EMERYTURY PO(D)MOSTOWE?
Prawo do wcześniejszych świadczeń emerytalnych
otrzymają nauczyciele z co najmniej 20-letnim staŜem
pracujący „przy tablicy”, którzy ukończyli 55. rok Ŝycia –
wynika z porozumienia, jakie zawarły 4 grudnia br. kluby
PO, PSL i Lewicy ze Związkiem Nauczycielstwa
Polskiego.
Po dwóch tygodniach 4 grudnia światło dzienne ujrzał
rządowy projekt ustawy o świadczeniach kompensacyjnych
dla nauczycieli. W niektórych punktach róŜni się on od
podobnego dokumentu przedstawionego niedawno przez
minister pracy Jolantę Fedak.
Według projektu, świadczenie otrzymają nauczyciele
urodzeni do końca 1969 r., którzy ukończą co najmniej 55
lat, będą legitymować się 30-letnim okresem pracy, w tym
20 lat „przy tablicy”. Świadczenia w wysokości 80 proc.
emerytury pomostowej wypłacane będą do 2024 r. Osoby
korzystające z tej moŜliwości otrzymają zakaz pracy w
szkole. JeŜeli mimo to będą uczyć, prawo do świadczenia
zostanie zawieszone. Według wstępnych wyliczeń, z
moŜliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę będzie
mogło skorzystać 200 tys. osób, a koszt całej operacji
wyniesie 4 mld zł.
ze strony Zarządu Głównego ZNP

najlepszy zawodnik

Obradująca w Lublinie Rada Sekcji Krajowej przyjęła stanowisko, w którym
krytycznie ocenia zawarte przez ZNP porozumienie w sprawie emerytur
przejściowych dla nauczycieli. Rada SKOiW NSZZ „Solidarność” uznała to
porozumienie za zdradę interesów nauczycieli i innych grup zawodowych pracujących
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Proponowane rozwiązania, a zwłaszcza wysokość tego świadczenia (80%
emerytury pomostowej) i zakaz pracy w zawodzie, zostały odebrane przez
związkowców z NSZZ „S” jako uwłaczające dla nauczycieli, a w perspektywie
planowanego wejścia w strefę euro jako skazanie na głodową egzystencję. Rada
SKOiW nadal Ŝąda utrzymania uprawnień dla wszystkich pracujących w
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze do przechodzenia na
wcześniejsze emerytury i nie zgadza się na skłócenie polskich pracowników. Rada
zaapelowała do nauczycieli o poparcie tego stanowiska.
- „ZNP zdradził nauczycieli. Zaproponowane rozwiązanie jest podłe wobec
nauczycieli, dlatego Ŝe taka wysokość emerytury nauczycielskiej (ok. 500 zł. netto)
jest propozycją głodową i w dodatku z zakazem pracy w zawodzie. To jest ubliŜające
dla tego środowiska” – powiedział na konferencji prasowej przewodniczący Sekcji
Krajowej Stefan Kubowicz. Przewodniczący Kubowicz podkreślił, Ŝe NSZZ
„Solidarność” nadal oczekuje weta prezydenta w stosunku do ustawy o emeryturach
pomostowych i nadal domaga się wcześniejszych i godnych emerytur dla
nauczycieli.
ze strony Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ „Solidarność’

zwycięska druŜyna GCEZ po dŜentelmeńsku odbiera puchar

najlepsza zawodniczka

II TURNIEJ BOWLINGOWY
II Turniej Bowlingowy o Puchar Solidarności Oświaty w Głogowie odbył się w czwartek 27
listopada w OK Parku. W rywalizacji uczestniczyły druŜyny z dziewięciu kół. W sumie było 50
osób, wszystkim Związek postawił piwo. Rywalizację druŜynową wygrało GCEZ (Głogowskie
Centrum Edukacji Zawodowej), i to juŜ po raz drugi, choć złośliwi mówią, Ŝe pierwszy, bo
rok temu wygrał CKP. Drugie miejsce zajęła SP 6, a trzecie – ZSZ. W klasyfikacji
indywidualnej najlepszym zawodnikiem okazał się Paweł Juchon z SP 2 w Przemkowie, a
najlepszą zawodniczką – Jola Rzegoczan z SP 6.
Główną organizatorką była – jak w zeszłym roku – Sylwia Partyka, której serdecznie
dziękujemy! Album zdjęciowy (ho, ho, niektóre zdjęcia są no, no..) jest w dziale GALERIA na
naszej stronie www.solidglogow.republika.pl .
Jak rany, koła, trenujcie, bo jak GCEZ wygra trzeci raz z rzędu, weźmie puchar na stałe!

KALENDARZE 2009
JESZCZE SĄ KALENDARZE ZWIĄZKOWE NA 2009 ROK a w nich:
- 5 waŜnych dla związkowca ustaw
- dodatek nauczycielski (a w nim 3 waŜne rozporządzenia i organizer)
10 zł dla członków NSZZ „Solidarność”
25 zł dla pozostałych
zapisy (i wpłaty) u Przewodniczących Kół
numer zredagował Ludwik L.
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