
Uchwała 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Głogowie z oburzeniem przyjmuje wiadomość o niewypłacaniu 
wynagrodzenia nauczycielom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów za 
przepracowane godziny ponadwymiarowe. 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Głogowie zobowiązuje Komisję Międzyzakładową do zastosowania 
wszelkich dostępnych środków w celu wyegzekwowania prawa w tym względzie. 
 

Stanowisko 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Głogowie uwaŜa, Ŝe pani Hanna śmuda skompromitowała się ostatnio tak 
wyraźnie, iŜ nie powinna dłuŜej piastować funkcji naczelnika miejskiego wydziału oświaty. 
Pani Hanna śmuda kilkakrotnie mówiła publicznie nieprawdę. Zupełnie zdyskwalifikowała 
ją próba złoŜenia donosu do kuratorium – i to w Dniu Edukacji Narodowej – na placówki jej 
niepodlegające. 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Głogowie uwaŜa, Ŝe pozostawanie na stanowisku naczelnika osoby 
pozbawionej wszelkiego autorytetu i będącej obiektem Ŝartów powaŜnie nadszarpnie 
wizerunek głogowskiej oświaty i nadzwyczaj utrudni jej normalne funkcjonowanie. 
 

Stanowisko 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Głogowie podkreśla, Ŝe nie moŜna mówić o nowoczesnym                           
i funkcjonalnym systemie wynagradzania nauczycieli przy tak Ŝenująco niskich dodatkach 
motywacyjnym oraz za wychowawstwo, jakie są wypłacane przez organy prowadzące 
placówki oświatowe na Ziemi Głogowskiej. 
Dopiero dodatek motywacyjny w wysokości średniej co najmniej 10% moŜe naleŜycie 
spełnić swoją motywacyjną funkcję, czyli istotnie poprawić funkcjonowanie szkół                       
i przedszkoli.  
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Głogowie wzywa wszystkie organy prowadzące w naszym rejonie działania 
do podniesienia dodatków, a szczególnie motywacyjnego przynajmniej do wyŜej 
wymienionej wysokości. 
 

Zarząd Regionu Zagł ębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarno ść’ 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Głogowie dziękuje za zakup lokalu na potrzeby głogowskiego oddziału 
Zarządu Regionu.  
Delegaci wyraŜają zarazem zdziwienie połączone z niedowierzaniem, Ŝe intencją 
Prezydium Zarządu Regionu jest, by to biuro pracowało bez niezbędnego sprzętu (np 
kopiarki).  
By Oddział spełniał naleŜycie swą funkcję, jego biuro musi być naleŜycie wyposaŜone i 
muszą w nim dyŜurować prawnicy. Odmawianie nam tych elementarnych czynników 
skutecznego związkowego działania odbieramy jako lekcewaŜenie członków Związku na 
Ziemi Głogowskiej. 
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Głogowie postuluje jak najszybszą naprawę tej złej sytuacji. 
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