkanie
prezesów ognisk zrzeszonych w oddziale, których szkoły i placówki poddane zostaną zmianom
reorganizacyjnym. W spotkaniu udział wzięli następujący goście: kol. Krzysztof Baszczyński
wiceprezes Zarządu Głównego ZNP, kol. Elżbieta Markowska prezes Okręgu Pomorskiego
ZNP, radca prawny Zarządu Głównego ZNP kol. Krzysztof Lisowski, kol. Halina Drachal
redaktor Głosu Nauczycielskiego, kol. Krzysztof Sadowski radca prawny Zarządu Okręgu
Pomorskiego ZNP. Goście spotkania omówili wszystkie aspekty związane z procedurami
likwidacyjnymi i strukturalnymi /przekształcenia placówek/, poinformowali o działaniach, które
należy podjąć w przypadku wprowadzenia w życie proponowanych uchwał. Prezesi ognisk
mówili o pracy swoich placówek .
Gorąco dziękujemy za wsparcie Zarządowi Głównemu ZNP!
- W dniu 28 stycznia 2015r. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Prezydenta
Miasta Gdańska o przedstawienie całkowitych kosztów planowanej reorganizacji sieci szkół
z uwzględnieniem zainwestowanych w ostatnich latach przez Miasto Gdańsk środków
finansowych na remonty i modernizację bazy reorganizowanych obiektów oraz o analizę
zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych po przeprowadzonej zmianie
/warunki przechodzenia pracowników ze szkoły lub placówki, koszt ewentualnych odpraw,
zmiany podstawy zatrudnienia/.
- W dniu 28 stycznia 2015r. podczas spotkania w Urzędzie Miejskim z mieszkańcami miasta
w sprawie proponowanych zmian w sieci szkół i placówek miasta, ZNP zwrócił uwagę na
ograniczenie działalności związków zawodowych w kreowaniu polityki edukacyjnej Miasta
Gdańska.
- W dniu 31 stycznia 2015r. przedstawiciele: Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz
kol. prezes okręgu i kol. prezes oddziału brali udział w marszu rodziców ulicami Starego Miasta
w obronie Pałacu Młodzieży w Gdańsku.
Dziękujemy Koleżankom i Kolegom, którzy wzięli udział w tym marszu!
- W dniu 05 lutego 2015r. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek na terenie
siedziby Zarządu Oddziału ZNP w Gdańsku poświęcone omówieniu działań mediacyjnych
podjętych przez związek w celu zmiany stanowiska władz Miasta Gdańska w przedmiocie
proponowanej restrukturyzacji sieci szkół i placówek.
- Kol. prezes Okręgu Pomorskiego ZNP Elżbieta Markowska i kol. prezes Oddziału ZNP
Alina Molska w Gdańsku spotykały się z: parlamentarzystami i senatorami ziemi pomorskiej,
wicemarszałkiem i wojewodą województwa pomorskiego ds. oświaty, Pomorskim Kuratorem
Oświaty, przedstawicielami partii politycznych, przedstawicielami pracodawców i biznesu,
Przewodniczącym Rady Miasta Gdańska w celu zwrócenia uwagi na brak dialogu społecznego,
który powinien toczyć się przed podjęciem uchwał intencyjnych. Istniejący potencjał ludzki
w postaci dyrektorów i rad pedagogicznych w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych
z pewnością wskazałby właściwy kierunek zmian.
- Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do wicewojewody pomorskiego i Prezesa
Zarządu „Pracodawców Pomorza” z prośbą o pilne utworzenie OKRĄGŁEGO STOŁU
EDUKACYJNEGO,
w którego składzie będą między innymi: byli ministrowie i wiceministrowie edukacji, eksperci,

przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, Pomorskiego Kuratorium Oświaty, jednostek
samorządu terytorialnego, oświatowych związków zawodowych, itp.-strony dialogu
społecznego. Tylko to gwarantuje zmiany w edukacji, które akceptowaliby zarówno urzędnicy,
jak nauczyciele, uczniowie i rodzice.
- Kol. prezes Alina Molska i kol. wiceprezes Halina Mężyk uczestniczyły w spotkaniach, które
odbywały się z przedstawicielami dyrekcji, pracowników, uczniów i rodziców w Wydziale
Rozwoju Społecznego i na terenie placówek. Spotkanie te obnażyły i potwierdziły, że
proponowana przez urząd zmiana nie jest osadzona na rzeczowych argumentach.
Dziękujemy Koleżankom i Kolegom prezesom reorganizowanych szkół za oddolne
organizowanie działań w obronie placówek!
- Analiza treści uchwał intencyjnych upoważnia do stwierdzenia, że uzasadnienia do uchwał nie
zawierają żadnych elementów, które są wymagane przy uchwale likwidacyjnej. Do projektu
uchwały o zamiarze likwidacji szkoły winno zaś być dołączone rzeczowe uzasadnienie.
Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.”
Zasady techniki prawodawczej”. W uzasadnieniu uchwały winien znaleźć się szczegółowy opis
przyczyn podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji, informacje dotyczące spraw kadrowych
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych likwidowanych szkół i placówek jak również
informacje dotyczące majątku placówki (§131 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002 r. ”Zasady techniki prawodawczej” w związku z § 142 i § 143 tegoż
rozporządzenia). Podobnie uzasadnienia do uchwał intencyjnych w przedmiocie utworzenia
nowych zespołów szkół są zdawkowe. Należy również wskazać, że pomimo, iż np. w projekcie
uchwały mowa o „rozwiązaniu” Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. M. Reja 25
w Gdańsku i przywołaniu podstawy prawnej – art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty,
przedmiotowy projekt uchwały stanowi uchwałę intencyjną w przedmiocie likwidacji
(a nie rozwiązania) placówki w trybie art. 59 ustawy o systemie oświaty.
-W dniu 16 lutego 2015r. ZNP Oddział w Gdańsku zgłosił członków zarządu do prac
w grupach roboczych, które będą wypracowywać koncepcję pracy Pałacu Młodzieży oraz
formułę zatrudnienia: koleżanki - Alicję Kowalską, Beatę Gołębiowską, Stenię Olszewską.
- W dniu 19 lutego 2015r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku odbyło się spotkanie kol. prezes
Okręgu Pomorskiego ZNP Elżbiety Markowskiej, kol. prezes Oddziału ZNP w Gdańsku Aliny
Molskiej z Prezydentem Miasta Gdańska Panem Pawłem Adamowiczem oraz zastępcą
Prezydentem Miasta Gdańska Panem Piotrem Kowalczukiem. W czasie spotkania poruszano
potrzebę przywrócenia dialogu społecznego kierując się przykładami dobrych praktyk
europejskich. Uzgodnienie to potwierdza wcześniejszą inicjatywę ZNP w sprawie powołania
OKRĄGLEGO STOŁU EDUKACYJNEGO z udziałem wszystkich zainteresowanych stron,
byłych ministrów, wiceministrów edukacji, senatorów ziemi pomorskiej, ekspertów. Prezydent
Miasta Gdańska przyjął zaproszenie ZNP na obchody 110-lecia związku, które zostaną
zainaugurowane I POMORSKIM ZLOTEM ZNP PRACOWNIKÓW OŚWIATY w Garczynie
w dniu 30 maja 2015r.
Zarząd Oddziału ZNP w Gdańsku
dziękuje
kol. Elżbiecie Markowskiej, kol. Franciszkowi Potulskiemu,
mecenasowi Marcinowi Szylingowi
za pomoc oraz wsparcie organizacyjne i prawne.

Za Zarząd Oddziału ZNP
Gdańsk, 20 lutego 2015r.

Alina Molska
Prezes Oddziału ZNP w Gdańsku

