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Międzyzakładowa Komisja Pracowników O

dużym niepokojem dowiaduje się o planach Zarz
roku.  

Nasze szczególne obawy budzą: 
- zamierzenia dokonania licznych zwolnie
- planowana likwidacja samodzielno

dodatkową redukcję etatów 
- zamiar ograniczenia liczby nauczycieli b
- brak zamiaru dokonania jakiejkolwiek podwy

administracji i obsługi. 
Tłumaczenie redukcji etatów administracji i obsługi zmniejszaj

niewiarygodnie. Brak podwyżki dla pracowników administracji i obsługi zarabiaj
płaca minimalna budzi słuszne oburzenie, bowiem pogł

Nasz Związek dowiaduje się o powy
się domagaliśmy. NSZZ „Solidarność” nie został jak dot
oszczędnościach. Domagamy się rzetelnej informacj
przypadku niemal pewny jest duży wzrost napi
protestu, które NSZZ „Solidarność” będzie organizowa

 

 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Zarząd Regionu „Zagłębie Miedziowe” NSZZ „Solidarno
Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Region Dolny 
Zarząd Oddziału ZNP w Głogowie 
media 

 

Pracowników  Oświaty  i  Wychowania  w  Głogowie           
200 Głogów, ul. Jedno ści Robotniczej  38 ,        tel (fax)   (76) 833-36-55  

solidglogow.republika.pl                       e-mail: solglo@neostrada.pl  

69-857            Konto: Bank Spółdzielczy Głogów Nr 85-86460008

Zarząd  
Powiatu Głogowskiego 

dzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarno
 o planach Zarządu Powiatu Głogowskiego wobec placówek o

 
zamierzenia dokonania licznych zwolnień z pracy wśród pracowników administracji i obsługi

cja samodzielności Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej, która spowoduje 

zamiar ograniczenia liczby nauczycieli bibliotekarzy (kolejne zwolnienia z pracy!)
brak zamiaru dokonania jakiejkolwiek podwyżki wynagrodzeń zarówno dla nauczycieli jak

Tłumaczenie redukcji etatów administracji i obsługi zmniejszającą się liczbą
ki dla pracowników administracji i obsługi zarabiających 

płaca minimalna budzi słuszne oburzenie, bowiem pogłębia istniejącą niesprawiedliwą struktur
ę o powyższych planach albo z mediów albo z rozmowy ze Starost
ść” nie został jak dotąd oficjalnie poinformowany o planowanych ci

 rzetelnej informacji o tych planach, a potem poważnych rozmów. W przeciwnym 
y wzrost napięcia w środowisku oświatowym pociągaj
” będzie organizować lub wspierać. 

bie Miedziowe” NSZZ „Solidarność”  
wiaty i Wychowania Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność
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wiaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie z 
du Powiatu Głogowskiego wobec placówek oświatowych w tym 

ród pracowników administracji i obsługi 
Centrum Edukacji Zawodowej, która spowoduje 

ibliotekarzy (kolejne zwolnienia z pracy!) 
 zarówno dla nauczycieli jak i pracowników 

 liczbą uczniów brzmi zupełnie 
ących dotychczas więcej niż 
ą strukturę wynagrodzeń. 

szych planach albo z mediów albo z rozmowy ze Starostą, której sami 
d oficjalnie poinformowany o planowanych cięciach i 

żnych rozmów. W przeciwnym 
ągający za sobą różne formy 

Za Komisję 

 

sk NSZZ „Solidarność”  


