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Komunikaty
1. Komisja

Krajowa NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Regionu
Gdańskiego:



Od 25 lutego br. rozpoczęła się akcja oflagowania szkół oraz noszenia
znaczków „Protest Oświaty”. Akcja potrwa do odwołania.
Szczegółowe informacje na stronach www.solidarnosc.org.pl
oraz www.solidarnosc.gda.pl

2. Sekcja
Krajowa
i
Międzyregionalna
Sekcja
i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Oświaty

 Ocena dotychczasowych działań związanych z brakiem realizacji przez rząd
postulatów
„Solidarności”
oraz
strategia
kolejnych
posunięć
to najważniejsze tematy podjęte przez Radę Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas obrad, które odbyły się
14-15 lutego w Zakopanem.
 Zgodnie z decyzją Sztabu Protestacyjno-Strajkowego KSOiW NSZZ
„Solidarność” sekcje regionalne powołały w całej Polsce sztaby protestacyjnostrajkowe. Do 15 marca natomiast poszczególne organizacje związkowe
„Solidarności” działające w placówkach oświatowych mają rozpocząć
procedury sporu zbiorowego.
 Sztab Protestacyjno-Strajkowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność”, który obradował 21 stycznia br., poza żądaniem podniesienia
płac i to bez względu na stopień awansu zawodowego, postanowił również:
Zawiesić wszelkie rozmowy z minister Anną Zalewską do momentu realizacji
przez MEN powyższych postulatów płacowych. W przypadku braku działania
postulatów płacowych przeprowadzić radykalną krajową akcje protestacyjną
15 kwietnia 2019 r.
Szczegółowe informacje na stronie www.solidarnosc.org.pl/oswiata

3. Bieżąca działalność Komisji Międzyzakładowej
 W związku z przygotowaniem do sporu zbiorowego Komisja
Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania
w Gdyni podjęła następującą decyzję: "Zwrócić się do członków Związku,
czy popierają taką formę protestu"?
 Decyzja koła o udziale w potencjalnym strajku z imienna listą uczestników
protestu (członków NSZZ „Solidarność deklarujących gotowość
przystąpienia).
 W razie decyzji koła o udziale w akcji strajkowej wskazanie ( imienne) 2 osób,
które podejmą rozmowy z pracodawcą (zgodnie z wymaganiem ustawy o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych).
Dokumenty zawierające : decyzję koła, listę osób wyrażających gotowość do
strajku, wskazanie 2 osób do rozmów z pracodawcą należy dostarczyć do biura
KM w terminie najpóźniej do 27 lutego 2019 roku
Decyzje w sprawie gotowości strajkowej będą przekazywane władzom SORM
NSZZ „Solidarność” będąc podstawą do powołania sztabu protestacyjnego KM.
Decyzja o przeprowadzeniu procedury sporu zbiorowego, a w konsekwencji
strajku zostanie podjęta w przypadku uczestnictwa więcej niż 50 % członków
związku zrzeszonych w KM Gdynia.
Szczegółowe informacje na stronie gdynia.oswiata-solidarnosc.pl

INFORMACJE
W 2019 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:
od pon. do piątku 10: – 15:00
Członkowie Związku odchodzący
na emeryturę otrzymują upominek
o równowartości 100 zł.
Komisja Socjalna rozpatruje
wnioski o zapomogi losowe
(w oparciu o Regulamin)
na ostatnim w danym miesiącu
posiedzeniu Komisji Międzyzakł.
Zebranie Przewodniczących Kół
20.03.2019
Zebranie Komisji
Międzyzakładowej
odbędzie się 07.03.2019
Prawnik:
TYLKO DLA
ZWIĄZKU!

CZŁONKÓW

Mecenas J. Kobus Michalewska udziela porad
prawnych w pierwszy i trzeci
poniedziałek w godz.14:00 - 16:00
Najbliższe spotkania
04.03.2019r. i 18.03.2019
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.
Materiały informacyjne
można odbierać codziennie
od godz. 10:00 do 15:00

