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UCHWA£A Nr XXXI/244/09 RADY GMINY PRZEMÊT
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia
a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6-6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust.
3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr
158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458), art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005
r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz Rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005
r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê
w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr
43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz.
257 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 422) zwanym dalej rozporz¹dzeniem, po uzgodnieniu z organizacjami zwi¹zkowymi w dniu 22
kwietnia 2009 roku uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wys³ugê lat i za
warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szko³ach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminê Przemêt:
1. wysokoæ stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wys³ugê lat i za warunki pracy oraz szczegó³owe
warunki przyznawania tych dodatków;
2. szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw;
3. wysokoæ i warunki wyp³acania nagród ze specjalnego
funduszu nagród;
4. wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
zasady jego przyznawania i wyp³acania.
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:

1. szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole lub szko³ê,
dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Przemêt;
2. dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
pkt 1;
3. roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y - od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego;
4. klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê;
5. uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka;
6. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin nauczycieli wymienionych w §1;
7. kwocie bazowej - nale¿y przez to rozumieæ wynagrodzenie
nauczyciela kontraktowego z wykszta³ceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym okrelone przepisami Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oraz wynagradzania za pracê
w dniu wolnym pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z 2006 r. Nr
43, poz. 293 z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz.
257 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 422).
ROZDZIA£ I
Dodatek motywacyjny
§3. 1. W danej placówce tworzy siê fundusz dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli w wysokoci 2% kwoty bazowej pomno¿onej przez liczbê etatów kalkulacyjnych - miesiêcznie.
2. W danej placówce tworzy siê fundusz dodatku motywacyjnego dla dyrektora w wysokoci 5% kwoty bazowej miesiêcznie.
3. Dodatek motywacyjny jest ruchom¹ czêci¹ wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w ramach funduszu
okrelonego w ust. 1 w zale¿noci od osi¹ganych wyników w
pracy.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê dwa razy w roku
szkolnym:
a) do 30 wrzenia - na pierwsze pó³rocze nowego roku
szkolnego w oparciu o wyniki pracy w poprzednim pó³ro-
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czu na podstawie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego,

e) aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych
szko³y.

b) do 28 lutego - na drugie pó³rocze danego roku szkolnego w
oparciu o wyniki pracy w poprzednim pó³roczu na podstawie
kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego.

7. Dyrektorzy szkó³ otrzymuj¹ dodatek motywacyjny w
oparciu o kryteria z ust.6 oraz dodatkowo za efekty pracy w
zakresie:

5. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje na
pimie dyrektor, a dyrektorowi szko³y dodatek motywacyjny
przyznaje na pimie Wójt Gminy Przemêt - w ramach posiadanych rodków finansowych.

a) osi¹gania przez szko³ê dobrych i bardzo dobrych wyników
nauczania i wychowania oraz udzia³u uczniów konkursach,
olimpiadach i zawodach,

6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów
potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym
stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub
zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym
pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych i powierzonych obowi¹zków,
3) posiadanie conajmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej
oceny dorobku zawodowego,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w
szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b) wzorowej organizacji pracy szko³y,
c) inicjowania publicznych dzia³añ rady pedagogicznej, s³u¿¹cych podnoszeniu jakoci pracy szko³y,
d) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
e) wspó³pracy ze rodowiskiem lokalnym,
f) przestrzegania prawa pracy w realizacji funkcji kierownika
zak³adu pracy, w tym wspó³dzia³anie z organami szko³y.
8. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ II
Dodatek funkcyjny
§4. 1. Ustala siê wysokoæ dodatku funkcyjnego dla stanowisk:
1) dyrektor szko³y licz¹cej:
a) do 10 oddzia³ów - 15% - 65% kwoty bazowej,
b) od 10 do 20 oddzia³ów 25% - 75% kwoty bazowej,
c) powy¿ej 20 oddzia³ów 35% - 95% kwoty bazowej;
2) wicedyrektor szko³y - 15% - 40% kwoty bazowej;
3) wychowawca klasy - 8% kwoty bazowej;
4) kierownik szkolenia praktycznego - 10% -30% kwoty bazowej;
5) opiekun sta¿u - 5% kwoty bazowej.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dyrektorów szkó³ okrela Wójt Gminy Przemêt, w pozosta³ych przypadkach, bior¹c
pod uwagê zakres i stopieñ z³o¿onoci przydzielonych zadañ,
wysokoæ dodatku ustala dyrektor szko³y w ramach rodków
bud¿etowych przyznanych szkole.
3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a
je¿eli powierzenie to nast¹pi³o w pierwszym dniu miesi¹ca od tego dnia.
4. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 nie
przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach,
za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie
tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.
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ROZDZIA£ V

5. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
ROZDZIA£ III
Dodatek za warunki pracy
§5. 1. Do otrzymania dodatku za pracê w trudnych warunkach uprawnieni s¹ nauczyciele prowadz¹cy indywidualne
nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego oraz nauczyciele prowadz¹cy zajêcia dydaktyczne w
klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych.
2. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1 wynosi
15% stawki godziny przeliczeniowej wynikaj¹cej z osobistego zaszeregowania nauczyciela w przypadku nauczycieli
prowadz¹cych indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego oraz 10% stawki osobistego zaszeregowania w przypadku nauczycieli prowadz¹cy
zajêcia dydaktyczne w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych.
ROZDZIA£ IV
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw
§6. 1. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
godzin nauczyciela uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar
godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin, z tym,
¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5
godziny liczy siê za pe³n¹ godziny.
2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy
oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub
koñcz¹ w rodku tygodnia, za podstawê ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym szko³y.
3. Przydzielaj¹c godziny doranych zastêpstw dyrektor
szko³y bierze pod uwagê przede wszystkim kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia tego typu zajêæ. Wysokoæ wynagrodzenia za godziny doranych zastêpstw ustala siê zgodnie
z ust. 1.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
5. Godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw rozlicza siê na druku, którego wzór ustala dyrektor
szko³y.

§7. 1. Na nagrody dla nauczycieli w ramach specjalnego
funduszu nagród przeznacza siê 1% planowanych rodków na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli z tym, ¿e:
1) 80% tego funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora,
2) 20% tego funduszu przeznacza siê na nagrody Wójta
Gminy Przemêt.
2. Nagroda, o której mowa w ust.1 mo¿e byæ przyznana
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole conajmniej roku,
który posiada wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy pedagogicznej oraz
spe³nia odpowiednio conajmniej 3 z nastêpuj¹cych kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w
sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okrêgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje dzia³alnoæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udzia³u w zawodach
powiatowych lub wojewódzkich i ogólnopolskich
olimpiad i konkursów przedmiotowych, zajêciem
przez uczniów (zespó³ uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przegl¹dach i festiwalach powiatowych i udzia³em w fina³ach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoci w
nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoci szkolne lub rodowiskowe,
f) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek,
udzia³ uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach,
wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i
wypoczynkowe,
h) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y,
i)

osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

2) w zakresie pracy opiekuñczej:
a) zapewnia pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom
bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej,
pochodz¹cym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi dzia³alnoæ maj¹c¹ na celu zapobieganie i
zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wród dzieci
i m³odzie¿y, w szczególnoci narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje wspó³pracê szko³y lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policj¹, organizacjami i
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stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii spo³ecznej i
niedostosowania spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y,
d) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y lub placówki,
rozwija formy wspó³dzia³ania szko³y lub placówki z
rodzicami,
3) w zakresie dzia³alnoci pozaszkolnej, polegaj¹cej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela.
3.
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Nagrody nauczycielom przyznaj¹:

1) dyrektor szko³y - ze rodków, o których mowa w ust. 1.1,
2) Wójt Gminy Przemêt - ze rodków, o których mowa w ust.
1.2-z w³asnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szko³y,
rady rodziców, rady pedagogicznej lub organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny.
4. Nagrody, o których mowa w §7 przyznaje siê g³ównie
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szko³y za zgod¹ organu prowadz¹cego mo¿e
przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.
5. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Przemêt
powinien zawieraæ w uzasadnieniu konkretne i wymierne
efekty pracy nauczyciela lub dyrektora - w odniesieniu do
kryteriów ustalonych w ust. 2.
ROZDZIA£ VI
Dodatek mieszkaniowy i dodatek za wys³ugê lat
§8. 1. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zale¿y od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela i wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 3%,
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 4%,
3) przy trzech osobach w rodzinie - 5%,
4) przy czterech osobach i wiêcej w rodzinie - 6%
minimalnego wynagrodzenia.
2. Do cz³onków w rodzinie, o których mowa w ust. 1
zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
wspó³ma³¿onka oraz dzieci i rodziców pozostaj¹cych na jego
wy³¹cznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem i stale z nim zamieszkuj¹cemu przys³uguje tylko
jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 1. Ma³¿onkowie
wspólnie okrelaj¹ szko³ê, która bêdzie im wyp³acaæ ten
dodatek.

4. Nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch placówkach
owiatowych przys³uguje równie¿ tylko jeden nauczycielski
dodatek mieszkaniowy. Nauczyciel okrela szko³ê, która bêdzie wyp³acaæ ten dodatek mieszkaniowy.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela a w przypadku, o którym mowa w ust.
3, na wspólny wniosek wspó³ma³¿onków.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego
lokalu mieszkaniowego.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy a tak¿e w okresach:
a) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego i okresowej s³u¿by wojskowej,
d) korzystania z urlopu wychowawczego.
9. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor szko³y a dyrektorowi szko³y Wójt Gminy Przemêt.
10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z
góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§9. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie, chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek
choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia
spo³ecznego.
§10. Traci moc Uchwa³a Nr XXIV /191/08 Rady Gminy
Przemêt z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e
wysokoci szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania
dodatku mieszkaniowego.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Przemêt.
§12. Uchwa³a ma zastosowanie do wynagrodzeñ od 1
stycznia 2009 roku.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(-) Zenon Klecha

