
 

WALNE  ZEBRANIE  2012 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zwane potocznie walnym 

zebraniem to najwyższa władza (stanowiąca) naszej organizacji 
związkowej. Rozpoczęło się ono 6 marca 2011 roku o godz. 12 w 
auli gościnnego Zespołu Szkół Zawodowych. Rozpoczął je 
Przewodniczący KM Ludwik Lehman , ale - na jego wniosek - 
zostało wybrane Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący 
Janusz Leciej , wiceprzewodniczący Ludwik Lehman  oraz 
sekretarz Bogusław Mielcarek. Na 77 delegatów w zebraniu 
uczestniczyło 62. Zaproszonymi gośćmi Zebrania byli: Bogdan 
Orłowski  (Przewodniczacy Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe), 
Danuta Utrata  (Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
Dolny Śląsk, zamiast niej przyjechała wiceprzewodnicząca 
Krystyna Kochan ), Posłanka Ewa Drozd , Prezydent Jan 
Zubowski  oraz dyrektorzy należący do naszej organizacji 
związkowej. Najbardziej oczekiwanym gościem był Przewodniczący 
Sekcji Krajowej Oświaty Ryszard Proksa , który był u nas pierwszy 
raz. Zaproszony był też (i przybył) kierownik biura głogowskiego 
oddziału Związku Mirosław Kaszowski . 

 

Zebranie wysłuchało wystąpień gości, którzy nawet polemizowali ze sobą. 
Następnie po sprawozdaniu Przewodniczącego KM i Przewodniczącej KR 
Janiny Bana ś oraz dyskusji nad nimi nastąpiły wybory uzupełniające na 
delegatów na walne zebranie sekcji. Ludwik Lehman  zgłosił wniosek o 
odwołanie z tej funkcji Stanisława Kluchy , który na to oświadczył, że 
rezygnuje z funkcji delegata oraz występuje z naszej organizacji 
międzyzakładowej. Na jego miejsce oraz jedno dodatkowe z powodu wzrostu 
liczby członków wybrano Beatę Ogrodnik  i Halin ę Phongsavath . Następnie 
po dyskusji zebranie przyjęło stanowisko w sprawie kodeksów etyki nauczycieli 
oraz uchwałę w sprawie planów Powiatu Głogowskiego wobec oświaty.  

Po godz. 15 część delegatów wyszła i nie było już kworum, ale dyskusja w 
sprawach różnych wciąż się toczyła. Ludwik Lehman przypomniał Bogdanowi 
Orłowskiemu, że ponad rok czekamy na odpowiedź na ważne pismo w sprawie 
złej działalności biura oddziału głogowskiego, które wystosowaliśmy do 
Zarządu Regionu w grudniu roku 2010! Przewodniczący Regionu odparł, że nie 
będzie się zajmował sprawami personalnymi, ale po wypowiedzi Jadwigi 
Nowak  potwierdzającej nasze stanowisko zmienił zdanie i obiecał, że Zarząd 
Regionu omówi sprawę w obecności Ludwika Lehmana. 

 
Na sali obrad 

Niżej stanowisko i uchwała przyj ęte przez Mi ędzyzakładowe Zebranie Delegatów 
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OŚWIATY W GŁOGOWIE 

Stanowisko 
(w sprawie tzw kodeksów etyki) 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Solidarno ści Oświaty 
w Głogowie stanowczo protestuje przeciwko wprowadza niu przez 
dyrektorów placówek o światowych tzw. kodeksów etyki 
nauczycieli. Dzieje si ę to wbrew opiniom zarówno Ministerstwa 
Edukacji Narodowej jak i Kuratorium O światy. Fakt formułowania 
kodeksu etyki nauczycieli aktem prawnym najni ższej rangi 
(zarządzenie dyrektora) na podstawie rozporz ądzenia Ministra 
Finansów (?!) ur ąga samemu poj ęciu etyki. W ten sposób w 
każdej szkole b ędą obowi ązywać zupełnie ró żne zasady etyczne 
dotycz ące tego samego zawodu, i to zale żne tylko od osobistych 
pogl ądów danego dyrektora. Ewentualne sankcje nakładane na 
podstawie tych kodeksów nie b ędą miały mocy prawnej. 

Ogólne zasady post ępowania nauczycieli zostały ju ż ujęte w 
Ustawie Karta Nauczyciela oraz w Ustawie o Systemie  Oświaty i 
w Kodeksie Pracy, zatem nie mog ą być ani zmieniane, ani 
uzupełniane przez akty ni ższego rz ędu. 

Solidarno ść Oświaty w Głogowie pomo że wszystkim, którzy 
się na to nie zgadzaj ą, bo nie chc ą ośmieszać ani etyki, ani 
zwykłego poczucia sprawiedliwo ści. 

Uchwała 
(w sprawie planów władz Powiatu Głogowskiego) 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Solidarno ści Oświaty w 
Głogowie w pełni akceptuje List do Zarz ądu Powiatu Głogowskiego 
wystosowany przez Komisj ę Międzyzakładow ą w dniu 8 lutego tego 
roku. 

Dotąd nam znane zamiary Zarz ądu Powiatu oznaczaj ą znaczn ą 
redukcj ę etatów w o świacie i brak jakiejkolwiek podwy żki dla 
administracji i obsługi. Musi to budzi ć najwy ższy niepokój wszystkich 
zainteresowanych rozwojem o światy w Powiecie Głogowskim. 

Solidarno ść Oświaty w Głogowie nie neguje z góry wszystkich 
planów restrukturyzacji sieci placówek, domaga si ę jednak, aby: 

- nie pogorszył si ę wysoki dot ąd poziom głogowskich placówek 
oświatowych 

- ewentualne zwolnienia z pracy były ograniczane do  niezb ędnego 
minimum 

- przewidziana była podwy żka wynagrodze ń w oświacie 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Solidarno ści Oświaty w 

Głogowie zobowi ązuje Komisj ę Międzyzakładow ą do stałego 
monitorowania sytuacji i pilnego reagowania z organ izacją masowego 
protestu wł ącznie. 
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