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Sprawozdanie z działalności  
Komisji Międzyzakładowej Nr 1568 NSZZ „Solidarność”  

Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce 
/Kadencja 2018 – 2023/ 

 

 

I. Wiadomości ogólne 
 

Organizacja Międzyzakładowa Nr 1568 NSZZ „Solidarność” Pracowników 

Oświaty i Wychowania w Ostrołęce istnieje od 22 września 1989 r. Siedziba 

organizacji mieści się w pomieszczeniach Oddziału NSZZ „Solidarność” w Ostrołęce 

przy Placu Bema 12. W chwili obecnej organizacja liczy 268 członków, w tym 243 

osoby będące pracownikami i 25 emerytów. Terytorialnie swoim zasięgiem 

organizacja obejmuje Miasto Ostrołękę, Powiat Ostrołęcki oraz Publiczną Szkołę 

Podstawową w Drążdżewie (Powiat Makowski). Stan liczbowy organizacji na 

początku  i na końcu kadencji przedstawia Tab.1. 
 

Tab.1. Stan liczbowy organizacji w latach 2018 – 2023  

Rok 
Liczba pracodawców 

objętych działaniem 

organizacji 

Liczba członków 

Ogółem Pracujących Emerytów Bezrobotnych 

2018 51 268 248 20 0 

2023 57 267 242 25 0 
 

W porównaniu z początkiem kadencji organizacja powiększyła się                        

o 6 pracodawców i zmniejszyła się o 1 członka. W trakcie strajku pracowników 

oświaty w 2019 r. opuściło naszą organizację 29 osób. Można powiedzieć, że w ciągu 

ostatnich 3 lat odbudowaliśmy liczebność naszej organizacji. W poszczególnych 

jednostkach administracyjnych stan liczbowy organizacji przedstawia się następująco: 

 

1. Miasto Ostrołęka – 136 członków u 23 pracodawców (56%); 

2. Powiat Ostrołęcki – 106 członków u 34 pracodawców (44%): 

a) Gmina Czarnia – 1 członek; 

b) Gmina Czerwin – 6 członków; 

c) Gmina Goworowo – 13 członków; 

d) Gmina Kadzidło – 19 członków; 

e) Gmina Lelis – 2 członków; 

f) Gmina Łyse – 9 członków; 

g) Gmina Myszyniec – 16 członków; 

h) Gmina Olszewo – Borki – 1 członek; 

i) Gmina Rzekuń – 26 członków; 

j) Gmina Troszyn – 12 członków; 

3. Powiat Makowski – 1 członek (0,5%); 

a) Gmina Krasnosielc – 1 członek;  
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Najliczniejsze, 16 – osobowe Koło naszej organizacji funkcjonuje w Zespole 

Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce. Szesnastu członków naszej organizacji (6,6%) 

pełni funkcje kierownicze, 2 członków pełni funkcję wójta gminy. Zarząd                       

w kadencji 2018 – 2023 liczył 13 osób (łącznie z przewodniczącym), a komisja 

rewizyjna – 4.  

W trakcie kadencji odbyło się 25 zebrań zarządu, w tym 2 w formie zdalnej (4 

grudnia 2020 r. i  8 marca 2021 r.). Frekwencja wyniosła 82%. Stuprocentową 

obecność miało 2 osoby: Jarosław Justowicz i Aleksander Zawalich. Jedną 

nieobecność mieli:  Dominik Mydłowski i Zbigniew Zęgota.  

 

 

II. Działalność zarządu 
 

 

Działalność zarządu była bardzo różnorodna i obejmowała następujące obszary:  

1. Działalność bieżącą. 

2. Współpracę z organami państwowymi, samorządowymi i związkowymi. 

3. Działalność socjalną i kulturalno-oświatową. 

4. Promocję organizacji. 

 

 

1. Działalność bieżąca 
 

Bieżąca działalność organizacji polega m.in. na utrzymywaniu stałych 

kontaktów z pracodawcami, jednostkami samorządu terytorialnego (JST), Sekcją 

Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 

w Ostrołęce, a także odpowiadaniu na korespondencję oraz regulowaniu należności 

finansowych. W ciągu roku otrzymujemy i odpowiadamy na ok. 300 różnych pism.  

 

Rocznie, korzystając z bankowości elektronicznej – skarbnik wykonuje            

ok. 130 przelewów, które obejmują przekazywanie składek do struktur związkowych 

wyższego szczebla, zapłatę za faktury, wypłatę zasiłków statutowych, itp. W bieżącej 

pracy skarbnik wykorzystuje program komputerowy do ewidencji obrotów 

finansowych, który umożliwia sporządzanie comiesięcznych raportów, bieżącą analizę 

wpływów i wydatków, ocenę stopnia realizacji budżetu oraz przygotowanie rachunku 

wyników i bilansu, które to dokumenty są załącznikami do zeznania podatkowego 

(CIT-8), składanego corocznie do Urzędu Skarbowego.  

 

W 2010 r. podpisaliśmy z Miastem Ostrołęką porozumienie o współpracy.        

W ramach tego porozumienia Miasto Ostrołęka częściowo finansuje działalność biura 

organizacji. Dofinansowanie obejmuje m.in. opłatę abonamentu internetowego i RTV, 

zakup sprzętu biurowego, obsługę strony internetowej. W trakcie upływającej kadencji 

dofinansowanie z UM Ostrołęki do działalności naszej organizacji wyniosło –  

26 428,85 zł.  
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2. Współpraca z organami państwowymi                                                        

i samorządowymi oraz organizacjami związkowymi 
 

W okresie kadencji systematycznie utrzymywaliśmy współpracę z Delegaturą                  

w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie m.in. przy opiniowaniu wniosków 

kandydatów do odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Ministra Edukacji 

Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Przedstawiciele organizacji 13 

reprezentowali naszych członków w pracach Komisji Egzaminacyjnych                         

i Kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela (Dypl. – 6, 

Mian. – 4 i Kontr. – 3).  

 

Ważnym obszarem naszego działania jest współpraca z Jednostkami Samorządu 

Terytorialnego znajdującymi się na obszarze działania naszej organizacji                    

(13 jednostek). W trakcie kadencji przedstawiciele naszej organizacji kilkadziesiąt 

razy brali udział w pracach Komisji Konkursowych mających na celu wyłonienie 

kandydatów na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. 

Systematycznie współpracowaliśmy z JST przy uzgadnianiu regulaminów 

wynagradzania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, opiniowaniu dodatków 

funkcyjnych i motywacyjnych, podziału środków na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, itp. W trakcie kadencji sporządziliśmy – na wniosek 

Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie – 39 opinii o pracy 

dyrektorów.  

 

Przynależność naszej organizacji do Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu 

Mazowsze umożliwia nam współpracę z innymi organizacjami oświatowymi na 

szczeblu regionalnym. Mamy możliwość opiniowania projektów aktów prawnych 

dotyczących oświaty, udziału w szkoleniach i wymianie doświadczeń                            

z przedstawicielami innych organizacji związkowych. W trakcie kadencji za zasługi 

dla NSZZ „Solidarność” w dziedzinie oświaty i wychowania oraz pracę związkową 

członkowie naszej organizacji otrzymali dziewięć Srebrnych Odznak Sekcji Krajowej 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (Stanisław Bączek, Dominik Mydłowski, 

Justyna Sokołowska, Zbigniew Zęgota, Magdalena Gadzała, Waldemar Gwiazda, 

Grzegorz Zawrotny, Jacek Dobrzyński  i Ewa Tarnowska).  

 

W trakcie kadencji członkowie naszej organizacji brali udział w akcji 

protestacyjnej organizowanej w Warszawie przez Krajową Sekcję Oświaty                   

i Wychowania NSZZ „Solidarność” (15 września 2018 r. – 8 osób). Domagaliśmy się 

od rządu Zjednoczonej Prawicy – zwiększenia nakładów na edukację, powiązania 

wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, przywrócenia 

wcześniejszych emerytur dla nauczycieli (po 30 latach pracy). Niestety nasze działania 

jak dotychczas nie przyniosły większych efektów. 

 



 

 4 

Dobrze układa się współpraca z Zarządem Powiatowym Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Ostrołęce. Aby zwiększyć skuteczność naszych działań wspólnie 

odpowiadamy na wiele pism, głównie do samorządów. 

 

Na ogół dobrze układała nam się współpraca z dyrektorami szkół, przedszkoli      

i placówek oświatowych, w których zatrudnieni są nasi członkowie. Na bieżąco 

uzgadnialiśmy z pracodawcami regulaminy zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. W kwietniu każdego roku opiniujemy kilkadziesiąt Arkuszy 

organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych znajdujących się              

w zasięgu działania naszej organizacji, a na przełomie  sierpnia i września – prawie 

tyle samo aneksów do tych arkuszy.  

 

Na zaproszenie władz samorządowych, oświatowych i dyrektorów szkół 

reprezentujemy naszych członków na różnych spotkaniach i uroczystościach.              

W trakcie kadencji wzięliśmy udział w kilkudziesięciu takich spotkaniach. Swoją 

obecność na tych uroczystościach zaznaczamy poprzez oficjalne wystąpienia, 

wręczanie listów gratulacyjnych i skromnych upominków. W ciągu roku jesteśmy 

zapraszani na ok. 40 różnych uroczystości o charakterze rocznicowym, patriotycznym, 

religijnym, itp. Co roku bierzemy udział w naradach dyrektorów szkół, przedszkoli        

i placówek oświatowych z terenu działania Delegatury w Ostrołęce Kuratorium 

Oświaty w Warszawie. 

 

 

3. Działalność socjalna i kulturalno-oświatowa 
 

W trakcie kadencji przyznano członkom organizacji 58 zasiłków statutowych 

(urodzenie dziecka, zgon członka rodziny) na kwotę 11 800 zł oraz 14 zasiłków 

zdrowotnych na kwotę 9 500 zł. Zorganizowaliśmy czternaście spotkań o charakterze 

integracyjnym, wypoczynkowym i kulturalnym, w tym – 5 sześciodniowych 

wycieczek autokarowych, 5 spotkań integracyjnych, 4 wyjazdy do teatru), np.: 

 

• 20 czerwca 2018 r. – Spotkanie integracyjne z Zajeździe „Wioletta” (116 osób); 

• 21 – 26 lipca 2018 r. – Wycieczka krajoznawcza w Beskid Żywiecki (49 osób);  

• 5 października 2018 r. – Wyjazd do Teatru „Roma” w Warszawie (59 osób); 

• 13 czerwca 2019 r. – Spotkanie integracyjne z Zajeździe „Wioletta” (75 osób); 

• 23 – 28 lipca 2019 r. – Wycieczka krajoznawcza w Sudety (49 osób); 

• 12 października 2019 r. – Wyjazd do Teatru „Buffo” w Warszawie (58 osób); 

• 25 – 30 lipca 2020 r. – Wycieczka krajoznawcza do Zakopanego (43 osoby);  

• 2 października 2020 r. – Spotkanie z Okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zajeździe 

„Hubus”  (67 osób); 

• 23 czerwca 2021 r. – Spotkanie integracyjne z Zajeździe „Hubus” (97 osób); 

• 23 – 28 lipca 2021 r. – Wycieczka krajoznawcza w Bieszczady (47 osób);  

• 10 października 2021 r. – Wyjazd do Teatru „Roma” w Warszawie (58 osób); 
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• 27 czerwca 2022 r. – Spotkanie integracyjne z Zajeździe „Hubus” (85 osób); 

• 15 – 20 lipca 2022 r. – Wycieczka krajoznawcza do Zakopanego  (56 osób);  

• 28 października 2022 r. – Wyjazd do Teatr „Komedia” w Warszawie (48 osób); 

 

W grudniu każdego roku organizujemy spotkania opłatkowe dla członków 

organizacji, w których bierze udział ok. 100 osób. Dla wszystkich członków Związku 

przygotowujemy z tej okazji paczki świąteczne. 

 

 

4. Promocja organizacji 
 

 

Razem z Uczniowskim Klubem Sportowym „Clan” z II Liceum 

Ogólnokształcącego w Ostrołęce jesteśmy współorganizatorem kilku imprez 

cyklicznych w Ostrołęce np. „Bieg Papieski” (kwiecień), „Test Coopera” (wrzesień), 

Mikołajki na sportowo” (grudzień). W 2020 r. przygotowaliśmy  drugie wydanie 

monografii naszej organizacji związkowej pt. „Czterdzieści lat Solidarności 

oświatowej w Ostrołęce /1980 – 2020/”. Autorem publikacji był dr hab. Jan 

Mironczuk. Okładkę zaprojektował ostrołęcki artysta plastyk – Zenon Kowalczyk. 

Książkę przekazaliśmy do bibliotek, w tym do Biblioteki Narodowej, a także 

rozdaliśmy ją naszym członkom i osobom zainteresowanym. Co roku wydajemy 

kalendarze ścienne z danymi adresowymi naszej organizacji w ilości 350 szt., które 

przekazujemy bezpłatnie członkom organizacji, zakładom pracy, samorządom, itp.          

Na wniosek zainteresowanych szkół i instytucji fundujemy nagrody rzeczowe              

w rożnych konkursach i zawodach.  

 

  

Od 15 lat (od 23 listopada 2008 r.) działa strona internetowa naszej organizacji 

(www.solidarnosc-ostroleka.edu.pl), a od 2 lat mamy także stronę na Facebooku 

(OM1568-Ostrołęka). W Internecie opisujemy bieżącą działalność organizacji. 

Informujemy członków o planowanych spotkaniach, wycieczkach, zebraniach, itp.     

W „galerii” znajduje się kilkaset zdjęć. Ze strony można pobrać druk do wypłaty 

zasiłków statutowych, deklarację członkowską oraz wniosek o wydanie legitymacji 

elektronicznej. Ze strony można przejść do Internetowego Systemu Aktów Prawnych 

Sejmu RP oraz stron internetowych wszystkich samorządów znajdujących się              

w zasięgu działania naszej organizacji. Jednym kliknięciem można także uzyskać 

dostęp do strony internetowej Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania oraz Sekcji 

Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze. 

 

Co tydzień, w biurze organizacji, można spotkać się z radcą prawnym. Istnieje 

możliwość uzyskania porady prawnej także za pomocą poczty internetowej. 

 

 

http://www.solidarnosc-ostroleka.edu.pl/
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Podsumowując czteroletnią działalność zarządu można stwierdzić,                    

że upływająca kadencja była udana. Organizacja odbudowała swoją liczebność           

po strajku nauczycieli z 2019 r. Wyposażyliśmy biuro w niezbędny sprzęt. Z ochrony 

związkowej korzysta blisko połowa naszych członków. Wspomagamy nauczycieli      

w uzyskiwaniu coraz wyższych stopni awansu zawodowego. Dobrze układa się  

współpraca z organami prowadzącymi i organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Organizujemy liczne spotkania integracyjne, wycieczki, wyjazdy do teatru i spotkania 

opłatkowe, itp. Na bieżąco wypełniamy wszystkie zobowiązania finansowe. Staramy 

się godnie reprezentować naszych członków w środowisku lokalnym.  

  

W przyszłej kadencji należy podjąć działania w celu częstszych spotkań 

członków zarządu z przewodniczącymi Kół oraz przeprowadzić szkolenia dla 

członków na temat uprawnień związków zawodowych, kompetencji Kół, itp. 

 

 

 

 

Ostrołęka, 17 marca 2023 roku     

 

        Za Komisję 

 

Aleksander Zawalich 

  


