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Podpisana umowa programowa
między Solidarnością a Prezydentem RP

w Warszawie
We wtorek 5 maja wPikieta
siedzibie
Solidarności w Warszawie doszło do podpisania umowy programowej między przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność a prezydentem Andrzejem Dudą. Komisja Krajowa udzieliła poparcia Andrzejowi Dudzie
w wyborach prezydenckich.

Wśród punktów zapisanych
w umowie programowej są: utrzymanie wsparcia dla rodzin, ochrona miejsca pracy, wprowadzenie
Dodatku
Solidarnościowego,
wsparcie ochrony zdrowia w ramach systemu publicznej służby
zdrowia, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wzmocnienie dialogu społecznego, kontynuacja reformy systemu emerytalnego, stanie na straży ochronnej funkcji prawa pracy.
- Prezydent RP Andrzej Duda
ubiegający się o ponowny wybór
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oświadcza, że w przypadku wygrania wyborów i objęcia urzędu
Prezydenta RP na drugą kadencję,
będzie
realizował
swój program
przedstawiony w trakcie
kampanii wyborczej Obronimy Polskę
Plus gwarantujący utrzymanie programów społeczLublin

nych i sprawiedliwy rozwój państwa, a opierający się na takich
filarach jak: wsparcie dla rodzin,
utrzymanie miejsc pracy, solidarność społeczna, zrównoważony
rozwój, bezpieczeństwo i dialog głosi
umowa
programowa.
W imieniu Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność przewodniczący Piotr Duda oświadcza, że
treść
programu
wyborczego
urzędującego Prezydenta RP jest
zbieżna z celami programowymi
NSZZ Solidarność zawartymi
w Statucie Związku oraz w dokumentach programowych przyjętych przez NSZZ Solidarność.
Deklaruje także, iż zwróci się
o poparcie tej kandydatury do
członków i sympatyków NSZZ
Solidarność, oraz wszystkich
obywateli posiadających prawo
wybierania Prezydenta RP a podzielających wspólne wartości
Solidarności.
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Oświatowa Solidarność powstrzymała
niekorzystne zmiany w Karcie Nauczyciela
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność skutecznie zablokowała nowelizację
art. 50 Karty Nauczyciela wprowadzających działania osłonowe
w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344). Swoją opinię przekazała wszystkim zainteresowanym stronom. Sejm odrzucił niekorzystne zmiany.

Lublin

O co chodzi?
Przepis art. 50 nadaje ministrowi właściwemu do spraw oświaty
i
wychowania
kompetencje
"wyłączenia" w drodze rozporządzenia, stosowania niektórych
przepisów ustawy Karta nauczyciela, w tym dotyczących awansu
zawodowego i urlopu wypoczynkowego nauczycieli w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w roku szkolnym 2019/2020 oraz
przygotowania
nowego
roku
szkolnego, w tym przeprowadzenia egzaminów.
Zaproponowana
nowelizacja
jest w ocenie KSOiW NSZZ Solidarność sprzeczna z zasadami
techniki prawodawczej oraz hierarchii źródeł prawa. Delegacja
ustawowa ustanowiona na rzecz
ministra resortu edukacji jest zbyt
szeroka i stwarza możliwość jednostronnego
ingerowania
w
przedmiocie ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ustanowienie art. 50 w takiej
formule naruszy w sposób zasadniczy zasadę pewności prawa
i jego przewidywalności.
- Uważamy, że obecnie obowiązujące przepisy KN w zakresie
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zobowiązania nauczycieli do pracy w okresie ferii za wystarczające. Już teraz nauczyciel może
być zobowiązany przez dyrektora
do wykonywania w czasie wakacji
letnich czynności, czyli przeprowadzania egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku
szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego oraz opracowywania szkolnego zestawu
programów oraz uczestniczenia w
doskonaleniu zawodowym w
określonej formie - tłumaczy Ryszard Proksa, szef KSOiW.

Oświatowa Solidarność postulowała też przyjęcie art. 55 KSOiW NSZZ Solidarność regulującą
problem zaliczenia czasu reorganizacji zajęć edukacyjnych jako
okresu wykonywania tej pracy
przy ustalaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Swoją opinię przekazała do wszystkich zainteresowanych stron, m.in. do Rządu i klubów poselskich.
Sejm odrzucił kontrowersyjne
zmiany i przyjął regulacje zawarte
w art. 55 KN.

Solidarność jest…
Solidarność jest częścią mojego
życia, jest wielkim wspomnieniem.
Samo słowo jest wielkie. Solidarność
musiała powstać pod natchnieniem
Ducha św., stąd ta moc jednocząca
ludzi. Związek łączył miliony ludzi. Mam odznaczenie Semper
Fidelis, które bardzo cenię. Przypomina mi, aby być wiernym
zawsze Solidarności, której ślubowałem w latach 80. Cały czas
trwam.
Alfred Bondos
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75. rocznica zakończenia
II wojny światowej

Lublin

Fot. LUW

W Lublinie odbyły się uroczystości z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na
Placu Litewskim. W obchodach
lubelską Solidarność reprezentował zastępca przewodniczącego
Krzysztof Choina.
8 maja 1945 r. akt kapitulacji III
Rzeszy zakończył działania wojenne w Europie. II wojna świato-

wa była najtragiczniejszym
konfliktem
zbrojnym w historii. W jej wyniku
Polska straciła około 6 milionów
obywateli.
Zwycięstwo nad Niemcami
było zakończeniem okupacji niemieckiej w Polsce. Niestety nie
oznaczało odzyskania pełnej suwerenności. Wraz z obecnością
Armii Czerwonej na ziemiach pol-

Fot. LUW

skich rozpoczęło się instalowanie
rządów komunistycznych, które
przyniosły Polakom nowe represje i prześladowania. Polska na
czterdzieści pięć lat znalazła się
w bloku państw komunistycznych
podporządkowanych Związkowi
Sowieckiemu.

43. rocznica śmierci
Stanisława Pyjasa
Stanisław Pyjas został zamordowany 7
maja 1977 r. prawdopodobnie przez SB.
Był studentem UJ
i współpracownikiem
Fot. wikipedia
KOR.
Według środowisk opozycyjnych
śmierć była skutkiem pobicia przez
SB. Władze twierdziły, iż Pyjas
spadł ze schodów. Śledztwo
w sprawie śmierci Pyjasa, umorzone w PRL, zostało wznowione
w 1991 r. Później było jeszcze kilkakrotnie podejmowane i umarzane.
Ostatnie śledztwo zakończyli w ub.
roku prokuratorzy IPN. Zostało ono
umorzone z powodu niemożności
wykrycia sprawców przestępstwa.
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,,Żądając

prawdy od innych, sami musimy żyć prawdą.
Żądając sprawiedliwości, sami musimy być sprawiedliwi
w stosunku do bliźnich.
Żądając odwagi i męstwa, sami musimy być na co dzień
mężni i odważni.”
(Ks. Jerzy Popiełuszko, fragment homilii wygłoszonej w kościele OO. Kapucynów
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu)
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