12

WRZEŚNIA

2007

BIULETYN
nr 7 (112)
POROZUMIENIE SIERPNIOWE
Głogów

Przewodniczący Janusz Śniadek i premier Jarosław Kaczyński podpisali 27 sierpnia
porozumienie dotyczące realizacji postulatów "Solidarności".
NajwaŜniejsze ustalenia to:
• podniesienie płacy minimalnej od stycznia 2008 r. do wysokości 1126 zł brutto,
co stanowi 40 proc. prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego w 2008 r. z
moŜliwością dalszego jej podwyŜszania
• wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej w przyszłym roku w
stosunku do roku bieŜącego - 9,3 proc. przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu
płac w sferze budŜetowej i wzrostu płac wynikającego z redukcji składki
rentowej od lipca 2007 i stycznia 2008.
• rząd wystąpi z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu uchylenie ustawy o
negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców. Strona rządowa zadeklarowała podniesienie tego wskaźnika
w 2008 r.
• uwzględniając argumenty "S" rząd przedłoŜy projekt ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących wcześniejszych
emerytur do dnia 31 grudnia 2008 r. Rząd uznał takŜe konieczność
prowadzenia dalszych konsultacji społecznych nad projektem ustawy
dotyczącej emerytur dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze oraz wykorzystania w trakcie dalszych prac
doświadczeń innych państw Unii Europejskiej, a takŜe dorobku rządowospołecznych zespołów eksperckich, w tym uwzględnienia kryteriów
medycznych
• strona rządowa zobowiązała się do realizacji porozumienia podpisanego z "S"
na temat reformy ochrony zdrowia, w tym szczególnie pilnego wprowadzenia
ustawy gwarantującej wzrost płac dla wszystkich grup zawodowych w ochronie
zdrowia
• uzgodnienia wymagające rozwiązań ustawowych zostaną wprowadzone do
parlamentu w trybie pilnym
To niezwykle waŜne porozumienie. Płaca minimalna
ma dzięki niemu wzrosnąć o prawie 200 zł! Odczuje to
wiele pracowników obsługi w szkołach i przedszkolach.
Natomiast 9-procentowa podwyŜka dla nas (sfery
budŜetowej) zawiera juŜ 3% zniŜkę składki rentowej od
1.07.07 i 2% od 1.01.08. Wobec z tego wynagrodzenie
nauczycieli brutto powinno od stycznia wzrosnąć o
około 4,3 % przy przewidywanej inflacji na rok przyszły
w wysokości 2,3 %. Czyli nasze płace powinny
wzrosnąć brutto nominalnie o 4%, a netto o 6% - tak mi
się przynajmniej wydaje.. To nie jest wcale imponujący
wzrost, bo przecieŜ obniŜka składki rentowej dotyczy
wszystkich branŜ, a wzrost płac w sferze produkcji
wyniósł w ostatnim roku około 8%. Jeśli nie zostajemy
w tyle za sferą produkcji, to tylko dzięki licznym
awansom nauczycieli.
Mimo tego porozumienie uwaŜam za sukces takŜe i w
tym punkcie, bo uzyskaliśmy to bez Ŝadnego
„wystrzału”, a przy skłóceniu naszego środowiska
wspólny mocny protest byłby mało prawdopodobny. LL

III RAJD SOLIDARNOŚCI
TYM RAZEM DO
SCHRONISKA
SZRENICA
w Szklarskiej Porębie
sobota 29 .09 – niedziela 30.09.
opłata za przejazd około 30 zł
Noclegi funduje Związek
Program do ustalenia
zapisy u Przewodniczących Kół
do 17 września
Uwaga, impreza tylko dla członków
NSZZ
w razie wolnych miejsc mogą jechać
osoby towarzyszące za pełną
odpłatnością

Oświaty

Te
rozwiązania
Sztab
Protestacyjny
uznał
za
satysfakcjonujące. Dla pracowników waŜna jest decyzja o
podniesieniu płacy minimalnej do poziomu 40 proc.
przeciętnego
wynagrodzenia.
Niezwykle
istotne
dla
"Solidarności" jest uzyskanie rocznej prolongaty na
obowiązywanie
przepisów
dotyczących
emerytur
pomostowych. Daje to potrzebny czas na zapoznanie
zainteresowanych pracowników z rozwiązaniami, zajęcie przez
Związek stanowiska i wynegocjowanie w ramach instytucji
dialogu społecznego nowych rozwiązań. Bardzo waŜną
kwestią jest takŜe skierowanie ustawy dotyczącej
wynagrodzeń w słuŜbie zdrowia na szybką ścieŜkę
legislacyjną tak, by sprawą zajął się jeszcze ten parlament.
JeŜeli chodzi o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń to
mam świadomość, Ŝe zawsze pozostanie uczucie niedosytu uwaŜa Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ "Solidarność".
- Dzisiaj wyzwaniem dla Związku jest dorównanie do
standardów socjalnych, w jakich Ŝyją pracownicy w
bogatszych krajach Unii Europejskiej. Pracownicy chcą
partycypować we wzroście gospodarczym, z którego tak się
wszyscy cieszymy – powiedział.
W czerwcu br. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" powołała
Krajowy Sztab Protestacyjny i zaŜądała m.in. podwyŜki płacy
minimalnej, wzrostu płac w sferze budŜetowej, uznania
kryteriów medycznych w sprawie obniŜonego wieku
emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w szczególnych
warunkach i szczególnym charakterze. Krajowy Sztab
Protestacyjny upowaŜnił przewodniczącego Janusza Śniadka
do podpisania porozumienia.
Dział Informacji
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Moment podpisania porozumienia. Czy rzeczywiście to powrót do wielkiej tradycji
porozumień sierpniowych? Czy na jego realizację będziemy czekać tak długo – odpukać –
jak w przypadku wielkiego poprzednika?

PLAN DYśURÓW W BIURZE

WYJAZD NA GRZYBY

oraz
OŚWIATY w Głogowie
ŚWIĘTO
MIODU
tel. (faks) (76) 833-36-55
(moŜna nagrać wiadomość)
I WINA
e-mail: solglo@neostrada.pl
00
00
W PRZEMKOWIE
PON. 14 – 16 Bogusław Mielcarek
(sekretarz)
15
00
WTOREK 15 – 16 Maria Rackiewicz
sobota 29 września
(skarbnik)
opłata za przejazd 10 -15 zł
00
00
ŚRODA 9 - 12
Ludwik Lehman
Związek funduje poczęstunek
(przewodniczący)
zapisy u Przewodniczących
00
00
11 - 14 Jadwiga Nowak
Kół do 17 września
(wiceprzewodnicząca)
Uwaga, impreza tylko dla
30
00
CZWARTEK 13 – 15 Janusz Leciej
(wiceprzewodniczący)
członków NSZZ
30
00
PIĄTEK
13 - 15
Janusz Leciej
Nasza strona: www.solidglogow.republika.pl
NSZZ

