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„Solidarność” złożyła skargę do MOP

Czy w Polsce będzie możliwy legalny
strajk generalny?
„Solidarność” złożyła kolejną
skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przepisy w Polsce
dopuszczają prowadzenie sporów
zbiorowych wyłącznie wobec bezpośredniego pracodawcy, co zdaniem Związku łamie konwencję 87
(wolność związkowa i ochrona praw
związkowych) oraz 151 (ochrona
prawa organizowania się i procedury
określania warunków zatrudnienia
w służbie publicznej).
Główny zarzut skargi dotyczy
ograniczania prawa prowadzenia sporów zbiorowych i ogłoszenia strajku
tylko do pracodawcy w rozumieniu
kodeksu pracy. Zgodnie z ustawą
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, stroną sporu nie mogą być
władze publiczne oraz inne podmioty, będące rzeczywistymi właścicielami, ale zgodnie z kodeksem pracy
formalnie nie będący pracodawcami.
Chodzi głównie o firmy składające
się z wielu podmiotów zależnych,
takich jak np. firmy ponadnarodowe,
holdingi, korporacje, konsorcja itp.
Prowadzi to do tego, że związki zawodowe nie mogą wszczynać sporu
wobec podmiotu rzeczywiście decydującego o kwestiach finansowych
danej grupy zawodowej czy przyznającego uprawnienia takiej grupie.
Inną sprawą jest brak uregulowań
prawnych pozwalających związkom
zawodowym na organizowanie strajków w sprawach gospodarczo-społecznych. Ograniczenie strony sporu

zbiorowego do pracodawcy powoduje, że związki zawodowe nie mogą
wyrazić swojego niezadowolenia np.
wobec rządu, a tym samym proklamować ogólnokrajowego strajku
generalnego. – Wiele krajów Unii
Europejskiej ma takie prawo. Przykładem są chociażby ostatnie strajki
w Belgii organizowane przeciwko
planom podniesienia wieku emerytalnego. A „Solidarność” właśnie
strajkami generalnymi wywalczyła
Polsce wolność. W wolnym kraju
chcemy móc legalnie protestować,
dlatego postanowiliśmy złożyć kolejną skargę – komentuje szef „Solidarności” Piotr Duda.
Polskie ustawodawstwo w żadnej
z ustaw nie posługuje się terminem
„strajk generalny”. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przewiduje jedynie formułę tzw. strajku solidarnościowego, który można przeprowadzić wyłącznie dla poparcia
postulatów tych grup zawodowych,
które nie mają prawa do strajku. Według „S” obowiązujące przepisy pozbawiają prawa do strajku niektórych
pracowników zatrudnionych w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach
oraz prokuraturze, co jest niezgodne
z konwencją MOP.
Jeśli MOP uzna skargę za zasadną
wezwie rząd do zapewnienia właściwej realizacji konwencji w praktyce,
a więc zmiany przepisów.
źródło: solidarnosc.org.pl
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Lublin pamięta! – 33. rocznica wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce
Patrole ZOMO, milicyjne auta na ulicach Lublina, wreszcie rozbicie manifestacji „Solidarności” – tak w Lublinie przypominano
o 33. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Uroczystości rozpoczęło zapalenie zniczy pod Światłem Pamięci Ofiar Komunizmu, które
nieustanie płonie przed siedzibą
„Solidarności” od września br.
Następnie młodzież gimnazjalna
poznawała bliżej historię stanu

żony ze zniczy w hołdzie wszystkim ofiarom stanu wojennego.
– Stan wojenny to była tragedia,
która cofnęła nasz kraj w rozwoju
na dziesiątki lat – wielu ludzi straciło życie, wielu wyjechało, a straty,
jakie spowodował stan wojenny
tak naprawdę
nigdy nie zostały oszacowane – powiedział przewodniczący NSZZ
„Solidarność”
w Lublinie, Marian Król.
Wieczorem,
już
tradycyj-

wojennego podczas gry ulicznej.
Młodzi ludzie wykonali szereg
zadań m.in. rozmawiali z funkcjonariuszem ZOMO czy recytowali
patriotyczny wiersz, by w rezultacie uwolnić, uwięzionego przez
ZOMO-wców, przewodniczącego
Mariana Króla. Najlepsze drużyny otrzymały cenne nagrody
ufundowane przez lubelski IPN,
Fundację Niepodległości oraz
Miasto Lublin.
Na placu Litewskim tradycyjnie
zapłonął biało-czerwony krzyż, uło-

duchowej uczcie. Nie zawiedliśmy się także w tym roku. Młodzi
ludzie, wykonując pieśni patriotyczno-religijne, oddali hołd internowanym i represjonowanym
przez totalitarny system.
Punktem kulminacyjnym uroczystości była wspólna modlitwa
za Ojczyznę oraz w intencji Ofiar
stanu wojennego. W homilii ks.
Tadeusz Pajurek podkreślał, że
patriotyzm, tak ważny w trudnym
dla Polski momencie 1981 r., jest
konieczny także dziś.
Jak co roku uroczystości upamiętniające bolesną rocznicę zakończyły się pod pomnikiem patrona „Solidarności”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Złożono tam kwiaty i odśpiewano hymn narodowy.
Agnieszka Kosierb

nie, odbył się
Koncert Pieśni
Niepokornej.
Z
inicjatywy
Regionalnej
Sekcji Oświaty
i Wychowania
NSZZ „Solidarność” już od kilku lat możemy
uczestniczyć
w prawdziwej
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Straż przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Ks. Jerzy Popiełuszko, zamordowany przez
oprawców z komunistycznego aparatu terroru, został pochowany 3 listopada 1984 r. przy kościele
pw. św. Stanisława Kostki na
warszawskim Żoliborzu. Od tego
dnia grobu polskiego męczennika
strzeże Kościelna Służba Porządkowa „Totus Tuus”. Na początku
stycznia br. zaszczyt pełnienia
służby przy grobie bł. ks. Jerzego,
po raz kolejny, przypadł delegacji
Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”. Przez całą
dobę związkowcy z Lubelszczyzny udzielali zainteresowanym
informacji na temat działalności
duszpasterskiej oraz męczeńskiej
śmierci patrona „Solidarności”
oraz zabezpieczali teren wokół
grobowca.
Kościół pw. św. Stanisława Kostki jest ważnym
miejscem dla każdego związkowca z „Solidarności”. Muzeum bł. ks. Popiełuszki, zlokalizowane
w podziemiach sanktuarium, prezentuje eksponaty

i fotografie dokumentujące jego lata szkolne, służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków
w Bartoszycach oraz gorliwą pracę duszpasterską
wśród robotników na terenie całego kraju. Ogromne wrażenie na
zwiedzających wzbudzają sale
ukazujące męczeńską śmierć patrona „Solidarności” oraz dzień
pogrzebu, który zgromadził wokół
kościoła pw. św. Stanisława Kostki tłumy Polaków.
Straż przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest wyróżnieniem
dla każdego związkowca „Solidarności”. Nasza warta jest świadectwem, że wartości, które głosił
i za które zginął kapelan „Solidarności”, są nadal aktualne. Kolejna
warta honorowa przy grobie ks.
Jerzego przypada 1-2 lutego, dlatego apelujemy do członków Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” o udział w pełnieniu tego zaszczytnego obowiązku.
Marcin Paluch

Peregrynacja relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Program peregrynacji
w Regionie Środkowowschodnim NSZZ „Solidarność”
w miesiącach styczeń-luty 2015
25 stycznia-1 lutego 2015 r. – Hrubieszów
•
•
•
•
•
•

•

25 stycznia 2015 r. , godz. 13:00 – parafia pw.
św. Mikołaja w Hrubieszowie,
26 stycznia 2015 r., godz. 17:30 – Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie,
27 stycznia 2015 r., godz. 17:00 – parafia pw.
Ducha Świętego w Hrubieszowie,
28 stycznia 2015 r., godz. 17:00 – parafia pw.
Matki Bożej Częstochowskiej w Nieledwii,
29 stycznia 2015 r., godz. 17:00 – parafia pw.
Miłosierdzia Bożego w Gozdowie,
30 stycznia 2015 r., godz. 16:00 – parafia
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Moniatyczach,
1 lutego 2015 r., godz. 12:15 – parafia pw.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie.

1-8 lutego 2015 r. – Poniatowa,
parafia pw. Ducha Świętego
• 1 lutego 2015 r. – Msza św. o godz. 18:00,
• 8 lutego 2015 r. – Msza św. o godz. 12:00.
8-15 lutego 2015 r. – Opole Lubelskie,
parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
• 8 lutego 2015 r. – Msza św. o godz. 18:00,
• 15 lutego 2015 r. – Msza św. o godz. 11:00.
15-22 lutego 2015 r. – Lubartów,
parafia pw. św. Anny
• 15 lutego 2015 r. – Msza św. o godz. 15:00
z powitaniem relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki
• 22 lutego 2015 r. – uroczysta Msza św. o godz.
9:00 z przekazaniem relikwii bł. ks. Jerzego
Popiełuszki i symboli Pielgrzymki Ludzi Pracy
do Parczewa
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14 stycznia 2015
•
•

•
•
•

trwają przygotowania kolejnych etapów peregrynacji relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki – od
25 stycznia w Hrubieszowie,
Regionalna Komisja Rewizyjna poinformowała
o wynikach kontroli prowadzonej w listopadzie
i grudniu ubiegłego roku. Przedmiotem kontroli
było wywiązywanie
się organizacji związkowych z obowiązków organizacyjnych
i statystycznych tj.
posiadanie nr NIP
i Regon, przesyłanie
dwa razy w roku ankiety informacyjnej
oraz co kwartał kopii
informacji do pracodawcy o aktualnej
liczbie związkowców.
W efekcie stwierdzono, że najlepiej z obowiązków wywiązują się organizacje na terenie oddziału w Lubartowie.
w dalszym ciągu prowadzony jest program rozwoju związku przy współpracy KK,
przygotowywany jest harmonogram szkoleń na
bieżący rok – organizatorzy oczekują na propozycje szkoleń,
Region Środkowowschodni jest odpowiedzialny
za przygotowanie i oprawę XXXIII Pielgrzymki

•

•

Ludzi Pracy na Jasną Górę. Został opracowany
ramowy program pielgrzymki. Oprócz stałych
pozycji w pielgrzymce, pierwszego dnia odbędzie się seminarium. Trzeba przygotować do
wszystkich nabożeństw rozważania, czytania,
śpiew itd. Chętni proszeni są o zgłaszanie się
do pomocy oraz przekazywanie propozycji hasła pielgrzymkowego.
• centralne
obchody
XXXV rocznicy „Lubelskiego Lipca 1980” odbędą się w pierwszej
połowie lipca br. w Świdniku. Planowane jest uroczyste Walne Zebranie
Delegatów, konferencja
oraz koncert. Głównym
uroczystościom będą towarzyszyły tradycyjnie
obchody w Lokomotywowni w Lublinie – 19
lipca br. Materiały z konferencji zostaną opublikowane.
przyjęto stanowisko, w którym wyrażono poparcie wobec protestujących górników Kompanii
Węglowej. Dyskutowano nad różnymi formami
wsparcia strajkujących.
w PKP Cargo zawiązał się Krajowy Komitet
Protestacyjno-Strajkowy – w zakładzie trwa referendum strajkowe.
Renata Lesicka

STANOWISKO NR 1/XXVII/2015
Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 13 stycznia 2015 r.
ws. poparcia dla strajkujących górników Kompanii Węglowej
Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” popiera protestujących
w obronie miejsc pracy górników Kompanii Węglowej. W pełni solidaryzujemy się z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i wyrażamy gotowość do
wsparcia jego działań.
Jesteśmy oburzeni wdrażanym przez rząd programem, który doprowadzi do likwidacji ważnej dla
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Polski gałęzi gospodarki. Strajkujący górnicy bronią
nie tylko własnych zakładów pracy, ale także walczą
o byt całego regionu. Stabilna sytuacja w górnictwie
to gwarancja zatrudnienia w branżach, nierozerwalnie związanych z przemysłem wydobywczym. To
także bezpieczeństwo energetyczne całego kraju.
Rozumiemy oburzenie górników, którzy otrzymali szereg obietnic – jak się okazało – bez pokrycia,
a przedstawione przez związkowców plany restruk-
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turyzacji i programy naprawcze kopalń zostały,
przez stronę rządową, definitywnie odrzucone.
Oczekujemy również na wyjaśnienia, dotyczące obiecywanych przez premiera Donalda Tuska,
uregulowań w handlu węglem, które miały zahamować niekontrolowany napływ tego surowca
z importu.
Niepokoją nas także trudności z otrzymaniem
koncesji wydobywczej na eksploatację nowego złoża, dotyczące lubelskiej kopalni KWK „Bogdanka”.

Ta sytuacja budzi nasze obawy, czy także lubelska
kopalnia stanie się w przyszłości nierentowna i trzeba będzie ją zlikwidować?
Żądamy od rządu premier Ewy Kopacz porzucenia absurdalnego planu prowadzącego do likwidacji polskiego górnictwa i podjęcia działań w obronie
naszego przemysłu wydobywczego.
Nie będziemy biernie patrzeć, jak niszczona jest
strategiczna dla kraju gałąź przemysłu i zostaje zachwiane bezpieczeństwo setek polskich rodzin.

Porozumienie trudne, ale dobre
Koniec protestu na Śląsku. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy podpisał porozumienie z rządem w sprawie
programu naprawy górnictwa. Żadna kopalnia nie zostanie zlikwidowana.
– Chciałbym podziękować
górnikom, ich rodzinom, mieszkańcom Śląska, za to, że byliście razem, za to, że byliście
z nami. Było warto – powiedział
po podpisaniu porozumienia Dominik Kolorz, przewodniczący
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. – Porozumienie jest trudne, ale dobre. Doprowadziliśmy
do tego, że program polskiego
górnictwa nie jest zagrożeniem
likwidacji jego dużej części.
Jest to trudny program naprawczy. Pewnie nie zdarzy się tak,
że kogoś nie będzie boleć, ale
najważniejsze jest, że utrzymaliśmy przy życiu miejsca pracy
i kopalnie, które miały być skazane na szybką likwidację. Teraz
w rękach ludzi, zarządów spółek
i związków zawodowych jest to,
jak te kopalnie i jak nowa Kompania będzie funkcjonować – dodał Dominik Kolorz.
Uczestnikom akcji protestacyjnych w obronie kopalń oraz
wszystkim tym, którzy wspierali
górnicze protesty podziękował
po zakończeniu rozmów również
Jarosław Grzesik szef górniczej
„Solidarności”. – To jest nasze
wspólne zwycięstwo. Bez tego
wysiłku nie byłoby gwarancji pracy, nie byłoby gwarancji tego, że
w Bytomiu, Zabrzu, Gliwicach,
Brzeszczach i Rudzie Śląskiej

będą funkcjonowały kopalnie,
w których będą pracowali górnicy,
pracownicy przeróbki i pracownicy powierzchni – mówił Jarosław
Grzesik.  
– Uchroniliśmy Kompanię
Węglową przed straszną rzeczą: przed upadłością. To było
możliwe tylko dlatego, że od
początku zarówno jedna, jak
i druga strona wierzyła, że to co
znajdzie się w porozumieniu,
będzie służyło ochronie miejsc
pracy i dobrej przyszłości górnictwa – powiedziała premier
Ewa Kopacz po podpisaniu porozumienia.
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Szefowa rządu podkreśliła,
że podpisane dzisiaj porozumienie, to początek długofalowego
procesu naprawy polskiego górnictwa. – Górnictwo oparte na
zdrowych zasadach ekonomicznych dzisiaj nie tylko zabezpieczy miejsca pracy, ale również
spowoduje, że we wszystkich
polskich domach będzie istniało
przeświadczenie, że oparta na
polskim węglu energetyka również będzie stabilna – podkreśliła Ewa Kopacz.
Przewodniczący
podkreślił,
że przed związkami zawodowymi i rządem stoi jeszcze zadanie
uzgodnienia programu dla całego
górnictwa, bo w trudnej sytuacji
znajdują się zarówno Katowicki
Holding Węglowy, jak i Jastrzębska Spółka Węglowa.
– Najistotniejsze w dzisiejszym porozumieniu, z punktu widzenia przyszłości, jest wreszcie
docelowe połączenie kapitałowe
górnictwa z energetyką. Domagaliśmy się tego od dekady.
W tej chwili ten biznes będzie
biznesem jednym i, mam nadzieję, zabezpieczy interesy energetyczne Polski, a równocześnie zabezpieczy pracowników
i mieszkańców Śląska – podkreślił Dominik Kolorz. Dodał, że  
ważnym elementem porozumienia jest też program dla Śląska.
– To pomysł zbieżny z naszym
projektem kontraktu regionalnego dla Śląska – zaznaczył przewodniczący.
www.solidarnosckatowice.pl
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Polityk zawinił – pracownika powiesili
Zakończyły się negocjacje w sprawie zwolnień grupowych
w ryckim zakładzie spółki Polski Ogród Sp. z o.o., wchodzącej
w skład Hortex Holding S.A.
Trudno te negocjacje nazwać
sukcesem, bo pracę straci około
160 osób. Trzeba jednak podkreślić profesjonalizm strony związkowej. Pracodawca twardo trzymał się swoich warunków, ale
udało się ochronić grupę pracowników, związkowców, którzy najbardziej tego potrzebowali. Trzeba przyznać, że mimo sprzeczności interesów – pracodawca
chciał zwolnić 170 osób i zapłacić
jak najmniejsze odprawy, a związkowcy chcieli wybronić wszystkich pracowników i wywalczyć
godziwe odprawy – obie strony
jednoczyła świadomość, że ich
odpowiedzialność za ten stan
rzeczy jest bardzo ograniczona, a w przypadku pracowników
wręcz żadna. Odpowiedzialni za
zwolnienia są politycy, którzy doprowadzili do embarga eksportu
produktów na rynek rosyjski i nie
potrafili skutecznie zapobiegać
negatywnym skutkom tego embarga. To politycy ponoszą odpowiedzialność za zwolnienie 160
osób w Rykach, dlatego pozwolę

sobie na komentarz w stosunku
do nich.
Pierwszym pismem, jakie napisali i wysłali związkowcy, była prośba do polityków o zorganizowanie

spotkania posłów ziemi lubelskiej,
ministrów skarbu i rolnictwa, marszałka województwa z pracownikami. Moim zdaniem był to logiczny wniosek, bo skoro to politycy są
odpowiedzialni w taki czy inny sposób za kłopoty, to oni powinni się
najbardziej poczuwać do działania
i pomocy. Jakież było zdziwienie
związkowców, gdy na tę prośbę
nie było żadnej (!) reakcji. Politycy

naszego regionu nawet nie wykonali telefonu z zapytaniem, czy
mogą w czymkolwiek pomóc. Nie
skontaktował się NIKT, słownie
NIKT, z żadnej opcji politycznej!
Z wyjątkiem jednego przypadku,
gdy polityk zaproponował sprowadzenie jednej ze stacji telewizyjnych, ale nalegał, żeby wszyscy byli
poinformowani, czyja to zasługa.
Sam nie wiem, co w takiej sytuacji napisać. To znaczy wiem, co
chciałbym napisać, ale nikt tego
do druku nie puści. Nawet przy
całej przychylności Pana Przewodniczącego Mariana Króla i redaktorów biuletynu. Skoro polityków nie jest w stanie poruszyć los
160 zwalnianych pracowników,
to co jest w stanie ich poruszyć?
Skoro nie mają czasu, by zajmować się sprawami zwykłych ludzi,
to czym się zajmują? Napiszę brutalnie: nie mają czasu, by chronić
ludzi i bronić ich praw, bo zajęci są
ochroną swojego koryta. Mam nadzieję, że związkowcy przypomną
sobie mój tekst jesienią podczas
wyborów i postawią na ludzi naprawdę zainteresowanych sprawami zwykłych osób, a nie koktajl
TKM i BMW.
Sławomir Kamiński

Z K O M I S J I KRAJOWEJ

Depresja pracownika uzależniona od relacji z szefem!
Brak poczucia bezpieczeństwa
ekonomicznego, brak nadziei na
znalezienie stabilnej pracy, niewymagającej poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów, dającej satysfakcję zawodową, gwarantującej
cotygodniowy wypoczynek, brak
nadziei na wystarczające zabezpieczenie emerytalne, kłopoty ze spłatą
zaciągniętych kredytów – te czynniki powodują poczucie lęku, które
często przeradza się w depresję.
Według szacunków na zaburzenia depresyjne cierpi już ok. 1,5
mln Polaków. Coraz większą grupę
wśród nich stanowią młodzi.

Str. 6

Nieradzenie sobie z życiem i pracą,
brak pewności siebie jako pracownika,
świadomość dokonania złych wyborów, związanych także z zawodem
i pracą, poczucie niedopasowania zawodu do rynku pracy – to wywołuje
wśród młodych największe lęki i przeradza się w zaburzenia depresyjne.
Dużą rolę odgrywa również atmosfera w pracy. Według duńskich uczonych najwięcej zależy od naszego szefa. To, co wpływa na złe samopoczucie pracownika, to przede wszystkim
nieuczciwy, źle traktujący pracownika
kierownik, nieuczciwe warunki pracy,
a nie praca jako taka. Nawet praca bar-

dzo wymagająca i teoretycznie stresująca nie odgrywa takiego znaczenia
jak relacje między szefem a pracownikiem i stworzone warunki pracy.
Wśród osób cierpiących na depresję 40-80 proc. ma myśli samobójcze, 20-60 proc. z nich podejmuje
takie próby, a 15 proc. chorych skutecznie odbiera sobie życie.
Według danych z 2013 r. każdego dnia 16 Polaków popełnia samobójstwo. Jak wynika ze statystyk
Komendy Głównej Policji w 2013r.
odebrało sobie życie 6097 osób,
a rok wcześniej – 4177.
www.solidarnosc.org.pl
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Co nowego w prawie?

Harmonogram szkoleń
podstawowych dla działaczy
związkowych

Minimalne wynagrodzenie
Dla zarabiających najniższą krajową najważniejsza jest informacja o zmianie jej wysokości.
W porównaniu z rokiem ubiegłym pensja minimalna
wzrosła o 70 zł i wynosi od 1 stycznia br. 1750 zł
brutto. W związku z tym wzrosną wysokości świadczeń zależnych od minimalnego wynagrodzenia
– wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika
zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących
pracownika (zwolnienia grupowe), minimalne odszkodowanie od mobbingującego pracodawcy, dodatek za pracę w nocnej porze oraz kwota wolna od
potrąceń z wynagrodzenia.
Badania lekarskie
Od 1 kwietnia 2015 r. zmiana pracodawcy
nie będzie oznaczała konieczności wykonania
wstępnych badań lekarskich. Nowemu pracodawcy wystarczy przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie z ostatniego miejsca pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia na
określonym stanowisku. Badania będzie można
pominąć pod warunkiem, że stanowisko oraz warunki pracy w nowej firmie będą podobne do tego
z poprzedniej. Nie może również upłynąć więcej
niż 30 dni od momentu wygaśnięcia poprzedniej
umowy.
Do podjęcia pracy w warunkach szczególnych
badania lekarskie są nadal obowiązkowe.
Składka od członków rad nadzorczych
Od 1 stycznia br. członkowie rad nadzorczych,
otrzymujący z tego tytułu wynagrodzenie, obowiązkowo będą objęci ubezpieczeniem emerytalnym
i rentowym, przez cały okres pełnienia tej funkcji.
Umowy terminowe
Maksymalny czas zatrudnienia na terminowe
umowy o pracę będzie wynosił 33 miesiące, jednocześnie pracodawca będzie mógł zatrudnić tę samą
osobę na maksymalnie 3 umowy na czas określony.
Przekroczenie tych warunków będzie jednoznaczne z zamianą formy zatrudnienia na pracę na czas
nieokreślony.
Nowelizacja wprowadzi również zmiany
w okresie wypowiedzenia. Dla zatrudnionego
mniej niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia będzie
wynosił 2 tygodnie. Po przepracowaniu 6 miesięcy
okres wypowiedzenia zwiększy się do 1 miesiąca.
3-miesięczny okres wypowiedzenia przysługuje po
przepracowaniu przynajmniej 3 lat u danego pracodawcy.
oprac. Renata Lesicka
źródło: serwisy.gazetaprawna.pl,
kadry.abc.com.pl, ksiegowosc.infor.pl

•
•
•
•
•
•

29 stycznia 2015 r. – godz. 9:00 – Puławy
5 lutego 2015 r. – godz. 9:00 – Lublin
18 lutego 2015 r. – godz. 9:00 – Zamość
19 lutego 2015 r. – godz. 9:00 – Lublin
26 lutego 2015 r. – godz.9:00 – Hrubieszów
12 marca 2015 r. – godz. 9:00 – Tomaszów
lubelski
• 19 marca 2015 r. – godz. 9:00 – Biłgoraj
• 26 marca 2015 r. – godz. 9:00 – Lublin
• 9 kwietnia 2015 r. – godz. 9:00 – Lublin
Zgłoszenia na szkolenia oraz szczegółowe informacje pod nr tel. 81 532 08 11 wew. 20.

Najniższa pensja zasadnicza
niższa niż płaca minimalna
Od stycznia płaca minimalna wynosi 1750 zł. „Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że w poprzednich latach,
kiedy wzrastało wynagrodzenie minimalne, niektóre samorządy nie podwyższały wynagrodzenia zasadniczego,
jeśli brakującą kwotę mogły uzupełnić np. dodatkiem
stażowym czy stałą premią.
Gazeta przytacza przykład Leszna, gdzie związkowcy walczą o to, by wynagrodzenie zasadnicze nie było
niższe od płacy minimalnej. Poparł ich prezydent miasta,
który wystąpił do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazując, że obniżanie pensji tylko dlatego, że pracownik ma wypracowany dodatek stażowy, jest krzywdzące. Resort nie widzi jednak konieczności zmian.
Tymczasem Państwowa Inspekcja Pracy jednoznacznie
potwierdziła, że można takie działania podejmować.  
Zdania ekspertów w kwestii pomniejszania pensji minimalnej o ten dodatek są podzielone. Niektórzy twierdzą, że pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie
nie mniejsze niż minimalne. W przypadku, gdy poza
pensją zasadniczą jest uprawniony do dodatków, premii
lub innych składników, to dopiero ich suma powinna odpowiadać wynagrodzeniu minimalnemu.
Innego zdania jest dr Stefan Płażek z Katedry Prawa
Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który twierdzi, że wynagrodzenie zasadnicze osób
na stanowiskach administracyjnych, w tym sprzątaczek,
powinno odpowiadać płacy minimalnej. W efekcie osoby z dodatkiem stażowym, który ekstra gwarantuje im
ustawa, powinny zarabiać więcej.
Ekspert twierdzi, że samorządy nadal będą w ten sposób szukać oszczędności na niektórych stanowiskach,
dopóki rząd nie wprowadzi zasady, iż najniższa pensja
zasadnicza odpowiada płacy minimalnej.
www.solidarnosc.org.pl
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Fundacja „Ruch Solidarności Rodzin”
posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego,
potwierdzony przez Sąd Rejonowy w Lublinie,
nr KRS: 0000088689
Głównym przesłaniem Fundacji jest poprawa warunków życia oraz stwarzanie możliwości rozwoju polskim rodzinom. Funkcjonujemy również w sferze kulturalno-historycznej i edukacyjnej, co pozwala   na
propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie działania Fundacji na rzecz osób
potrzebujących mają ścisły związek z ideą podstawowej międzyludzkiej solidarności.
     Podaruj nam

podatku dochodowego lub dowolną kwotę pieniędzy na konto:

Bank PEKAO SA III O/Lublin 88 1240 2382 1111 0000 3895 8209
Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
20-109 Lublin, ul. Królewska 3
tel. 81/53-208-11 wew. 31 lub 26
www.fundacjaruchusolidarnoscirodzin.pl,  e-mail: fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Dzięki Wam możemy pomagać potrzebującym

Serdeczne wyrazy żalu i współczucia
Rodzinie zmarłego
MARKA MATUSZEWSKIEGO
składają

W każdą środę o godz. 14:30,
na stronie www.lublin.com.pl,
półgodzinny program na żywo
prowadzony przez NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący i Zarząd Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.
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