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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 6/2017  

       08.02.2017 

Zgodnie z zapowiedzią ruszy-

ła wspólna akcja Tygodnika Soli-

darność, Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy, której celem jest 

wyegzekwowanie stosowania 

minimalnej stawki godzinowej 

przy umowach zleceniach. 

Jeśli wynagrodzenie będzie 

niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę 

należy wypełnić formularz zgłosze-

niowy, a my przekażemy właści-

wemu oddziałowi PIP informację  

o nieprawidłowościach. Ten, na 

podstawie zgłoszenia, dokona 

Nie dostajesz 13 zł za godzinę?  

Wypełnij formularz zgłoszeniowy! 

kontroli. Jeśli inspektor PIP w ra-

mach kontroli potwierdzi zarzuty, 

może nałożyć mandat lub skiero-

wać wniosek do sądu. W skraj-

nych przypadkach grzywna może 

wynieść nawet do 30 tys. zł.  

– Minimalna stawka godzinowa 

to wielki sukces „Solidarności” – 

mówi Piotra Duda, przewodniczą-

cy KK NSZZ "S" – Jest realizacją 

jednego z punktów naszej umowy 

programowej z ówczesnym kan-

dydatem na prezydenta Andrze-

jem Dudą. Dzisiaj czas na prak-

tyczną realizację tego postulatu.  

Administratorem danych jest 

Komisja Krajowa, która zapew-

nia zgłaszającym anonimo-

wość, oraz że wszystkie infor-

mację zawarte w formularzu 

będą wykorzystywane zgodnie 

z ustawą o ochronie danych 

osobowych i wyłącznie na po-

trzeby akcji „13 zł... i nie kombi-

nuj!”.  

Formularz zgłoszeniowy do-

stępny na stronach internetowych: 

www.solidarnosc.org.pl lub 

www.solidarnosc.org.pl/lublin 

www.tysol.pl 
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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 

 

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  


