G

łos związkowca
Numer 6/2016

Solidarność
do senatorów:
oddajcie PIP
8 mln zł
„Solidarność” sprzeciwia się ograniczeniu finansowania Państwowej Inspekcji Pracy o kwotę blisko 8 mln zł,
którą przewiduje najnowszy projekt
ustawy budżetowej na rok 2016.
W piśmie skierowanym do marszałka
Senatu, Związek wnosi o uwzględnienie swoich uwag i zastrzeżeń w pracach Senatu nad tą ustawą.
– 22 lutego wejdzie w życie zmieniona ustawa Kodeks Pracy, która nakłada na PIP dodatkowe obowiązki –
czytamy w stanowisku Prezydium KK.
Zauważono również, że na etapie
konsultacji społecznych znajduje się
projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o PIP,
rozszerzającej jej obowiązki i uprawnienia. Celem tych zmian jest przeciwdziałanie patologiom rynku pracy, dlatego PIP wymaga wzmocnienia.
– Zwiększanie, z jednej strony, zadań i uprawnień Inspekcji, przy jednoczesnym zmniejszaniu środków finansowych na jej działanie, tworzy wrażenie realnego braku woli walki z nadużyciami i patologią na rynku pracy –
czytamy w stanowisku.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
„S” apeluje do senatorów o wprowadzenie poprawki przywracającej w budżecie PIP kwotę 7.995 tys. zł, zmniejszoną w rządowym projekcie budżetu
na rok 2016.
www.solidarnosc.org.pl
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Piotr Duda do premier Szydło
o braku konsultacji
społecznych
Krytyczny list w sprawie braku konsultacji nad projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej skierował do premier Beaty Szydło przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Piotr Duda. Po interwencji, projekt został przesłany do RDS, z prośbą
o wyrażenie opinii w trybie pilnym.
Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan
skierowali list otwarty do premier Beaty Szydło i do parlamentu,
w którym przekonują, że skutkiem wejścia w życie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będzie upadek setek małych
przedsiębiorców i utrata pracy przez ponad 23 tys. osób.

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Piotr Duda
zwrócił się także w tej sprawie do premier Szydło. Wysłał list,
w którym skrytykował m.in. to, że projekt jest rozpatrywany
w trybie odrębnym, czyli bez szerszych konsultacji. "Taki tryb
procedowania przeczy zapewnieniom Pani Premier o woli prowadzenia rzetelnego dialogu ze wszystkimi partnerami społecznymi" – napisał Duda.
"Z niepokojem odbieram sygnały naruszenia zasad prowadzenia dialogu społecznego, w tym naruszenie przepisów o konsultowaniu projektów aktów prawnych przez rząd" – dodał przewodniczący, który zwraca uwagę także na to, że konsultacje ws. postr. 1

Oświatowa „Solidarność”
rozmawiała z minister edukacji
Zmiany, jakie planujemy
w oświacie, nie mogą odbyć się
kosztem nauczycieli  mówiła
minister edukacji, Anna Zalewska, na spotkaniu z Radą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Krynicy.
Minister Zalewska zapewniła, że
zrobi wszystko, aby w 2017 r.
znalazły się środki na podniesienie wynagrodzenia nauczycieli.
Robocza wizyta na Radzie
KSOiW NSZZ „Solidarność” praktycznie rozpoczęła cykl spotkań
konsultacyjnych pod hasłem „Jak
zmienić system edukacji w Polsce”. Mają one potrwać do końca
czerwca br. Oprócz spotkań na
szczeblu centralnym ze związkami
zawodowymi, korporacjami samorządowymi i przedstawicielami rodziców (Kongres Rad Rodziców),

Piotr Duda
do premier Szydło
o braku
konsultacji
społecznych
Dokończenie ze str. 1

datku obrotowego, na które powołuje się rząd, nie dotyczyły organizacji wymienionych w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Duda zaapelował też do premier Szydło o pracę nad ustawą
w normalnym trybie.
Po interwencji przewodniczącego RDS, projekt trafił do partnerów społecznych, z prośbą
o przedstawienie opinii w trybie
pilnym. Rada podejmie stanowisko
na posiedzeniu plenarnym RDS 18
lutego br.
www.solidarnosc.org.pl
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w 16 województwach odbędą się
konsultacje poświęcone poszczególnym obszarom edukacji. Ponadto w kwietniu 2016 r. kuratorzy
oświaty zorganizują spotkania

kształcenia ogólnego pracować
będzie 1840 ekspertów „Dobrej
Zmiany”, powołanych przez MEN.
Najlepsze wyniki prac zostaną nagrodzone, wyróżnieni zostaną na
stałe wpisani na listę ekspertów
MEN. Podsumowań i wniosków
należy spodziewać się w lipcu br.
Rada KSOiW poruszyła temat
podwyżek płac nauczycieli, pra-

z nauczycielami i dyrektorami
w sprawie odbiurokratyzowania
pracy szkół. W czerwcu br., z inicjatywy wicepremiera Morawieckiego, odbędzie się konferencja na
temat szkolnictwa zawodowego.
Podsumowanie konsultacji nastąpi
podczas tzw. stolików prezydenckich w Kancelarii Prezydenta RP.
Równolegle nad opracowaniem
nowej podstawy programowej

cowników administracji i obsługi
szkół oraz placówek oświatowych. Pani minister zadeklarowała, że będzie zabiegać o środki finansowe na podwyżki
w oświacie w 2017 r.
Więcej informacji na temat
spotkania na stronie KSOiW
NSZZ „Solidarność”.
Red.
Foto: Tygodnik Solidarność

Czy wiesz, że ...
W nocy z 9 na 10 lutego 1940 r.
władze sowieckie dokonały pierwszej masowej deportacji obywateli
polskich z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. Po zakończeniu
kampanii 1939 r. ponad 52 procent
terytorium Polski znalazło się pod
okupacją sowiecką. Od pierwszych
dni swojego panowania organy
NKWD rozpoczęły metodyczne
wyniszczanie ludności polskiej.
Blisko 141 tys. polskich obywateli, w lutym 1940 r., wywie-

ziono wagonami towarowymi do
specjalnych osiedli, znajdujących
się w Kraju Krasnojarskim,
w Autonomicznej Republice Komi
oraz w obwodach: archangielskim, swierdłowskim, irkuckim
i mołotowskim.
Według dokumentacji NKWD,
w latach 1940-1941, deportowano
w głąb Związku Sowieckiego ponad 327 tys. obywateli II Rzeczypospolitej.
oprac. Marcin Paluch
str. 2

Rada Dialogu Społecznego w Lublinie działa!
Pod koniec stycznia br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Lublinie. Zasiadają w niej przedstawiciele pracodawców, pracowników, rządu
i samorządu. Rada zastąpiła Wojewódzką Komisję Dialogu
Społecznego.
Zgodnie z ustawą tworzenie
oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa.
Tak
więc
o utworzeniu WRDS
postanawia
Marszałek Województwa.
Rada ma za zadanie ułatwić dialog pomiędzy samorządowcami,
których reprezentuje marszałek, rządem,
którego
przedstawicielem jest wojewoda,
pracownikami, zrzeszonymi
w związkach zawodowych i pracodawcami. Ponadto ma dbać

o rozwój regionu i opiniować najważniejsze dokumenty m.in. strategię województwa.
Na pierwszym posiedzeniu
powołano Prezydium Rady, któ-

rego przewodniczącą na ten rok
została W iesława Janczak
z OPZZ. Ponadto rada pozytywnie zaopiniowała Regionalny

Plan Działań na rzecz zatrudnienia w 2016 r.
W najbliższym czasie członkowie WRDS chcą pochylić się nad
problemami ochrony zdrowia
w naszym województwie, a także
nad kwestią finansowania kształcenia zawodowego.
Wszystkie problemy, które wymagają konsultacji na forum rady
można zgłaszać do Prezydium
ZR, a przedstawiciele NSZZ
„Solidarność” (Marian Król,
Marek Chmielewski, Adam
Partyka) przekażą je pod
obrady.
Jak podkreśla przewodniczący
lubelskiej
„Solidarności”, Marian
Król, jest nadzieja, że
wreszcie w Polsce powrócimy do prawdziwego, rzetelnego dialogu społecznego, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.
Agnieszka Kosierb

Giełda skarbów w Lublinie
Miłośników minerałów, wielbicielki oryginalnej biżuterii oraz
panów, chcących sprawić miłą
niespodziankę swoim paniom,
zapraszamy na pierwsze w tym
roku, targi biżuterii i upominków
„Klejnot dla Ewy”. Tradycyjnie
swoje podwoje wystawcom
udostępnia Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego, przy ul. Akademickiej 15.
Eksponaty można obejrzeć
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w ostatni weekend lutego br. – w sobotę (27)
w godz. 10.00-18.00, a w niedzielę (28),
w godz. 10.00-17.00.
Na pewno każdy znajdzie coś wyjątkowego dla
siebie lub dla bliskiej osoby. Naprawdę warto zapoznać się z wyrobami artystów plastyków, pięknymi okazami jubilerskimi i obejrzeć prawdziwe
skarby kolekcjonerów minerałów.
Organizatorem targów jest firma GeoLab, która
od lat przygotowuje wystawy minerałów, skamieniałości i biżuterii.
Red., zdj. facebook
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XXIV Bieg Solidarności
„Lubelski Lipiec 1980”
Zaczęły się już przygotowania do kolejnej
edycji Biegu Solidarności. W tym roku wszystkich
chętnych zapraszamy na start 4 czerwca.
Przypominamy, że Bieg składa się z dwóch
imprez sportowych.

Fundacja
„Ruchu Solidarności Rodzin”
21-109 Lublin, ul. Królewska 3
tel. 81/53 208 11 wew. 26,
fax. 81/53 233 01
e-mail:
fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Bardziej doświadczonych biegaczy zachęcamy do
wzięcia udziału w 4. PKO Półmaratonie
Solidarności. Ponad 21-kilometrowa trasa wiedzie od
Świdnika do Lublina. Zapisy już trwają! Do 27 maja
2016 r. zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem
portalu internetowego www.datasport.pl lub za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który
dostępny jest na stronie internetowej
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl. Od 30 maja
2016 r. zarejestrować się można osobiście w biurze
zawodów. Do końca marca wpisowe jedynie 50 zł.
Więcej
informacji
na
stronie
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl i na naszym profilu
na Facebooku.
W ramach biegu ulicami Lublina VIP-y
oraz młodzież i dzieci z Lubelszczyzny
wystartują na 2-kilometrową trasę
z ul. Królewskiej. Meta będzie przy
stadionie MOSiR Lublin,
al. Zygmuntowskie 5. Dla
najmłodszych przewidziano
Bieg Krasnali (150-300 m) oraz
Bieg Młodzików (350 m) na
płycie stadionu MOSiR.
W szystkich, którzy zechcą
rywalizować na ulicach Lublina zapraszamy do
biura zawodów od 4 do 31 maja 2016 r. Mile
widziane zgłoszenia grupowe ze szkół i uczelni!
Więcej
informacji
na
stronie
www.solidarnosc.org.pl/lublin w zakładce Bieg
Solidarności.

Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000088689
Konto:
Bank Pekao SA III O/Lublin
88 1240 2382 1111 0000 3895 8209

To tylko

1%
a tyle dobrego można uczynić
Zadbaj, aby Twoje podatki
zostały należycie wykorzystane!

Ty decydujesz!
Więcej informacji:
http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html
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