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5 tysięcy dla personelu pomocniczego
walczącego z COVID-19

Pracownicy niemedyczni na
oddziałach COVID-owych otrzymają 5 tys. zł jednorazowej premii, poinformował na posiedzeniu
zespołu trójstronnego ds. ochrony
zdrowia przy ministrze zdrowia
Adam Niedzielski.
- To bardzo dobra wiadomość. O dodatkowe pieniądze
dla pracowników niemedycznych, pracujących ramię w ramię z lekarzami i pielęgniarkami, zabiegaliśmy od listopada
ub. roku – komentuje po posiedzeniu zespołu na gorąco Maria Ochman, szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Satysfakcji nie ukrywa również Piotr
Duda, który wraz z Prezydium
Komisji Krajowej wspierał działania Sekretariatu.
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Stało się. Po licznych apelach, listach, monitach Solidarności, pracownicy niemedyczni
pracujących na oddziałach COVID-owych otrzymają jednorazową premię w wysokości 5 tys.
zł.
„Solidarność” domagała się
stałych dodatków, ale i tak to
krok w dobrym kierunku. Dla
salowych, asystentów, personelu pomocniczego to znaczące
środki. Poinformował o tym minister zdrowia podczas posiedzenia zespołu trójstronnego.
- Od listopada o to zabiegamy. Słaliśmy pisma do ministra
Adama Niedzielskiego, do premiera Mateusza Morawieckiego, podnosiliśmy tę kwestię
przy każdej możliwej okazji. Ale

jak to mówią – kropla dąży
skałę – powiedziała po posiedzeniu zespołu trójstronnego
przy ministrze zdrowia Maria
Ochman, szefowa Sekretariatu
Ochrony
Zdrowia
NSZZ
„Solidarność”
Ochman dodaje, że jest to
bardzo dobra wiadomość, oczekiwana przez „Solidarność”, która upomina się o wszystkich pracowników. Nie tylko lekarzy, pielęgniarki i położne.
- Jest to jakiś pierwszy
etap wzrostu wynagrodzeń.
W połowie maja ma być skierowana do sejmu nowelizacja
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, gdzie przewidziane są
istotne podwyżki dla personelu niemedycznego. Mam nadzieję że będzie szybko procedowana – mówi przewodnicząca.
Jej zdaniem nowelizacja będzie oznaczała znaczny wzrost.
W niektórych zawodach nawet
1300-1400 zł.
- Słaliśmy pisma do ministra
zdrowia, premiera, podnosiliśmy tę kwestię podczas konferencji prasowych, ostatni w zeszłym tygodniu w Katowicach.
I będziemy robić to nadal, to
na tym polega "Solidarność" podsumował decyzję ministra
zdrowia Piotr Duda, przewodniczący KK.
tysol.pl
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Inicjatywa obywatelska
w sprawie emerytur stażowych!
- Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej w temacie emerytur stażowych - powiedział
podczas konferencji prasowej
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej.
Przewodniczący Solidarności
Piotr Duda poinformował podczas
konferencji
prasowej
o działaniach, jakie związek podejmie w sprawie postulatu emerytur stażowych. Zaprezentowano również logo pod hasłem
„emerytura za staż”.
„Decyzja Komisji Krajowej to
skorzystanie z narzędzia, które
daje nam konstytucja, czyli bezpośrednia demokracja. Dlatego
na najbliższe pół roku to obywatele przejmą w konkretnym projekcie ustawy, władzę w naszym
kraju. Decyzja Solidarności jest
jednoznaczna – obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Nie mamy na co dłużej czekać. Nasza
cierpliwość się wyczerpała. Byliśmy cierpliwi przez ostatnie 6 lat
rządów Zjednoczonej Prawicy. Musimy przejąć sprawy
w swoje ręce - w ręce obywateli.
A my jako Związek Zawodowy Solidarność chcemy w sposób prawny i logistyczny wspomóc obywateli w tym bardzo
ważnym celu, jakim jest przegłosowanie w Sejmie i podpisanie
przez Prezydenta ustawy o emeryturach stażowych” - powiedział
przewodniczący Solidarności.
Piotr Duda zwracał uwagę, że
projekt ustawy przygotowany
przez Solidarność, który zostanie
złożony u marszałek Sejmu
„jasno mówi, że jest tylko jedno
obostrzenie – 40 lat pracy składkowej mężczyzn, 35 lat pracy
składkowej kobiet i uzbierany
minimalny kapitał”. Tak, aby praGłos związkowca 17-18/2021

cownik czy pracownica, którzy
zdecydują się odejść na emeryturę mieli zapewnioną minimalną
emeryturę, a państwo nie musiało do niej dopłacać”.
Szef Solidarności przypomniał, że związek zawarł kontrakt z prezydentem Andrzejem
Dudą, tzw. umowę programową,
gdzie były wpisane umowy stażowe. Tymczasem wczoraj powołana została Rada ds. Społecznych, która jak ogłosił Prezydent, ma pochylić się na kwestią
emerytur stażowych.
„Nic o nas bez nas. Nie rozumiemy kompletnie, że ta rada
ma wypracować jakiś projekt
emerytur stażowych. A jak w tym
składzie jest pani prezes ZUS-u
Uścińska, która jest przeciwna
emeryturom stażowym, to już
widzę jak ten projekt postępuje.
Pani prezes Uścińska niech zajmie się problemami pracowniczymi w ZUS-ie” - podkreślił
Piotr Duda.
„Ta nasza inicjatywa obywatelska wspomaga nasz kontrakt
z panem Prezydentem i poma-

ga
Prezydentowi,
aby
„przeciwstawić się" Zjednoczonej
Prawicy i wreszcie złożyć projekt
na ręce marszałek Sejmu. Jestem
o tym przekonany, że taką wiarygodnością dla pana Prezydenta
będzie to, że jako pierwszy obywatel RP podpisze się na tym
projekcie,
że
wspiera
projekt obywatelski emerytur stażowych” - mówił przewodniczący
Solidarności.
Piotr Duda zaapelował też do
obywateli, by zaangażowali się
i złożyli podpis pod inicjatywą
w sprawie emerytur stażowych.
Dodał, że związkowi nie zależy
na zebraniu 100 tys. podpisów,
ale setek tysięcy.
„Oczekujemy także solidarności ze strony tych, którzy już dziś
mają emerytury stażowe, czyli
górników i służb mundurowych.
To jest ta solidarność. My wspieraliśmy was, a dzisiaj oczekujemy, żebyście wsparli tych, którzy
też chcą godnie w swoim wieku
emerytalnym odpoczywać” - zaapelował Piotr Duda.
solidarnosc.org.pl
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230. rocznica Konstytucji 3 Maja
W poniedziałek, 3 maja br.,
świętowaliśmy 230. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Był to drugi tego typu dokument
na świecie – po konstytucji amerykańskiej, a pierwszy w Europie.
W Lublinie uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą św.
w intencji Ojczyzny, odprawioną
w Lubelskiej Archikatedrze. Po
nabożeństwie
przedstawiciele
różnych środowisk złożyli kwiaty
przed pomnikiem Konstytucji
3 Maja, znajdującym się na placu
Litewskim. Region ŚrodkowoWschodni NSZZ „Solidarność”
reprezentowali członkowie Prezydium ZR z przewodniczącym
Marianem Królem na czele oraz
poczet sztandarowy.
Podczas uroczystości, przy
fladze państwowej podniesionej
na maszt, został odegrany hymn
państwowy i pieśń „Witaj majowa
jutrzenko”, odczytano także apel
pamięci.
Uchwalona w 1791 roku Konstytucja 3 Maja reformowała ustrój
demokracji szlacheckiej. Dokument znosił między innymi liberum
veto i wolną elekcję, zmniejszał
bariery stanowe dla mieszczan,
brał chłopów pod ochronę państwa, a także zakładał zwiększenie liczebności polskiej armii.
Ustawa przestała obowiązywać po
14 miesiącach, po przystąpieniu
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej, co zapoczątkowało wydarzenia, które doprowadziły do II
rozbioru Polski.
Dzień 3 maja został ogłoszony świętem narodowym w kwietniu 1919 roku. Było to pierwsze
święto narodowe ustanowione
po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę.
Ale pierwsze uroczyste obchody święta Konstytucji 3 maja
Głos związkowca 17-18/2021

odbyły się w rok po jej uchwaleniu, w 1792 roku. Jednym z najważniejszych punktów było symboliczne wmurowanie kamienia
węgielnego pod kościół Opatrzności, którego budowa rozpoczęła się kilka tygodni wcześniej.
Plany te pokrzyżowała wojna
z
Rosją,
która
wybuchła
w czerwcu 1792 r. i doprowadziła do II rozbioru Polski.
W okresie zaborów obchodzenie święta 3 maja było zakazane. Ci, którzy organizowali jakiekolwiek publiczne uroczystości, byli surowo karani. Kiedy
w 1892 roku warszawski nauczyciel i działacz patriotyczny Stanisław Mieczyński złożył z tej okazji bukiet fiołków na miejscu,
gdzie w 1792 roku położono kamień węgielny pod budowę kościoła Opatrzności, został aresztowany przez tajną policję rosyjską i wydalony na trzyletnią zsyłkę do Odessy.
Także potajemnie obchodzono święto pod niemiecką okupacją w czasie II wojny światowej –
składano kwiaty na grobach żołnierzy, wywieszano flagi i malowano symbole narodowe. Po
1945 roku władze komunistyczne zastąpiły święto 3 maja ob-

chodzonym dwa dni wcześniej
1 maja, a w 1951 roku – zdelegalizowały.
Odrodzenie tradycji niezależnego świętowania 3 maja nastąpiło w roku 1980. Środowiska opozycyjne zorganizowały wówczas
demonstrację w Gdańsku. Rok
później miała ona charakter ogólnopolski. Począwszy od 1982 roku 3 maja organizowano manifestacje na znak tego,
że
„Solidarność” walczy. Zawsze
spotykały się one z atakiem milicji
czy ZOMO. Największy zasięg
przybrało tłumienie manifestacji
w 1982 roku. W Warszawie doszło do kilkugodzinnej bitwy
o most Śląsko-Dąbrowski, który
demonstranci zablokowali zatrzymywanymi autobusami i barykadami z betonowych płyt.
Po zmianie ustroju, od kwietnia
1990 roku, 3 maja jest świętem
narodowym. Obchodzimy je pod
nazwą Święto Narodowe Trzeciego Maja. Dzień ten jest dniem
wolnym od pracy.
3 maja 1990 roku w Warszawie odbyły się pierwsze po roku
1939 oficjalne i uroczyste obchody tego święta.
Red.
Foto: A. Sadowska
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Kolejna odsłona tarczy antykryzysowej!
Możliwość zwolnienia z opłacania składek za marzec i kwiecień
2021 roku przedsiębiorców z kilkudziesięciu branż - zakłada najnowsza odsłona tarczy antykryzysowej. Wnioski będzie można składać od 4 maja - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS wyjaśnia, że przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze
składek za marzec i kwiecień lub
sam kwiecień. Wnioski w tej
sprawie będą mogli składać do
końca czerwca przez Platformę
Usług Elektronicznych ZUS.
"Od wtorku (4 maja) przedsiębiorcy z określonych branż będą
mogli wystąpić o zwolnienie
z opłacania składek za marzec
i kwiecień 2021 r. Pojawi się też
możliwość nawet pięciokrotnego
otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców ze
wskazanych branż. Szacujemy
zgodnie z najnowszą odsłoną tarczy, że ze zwolnienia z opłacania
składek będzie mogło skorzystać
ponad 400 tys. firm. Daje to kwotę

wsparcia na około 2,5 mld złotych" - wskazuje prezes ZUS prof.
Gertruda Uścińska.
Z tzw. Tarczy 9.0 będą mogli
skorzystać m.in. przedsiębiorcy,
którzy odczuli negatywne skutki
występowania w Polsce COVID19. To 46 branż, które już wcześniej otrzymały pomoc oraz 17
kolejnych rodzajów działalności,
w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.
O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy działali
przed listopadem 2020 roku i na
31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną
jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.
Według rozporządzenia umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom,
które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40 proc.
Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym

z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego
albo z analogicznego miesiąca
roku poprzedniego, albo z lutego
2020 r., albo z września 2020 r.
Nowością - jak zaznacza ZUS jest tu więc możliwość porównania
przychodu do sytuacji z lutego
2020 roku, czyli okresu sprzed
pandemii.
ZUS przypomina, że nowa odsłona tarczy wprowadza także
zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych
branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe od jednego maksymalnie do pięciu razy, przy czym
liczba możliwych do otrzymania
świadczeń jest pomniejszana o już
otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń (tj. z 19 grudnia
2020 r. i 26 lutego 2021 r.). Wniosek o to świadczenie można złożyć
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
solidarnosc.org.pl

Serdeczne wyrazy współczucia

Wyrazy żalu i współczucia

RODZINIE

Kol.
RENACIE ŚNIADECKIEJ-MANDRYK

śp.
IRENEUSZA DERENCZA

z powodu śmierci

Składa
Rada Oddziału Zamość
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”

TATY
składają
Koleżanki i Koledzy
z Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania nr 2
w Lublinie

W poprzednim numerze Głosu związkowca pojawił się błąd w kondolencjach dla Pani Renaty
Śniadeckiej-Mandryk za co serdecznie przepraszamy.
Redakcja
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Do biegu…Zapisz się!
Trwają zapisy do 28. Biegu Solidarności Lubelski Lipiec 1980 we
wszystkich kategoriach wiekowych.
Pamiętajcie, obowiązuje limit zawodników! Odbiór koszulek biegowych i zwrotnych numerów startowych w biurze zawodów w Lublinie, ul. Królewska 3. O dacie wydawania pakietów startowych poinformujemy.
Zapisy elektroniczne na biegi przedszkolaków i młodzików do 4 klasy szkoły podstawowej trwają. Wydawanie pakietów startowych w dniu
zawodów tj. 5.06.2021r.
Szczegółowe informacje na stronie: solidarnosc.org.pl/lublin
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