
  

PROTEST CZY ROZMOWY? 
Protest w Warszawie 15.09 

Pod hasłem „Czerwona kartka dla pani 
minister” około pięciu tysięcy 
związkowców protestowało 15 września 
przed gmachem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Delegacja przedstawicieli 
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” wręczyła minister Annie 
Zalewskiej petycję z postulatami 
oświatowej „Solidarności”. Najważniejsze 
postulaty oświatowej „Solidarności” to 
podwyższenie płac w wysokości 15 
procent od 1 stycznia 2019 r., zmiana 
systemu wynagradzania i systemu 
finansowania zadań oświatowych, 
usunięcie niekorzystnych przepisów 
dotyczących oceny pracy i awansu 
zawodowego nauczycieli i likwidacja 
godzin karcianych. 
(teksty i zdjęcie ze strony Sekcji Krajowej) 

Komentarz Przewodniczącego Sekcji Krajowej po rozmowach 7.11 
W trakcie naszej akcji protestacyjnej 15 września w Warszawie wręczyliśmy minister Annie 
Zalewskiej petycję z postulatami KSOiW NSZZ „Solidarność”. Otrzymaliśmy wtedy zapewnienie, 
że szefowa resortu edukacji wkrótce się z nami spotka w celu podjęcia merytorycznych rozmów na 
temat przedstawionych przez nas problemów. Na spotkanie czekaliśmy prawie dwa miesiące. 
Widać, że słowo „wkrótce” inaczej rozumiemy. Na dodatek wbrew zapewnieniom minister Anny 
Zalewskiej, co widoczne było podczas trójstronnego spotkania Zespołu do spraw statusu 
zawodowego pracowników oświaty, nie ma ona ochoty rozmawiać na tematy, które nas 
najbardziej interesują. A są to problemy: dotyczące podwyżek wynagrodzeń, zmiany systemu 
finansowania zadań oświatowych i systemu wynagradzania, ocena pracy i awans zawodowy 
nauczyciela, godziny „pokarciane”, umowy śmieciowe i uśrednianie pensum. 
Jesteśmy zbulwersowani takim prowadzeniem dialogu społecznego. Tym bardziej, że minister 
Zalewska po spotkaniach z nami podnosi w mediach argument, że wszystkie tematy omawiane są 
i uzgadniane ze stroną związkową. Z całą stanowczością podkreślamy, że jest to nieprawda. 
„Solidarność” nigdy nie opowiadała się za rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi przez minister 
Annę Zalewską, które dziś uderzają w nauczyciela. 
Pani minister stwierdziła podczas spotkania, że „związki zawodowe mają inną drogę dostępu do 
dialogu”, a także, że realizuje ona postulaty „Solidarności”. To kpina. Domagamy się podjęcia 
rzetelnej rozmowy na formułowane przez KSOiW NSZZ „Solidarność” postulaty i przedstawienie 
satysfakcjonujących nas rozwiązań. 

 

 
 Warszawa 15 września 

DWA  PRAWOMOCNE WYROKI 
18 października br. w Legnicy zakończyła się kolejna sprawa przeciwko 
Dyrektor MOK Głogów, Barbarze Mareńczak-Piechockiej. Sąd odrzucił 
apelację pozwanej i tym samym wyrok Sądu Pracy I instancji 
uprawomocnił się. Oznacza to, że Dyrektor MOK Głogów ma obowiązek 
wypłacenia Przewodniczącej Koła NSZZ „Solidarność” w tej instytucji, 
odszkodowania w wysokości ponad 12 tys zł. wraz z odsetkami od 
momentu wypowiedzenia warunków pracy i płacy, czyli od 2016r. Sąd II 
instancji podtrzymał w pełni orzeczenie Głogowskiego Sądu, zauważając 
jednocześnie, że nie zostały spełnione podstawowe warunki, jakie 
obowiązują pracodawcę w przypadku wypowiadania pracownikowi 
zatrudnienia, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z osobą objętą 
szczególną ochroną czy nie. Jest to już drugi prawomocny wyrok w 
sprawach z powództwa przewodniczącej „Solidarności” w MOK przeciw 
dyrektorowi tej instytucji. Pierwsza sprawa dotyczyła odwołania od 
nieprawnie nałożonej na pracownicę, Bożenę Rudzińską, kary nagany. W 
tym wypadku Sąd Okręgowy również odrzucił apelację pracodawcy, 
podtrzymując wyrok Sądu Pracy w Głogowie. Na tym jednak nie koniec.
Przed głogowskim Sądem toczy się jeszcze postępowanie przeciwko 
Dyrektor Mareńczak-Piechockiej z powództwa przewodniczącej Koła 
„Solidarności” w MOK o nierówne traktowanie i mobbing. W tej sprawie 
odbyły się już 3 rozprawy. Podczas jednej z nich Sąd wysłuchał 
Prezydenta Miasta Rafaela Rokaszewicza i jego zastępcę p. Bożenę 
Kowalczykowską. Termin kolejnej rozprawy został wyznaczony na połowę 
stycznia 2019r. Odszkodowanie do chwili obecnej nie zostało pracownicy
wypłacone.                                                              BR 

FRAGMENTY UZASADNIENIA 
(wyrok Sądu Okręgowego z 16 października) 

Apelacja nie była zasadna. (..) 
Zgodnie z treścią art. 42 Kodeksu pracy przepisy o wypowiedzeniu 
umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzeń wynikających z 
umowy o pracę warunków pracy i płacy. Art. 45 paragraf 1 Kodeksu 
pracy stanowi zaś, iż w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o 
pracę zawartej na czas nieokreślony jest niezasadne lub narusza 
przepisy o wypowiadaniu umów o pracę Sąd Pracy stosownie do 
żądania pracownika orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia. (..) 
W zakresie przepisów o wypowiadanie umów o pracę zwrócić należy 
uwagę na przepis art. 38 Kodeksu pracy zgodnie, z którym o zamiarze 
wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą 
pracownika organizację związkową podając przyczynę uzasadniającą 
rozwiązanie umowy o pracę. Przepis powyższy ma również 
zastosowanie do wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy. W 
orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, iż dla zachowania 
przewidzianego w art. 38 trybu konsultacji zamiarów wypowiedzenia w 
przypadku wypowiedzenia zmieniającego koniecznym jest 
przedstawienie przez pracodawcę nie tylko jego przyczyn, ale także 
wskazanie nowych warunków pracy, jakie pracodawca zamierza 
zaproponować pracownikowi. (..) 
Z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynika, iż wskazany wyżej 
wymóg przedstawienia związkowi zawodowemu nowych warunków 
zatrudnienia powódki nie został dochowany. 
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100 POLAKÓW PRZEDSZKOLAKÓW 

 

Solidarność Oświaty została jednym ze sponsorów wydania książki „100 Polaków 
na 100-lecie odzyskania niepodległości”. Publikacja to bardzo oryginalny pomysł 
uświetnienia obchodów 100-lecia Niepodległej. Ponad siedemdziesięcioro dzieci z 
Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogowie narysowało portrety 100 Polaków. Nie 
zabrakło „Ojców Niepodległej”, wielkich władców, żołnierzy, ale również 
naukowców, duchownych, wynalazców, twórców bajek i kreskówek, pisarzy, 
sportowców i wielu innych. Właśnie te portrety, naszkicowane przez pięcio- i 
sześciolatków znalazły się na kartach tej niezwykłej publikacji.  
Nad pomysłem czuwały nasze koleżanki ze związku, nauczycielki wychowania 
przedszkolnego – Aurelia Koziar-Babicz, Stanisława Szynkarek i Wiesława Cybula. 
Patronat nad wydaniem książki objął prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz. 
Sponsorami wydawnictwa oprócz gminy i Solidarności Oświaty byli – prywatny 
przedsiębiorca Zbigniew Marcinkiewicz i ZNP w Głogowie. Wydawcą zostało 
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Projekt graficzny i skład wykonał społecznie Bartosz 
Szynkarek. 
Książka została wydana w nakładzie 200 sztuk. Pamiątkowe egzemplarze trafiły do 
małych autorów publikacji. Pozostałe książki są wysyłane do instytucji kultury, muzeów, 
bibliotek. Na oryginalne podziękowania zdobył się prezes PZPN, Zbigniew Boniek, 
którego portret również znalazł się w książce. Były świetny piłkarz przesłał 
przedszkolakom koszulkę z autografem i zdjęcie z dedykacją. Książka znalazła miejsce 
w zasobach bibliotecznych m.in. Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego i Muzeum Ziemi Wschowskiej. Publikacja cieszyła się sporym 
zainteresowaniem podczas XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Legnicy. 
Portrety z książki są prezentowane w Internecie na facebook’owym profilu Inicjatywy 
„Nasza Niepodległa”.  

 Stanisława Szynkarek 
 

KONKURS HISTORYCZNY 
7 listopada 2018 roku - w ramach uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości - w Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie odbył 
się konkurs historyczny: „ Roman Dmowski, Józef Piłsudski - wielcy Polacy na wielki 
jubileusz”. Inicjatorami konkursu byli nauczyciele historii: Ewa Czajkowska i Adam 
Orzech. Współorganizatorem konkursu była nasza MKPOiW NSZZ "Solidarność".   
Konkurs był poświęcony dwóm najważniejszym postaciom Odrodzonej Polski, a 
udział w nim wzięli uczniowie ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych powiatu 
głogowskiego. Zwycięzcami konkursu zostali: Iga Kaleta (SP 14) - I miejsce, Bartosz 
Pieniążek SP 13 - II miejsce oraz Aleksander Kamiński (SP 9) - III miejsce.  
Ufundowane przez nasz związek nagrody (karty prezentowe o łącznej wartości 300 
zł) wręczył zwycięzcom Przewodniczący - Ludwik Lehman. Zwieńczeniem konkursu, 
jak na jubileusz przystało, była słodka niespodzianka - pyszny, biało-czerwony tort.  
W trakcie konkursu jego uczestnicy mogli też skorzystać z krótkiej lekcji strzelania na 
nowo otwartej strzelnicy szkolnej. Zajęcia dla nich poprowadził Krzysztof Taras.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Wręczanie nagród zwycięzom 
 

 

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! 
 

 

 

zaprasza swoich członków na 

Andrzejkowy 

 Turniej Bowlingowy 
OK Park, sobota 24 listopada, godz. 17-18 

Koła zgłaszają 4-osobowe drużyny 

Kibice z kół mile widziani! 

 

CAPITOL i 66 
Zorganizowany przez nas wyjazd do Teatru Muzycznego CAPITOL we 
Wrocławiu na "Blaszany Bębenek" cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Pojechało 66 osób dwoma autobusami z Głogowa i Przemkowa. Warto było! 
 

Numer zredagował LL 
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