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Nowe Organizacje Związkowe
w Regionie Środkowo-Wschodnim
NSZZ „Solidarność”
W kwietniu powstały cztery nowe Organizacje Związkowe. Nowym związkowcom
życzymy sukcesów oraz wytrwałości w walce o godność
i prawa człowieka.
Powstały następujące organizacje:
Organizacja Oddziałowa
MOZ NSZZ „Solidarność”
Carrefour Polska. Przewodniczącym został Pan Kamil
Wcisło.
Organizacja
Zakładowa
NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim
Inspektoracie
Ochrony Środowiska w Lublinie. Przewodniczącą została
Pani Janina Daciuk.
Agencja Rezerw Materiałowych w Niemcach. Przewodniczącym został Pan Robert Włodarczyk.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Przewodniczącym został Pan
Krzysztof Górecki.

DYLEMATY JĘZYKOWE

Z wyjątkiem czy za wyjątkiem?
Wyrażenie za wyjątkiem jest błędem językowym (prof. Klemensiewicz traktuje je jako
półrusycyzm). Przyimek 'za' w połączeniu
z rzeczownikiem w funkcji narzędnika oznacza coś z tyłu (za
drzwiami) czy następstwo czegoś (jeden za drugim).

„Zauważyłem, że wszyscy którzy popierają aborcję zdążyli się już urodzić”.
Ronald Reagan
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Z życia Komisji Krajowej

Dialog wokół Filaru praw socjalnych
Solidarność wspólnie z CPS Dialog organizuje seminarium na temat najważniejszej unijnej inicjatywy dotyczącej
społecznego wymiaru integracji europejskiej.
Seminarium odbędzie się 8 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie, ul. Limanowskiego 23. Wśród prelegentów i dyskutantów będą przedstawiciele świata nauki, europejscy
i krajowi eksperci związkowi a także reprezentanci organizacji partnerów społecznych. Przypomnijmy, że europejski
Filar praw socjalnych przyjęty uroczyście 17 listopada 2017 r. na szczycie Unii Europejskiej
w Goeteborgu stanowi „mapę drogową” dojścia do równowagi między dominującymi wciąż w procesie integracji działaniami ekonomicznymi, a spychanymi na margines działaniami z obszaru socjalnego. Zawiera on szereg zaleceń,
których realizacja mogłaby się przyczynić do podniesienia jakości życia i pracy obywateli UE.
Bliższymi informacjami na temat seminarium służy Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK
(b.surdykowska@solidarnosc.org.pl), natomiast zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać u pani Agnieszki Składanowskiej z CPS Dialog (a.skladanowska@cpsdialog.gov.pl). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Dialog wokół europejskiego filaru praw socjalnych
Ramowy program
10.30 - 11.00 - rejestracja
11.00 Przywitanie uczestników – Bogdan Kubiak, Zastępca Przewodniczącego KK NSZZ
Solidarność, Iwona Zakrzewska, dyrektor CPS „Dialog”
11.15 - Wprowadzenie do tematyki seminarium – Barbara Surdykowska (NSZZ Solidarność)
11. 30 - Panel ogólny- prowadzi Barbara Surdykowska (NSZZ Solidarność)
·
Rola Filaru w procesie integracji społecznej UE - dr Marta Otto/dr Izabela Florczak
(Uniwersytet Łódzki)
·
Partnerzy
społeczni:
aktorzy
czy
statyści?
–
dr
hab.
Joanna
Unterschuetz (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)
·
Nadzieje i obawy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych związane z Filarem– Józef
Niemiec, specjalny doradca Sekretarza Generalnego EKZZ
·
Standardy Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej jako źródło inspiracji dla regulacji
Europejskiego filaru praw socjalnych – dr Marcin Wujczyk (Uniwersytet Jagielloński)
13.00 - Przerwa
13.20 - Panel partnerów społecznych– prowadzi Sławomir Adamczyk (NSZZ Solidarność)
·
Wystąpienia przedstawicieli NSZZ Solidarność, OPZZ, Konfederacji Lewiatan, ZRP
·
komentarz strony rządowej (tbc)
14.20- Panel szczegółowy – prowadzi Mateusz Szymański (NSZZ Solidarność)
·
Trzy wybrane zagadnienie Europejskiego filaru praw socjalnych
o mgr Marta Goroszkiewicz (UW) pkt 4 Filaru, Aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia
o dr Anna Reda Ciszewska (UKSW), pkt 5 Filaru, Bezpieczne i elastyczne zatrudnienie
o dr hab. Ryszard Szarfenberg (UW), pkt 14 Filaru, Dochód minimalny
·
Dyskusja
15.30- Podsumowanie i zakończenie

Cytat tygodnia…
„Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem
dreptał po ziemi". - bł. ks. Jerzy Popiełuszko
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Służyć Polsce
Posłowie przegłosowali ustawę dotyczącą obniżeniu poselskich i senatorskich uposażeń
o 20 procent. 240 parlamentarzystów było za, 5 wstrzymało
się od głosu, a 2 było przeciw.
213 posłów z izby niższej nie
wzięło udziału w głosowaniu –
cały klub PO, Nowoczesnej oraz
PSL-UED.
Źródło: pch24.pl

Specustawa
Sejm przyjął specustawę, dzięki
której będzie można rozpocząć
budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Źródło: tysol.pl

4271,51
Tyle wyniosło przeciętne
miesięczne wynagrodzenie
brutto w gospodarce narodowej w 2017 roku.

Pogrzeb Alfiego Evansa
Pogrzeb małego Alfiego
Evansa odbędzie się 15 maja
br. w Liverpoolu. Uroczystość
będzie miała charakter rodzinny, jednak będzie możliwość
pożegnania „małego wojownika”, ustawiając się wzdłuż ulicy,
którą przejdzie kondukt pogrzebowy.
Źródło: pch24.pl

Wydział Zamiejscowy CBA
w Bydgoszczy prowadzi śledztwo dotyczące wyłudzania, na
podstawie fikcyjnych faktur, pieniędzy z Urzędu Miasta Inowrocław. W proceder trwający w latach 2015-2017 byli zaangażowani pracownicy Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej urzędu i prywatni przedsiębiorcy.
Ustalono, że w proceder było
zaangażowanych kilku przedsiębiorców z terenu Inowrocławia
i okolic. Na prośbę urzędników
wystawiali poświadczające nieprawdę
faktury.
Pieniędzmi
przedsiębiorcy
dzielili
się
z urzędnikami. Pojedyncze faktury opiewały na kwoty do kilkunastu tysięcy złotych. Kwota wyłudzenia, wstępnie szacowana na
50 tys. zł, w miarę postępów
śledztwa CBA, stale rośnie dziś już przekracza sumę 150
tys. zł.

Zabójstwo Ziętary
Mirosław R. i Dariusz L zostali
oskarżeni o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie poznańskiego
dziennikarza Jarosława Ziętary.
Grozi im kara od 8 lat więzienia
do dożywotniego pozbawienia
wolności.
Źródło: pk.gov.pl
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Zapraszamy na Królewską 3
po odbiór majowego numeru.
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„Solidarność to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, niesione
we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie,
bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności”.
/św. Jan Paweł II/
STATUT NSZZ Solidarność (wybrane fragmenty)
Preambuła
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powołany w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy
Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki
chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.
ROZDZIAŁ I STATUTU
§4
Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.
************
Po co związek ?
Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, uczciwsze traktowanie,
czy korzystne układy zbiorowe pracy.
Pracodawcy będą słuchać pracowników, jeśli będziemy mówić jednym głosem.
Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.
Dlaczego warto należeć do Związku?

Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy,
Głos związkowca 19/2018

str. 7



Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac
i lepszych warunków pracy,
Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy,
Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów,
Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.





Dzisiaj NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Dzięki temu, że jesteśmy zorganizowani
na zasadzie terytorialno-branżowej, jesteśmy w całej Polsce. Nasze struktury terytorialne to: organizacje
zakładowe, międzyzakładowe i regiony a struktury branżowe to: krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.
Wiele zależy od Ciebie.

NSZZ „Solidarność” jest najlepszym głosem ludzi pracy, od Ciebie zależy czy ten głos będzie silniejszy.

Kartka
z kalendarza


12 maja 1981 r. zarejestrowany został Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, pierwszy w historii Polski związek zawodowy rolników.



14 maja 1983 r. zmarł, skatowany przez milicjantów, 18-letni Grzegorz Przemyk. Wcześniej została
pobita
przez esbeków jego matka
Barbara Sadowska, poetka
zaangażowana
w obronę praw człowieka.



13 maja 1981 r. podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie Jan Paweł II
został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę.

Samochód w którym został postrzelony papież.
Fot. wikipedia
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Głos związkowca. e-Tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
Wydaje: Biuro Informacyjne Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 53-208-11
e-mail: biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/lublin.
Redakcja: Agnieszka Kosierb, Renata Lesicka, Tomasz Kupczyk, Mateusz Bednarek
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów.
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