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Komunikaty
1. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Regionu Gdańskiego:
 „Budowanie przyszłości w oparciu o godną pracę” – Międzynarodowa
Konferencja Pracy w Genewie. W czasie dwutygodniowych obrad
przewidziana jest sesja plenarna oraz praca w komitetach technicznych
ds. stosowania konwencji i zaleceń, migracji zarobkowej oraz godnej pracy
na rzecz pokoju i zdolności odbudowy, w których znajdują się
przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. W takcie Konferencji 15 czerwca
odbędzie się także „Światowy Szczyt Pracy” z udziałem ekspertów,
który w tym roku poświęcony będzie pracy kobiet.
 Od pierwszego października 2017 roku wchodzi w życie przywrócony
wiek emerytalny. To finał pięcioletniej batalii „Solidarności”,
która po podwyższeniu wieku emerytalnego w maju 2012 roku
zapowiedziała, że doprowadzi do cofnięcia tej fatalnej decyzji.
Szczegółowe
informacje
na
stronach
www.solidarnosc.org.pl
oraz www.solidarnosc.gda.pl
2. Sekcja Krajowa i Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSSZ
„Solidarność”
 Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
odrzuca ogłoszony przez ministra edukacji narodowej poziom

i harmonogram wdrożenia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.
Oczekuje podjęcia bezzwłocznych rozmów w celu ustalenia
satysfakcjonującego dla środowiska oświatowego systemu
wynagrodzeń.


Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Uwagi i opinie
prosimy przesyłać na adres edukacja@solidarnosc.org.pl najpóźniej
do 21 czerwca br.
Szczegółowe informacje na stronie www.solidarnosc.org.pl/oswiata
3. Bieżąca działalność Komisji Międzyzakładowej
„Prawdziwy wakacyjny wypoczynek polega na tym,
że uwalniając od zwykłych codziennych obowiązków,
pozwala na nowo odkryć wartości,
które zazwyczaj zaniedbujemy,
takie jak kontakt z naturą, radość”.
Jan Paweł

Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, wysiłku, ale także sukcesów i radości.
Są one zasługą Nauczycieli i wszystkich pracowników administracji i obsługi.
Wkładają w to wiele wysiłku i trudu wychowawczego.
Uczą wartości, zasad moralnych i wszystkiego, co potrzebne jest w dorosłym życiu.
Nadszedł długo oczekiwany koniec roku szkolnego 2016/2017.
Z tej okazji życzę Nauczycielom, Wychowawcom, wszystkim Pracownikom szkoły
dużo słońca oraz udanego i bezpiecznego wypoczynku.
Życzę udanych wakacji i powrotu do szkoły z radością oraz zapałem do dalszej pracy.
W imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni
Przewodnicząca Zdzisława Hacia

Szczegółowe informacje na stronie www.solidarnoscoswiata.pl

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 po wakacjach
Zebranie Komisji
Międzyzakładowej
odbędzie się 22.06.2017
6. Prawnik: TYLKO DLA
CZŁONKÓW ZWIĄZKU!
Mecenas J. Kobus Michalewska udziela porad
prawnych w pierwszy
poniedziałek w godz.14:00 - 16:00
Najbliższe spotkanie po
wakacjach.
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
w dn. 19.06.2017 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.

