
330 stycznia 2018 INORMACJE

Skazana prawomocnym wy-
rokiem nauczycielka nadal 
jest pracownicą szkoły. - Czy 
liczyła na to, że nikt się nie 
dowie o wyroku? - zastanawia 
się czytelnik, który poinfor-
mował nas o tym fakcie.

Nasza redakcja otrzyma-
ła od czytelnika informację, 
że pod koniec ubiegłego roku 
w Sądzie Apelacyjnym w Rze-
szowie zapadł prawomocny 
wyrok skazujący w sprawie 
nauczycielki historii, która jest 
zatrudniona w jednej ze szkół 
w gminie Mielec. A zgodnie 
z przepisami, osoba z prawo-
mocnym wyrokiem nie może 
pracować w szkole.

Sprawa dotyczy Sylwii 
G. – nauczycielki historii ze 
szkoły w Chorzelowie, która 
w tej chwili nie prowadzi za-
jęć z uczniami, bo przebywa na 
rocznym urlopie dla poratowa-
nia zdrowia. 

Sprawdzamy fakty

Podjęliśmy temat i zaczęli-
śmy ustalać fakty. W tej sprawie 
skontaktowaliśmy się z Sądem 
Apelacyjnym w Rzeszowie, 

aby potwierdzić informacje na-
szego czytelnika.

- 28 grudnia ubiegłego roku 
w sprawie Sylwii G. zapadł wy-
rok Sądu Apelacyjnego. Z tym 
dniem wyrok jest prawomocny, 
bo Sąd Apelacyjny utrzymał 
w mocy wyrok pierwszej in-
stancji – potwierdził nam sę-
dzia Sądu Apelacyjnego w Rze-
szowie, Stanisław Sielski.

- Sąd jednak nie ma obo-
wiązku przekazywać takiej 
informacji pracodawcy. Sąd 
zawiadamia zakład pracy tylko 
wtedy, kiedy orzeka karę taką, 
jak na przykład pozbawienie 
prawa do wykonywania zawo-
du lub pozbawienie praw do 
opieki nad dziećmi. Informacja 
o skazaniu jest natomiast prze-
kazywana do Krajowego Reje-
stru Karnego – dodaje sędzia.

Przypominamy, że Syl-
wia G. została skazana na rok 
pozbawienia wolności. Karę 
więzienia zawieszono na okres 
próby wynoszący 3 lata. Po-
nadto otrzymała karę grzywny 
w wysokości 2000 zł. Należy 
ona do słynnej „przedsiębior-
czej” rodziny „młynarzy” 
z Malinia, której przedstawi-

ciele zostali skazani w Sądzie 
Okręgowym w Tarnobrzegu. 
Łącznie czterem osobom pro-
kuratorzy postawili ponad sto 
zarzutów. Główny oskarżony 
w sprawie obecnie przebywa 
w więzieniu.

Długa lista zarzutów, wielu 
poszkodowanych, liczne spra-
wy sądowe, nierozliczone na-
leżności, niespłacane kredyty 
i leasingi, zmowy przetargowe 
i rozwlekłość w czasie wymia-
ru sprawiedliwości – tak można 
w kilku słowach scharakteryzo-
wać tę wielowątkową sprawę. 
Z końcem ubiegłego roku pro-
ces sądowy doczekał się jednak 
zakończenia.

Nauczycielka została ska-
zana za różne przestępstwa 
gospodarcze i współpracę z po-
zostałymi, również skazanymi, 
członkami rodziny. 

Rozwiązanie umowy 
a Karta nauczyciela

Zgodnie z art. 26. Karty 
nauczyciela stosunek pracy 
nauczyciela wygasa z mocy 
prawa między innymi w ra-
zie prawomocnego skazania 
za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbo-
we. Wygaśnięcie stosunku pra-
cy w tym przypadku stwierdza 
dyrektor szkoły.

- Jeżeli pracodawca otrzyma 
wiadomość o prawomocnym 
wyroku, to jego obowiązkiem 
jest rozwiązać z pracownikiem 
stosunek pracy. Nie jest okre-
ślone, w jaki sposób pracodaw-
ca ma się o tym dowiedzieć, ale 
powinno się to odbyć w formie 
pisemnej. Jeżeli do dyrektora 
dotrze tylko wiadomość ustna, 
powinien sprawdzić swojego 
pracownika w Krajowym Re-

jestrze Karnym – powiedział 
nam Stanisław Rajda – prezes 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego oddział w Mielcu, po-
proszony o opisanie procedury 
rozwiązania umowy zgodnej 
z Kartą nauczyciela. 

Dyrektor uspokaja

Dyrektor szkoły systema-
tycznie zwraca się do Krajo-
wego Rejestru Karnego o infor-
mację dotyczącą fi gurowania 
Sylwii G. w kartotece karnej. 
- W przypadku potwierdze-
nia karalności, stosunek pracy 
między pracownikiem i praco-
dawcą wygaśnie automatycznie 
z mocy prawa – mówi Mirosła-
wa Wydro, dyrektor Zespołu 
Szkół w Chorzelowie.

Gmina też czuwa

Damian Małek z Urzędu 
Gminy w Mielcu na nasze py-
tanie, co urząd w tej sprawie 
zamierza zrobić, przekazał nam 
taką odpowiedź: 

- Od pewnego czasu do-
cierają do nas informacje, że 
wobec jednego z nauczycieli 
z Zespołu Szkół w Chorzelowie 

toczy się postępowanie sądowe. 
W związku z tym zwróciliśmy 
się do dyrekcji jednostki o sta-
łe monitorowanie tej sprawy. 
Zgodnie z ustawą o Krajowym 
Rejestrze Karnym, pracodawca 
ma możliwość uzyskania infor-
macji o niekaralności w zakre-
sie wykonywania określonego 
zawodu. Według wypisu z 25 
stycznia nauczycielka nie fi gu-
ruje jeszcze jako osoba karana. 
Jeśli pojawią się informacje 
w Krajowym Rejestrze Karnym, 
dyrektor szkoły na mocy prawa 
stwierdzi wygaśnięcie stosunku 
pracy z nauczycielem. 

Dlatego rozwiązanie umowy 
z nauczycielką może nastąpić 
w najbliższym czasie. Jak się 
dowiedzieliśmy, nauczyciel, 
z którym rozwiązany jest sto-
sunek pracy, jest również zo-
bowiązany do zwrotu wyna-
grodzenia wypłaconego mu od 
momentu wydania prawomoc-
nego skazującego wyroku.

Sylwia G. przebywa na urlo-
pie dla poratowania zdrowia, 
dlatego nie udało nam się z nią 
skontaktować.
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Zespół Szkół w Chorzelowie. Pracownikiem tej szkoły nadal jest skazana prawomocnym wyrokiem nauczycielka.
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Wyciąg z art. 6. Karty nauczyciela:
Nauczyciel obowiązany jest między innymi:

- Kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
- Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przy-
jaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Radca prawny
 Agnieszka Fabińska – Preneta.

- W przypadku prawomocnego 
skazania za przestępstwo popeł-
nione umyślnie zgodnie z art. 26 
Karty nauczyciela, stosunek pracy 
nauczyciela wygasa z mocy pra-
wa, a więc z chwilą wydania pra-
womocnego wyroku.

Od lutego kierowcy ukarani 
mandatami przez policjan-
tów z drogówki będą mogli 
zapłacić za nie kartą płatni-
czą, na miejscu. Już niedłu-
go radiowozy będą wyposa-
żone w terminale płatnicze.

Zgodnie z przepisami pra-
wa, standardowa procedura 
polega obecnie na wystawie-
niu mandatu przez policję, 
a następnie jego zapłacie 
przelewem lub wpłatą gotów-
kową na poczcie. Taka forma 
zapłaty przechodzi jednak do 
historii, bowiem znowelizo-

wany kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia 
pozwoli nam na to, by po 
otrzymaniu mandatu za naru-
szenie przepisów drogowych 
zdecydować o wyborze formy 
płatności. Od lutego można 
to będzie zrobić w sposób 
bezgotówkowy, z wykorzy-
staniem karty płatniczej lub 
BLIKA. Tak możemy zapła-
cić za mandat już na drodze, 
u policjantów.

- Od 1 lutego 2018 roku 
funkcjonariusze ruchu dro-
gowego będą mieli do dys-
pozycji blisko 100 terminali. 

Policjanci podczas kontroli 
drogowej będą informować 
kontrolowanych o możli-
wości zapłacenia grzywny 
w formie bezgotówkowej, 
za pomocą karty płatniczej. 
Potwierdzenie płatności uzy-
skane z terminala policjant 
dołącza do mandatu jako do-
wód wykonania opłaty. Dru-
gie potwierdzenie jest prze-
kazywane ukaranemu na jego 
prośbę - dowiedzieliśmy się 
od Dominiki Kopeć z zespołu 
prasowego Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Rzeszo-
wie. Msk

Za mandat zapłacimy kartą

FIRMA TRANSPORTOWA

Oferujemy:
- najtańsze bilety
- NOWE KURSY: Mielec-Warszawa
- wynajem autobusów i busów
- wyjazdy na wycieczki, pielgrzymki, wesela
- wyjazdy dla przedszkoli i szkół
- przewozy na szkolenia, imprezy integracyjne

Szczegóły na: 
www.emex.mielec.pl

tel. 512-253-423
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*Liczba modeli w promocji ograniczona. Promocyjne ceny zawierają rabaty i dotyczą aut z roku produkcji 2017: 36 900 zł Corsy 3d; 54 400 zł Astry 5d; 68 000 zł Mokki X. Zaprezentowane 
modele samochodów mogą zawierać elementy wyposażenia dodatkowego, dostępne za dopłatą. Szczegóły na temat promocji i dostępności znajdują się u Dealerów marki Opel. 
Zużycie paliwa i emisja CO: Opel Astra 5d: 6,1–3,5 l/100 km, 141–93 g/km; Opel Mokka X: 7,9–4,3 l/100 km, 155–114 g/km; Opel Corsa 3d: 5,9–3,3 l/100 km, 137–87 g/km; wg 
Rozporządzenia WE 715/2007 oraz WE nr 692/2008, w cyklu mieszanym, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od 
podanych w zależności od wyposażenia pojazdu, zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietechnicznej. Informacje na temat 
złomowania samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu są dostępne na opel.pl
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Wyrok zapadł pod koniec 2017 roku, ale do tej pory nie powiadomiła szkoły.
Nauczycielka historii skazana
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