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Drodzy Związkowcy !!!
Skorzystajcie z bezpłatnych eksperckich porad prawnych.
Weźcie udział w ciekawych szkoleniach.
Zachęcajcie innych do wstępowania w szeregi Solidarności.
Razem jesteśmy silniejsi, razem możemy więcej.
Solidarna walka o prawa pracownicze przynosi sukcesy.
Zapraszamy do siedziby lubelskiej Solidarności
na Królewską 3.
Zadzwoń: 81 532 08 11
Napisz: sekretariat.lublin@solidarnosc.org.pl

Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.
św. Jan Paweł II
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Uwaga !!!
20 kwietnia br. mija termin rejestracji protokołów (Regionalnej Komisji
Wyborczej)
z wyboru delegatów na
WZD Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność. Warunkiem zarejestrowania delegata
jest odprowadzanie składek przez jego macierzystą organizację związkową oraz złożenie ankiety osobowej.

Półmaraton Solidarności
- oficjalna koszulka w roku 100-lecia
odzyskania Niepodległości
Już tylko 8 tygodni zostało do
startu 6. PKO Półmaratonu Solidarności. Do końca kwietnia
można skorzystać z okazji i za
jedyne 70 zł zapisać się do
udziału w profesjonalnie przygotowanym biegu. Spektakularne
w nim jest to, że w pakiecie zawodnika dostaniecie super koszulkę z grafiką nawiązującą do
historii związanej z odzyskaniem
niepodległości
pod
hasłem:
„Wszystko zaczęło się w Lublinie”.
Prezentujemy koszulkę z pakietu zawodniczego. W tym roku
biegniemy
bez
rękawów.
2 czerwca będzie naprawdę gorąco. Organizatorzy spodziewają
się, że szósta edycja będzie na
6! Wasze głowy ochraniać będzie atrakcyjny oryginalny komin
-buff. Styl wykonania medalu 6.
PKO Półmaratonu Solidarności
podtrzymuje naszą tradycję. Prezentacja wkrótce. Na trasie zlokalizowane będą 4 punkty odżywiania, w których będzie można
dostać banany, izotoniki i wodę.
Gorąco zapraszamy i czekamy na was. Nie zwlekaj
i zapisz się już dzisiaj!
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Kartka
z kalendarza


W ostatnim czasie odbyły się wybory w organizacjach związkowych
NSZZ Solidarność m.in. w następujących zakładach:





















COLIAN Sp. z o.o. Oddział w Lublinie - Krzysztof Bogusz.
PPHU WOFAM Wojciech Wolski
w Biłgoraju - Dybski Janusz.
Lubelska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy - Leszek Tobiszewski.
Komisja Międzyzakładowa przy
Urzędzie Miasta Kraśnik - Paweł
Woźniak.
KZ Emerytów i Rencistów przy
Zarządzie Oddziału w Puławach Krystyna Knapik.
MPWiK „Wodociągi Puławskie”
Sp. z o.o. w Puławach - Wojciech
Pochwatka.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim - Krzysztof Romanowski.
OM NSZZ „S” Pracowników
Oświaty Gminy Głusk w Wilczopolu Kolonii - Grażyna Bolibok.
KM NSZZ „S” Pracowników
Oświaty Gminy Kurów - Maria
Kruk.
Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie - Krystyna Czubla.
Polski Ogród Sp. z o.o. w Rykach
- Wojciech Olek.
Lubelskie Zakłady Energetyczne
S.A. w Lublinie - Krzysztof Marzec.
Zwycięzcom gratulujemy!
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3 kwietnia 1981 r. ukazał się 1. numer „Tygodnika
Solidarność” – pismo Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. Redagował zespół: Tadeusz Mazowiecki, Bogdan Cywiński, Waldemar Kuczyński, Krzysztof Wyszkowski. Do 13 XII
1981 ukazało się 37 numerów.
7 kwietnia 1981 r. skończyły się manewry Sojuz
’81. Wojska biorące udział w ćwiczeniach na terytorium PRL, NRD, ZSRS i CSRS powróciły do swoich
baz macierzystych.
10 kwietnia 2004 r. zmarł Jacek Kaczmarski, poeta,
bard „Solidarności”.
Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej
ds. Przestrzegania Porozumień Społecznych,
członkowie Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” przedstawili
„Deklarację o celach i charakterze NSZZ RI Solidarność”.
11 kwietnia 1981 r. w Warszawie na dziedzińcu
Uniwersytetu Warszawskiego została wmurowana
tablica upamiętniająca wydarzenia Marca 1968.
W uroczystości wziął udział rektor UW,
prof. Henryk Samsonowicz i delegaci warszawskich
zakładów pracy.

DYLEMATY
JĘZYKOWE
Wziąć czy wziąść?
Jedyną poprawną formą jest forma wziąć, a nie
wziąść. Warto wiedzieć, że w literaturze „wziąść” pojawiało się u Henryka Sienkiewicza i Adama Mickiewicza.
Obaj używali tej właśnie formy.

Cytat tygodnia…
„To nie jest tak, że do polityki idzie się dla pieniędzy.
Polityka nie jest dla bogacenia się.”
Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej,
5 kwietnia br. w Warszawie.
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Z życia Komisji Krajowej

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność oraz Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich podpisali 5 kwietnia porozumienie w sprawie reform na rynku pracy.

Sygnatariusze porozumienia postulują, by rząd jak najszybciej
zajął się wprowadzeniem zmian w życie.

Związkowcy i reprezentanci
pracodawców domagają się przede wszystkim ujednolicenia zasad
podlegania
obowiązkowemu
ubezpieczeniu
emerytalnemu
i rentowemu osób wykonujących
pracę na podstawie umów zlecenia, umów agencyjnych i innych
umów o świadczenie usług.
Szczególnie zwrócono uwagę na
uwzględnienie maksymalnej podstawy naliczenia składek do wysokości 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
Teraz składki w takich umowach nalicza się od najniższego
wynagrodzenia.
Sygnatariusze
porozumienia domagają się też
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zabezpieczenia okresów składkowych dla osób wykonujących
pracę na podstawie umowy
agencyjnej, umowy zlecenia czy
innej umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia,
w okresie od 2009 roku do dnia
wejścia w życie postulowanego
pakietu
zmian
przepisów.
Kolejnym elementem reformy
ma być uwolnienie pracodawców
od ciężaru prowadzenia sporów
dotyczących
odprowadzania
składek na ubezpieczenie społeczne za osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-

prawnych, w takim wymiarze,
w jakim nastąpi naliczenie i zaksięgowanie składek na kontach
tych osób oraz ustawowe zagwarantowanie
zaniechania
działań kontrolnych umów zleceń realizowanych w okresie od
stycznia 2009 roku do dnia wejścia w życie postulowanego pakietu zmian. W ramach reform
miałoby
też
dojść
do
„ubruttowienia”
wynagrodzeń
osób wykonujących pracę na
tzw. umowy śmieciowe, czyli
podniesienia jej o kwotę dodatkowych składek płatnych po
stronie ubezpieczonego, w celu
ochrony jego wynagrodzenia
netto
- Ujednolicenie zasad przyczyni się nie tylko do zwiększenia podstawy naliczania wysokości przyszłej emerytury, ale również uczyni prawo przejrzystym
i równym dla wszystkich uczestników rynku – mówił podczas
podpisywania
porozumienia
Piotr Duda
- To jedno z najważniejszych
porozumień między pracodawcami a związkami zawodowymi
w ciągu ostatnich 25 lat. W nowoczesnej gospodarce dobrze
prosperujący przedsiębiorcy nie
mogą funkcjonować bez dobrze
wynagradzanych pracowników
– podkreślił z kolei Marek Kowalski.
Z dokonanej szacunkowej
oceny skutków ekonomicznych
proponowanych rozwiązań wynika, iż wprowadzenie ich w życie
spowoduje wzrost wpływów do
FUS o ponad 2,7 mld zł, co
oznacza realną poprawę salda
sektora finansów publicznych
o ponad 2 mld zł rocznie.
Źródło: Komisja Krajowa
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Będzie skromniej
Obniżenie pensji senatorskich i poselskich o 20 proc.,
przekazanie nagród przez ministrów na cele społeczne
do Caritasu oraz limity dla włodarzy samorządowych i szefów
Spółek Skarbu Państwa - takie
są założenia zmian, które mają
zostać złożone do laski marszałkowskiej.
Poinformował
o
tym
5
kwietnia
br.
na konferencji prasowej prezes
Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Źródło: wpolityce.pl

1,9 mln
Tyle już wydano kart
dużej rodziny
Była prezydent Korei
Południowej Park Geunhye została skazana na
24 lata więzienia za m.in.:
nadużycie uprawnień konstytucyjnych,
korupcję
i płatną protekcję.

Prezydent RP zawetował
ustawę degradacyjną, która
ponownie trafiła do Sejmu.

W Niemczech przemysł kuleje
Produkcja przemysłowa w Niemczech niespodziewanie spadła
w grudniu aż o 3 proc. w porównaniu z listopadem. To najgorszy
wynik od początku 2009 roku, gdy niemiecka gospodarka przeżywała pierwsze wstrząsy związane z światowym kryzysem.
Źródło: money.pl
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Agenci z Delegatury CBA
w Łodzi zatrzymali kolejne cztery osoby – dwoje biznesmenów
pochodzenia
wietnamskiego,
działających w branży tekstylnej
w Wólce Kosowskiej, prezesa
grupy handlowej z Tarnobrzega
i pośrednika, który przewoził
„brudne” pieniądze. Zatrzymani
usłyszą zarzuty w Prokuraturze
Okręgowej w Łodzi.
Ustalenia śledczych wskazują, że spółki F. i D., prowadzone
przez zatrzymanych 4 kwietnia
biznesmenów
pochodzenia
wietnamskiego wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 mln 400 tys. zł.
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Zapraszamy na Królewską 3 po odbiór
najnowszego numeru.
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