
  

ARKUSZE PO RAZ PIERWSZY 

 
Po raz pierwszy związki zawodowe mają obowiązek opiniowania arkuszy 
organizacyjnych placówek oświatowych. Postanowiliśmy się dobrze do tego 
przygotować i poprosiliśmy naszą sekcję międzyregionalną o 
zorganizowanie szkolenia w Głogowie na temat arkuszy i ich opiniowania. 
Szkolenie odbyło się 3 kwietnia, a przeprowadziła je sama Przewodnicząca 
Sekcji Danuta Utrata (zdjęcie wyżej), za co jej bardzo dziękujemy! 
Frekwencja na szkoleniu była bardzo duża (zdjęcie niżej, więcej zdjęć jest 
na stronie Międzyregionalnej Sekcji Oświaty Region Dolny Śląsk). Po 
szkoleniu Komisja Międzyzakładowa uchwaliła tryb opiniowania. Co 
najważniejsze: arkusze mają się znaleźć w naszym biurze, nikomu też nie 
opiniujemy "od ręki".  

Przewodniczący Kół mają prawo (a nawet powinni) przyjść i dokładnie 
zapoznać się z arkuszem swojej placówki. Dopiero po wysłuchaniu ich 
uwag Przewodniczący (lub jeden z Zastępców Przewodniczącego) 
opiniuje arkusz.  
Jak zwykle przy pierwszym razie było sporo nieporozumień. W 
dodatku czas przeznaczony na opiniowanie przypadał na Wielkanoc! 
Pani Naczelnik miejskiego wydziału oświaty Beata Stachak zaprosiła 
nas na naradę dyrektorów poświęconą tej sprawie. Obecny tam 
Janusz Leciej musiał wysłuchać nieprzyjemnych uwag niektórych 
dyrektorów, którym wyraźnie nie podobało się opiniowanie arkuszy 
przez Związek. Niestety, nie udało się porozumieć z Panią Naczelnik 
w sprawie skoordynowania całej akcji, co spowodowało spore 
zamieszanie i ogromną liczbę rozmów telefonicznych.  
Zupełnie inaczej sprawa wyglądała w placówkach powiatowych. Pani 
Naczelnik Arleta Haniewicz sama zaproponowała, że dostarczy nam 
zbiorowo arkusze wszystkich podległych Powiatowi Głogowskiemu 
placówek i tak zrobiła. Niżej podpisany odniósł do wydziału edukacji 
wszystkie już zaopiniowane. Dziękujemy za takie sprawne 
zorganizowanie akcji! 
W sumie tylko jeden arkusz zaopiniowaliśmy negatywnie. 
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia czy nieporozumienia w 
związku z dostarczaniem czy odbieraniem arkuszy. Myślę, że wszyscy 
wyciągniemy wnioski i w przyszłym roku opiniowanie przebiegnie 
bardziej sprawnie i spokojnie. Niektóre wątpliwości powinny być do 
tego czasu wyjaśnione. Na przykład: czy związek opiniuje tylko 
arkusze tych placówek, w których ma członków? I skąd kurator ma 
wiedzieć, w których placówkach opinii Związku być nie musi? 
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PODWYŻSZONE ZASIŁKI 
Komisja Międzyzakładowa na zebraniu 7 marca postanowiła podwyższyć zasiłki 
statutowe dla członków Związku  
Zasiłki statutowe (od 8.03.2017): 
- 400 zł z tytułu narodzin lub adopcji dziecka 
(na każde urodzone dziecko - samotnemu rodzicowi przysługuje 500 zł) 
- 300 zł z tytułu zgonu członka rodziny 
(chodzi o zgon współmażonka, rodzica, teścia lub dziecka) 
- 500 zł otrzymuje rodzina w przypadku zgonu członka Związku. 
(uwaga, podanie o zasiłek statutowy musi wpłynąć najpóźniej 6 miesięcy od 
"wydarzenia") 
Zasiłki losowe – do 300 zł  

Więcej informacji na naszej stronie www.solglo.idsl.pl  

WRESZCIE PODWYŻKA PŁAC? 
Rząd RP wreszcie - po długich namowach Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ 
"Solidarność" - przedstawił 28 kwietnia decyzję o podwyżce wynagrodzeń 
nauczycieli. Ma ona być rozłożona na najbliższe 3 lata (do roku 2020) i wynieść 
w sumie 15%. 
Nie znamy jeszcze szczegółów, ale już widać, że to propozycja bardzo skromna, 
niecałe 5% rocznie. Lepszy rydz niż nic, ale taka podwyżka nawet nie 
powstrzyma relatywnego spadku nauczycielskich płac w ostatnich latach w 
stosunku do wynagrodzenia przeciętnego w gospodarce czy też w stosunku do 
płacy minimalnej. Rząd Buzka równocześnie z wdrażaną reformą podjął decyzję 
o podwyżkach rzędu 25%, a Rząd Tuska zapowiedział i zrealizował (w 
pierwszej kadencji) podwyżkę ok. 40%.. Porównanie jest niestety oczywiste. 
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MIAŻDŻĄCY PRAWOMOCNY WYROK 
   Jest wreszcie prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w sprawie nagany udzielonej 
Przewodniczącej NSZZ "Solidarność" w MOK. Wyrok uchyla naganę jako udzieloną 
niesłusznie i w nieprawidłowy sposób. Przypomnijmy, że dyrektor Barbara Mare ńczak-
Piechocka  zarzucała Bożenie Rudzi ńskiej  rażące naruszenie obowiązków pracowniczych 
i narażenie MOK na straty finansowe. Poniżej cytujemy niektóre fragmenty uzasadnienia 
wyroku I instancji. 
"Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, że dyrektor strony pozwanej 
Barbara Mareńczak-Piechocka, przed wręczeniem powódce, Bożenie Rudzińskiej, kary 
nagany nie wysłuchała jej co stanowiło wymóg skutecznego ukarania. Ponadto w piśmie o 
ukaraniu powódki (..) nie zawarła pouczenia o terminie i sposobie odwołania się od 
nałożonej kary, a także odrzuciła sprzeciw powódki bez rozpatrzenia reprezentującej 
pracownika zakładowej organizacji związkowej. 
Sąd nie dał wiary (..) przesłuchaniu dyrektor strony pozwanej, która w swoim przesłuchaniu 
sama sobie zaprzecza. 
Nieodpowiedzialnością i lekceważeniem swoich obowiązków, zdaniem Sądu, wykazała się 
dyrektor strony pozwanej, Barbara Mareńczak-Piechocka, skoro będąc dyrektorem tego 
międzynarodowego festiwalu, przez półtora dnia nie było z nią kontaktu, co jest nie do 
zaakceptowania. Nie zainteresowała się sama czy sposób prawidłowy przebiega on zgodnie 
z programem w tym i w dniu 26.07.2015r. 
Jeżeli strona pozwana poniosła jakieś szkody, to w świetle materiału dowodowego 
zebranego w sprawie, zdaniem Sądu, spowodowała je dyrektor strony pozwanej, Barbara 
Mareńczak-Piechocka." 

 

Sąd II instancji całkowicie podtrzymał wyrok. Niżej 
cytaty z jego uzasadnienia. 
"Twierdzenia strony pozwanej zaprezentowane 
podczas przesłuchania dyrektor ośrodka oraz w 
apelacji są, co najmniej niejednoznaczne w swojej 
treści, a wręcz pozostają ze sobą w sprzeczności. 
Sekwencja działania pracodawcy w tym zakresie 
powinna być zatem taka, po wniesieniu sprzeciwu 
pracodawca zawiadamia o tym Zakładową Organizację 
Związkową, która może wówczas zając stanowisko w 
tej sprawie. Takiej kolejności działań po stronie 
pozwanej w sprawie kary porządkowej powódki nie 
było." 
Warto uważnie to wszystko przeczytać i dopiero w 
świetle wyroku i uzasadnienia niezawisłego Sądu 
oceniać publiczne wypowiedzi pani Mareńczak-
Piechockiej w tej sprawie. Wnioski są  dość oczywiste, 
ale nie zamierzamy nikogo wyręczać z ważnej sztuki  
samodzielnego myślenia. 
I jeszcze jedno: naprawdę warto walczyć o swoje 
prawa. Nawet, jeśli to droga długa i usłana cierniami. 

lem 

UDANY WIOSENNY RAJD  

Wiosenny Rajd w Karkonosze 25-26 marca udał si ę nadzwyczajnie.  
Była pi ękna pogoda, góry i długi wieczór piosenek z krainy łagodno ści przy kominku i gitarze. 

 
 

TRADYCYJNE JUŻ XXIV OGNISKO 

 
odbędzie 9 czerwca  

w Miejskich Obiektach Sportowych 

W programie tradycyjnie m.in. (zgodnie z wolą ludu): 

zespół reprezentacyjny 

Prezydium Singers Band 

chór męski Cantores Piwores Glogowiensis 

żeński zespół ludowy OJ DI RI DI 

aha, jeszcze trochę piwa, kiełbasek, tańców, karaoke, 

 ale przede wszystkim 

SPOTKANIA I ROZMOWY 

Szczegóły b ędą na naszej stronie 

gdy je ustali Komisja Mi ędzyzakładowa 

 
Numer przygotował LL 

 
Druk Xeromax Głogów 

ANDRZEJ ZAWICKI 
W wieku 80 lat odszedł na zawsze 

Andrzej Zawicki  - Honorowy Obywatel 
Miasta Głogowa. Pięknie i wyraźnie zaznaczył 
swój ślad w życiu naszego miasta. My 
podkreślmy tylko, że był również ważnym 
działaczem "Solidarności" Oświaty. Założył 
Koło „Solidarności” w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w październiku 1980 roku i 
był pierwszym jego Przewodniczącym do 
przejścia na emeryturę w 1990 roku. Będąc 
emerytem również działał bardzo aktywnie. 
Założył Koło Emerytów „S”, przez wiele lat był 
też członkiem. Prezydium Komisji 
Międzyzakładowej. Aktywnie uczestniczył w 
różnych działaniach oświatowych. M. in. jest 

jednym z inicjatorów i założycieli duszpasterstwa nauczycieli w 
Głogowie. Andrzej był także założycielem i byłym prezesem Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Głogowie. Za to wszystko został uhonorowany 
w 2003 roku Srebrną Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty. 

Andrzej był wśród nas bardzo lubiany i poważany zarazem. Zawsze 
z otwartym umysłem, gotowy łagodzić trudne sprawy. Nigdy nie 
zapomnę, jak raz rozładował dość ostrą dyskusję mówiąc z łagodnym 
uśmiechem:: "przecie ż tu nie ma aniołów, s ą tylko ludzie. ." Andrzej 
jest już tam, gdzie anioły, tu zostali tylko smutni ludzie.. 

LL 
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