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Oświatowa "Solidarność"
niezadowolona z negocjacji z rządem
Rada Krajowej Sekcji Oświaty
i
Wychowania
NSZZ
"Solidarność"
podtrzymuje
wszystkie postulaty zgłoszone
w trakcie negocjacji z rządem.
W przypadku braku porozumienia związkowcy nie wykluczają
akcji protestacyjnych.
„Solidarność”
oświatowa
wyraziła
niezadowolenie
z efektów dotychczasowych
negocjacji pomiędzy Związkiem a rządem, dotyczących
sytuacji pracowników w związku z wprowadzaniem reformy
edukacji.
Zaproponowane
przez rząd rozwiązania prawne uznała za niewystarczające.
"Naszym celem
jest obrona miejsc
pracy oraz godne
wynagrodzenia pracowników oświaty.
Pamiętając o doświadczeniach
ostatnich ośmiu lat,
w tym braku jakiegokolwiek
dialogu
społecznego, NSZZ
„Solidarność” zdecydował się na wykorzystanie szansy,
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jaką dają negocjacje. Jednak,
w przypadku braku porozumienia, nie wykluczamy przeprowadzenia akcji protestacyjnych" - czytamy w stanowisku
skierowanym do rządu RP.
Nauczyciele i inni pracownicy
szkół zrzeszeni w NSZZ Solidarność oczekują od rządu
rozwiązań prawnych, które
zabezpieczą miejsca
pracy
pracowników oświaty.
Jednocześnie Rada KSOiW
przyjęła
apel
do
rządu
o podjęcie działań mających

na celu wprowadzenie przedmiotu „prawo oświatowe” jako
obowiązkowego na wszystkich
wyższych uczelniach pedagogicznych oraz zaapelowała
o rozszerzenie zakresu zapisów ustawy - Karta Nauczyciela, obejmujących pracowników realizujących zadania
pedagogiczne, zatrudnionych
w Ochotniczych Hufcach Pracy, w celu poprawy warunków
pracy i płacy tych pracowników.
www.solidarnosc.org.pl
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Sejm przyjął
ustawę
obniżającą
wiek
emerytalny

du na staż pracy: 35 lat dla kobiet oraz 40 lat dla mężczyzn.
Nie przyjęto także poprawki
PSL, według której niektórzy
rolnicy mogliby odchodzić na
wcześniejszą
emeryturę
(kobiety w wieku 55 lat
i mężczyźni w wieku 60 – po
spełnieniu pewnych warunków)
do końca 2022 r. Zgodnie z
obecnymi przepisami, rolnicy
mogą odchodzić na wcześniejszą emeryturę (po spełnieniu
warunków) do końca 2017 r.
Prezydencki projekt, zapowiadany w kampanii wyborczej An-

Dział Rozwoju Związku Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”
zaprasza!
Lublin, ul. Królewska 3, pok. 31

Sejm przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny. Od 1 października 2017 roku będzie obowiązywał wiek: 60 lat dla kobiet
i 65 lat dla mężczyzn. – To
szczęśliwy dzień dla polskich pracowników – mówił Piotr Duda,
przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „S”.
Głosowało 460 posłów, za było 262, przeciw 149, a wstrzymało się 19.
Sejm
odrzucił
poprawkę
zgłoszoną przez Kukiz'15, która
zakładała możliwość przechodzenia na emeryturę ze wzglę-

drzeja Dudy, trafił do Sejmu pod
koniec listopada, pierwsze czytanie odbyło się na początku grudnia. W połowie stycznia komisja
polityki społecznej przeprowadziła wysłuchanie publiczne projektu.
Obecnie wiek emerytalny
wynosi 67 lat niezależnie od
płci. – To bardzo dobra, długo
wyczekiwana decyzja – mówił
Piotr Duda, szef Związku –
Z konsekwencją i merytorycznym uporem doprowadziliśmy
do odwrócenia tej złej sytuacji
sprzed czterech lat – wyjaśnia
lider „Solidarności”.
www.solidarnosc.org.pl
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