
  

CO ROBI SEKCJA KRAJOWA? 

 

Z komunikatu z 19 września 

Ocena dotychczasowych efektów rozmów z ministrem 
edukacji Dariuszem Piontkowskim była wiodącym 
tematem obrad Prezydium KSOiW NSZZ 
„Solidarność”, które odbyły się 18 – 19 września w 
Warszawie.  

Członkowie Prezydium wyrazili głębokie 
niezadowolenie z powodu opieszałości rządu w kwestii 
realizacji Porozumienia z 7 kwietnia br., tj. punktów: V i 
VI (Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z 
nadmiernej dokumentacji szkolnej „papiery” i Zmiana 
systemu wynagradzania nauczycieli w uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi do 2020 r.). Wbrew 
zapowiedziom przedstawicieli rządu i MEN problem 
biurokracji nie został zlikwidowany. Prezydium KSOiW 
stanowczo podkreśla, że dotąd żadne akty 
wykonawcze nie zostały w tym zakresie 
przygotowane!  

Obok pocztówka z proponowanym przez Sekcję 
Krajową systemem wynagradzania nauczycieli 
wiążącym płace nauczycieli ze średnim 
wynagrodzeniem w gospodarce. 

200 tys. takich pocztówek miało być wysłanych 
Ministrowi Edukacji Narodowej. 

Więcej informacji o działaniach Sekcji Krajowej jest  

na jej stronie internetowej. 

 

CO DALEJ ZE SPRAWĄ PROKSY? 
Głogów 24.09.2019 r. 

Stanowisko 
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie stwierdza, że 
List Otwarty do Przewodniczącego Ryszarda Proksy 
wystosowany przez Prezydium KM 14 czerwca stał się 
jeszcze bardziej aktualny. Dowodem tego jest 
kompromitujące dla naszego Związku zamieszanie w 
sprawie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli 
przedszkoli oraz lekceważenie przez Rząd podpisanego w 
dniu 7 kwietnia porozumienia. 
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie wyraża 
głębokie przekonanie, że władze Sekcji Krajowej Oświaty 
utraciły kontakt z rzeczywistością i prowadzą oświatową 
Solidarność prostą drogą ku głębokiej marginalizacji. W tej 
sytuacji uważamy, że Międzyregionalna Sekcja Oświaty i 
Wychowania Region Dolny Śląsk powinna bez zbędnej 
zwłoki wystąpić z Sekcji Krajowej. 
Stanowisko naszej dolnośląskiej Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty z 9 kwietnia nie pozostawia w tej sprawie 
wątpliwości. W obliczu kolejnych kompromitacji władz 
Sekcji Krajowej w pełni podpisujemy się pod wnioskiem z 
tego stanowiska: 
„Nie wyobrażamy sobie dalszej przynależności do Krajowej 
Sekcji Oświaty bez przywrócenia jej wiarygodności.”  

Podczas nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty 
24 czerwca Przewodniczący Ryszard Proksa obronił swoje stanowisko 
(stosunkiem głosów 55 do 51). Zatem próba jego odwołania nie udała się. To nie 
znaczy, że problem skompromitowanego Przewodniczącego przestał istnieć! 
Jeszcze przed Walnym Zebraniem 14 czerwca Prezydium KM w Głogowie 
wystosowało do niego List Otwarty (zamieszczony na naszej stronie w dziale 
FORUM. Zacytujmy ostatni akapit: 
Szanowny Kolego, w tej sytuacji nie ma dla Ciebie osobiście dobrego 
wyjścia. Albo zostaniesz odwołany, albo nie. Jednak to drugie spowoduje 
kolejny odpływ członków, zupełny uwiąd Sekcji Krajowej na parę lat, a 
najprawdopodobniej także jej rozpad. Możesz podjąć decyzję o rezygnacji 
z funkcji, która ocali Sekcję Krajową i pozwoli nam wszystkim w miarę 
dobrze Cię pamiętać. Możesz też zachować się jak „aparatczyk”, który do 
końca dba tylko o swoją karierę. Człowiek honoru wie, jak się zachować w 
tej sytuacji.” 

Komisja Międzyzakładowa przyjęła 24 września stanowisko, które 
zamieszczamy obok. 25 września obradowała Rada Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty Dolny Śląsk. Na wniosek niżej podpisanego Rada uchwaliła zwołanie 
walnego zebrania naszej sekcji jeszcze w tym roku kalendarzowym (dokładna 
data ma być podana później). Walne Zebranie musi zdecydować, czy w tej 
sytuacji nadal pozostaniemy w Sekcji Krajowej. Statut NSZZ „Solidarność” nie 
nakłada obowiązku przynależności do Sekcji. Na przykład nie należą do niej 
nasze „sąsiedzkie” organizacje oświaty z Lubina czy z Legnicy. 

Rada postanowiła także (na wniosek niżej podpisanego) domagać się przyjazdu 
Ryszarda Proksy do Wrocławia na „rozmowę ostatniej szansy”.  To spotkanie ma 
się odbyć 23 października i delegacja z Głogowa będzie na nim obecna. 

Ludwik L 
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OŚWIATY W GŁOGOWIE 

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM 
6 września odbyło się spotkanie Prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza z 
przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. Celem spotkania było 
przedstawienie projektu uchwały o zmianie płac nauczycieli (podwyżki). Projekt 
uchwały zakłada dodatek za wychowawstwo 300 zł dla nauczycieli szkół 
podstawowych i przedszkoli, dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości od 
2 do 30%. Nowością jest przyznawanie dodatku motywacyjnego trzy razy w roku 
(dotychczas było dwa razy). Zaproponowano również dodatek dla kierowników 
świetlicy w wysokości 150 zł. Przedstawiciele ZNP nieśmiało zapytali o zapłatę za 
czas strajku i usłyszeli, że mogą o tym zapomnieć, bo nie ma pieniędzy a te 
zaoszczędzone na strajku zostaną przeznaczone na podwyżki (bo Rząd nie dał 
wystarczającej kwoty). Na razie prezydent nie podjął tematu podwyżek dla 
pracowników obsługi i administracji, temat ma powrócić wiosną.                          JP 
 

SPOTKANIE ZE STAROSTĄ 
4 września odbyło się spotkanie związków oświatowych 
ze Starostą Głogowskim Jarosławem Dudkowiakiem. 
Głównie chodziło o podwyższenie dodatku za 
wychowawstwo do 300 zł, na co oczywiście była zgoda. 
Na podniesiony postulat podwyżki dla administracji i 
obsługi Starosta odparł, że sprawa będzie załatwiona 
później. Na pytanie o wypłatę wynagrodzeń za czas 
strajku odparł, że to ZNP musi podpisać porozumienie 
kończące spór zbiorowy. Dodał, że Rząd nie dał 
wystarczających pieniędzy na podwyżkę, więc na 
grudniową wypłatę trzeba będzie może pożyczać..    

LL 
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Nasze XXVI Ognisko odbyło się 25 maja w bardzo dobrych nastrojach mimo okresu postrajkowego.  

To była świetna okazja, od odreagować i spokojnie ze sobą pogadać.. 
 
 

MOCK W CAPITOLU 
54 osoby (nasi członkowie ewentualnie z osobą 
towarzyszącą) pojadą 9 listopada na kolejną premierę w 
Teatrze Muzycznym CAPITOL we Wrocławiu pod tytułem 
„Mock. Czarna  burleska”. To całkowicie śpiewane 
przedstawienie o bohaterze najsłynniejszej polskiej serii 
czarnych kryminałów. 
Wyjazdy na wszystkie premiery na dużej scenie 
CAPITOLU stały się już naszą tradycją ze względu na 
atrakcyjność i wysoki poziom spektakli. Chyba będziemy tę 
tradycję kontynuować. 
 

Kolejny Andrzejkowy 

TURNIEJ 

BOWLINGOWY 
Kół 

 
OK PARK  

Sobota 23 listopada 

Godz. 16:30 – 20:30 

4-osobowe drużyny 

Należy zgłaszać do biura 

do 11 listopada. 

Związek zapewni  

drużynom poczęstunek,  

a kibicom (naszym członkom) – „napój” 

 
Numer zrobił LL 

 

 

PRZYKRA SPRAWA W SĄDZIE 
W sądzie pracy w Lubinie („dobra zmiana” zlikwidowała sąd pracy w Głogowie bez 

żadnego sprzeciwu Związku!) odbyła się pierwsza rozprawa zwolnionej z pracy naszej 

koleżanki przeciw Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Naszym 

zdaniem wypowiedzenie było przeprowadzone z naruszeniem prawa pracy. W 

przeddzień rozprawy Głos Głogowa (nr 39) opublikował kolejny już artykuł 

przypominający o incydencie pod znamiennym tytułem „Nagana dla pijanej 

nauczycielki”. Tekst – delikatnie mówiąc - nie jest wzorem rzetelności 

dziennikarskiej. Niżej publikujemy sprostowanie nauczycielki. 

Sprostowanie 
„Nieprawdą jest, że zostałam zatrzymana przez policję  rok temu w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Perseusza. Z zatrzymaniem związane 

są pewne procedury. Ja natomiast posiadam dokument potwierdzający fakt z 

dnia 04.10.2018 r., który jest związany z procedurą dobrowolnego poddania 

badania alkomatem. 

 Nieprawdą jest, że w czasie pracy nie trzymałam się na nogach, bełkotałam i nie 

byłam w stanie logicznie rozmawiać. Stosowne pismo urzędowe otrzymała 

zarówno Dyrekcja ZSTiO oraz ja. W treści dokumentu nie ma opisu ani wzmianki 

żadnego z w/w zachowań. Ponadto, są pracownicy szkoły, którzy potwierdzą 

fakt wcześniejszej rozmowy ze mną oraz mojego zachowania, które                         

w żaden sposób nie wzbudzało podejrzeń co do w/w zachowań. 

 Nie prawdą jest, że kilka miesięcy wcześniej zostałam „przyłapana” w szkole pod 

wpływem alkoholu oraz, że miało to związek, z pójściem na zwolnienie lekarskie. 

Zwolnienie lekarskie związane było z bezpieczeństwem mojego zdrowia i życia. 

Od 2016 r. leczę się na nadciśnienie tętnicze. Posiadam pełną dokumentację 

medyczną związaną z leczeniem. 

 Nieprawdą jest, że Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie 

Dolnośląskim wydała pierwszą i ostateczną decyzję. Pierwsza decyzja Komisji 

Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim, z dnia 13 

listopada 2018 r. była decyzją uchylającą decyzję dyrekcji szkoły, zawieszenia 

nauczyciela w pełnieniu obowiązków. Decyzję ostateczną, podjęła Komisja 

Odwoławcza. 

 Nieprawdą jest, że dyrektorka szkoły nie dostała zgody Starostwa Powiatowego 

na przyznanie dodatkowego etatu dla psychologa w szkole. Zarząd Powiatu 

Głogowskiego Wydz. Edukacji 18 lutego 2018 r., zaproponował zatrudnienie 

psychologa, w ramach posiadanych przez dyrekcję szkoły etatów wsparcia. 

Mimo takich możliwości Dyrektor szkoły podjęła decyzję zwolnienia nauczyciela 

z 28 letnim stażem pracy , z ogromnymi zasługami i osiągnięciami zawodowymi.  

 Z poważaniem 

MC 
Kolejna rozprawa będzie dopiero 30 stycznia. Rzetelne media nie powinny szukać 
sensacji lecz każdą sprawę przedstawiać w sposób wyważony z uwzględnieniem 
różnych punktów widzenia. W tej przykrej sprawie nie można tego – niestety – 
powiedzieć o Głosie Głogowa.                                                   

  LL 
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