
  

PRZEKŁADANA  PIKIETA 
Rada naszej dolnośląskiej sekcji międzyregionalnej 
uchwaliła 10 stycznia, że: 
- robimy 25 stycznia pikietę pod Urzędem 
Wojewódzkim głównie z powodu braku godziwej 
podwyżki płac 
- wysyłamy do Wojewódzkiej Rady Dialogu we 
Wrocławiu pismo z naszymi postulatami. 
Przewodniczący tej rady, a zarazem Przewodniczący 
Regionu Kazimierz Kimso wystosował do Rady pismo 
z prośbą o przełożenie pikiety, bo Minister Anna 
Zalewska zaproponowała rozmowy. Rada większością 
głosów zgodziła się na to i stąd nagłe odłożenie pikiety. 
 
Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i 
Wychowania NSZZ “Solidarność” Śląsk Danuta Utrata 
wystosowała Komunikat do wszystkich, którzy mieli 
wziąć udział w protestacyjnej Pikiecie oświaty, 
tłumacząc powód zawieszenia akcji: 
Koleżanki i Koledzy! 
Wszystkim, którzy przesłali zgłoszenia na Pikietę 25 
stycznia 2018 r. dziękuję za dobrą związkową pracę. W 
związku z decyzją Rady przepraszam i proszę o 
wybaczenie, szczególnie Tych, którzy musieli przerwać 
wyjazdy na ferie by wykazać się solidarnością.  
Wierzę, że czasowe przesunięcie pikiety i podjęcie 
rozmów w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu we 
Wrocławiu doprowadzi do zawarcia uzgodnień ws 
naszych wynagrodzeń.  
Będę na bieżąco informowała o podejmowanych 
działaniach i efektach spotkań.  
Brak pożądanych efektów rozmów nie pozostawi nam  
już innego wyboru, zmusi do pikiet, manifestacji  ale 
zrobimy to w pełni przekonani, że podjęliśmy wszelkie 
możliwe kroki zawarcia porozumienia w ramach 
dialogu.  
Danuta Utrata 

 

Prezydium Rady Sekcji Krajowej Oświaty po spotkaniu 12 stycznia wydało komunikat. 
Niżej spory fragment, całość na stronie sekcji. 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z 
jednostronnym zaprzestaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  prowadzenia 
negocjacji z naszym Związkiem w zakresie warunków pracy i płacy nauczycieli, domaga 
się podjęcia pilnych rozmów, m.in. w zakresie: 

1.      zmiany systemu wynagradzania, znaczącego podwyższenia  płac pracowników 
oświaty oraz skorelowania wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym 
miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, 

2.      zmiany zapisów w Karcie Nauczyciela, w celu całkowitego wyeliminowania 
możliwości interpretacyjnych dających podstawę do narzucania nauczycielom 
 tzw. godzin karcianych, 

3.      wprowadzenia jednoznacznego zapisu w sprawie opiniowania arkuszy 
organizacyjnych przez związki zawodowe w celu realizacji ich ustawowego i 
konstytucyjnego prawa do reprezentowania interesów zawodowych pracowników, 

4.      zwiększenia udziału przedstawicieli  zakładowych organizacji związkowych w 
komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły jako podmiotów 
pełniących istotną rolę  w kształtowaniu prawa wewnątrzzakładowego. 

 

SEKCJA KRAJOWA NA KOLANACH 
Doprawdy trudno inaczej określić postawę naszej Sekcji Krajowej Oświaty. Jeszcze 23 
sierpnia Rada Sekcji Krajowej uchwaliła, że: "w przypadku braku pozytywnych 
rozwiązań w wyżej wymienionych sprawach, a szczególnie dotyczących podwyżki 
wynagrodzeń od 1.01.2018 r. w wysokości co najmniej 15%, podejmiemy 
zdecydowaną akcję protestacyjną" (całość na stronie sekcji). Rząd nie tylko nie spełnił 
postulatów, ale wręcz zerwał rozmowy, ale Sekcja nadal jak gdyby nigdy nic prosi o 
rozmowy! Przypomnijmy, że pikieta we Wrocławiu miała się odbyć już w październiku, ale 
została "przełożona" na prośbę Sekcji Krajowej.. W styczniu o przełożenie prosił 
Przewodniczący Regionu, zamiast zachęcać i pomóc w jej organizacji. 
Odczuwam głęboki wstyd z powodu działaczy dumnego niegdyś Związku, którzy teraz 
klęczą przed Rządem i żałośnie popiskują zamiast twardo występować w interesie 
pracowników.  
Sekcja Krajowa jest już chyba nie do odratowania, ale jeszcze Solidarność nie zginęła, 
póki my żyjemy! Ciągle przyzwoity poziom reprezentuje nasza sekcja regionalna.. i nie 
tylko nasza. Z przyjemnością zamieszczam niżej list z dalekiego i tak bliskiego Pomorza. 

Ludwik L. 
 

OŻYWCZY POWIEW ZNAD MORZA 
Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 

Gdańskiego popiera postulaty Waszej pikiety. Są one zbieżne z tymi, o których 
mówiliśmy podczas debaty we Wrocławiu w listopadzie ub. roku, a także z tymi, 
które przedstawialiśmy parlamentarzystom na Pomorzu i Wojewódzkiej Radzie 
Dialogu Społecznego w Gdańsku. Szkoda tylko, że wspólnie nie 
zareagowaliśmy mocniej, i to w skali całego kraju, kilka miesięcy temu. 

 Trudno zgodzić się na kilkuletni brak podwyżek, który oznacza regres 
płac w oświacie. Jak podkreślamy, jest to sprawa godności zawodu 
nauczycielskiego, sprawa przyszłości Rzeczpospolitej. Bo przecież w oświacie 
powinni pracować dobrze wynagrodzeni i dobrze wykształceni nauczyciele 
przygotowani do tego zawodu. A tworzy się mechanizm selekcji negatywnej, gdy 
obecnie płaca nauczyciela jest niższa niż w wielu innych branżach.  

 Trudno się też zgodzić z tym, iż wykorzystuje się ten czas na znaczące 
i często niekorzystne zmiany w naszym układzie zbiorowym pracy, czyli ustawie 
Karta Nauczyciela. Skazywanie nauczyciela na kilkanaście obligatoryjnych ocen w 
trakcie kariery zawodowej, wprowadzanie mocno uznaniowych dodatków, nie 
będzie poprawiało klimatu pracy w szkołach. Nauczyciel powinien głównie 
koncentrować się na dobrym kształceniu i wychowaniu młodych Polaków. Wiemy 
zaś, że jest oceniany praktycznie każdego dnia w spotkaniu z młodymi ludźmi, ich 
rodzicami. Ile można jeszcze? 

 To znamienne, że pikieta odbywa się w stolicy województwa, z którego 
wywodzą się osoby kierujące już nie tylko edukacją, ale i Rządem RP.  Widać 
znowu, że MEN, jak nawet słucha, to nie zawsze słyszy. Apelujemy do rządzących 
o Dialog, nie monologowanie. Apelujemy o zrozumienie, że nie można nakładać 
nowych zadań bez odpowiedniej rekompensaty finansowej. Warto też 
przypomnieć, że „minister” po łacinie znaczy: „sługa, służący”. Jak sięgamy 
pamięcią wstecz, nie zawsze i nie wszyscy o tym pamiętali.  

 Gdańsk pozdrawia Wrocław. Dziękujemy za Wasz wysiłek we 
wspólnej sprawie. Ważne, byśmy pamiętali, co jest naprawdę istotne. A godny 
status polskiego nauczyciela, pracownika szkół, klimat dialogu, jest kluczowy. 
 
24.01.2018                       W imieniu Sekcji Bożenia Brauer i Wojciech Książek 
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dla członków ( z rodzinami)  

i sympatyków  

 

Cena: 889 zł plus 100 Euro 
Atrakcyjny program: 

 zwiedzanie i plażowanie. 
Szczegóły na naszej stronie 

www.solglo.idsl.pl w dziale IMPREZY 
Są jeszcze wolne miejsca. 

Zapisy u Przewodniczących Kół. 
Zniżkę dla członków "S" ustali KM 
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MOK- DOCHODZENIE DO PRAWDY 
30 listopada w Sadzie Karnym w Głogowie odbyła się pierwsza rozprawa z 
powództwa Państwowej Inspekcji Pracy przeciwko dyrektor MOK Głogów, Barbarze 
Mareńczak-Piechockiej. Pozwana jest oskarżona o popełnienie wykroczenia, 
polegającego na nieprawnym wypowiedzeniu warunków pracy i płacy pracownicy 
MOK, objętej szczególną ochroną związkową ze względu na pełnioną funkcję 
Przewodniczącej Koła NSZZ "Solidarność". W tej sprawie został już we wrześniu 
wydany zaoczny wyrok nakazowy zapłaty kary pieniężnej. Pozwana odwołała się od 
tego wyroku i w związku z tym został on anulowany, a sprawa trafiła na wokandę. 
Dyrektor w Sądzie Karnym broniła się twierdząc, że nie była pewna czy 
przewodnicząca "Solidarności" jest pracownikiem szczególnie chronionym, ponieważ 
taką informację otrzymała tylko raz. Było to sformułowane w sprawozdaniu 
kwartalnym, które związek ma obowiązek przekazywać pracodawcy. W kwietniu 
2016r. dyrektor MOK została poinformowana w takim dokumencie, że pracownica 
MOK Bożena Rudzińska jest objęta ochroną do 2018r. Mimo to dyrektor 
wypowiedziała jej warunki pracy i płacy zasłaniając się brakiem dostatecznej wiedzy 
i dokumentów potwierdzających ochronę. Przypomnijmy, że również nastąpiło 
ostateczne rozstrzygnięcie pozwu tej samej pracownicy MOK, Bożeny Rudzińskiej w 
sprawie o uznanie za nieprawne udzielenie jej nagany w roku 2015. Sąd Okręgowy 
w Legnicy w całości podtrzymał orzeczenie Sądu Rejonowego w tej sprawie, uznając 
za nieprawne i niezasadne udzielenie kary porządkowej w formie nagany -  zarówno 
pod względem formalnym jak i merytorycznym. Tym samym wyrok się 
uprawomocnił.  
We wrześniu 2016r. dyrektor MOK wypowiedziała przewodniczącej Koła 
"Solidarności" w MOK warunki pracy i płacy. Oficjalną przyczyną podaną przez 
pracodawcę była restrukturyzacja ośrodka. W wyniku zmian organizacyjnych 
zlikwidowany został Dział Programowy MOK Głogów, którego kierownikiem była 
przewodnicząca "Solidarności". Tylko ona została pozbawiona swojego stanowiska, 
a co za tym idzie - części wynagrodzenia (dodatku funkcyjnego). W nowej strukturze 
organizacyjnej, dyrektor MOK zaproponowała byłemu kierownikowi Działu 
Programowego stanowisko Instruktora - najniższe w strukturze i bez możliwości 
uzyskiwania dodatków specjalnych, na co mogą liczyć np. specjaliści zatrudnieni w 
tym samym ośrodku. Warto też zauważyć, że spośród 8 obecnie zatrudnionych 
pracowników tzw. merytorycznych, tylko 3 osoby zajmują stanowiska instruktorskie, 
z czego dwie z nich to działacze związkowi: przewodnicząca "Solidarności" Koła w 
MOK i jej zastępca. Obie pracownice z wieloletnim stażem i doświadczeniem w 
swoich dziedzinach 

Pracownicy pozostałych działów zachowali zarówno swoje 
stanowiska, jak i wynagrodzenia lub zostali włączeni w 
strukturę jakiegoś działu, aby można wykazać, ze zmiany 
objęły nie tylko pracowników programowych. Bożena 
Rudzińska, która jako jedyna została wyeliminowana z 
dotychczas wykonywanych obowiązków, odwołała się do Sądu 
Pracy od tej decyzji. Wniosła pozew o uznanie za 
bezskuteczne wypowiedzenie warunków pracy i płacy, 
ponieważ nastąpiło ono niezgodnie z przepisami Ustawy o 
Związkach Zawodowych. W tej sprawie odbyło się kilka 
rozpraw. 19 października jako świadek zeznawał 
Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ 
"Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Głogowie 
Ludwik Lehman. W jego opinii, restrukturyzacja miała na celu 
głównie osłabienie lub wyeliminowanie działającego aktywnie 
na terenie ośrodka Koła "Solidarność", poprzez degradację 
przewodniczącej tego związku.  
Pracownica MOK wniosła również do Sądu Pracy pozew 
przeciwko swojemu pracodawcy o nierówne traktowanie i 
mobbing. W wrześniu odbyła się już pierwsza rozprawa, a Sąd 
miał zdecydować czy zostaną powołani na świadków 
przełożeni dyrektor MOK, Prezydent Rafael Rokaszewicz i 
jego zastępca Pani Bożena Kowalczykowska.  
Kolejna rozprawa w Sądzie Karnym odbyła się 25 stycznia 
2018r. Oskarżyciel (PIP) znów był nieobecny. Sąd wysłuchał 
więc tylko jednej strony i wydał wyrok uniewinniający. Jak to 
już podały media lokalne (np. "glogow.info.pl" i 
"miedziowe.pl"), sędzia w uzasadnieniu ustnym powiedział, że 
organizacja związkowa powinna informować pracodawcę o 
osobach szczególnie chronionych co kwartał! Nie podał 
żadnego uzasadnienia prawnego takiego stanowiska. Z 
pewnością PIP powinien się odwołać. Warto też wspomnieć, 
że obecnie w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbywa 
się audyt wewnętrzny dotyczący polityki kadrowej i płacowej, 
oraz jej zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

BR 

KRONIKA - OKRUCHY 
18 listopada byliśmy w Teatrze Muzycznym  CAPITOL na 
"MAKBECIE". 

13 stycznia tradycyjnie przywitaliśmy ferie w OK PARKU 

Nie odbyło się wyjazdowe szkolenie w sprawie emerytur z 
powodu zbyt małej liczby chętnych. 

 

 

WYBORY 
Tylko 6 kół dokonało wyborów 
przed feriami. Przypominamy, że 
nieprzekraczalny termin do 
koniec lutego. Datę i miejsce 
Walnego Zebrania ustali KM. 
 

SZKOLENIE 
Bardzo interesujące szkolenie 
zorganizowała nasza Sekcja 
Międzyregionalna w 
Boguszowie-Gorcach 15-17 
grudnia. Z Głogowa 
uczestniczyli: Janusz Leciej 
oraz Ludwik Lehman. 
 

Turniej 

Bowlingowy 
 

Ok Park 
23 lutego g. 18-21 

 

Zgłoszenia 4-osobowych 

drużyn (niekoniecznie z 

jednej placówki) 

Przyjmujemy mailowo 

(adres w stopce niżej) do 

14 lutego 

NOWY SKARBNIK 
Nasza organizacja ma nowego Skarbnika. Komisja 
Międzyzakładowa powierzyła tę funkcję Beacie 
Ogrodnik, która pełni już dyżur w biurze we wtorki w 
godzinach od 15 do 16. 

 
 

 

zaprasza grupy zorganizowane. 

Wizyta jest bezpłatna i możliwa po uzgodnieniu 
terminu z opiekunem: obserwatorium@wp.pl. 

 Do zwiedzania m.in: 
 - wystawa meteorytów (jedyna w polskiej 
oświacie), 
 -  model Układu Słonecznego, 
  - zegar słoneczny. 

W razie dobrej pogody obserwacje astronomiczne (w 
dzień protuberancje na Słońcu, wieczorem Księżyc i 
planety). Więcej na stronie: 

www.obserwatorium.lo2.pl 
W czwartki o godz. 17 działa 

KLUB ASTRONOMICZNY 
dla wszystkich zainteresowanych.  

Szczegóły są na stronie. 
Zapraszamy! 

 
 

Numer przygotował LL 
Druk Xeromax Głogów 
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