BIULETYN INFORMACYJNY KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW OŚWIATY
I WYCHOWANIA W GDYNI, UL. POMORSKA 39/41
TEL./FAX 058 620 54 33
E-MAIL: sekretariat@solidarnoscoswiata.pl
strona Sekcji Krajowej: www.solidarnosc.org.pl/oswiata
strona Komisji Międzyzakładowej Gdynia: www.solidarnoscoswiata.pl

Maj/Czerwiec 2017

Komunikaty

INFORMACJE
1. W 2017 roku obowiązują
następujące kwoty zasiłków
statutowych:
z tytułu urodzenia dziecka
– 250 zł
z tytułu śmierci członka związku
– 230 zł
z tytułu śmierci członka rodziny
– 100 zł
Wypłata przysługuje w terminie
do 6 miesięcy od daty zajścia
zdarzenia.
Zasiłki, zapomogi
można odbierać w siedzibie
Komisji Międzyzakładowej:
śr. - czw.: 10.30 – 15.30
2. Członkowie Związku
odchodzący na emeryturę
otrzymują upominek
o równowartości 100 zł.
3. Komisja Socjalna rozpatruje
wnioski o zapomogi losowe
(w oparciu o Regulamin) na
ostatnim w danym miesiącu
posiedzeniu Komisji Międzyzakł
4. Zebranie Przewodniczących
Kół odbędzie się 21.06.2017
Zebranie Komisji
Międzyzakładowej
odbędzie się 08.06.2017

1. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Regionu Gdańskiego:
 Bezrobocie 7,7%. Nadchodzi rynek pracowników - spadek bezrobocia
powoduje trudności pracodawców ze znalezieniem pracowników.
 Na posiedzeniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w dniu
8.05.2017 gościł poseł Janusz Śniadek. Poruszono m.in. temat sytuacji
przemysłu stoczniowego, nowelizacji ustawy dotyczącej osób
represjonowanych oraz projektu tzw. „Konstytucji biznesu”.
 W dniu 11.05.2017 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyło
się coroczne spotkanie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Na Ołowiance zgromadziło się kilkaset osób. Rok 2016 podsumowali m.in.
wiceprzewodniczący
Komisji
Krajowej
NSZZ
„Solidarność”
Tadeusz Majchrowicz oraz przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. Spotkanie uświetnił koncert muzyki
filmowej „Wielkie hity srebrnego ekranu” w wykonaniu Orkiestry
Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
 W piątek 12.05.2017 w sali BHP Stoczni Gdańskiej otwarta została
wystawa pt. „Rotmistrz Witold Pilecki – żołnierz niezłomny”. Uroczystość
połączona była z mszą święta w bazylice św. Brygidy w Gdańsku
i marszem ulicami Starego Miasta.
Szczegółowe
informacje
na
stronach
www.solidarnosc.org.pl
oraz www.solidarnosc.gda.pl
2. Sekcja Krajowa i Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSSZ
„Solidarność”
 Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium i spotkania z minister Anną Zalewską z 27.04.2017.
Omówiono propozycje zmian w Karcie Nauczyciela oraz dyskutowano
o procedurach opiniowania przez kuratora oświaty i związki zawodowe
arkuszy organizacyjnych i o przeprowadzaniu konkursów na dyrektorów
szkół.
 Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – MEN zapowiada wzrost
wynagrodzeń o 15% w okresie trzech lat.
 Zaproszenie na 80-tą Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli
i Wychowawców na Jasną Górę w dniach 1-2 lipca 2017 pod hasłem
„Wdzięczność i misja”.
Szczegółowe informacje na stronie www.solidarnosc.org.pl/oswiata
3. Bieżąca działalność Komisji Międzyzakładowej
Komisja Międzyzakładowa NSZZ

POiW w Gdyni zaprasza wszystkich

członków NSZZ

na spotkanie integracyjne z okazji zakończenia roku szkolnego,
które odbędzie się dnia 24.06.2017 r. godz. 16:00 – 20:00
Sopot - Kamienny Potok – Hotel Maryla, przy ul. Sępiej 2
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 9.06.2017 r.,
Koszt dla członków „Solidarności” 20,00 zł
Wpłaty należy dokonać do dnia 14.06.2017 r.

22 maja br. na stronie internetowej www.solidarnoscoswiata.pl zostaną
ogłoszone wyniku konkursu fotograficznego „Śladami historii – gdyńskie
pomniki” organizowanego przez Komisję Międzyzakładową Pracowników
Oświaty i Wychowania w Gdyni. Wszystkim uczestnikom dziękujemy
i zachęcamy do wzięcia udziału w następnej edycji konkursu.
Szczegółowe informacje na stronie www.solidarnoscoswiata.pl

6. Prawnik: TYLKO DLA
CZŁONKÓW ZWIĄZKU!
Mecenas J. Kobus Michalewska udziela porad
prawnych w pierwszy
poniedziałek w godz.14:00 - 16:00
Najbliższe spotkanie
w dn. 05.06.2017
Mecenas T. Gryczan udziela
porad prawnych w drugi
poniedziałek w godz.15:00 – 17:00
Najbliższe spotkanie
w dn. 12.06.2017 r.
Mecenas A. Zaręba udziela porad
prawnych w trzeci poniedziałek
w godz.15.00 - 17:00
Najbliższe spotkanie wyjątkowo
w dn. 22.05.2017 r.
7. Porady prawne dla członków
związku udzielane są również
w gdyńskim oddziale
„Solidarności”, ul. Śląska 52,
tel. 620-61-82, w każdą środę
od 1100 do 1700.
Obowiązuje legitymacja
związkowa.
8. Materiały informacyjne
można odbierać codziennie
od godz. 10:15 do 15:15.

