
WALNE   ZEBRANIE   2008 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów odbyło się 4 grudnia 2008 roku w auli 
gościnnego Zespołu Szkół Zawodowych. Rozpoczął je Przewodniczący KM 
Ludwik Lehman , ale - na jego wniosek - Przewodniczącym Zebrania został 
wybrany Janusz Leciej. Na 79 delegatów w zebraniu uczestniczyło 63. 
Zaproszonymi gośćmi Zebrania byli: Jerzy Morawski  (Wiceprzewodniczący 
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe), Janusz Wolniak  (Przewodniczący 
Regionalnego Sekretariatu Oświaty Dolny Śląsk) oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy 
naleŜący do naszej organizacji związkowej. Jerzy Morawski i Janusz Wolniak 
przedstawili m.in. wraŜenia z pikiety w Warszawie, którą oba regiony robiły dnia 
poprzedniego. Ten pierwszy zauwaŜył z goryczą, Ŝe z całego Regionu Zagłębie 
Miedziowe pojechał tylko.. jeden nauczyciel, choć pikieta dotyczyła przede 
wszystkim wcześniejszych emerytur dla nauczycieli! 
Nawiązał do tego Ludwik Lehman stwierdzając, Ŝe nasza lokalna tegoroczna 
pikieta teŜ nie zgromadziła tłumów, stąd jego pomysł „wirtualnej pikiety” na naszej 
stronie internetowej, gdzie kaŜdy moŜe w kaŜdej chwili komentować nasze sprawy. 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej złoŜył jej 
Przewodniczący Ludwik Lehman. Wynikało z niego m.in., Ŝe w 
ostatnim okresie nieco wzrosła liczba naszych członków mimo 
odejścia bardzo wielu osób na emeryturę (i zarazem ze Związku). 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złoŜył jej 
Przewodniczący Andrzej Kulhawik.  
Dyskusja nad sprawozdaniami była bardzo spokojna. Zresztą całe 
zebranie przebiegło bardzo spokojnie, przygotowane projekty 
uchwał i wniosków przechodziły olbrzymią większością głosów. 
Zebranie przyjęło jedną uchwałę, dwa stanowiska oraz wniosek do 
Zarządu Regionu. Wszystkie moŜna przeczytać niŜej. Zebranie 
dokonało teŜ wyborów uzupełniających na wolne 3 miejsca w 
Komisji Międzyzakładowej i 1 w Komisji Rewizyjnej. 
Do Komisji Międzyzakładowej wybrani zostali: Halina Phongsavath  
z SP 14, Ewa Kami ńska  z ZSzOI oraz ElŜbieta Kalkowska  z 
GCEZ. Do Komisji Rewizyjnej - Mirosław Słowik  z G5. 

delegaci i go ście w czasie zasłu Ŝonej przerwy w obradach  

Stanowisko 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników O światy i Wychowania 
NSZZ „Solidarno ść” w Głogowie uwa Ŝa, Ŝe pani Hanna śmuda 
skompromitowała si ę ostatnio tak wyra źnie, i Ŝ nie powinna dłu Ŝej piastowa ć 
funkcji naczelnika miejskiego wydziału o światy. Pani Hanna śmuda 
kilkakrotnie mówiła publicznie nieprawd ę. Zupełnie zdyskwalifikowała j ą 
próba zło Ŝenia donosu do kuratorium – i to w Dniu Edukacji Na rodowej – na 
placówki jej niepodlegaj ące. 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników O światy i Wychowania 
NSZZ „Solidarno ść” w Głogowie uwa Ŝa, Ŝe pozostawanie na stanowisku 
naczelnika osoby pozbawionej wszelkiego autorytetu i będącej obiektem 
Ŝartów powa Ŝnie nadszarpnie wizerunek głogowskiej o światy i nadzwyczaj 
utrudni jej normalne funkcjonowanie. 

Stanowisko 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników O światy i Wychowania 
NSZZ „Solidarno ść” w Głogowie podkre śla, Ŝe nie mo Ŝna mówi ć o 
nowoczesnym i funkcjonalnym systemie wynagradzania nauczycieli przy tak 
Ŝenująco niskich dodatkach motywacyjnym oraz za wychowaws two, jakie s ą 
wypłacane przez organy prowadz ące placówki o światowe na Ziemi 
Głogowskiej. 
Dopiero dodatek motywacyjny w wysoko ści średniej co najmniej 10% mo Ŝe 
naleŜycie spełni ć swoj ą motywacyjn ą funkcj ę, czyli istotnie poprawi ć 
funkcjonowanie szkół i przedszkoli.  
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników O światy i Wychowania 
NSZZ „Solidarno ść” w Głogowie wzywa wszystkie organy prowadz ące w 
naszym rejonie do podniesienia dodatków, a szczegól nie motywacyjnego 
przynajmniej do wy Ŝej wymienionej wysoko ści. 

 
lepsze zdjęcie, spis delegatów oraz porządek obrad na naszej stronie 

www.solidglogow.republika.pl w dziale WALNE ZEBRANIA 

Uchwała 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników O światy i 
Wychowania NSZZ „Solidarno ść” w Głogowie z oburzeniem 
przyjmuje wiadomo ść o nie wypłacaniu wynagrodzenia 
nauczycielom przedszko li prowadzonych przez Gmin ę Miejsk ą 
Głogów za przepracowane godziny ponadwymiarowe. 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników O światy i 
Wychowania NSZZ „Solidarno ść” w Głogowie zobowi ązuje 
Komisj ę Międzyzakładow ą do zastosowania wszelkich 
dost ępnych środków w celu wyegzekwowania prawa w tym 
wzgl ędzie. 

Zarząd Regionu Zagł ębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarno ść’ 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników O światy i 
Wychowania NSZZ „Solidarno ść” w Głogowie dzi ękuje za 
zakup lokalu na potrzeby głogowskiego oddziału Zarz ądu 
Regionu.  
Delegaci wyra Ŝają zarazem zdziwienie poł ączone z 
niedowierzaniem, Ŝe intencj ą Prezydium Zarz ądu Regionu 
jest, by to biuro pracowało bez niezb ędnego sprz ętu (np 
kopiarki). 
By Oddział spełniał nale Ŝycie sw ą funkcj ę, jego biuro musi 
być naleŜycie wyposa Ŝone i musz ą w nim dy Ŝurowa ć 
prawnicy. Odmawianie nam tych elementarnych czynnik ów 
skutecznego zwi ązkowego działania odbieramy jako 
lekcewa Ŝenie członków Zwi ązku na Ziemi Głogowskiej. 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników O światy i 
Wychowania NSZZ „Solidarno ść” w Głogowie postuluje jak 
najszybsz ą napraw ę tej złej sytuacji. 

Przewodnicz ący Mi ędzyzakładowego Zebrania Delegatów  
Janusz Leciej  
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