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#EmeryturaZaStaż
Lubelska „Solidarność”
zbiera podpisy
W ścisłym centrum Lublina
każdego dnia, w godzinach 1117 młodzież szkolna zbiera podpisy pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej:
emerytura za staż. To właśnie
pod namiotem Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność można zapoznać się z projektem ustawy, wziąć ulotkę informacyjną i poprzeć akcję.
Zachęcamy
do
składania
podpisów. Można również wziąć
pustą listę, aby wśród członków
rodziny, znajomych uzupełnić
dane. Jedna lista to tylko dziesięć podpisów, na pewno każdy
z nas miałby możliwość przynie-

sienia wypełnionej
listy.
W
jedenastu
punktach Lubelszczyzny
zostały
również rozmieszczone słupy informacyjne dotyczące
emerytur
stażowych. Mamy także
żagle
promujące
akcję.
Kampania
trwa do 6 października br.
Generalnie chodzi o to, że jeśli
wypracuje się odpowiedni staż pra-

cy - 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn – wówczas można przejść na emeryturę. Oczywiście jest to wolny wybór. Jeśli ktoś
uzna, że chce dłużej pracować, to jak najbardziej
ma do tego prawo. Gdy jednak pracownik po wypracowaniu wyżej wymienionego okresu, nie
czuje się na siłach lub po prostu nie chce dłużej
pracować, to mógłby skorzystać z przejścia na
emeryturę. Są ludzie, którzy wcześniej rozpoczęli
pracę zawodową, wypracowali kapitał, więc zwyczajnie należy im się odpoczynek i świadczenie,
które nie będzie mniejsze od minimalnej emerytury.
Projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej został przygotowany przez NSZZ Solidarność.
Tomasz Kupczyk
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Dąb pamięci posadzony w Puławach

Na terenie puławskich Azotów
został posadzony Pamiątkowy Dąb Lubelskiego Lipca
1980. W pobliżu drzewa, 18
sierpnia br., odsłonięto tablicę
upamiętniającą strajki.
- Zakłady Azotowe Puławy
były jednym z kluczowych ośrodków przemysłowych Lubelszczyzny w 1980 roku. Ten najjaśniejszy, chemiczny i strategiczny
punkt na mapie Polski, w lipcu
1980 roku wypowiedział władzy
posłuszeństwo, więc udział puławskich Azotów w Lubelskim
Lipcu był bardzo znaczny – powiedział Marian Król, przewodni-
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czący
Regionu
ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność, który wraz z Markiem
Wątorskim zastępcą przewodniczącego, w asyście pocztów
sztandarowych Regionu i Oddziału, reprezentował Zarząd
Regionu podczas uroczystości
w Puławach.
- Po 41. latach zrodził się pomysł na twarde upamiętnienie
bohaterów Lubelskiego Lipca
w Puławach. Tutaj nie mieliśmy
namacalnego dowodu upamiętnienia tych bohaterskich pracowników, którzy mieli odwagę
w tamtych latach i zastrajkowali -

mówił na uroczystości przewodniczący komisji międzyzakładowej
NSZZ Solidarność w Grupie Azoty
Puławy, Piotr Śliwa.
W obecności uczestników lipcowych strajków, członków NSZZ
Solidarność, władz związkowych,
samorządowych,
powiatowych
i władz Spółki, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy. Modlitwę za uczestników strajków i poświęcenia Dębu oraz tablicy dokonał ks. kan. Aleksander Zeń.
- Warto w ten sposób utrwalać
pamięć o odwadze pracowników,
którzy wystąpili przeciwko reżimowi
komunistycznemu w Puławach –
podkreślił Sławomir Kamiński przewodniczący Rady Oddziału Puławy
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność.
Wiceprezes Grupy Azoty Puławy, Jacek Janiszek, podkreślił
potrzebę odbudowania pamięci
o puławskich wydarzeniach Lubelskiego Lipca 1980. - Wspólnie
z NSZZ Solidarność odbudowujemy tę pamięć - zaznaczył.
Jak twierdzą historycy, skuteczny protest w lipcu 1980 roku
na Lubelszczyźnie uruchomił
całą lawinę wydarzeń i zmian
ustrojowych w kraju, bez Lubelskiego Lipca nie byłoby sierpnia
na Wybrzeżu.
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Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność podczas swoich obrad
gościła Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, który
odpowiadał na pytania członków Rady dotyczące braku realizacji Porozumienia z 2019 r.,
podwyżek wynagrodzeń nau-

czycieli, przywrócenia art. 88
Karty Nauczyciela, projektu
„Edukacji dla wszystkich” i odpowiedzialności dyscyplinarnej
nauczycieli. Minister zapowiedział przedstawienie nowych
propozycji związanych z pragmatyką
pracy
nauczyciela
w połowie września.

W związku z brakiem propozycji Ministerstwa, dotyczących
systemu wynagradzania nauczycieli, po upływie dwóch miesięcy
od pikiety ostrzegawczej, Rada
podjęła w tj sprawie stanowisko.
Monika Ćwiklińska
rzecznik prasowy
KSOiW NSZZ Solidarność

STANOWISKO
RADY KRAJOWEJ SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA
Z DNIA 25 SIERPNIA 2021 ROKU
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wzywa Rząd RP do realizacji Porozumienia podpisanego z NSZZ „Solidarność” 7 kwietnia 2019 r., które w najważniejszym postulacie dotyczyło zmiany systemu wynagradzania nauczycieli
polegającego na uzależnieniu płac od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Żądamy wdrożenia od stycznia 2022 r. podwyżek wynagrodzeń na poziomie
odzwierciedlającym społeczną rangę zawodu nauczyciela.
Jednocześnie domagamy się respektowania zasady zaufania do państwa
i ochrony praw nabytych poprzez przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela umożliwiającego przechodzenie na emerytury nauczycieli na zasadach obowiązujących przed 2008 rokiem.
Ryszard Proksa
Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ Solidarność
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Urodzona w 1947 roku
w Lublinie.
Od powstania NSZZ Solidarność była aktywną działaczką
związkową,
zaangażowaną
w tworzenie struktur związku
w oświacie. Była członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczącą Komisji Zakładowej w Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie,
gdzie pracowała jako nauczyciel
i wychowawca młodzieży. Jednocześnie była redaktorem pisma
„Solidarność Nauczycielska”.
Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaniechała działalności
w podziemnej Solidarności Nauczycielskiej. W ramach działającej przy Tymczasowym Zarządzie Regionu Komisji Socjalnej
NSZZ Solidarność w latach 1983
-1989 była zaangażowana w organizowanie w okresie wakacji
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin członków Solidarności, w ramach akcji letniej
„Wakacje z Bogiem”. Za organizowanie tej akcji została aresztowana w dniu 23.06.1986 r. Wraz
z innymi osobami związanymi
z prowadzeniem akcji letniej
„Wakacje z Bogiem” objęta była
postępowaniem prokuratorskim.
W 1989 r. została wiceprzewodniczącą Biura ds. Wypoczynku Dzieci i Młodzieży Regionu
Środkowo-Wschodniego Solidar-

Odeszła Anna Stanek

ności. Z powodu swej działalności była inwigilowana, wzywana
na rozmowy ostrzegawcze i zatrzymywana na 48 godzin, zaś
w jej domu przeprowadzano
przeszukania.
W 1992 roku Fundatorka
i jedna z współzałożycieli Funda-

Wyrazy żalu i współczucia

cji „Ruchu Solidarności Rodzin”
w Lublinie.
15 czerwca 2018 r. została odznaczona Krzyżem Wolności
i Solidarności, nadanym postanowieniem Prezydenta RP.
Zmarła 23 sierpnia br.
Red.

Serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie

Rodzinie

ŚP. ANNY STANEK

ŚP. ANNY STANEK

składają
Przewodniczący
oraz związkowcy
z Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
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składają
Koleżanki i Koledzy
z Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania
nr 2 w Lublinie
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