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Ustawa o związkach zawodowych
w trakcie konsultacji
Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizujący
ustawę o związkach zawodowych. W związku z tym Biuro
Ekonomiczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosi
o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu na adres ekonom@solidarnosc.org.pl, w terminie do 15 kwietnia br.
Warto przypomnieć, że już w 2012 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy, na podstawie skargi NSZZ „Solidarność”, nakazała Polsce zmianę przepisów. Wydane przez MOP rekomendacje stwierdzały, że Polska narusza wolności związkowe i niezbędna jest nowelizacja. – Chodzi o to, że zakres podmiotowy prawa do tworzenia
i wstępowania do związków zawodowych jest ograniczony. Członkami związków nie mogą być osoby mające umowy cywilnoprawne
i osoby samozatrudnione – mówi dr Ewa Podgórska-Rakiel z Zespołu Prawnego KK.
Poprzedni rząd nie zrealizował polecenia MOP, mimo że nieprawidłowości potwierdziła goszcząca w Polsce, w maju 2014 r., grupa prawników z Międzynarodowej Organizacji Pracy. Trybunał Konstytucyjny w czerwcu
2015 r.
(sprawa
K 1/13) orzekł dodatkowo niezgodność
przepisów
ustawy
z dnia 23 maja 1991
roku o związkach
zawodowych z Konstytucją.
Projekt
ustawy
o zmianie ustawy
o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw
przewiduje rozszerzenie prawa koalicji
związkowej. Wprowadzone
zostaje
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nowe nazewnictwo. Przede
wszystkim członkami związków
będą „osoby wykonujące pracę
zarobkową”, a więc także wszyscy wykonujący pracę na innej
podstawie prawnej niż stosunek
pracy. Poza tym pojawia się nowa definicja pracodawcy. Będzie
nim teraz „podmiot zatrudniający”.
Ustawa nowelizująca jest obszerna i będzie przedmiotem rozmów w ramach RDS.
Pełny tekst ustawy dostępny
na stronie internetowej
www.solidarnosc.org.pl/lublin.
www.solidarnosc.org.pl
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Program obchodów 6. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
Lublin, 10 kwietnia 2016 roku (niedziela)
godz. 16.30 – uroczystość na Placu Litewskim
z zachowaniem ceremoniału wojskowego:

złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin,

odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej
przez orkiestrę wojskową,

powitanie uczestników uroczystości,

odczytanie okolicznościowej odezwy Społecznego Komitetu Obchodów 6. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej,

wykonanie okolicznościowego utworu przez
chór Arion, pod kierunkiem Magdaleny Celińskiej,

apel pamięci: odczytanie nazwisk Ofiar katastrofy smoleńskiej i zapalenie 96 zniczy,

salwa honorowa,

złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą
Ofiary katastrofy na budynku klasztoru
oo. Kapucynów, przy ul. Krakowskie Przedmieście,
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odegranie melodii „Śpij Kolego w ciemnym
grobie”.

godz. 17.30 – przejazd autobusem z Placu
Litewskiego na ul. Gospodarczą 7;
godz. 18.00 – Msza św. w intencji Ofiar tragedii smoleńskiej, pod przewodnictwem JE Bp Ryszarda Karpińskiego, w kościele pw. Matki Bożej
Królowej Polski, przy ul. Gospodarczej 7 w Lublinie.
Po Mszy złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod
tablicą upamiętniającą Ofiary katastrofy smoleńskiej
na placu przy kościele MB Królowej Polski. Odegranie na trąbce melodii „Cisza”.
Uprzejmie prosimy o wystawienie pocztów
sztandarowych i przyniesienie białych lub czerwonych zniczy.
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Szanowni Czytelnicy,
Drodzy Związkowcy!
Przygotowaliśmy dla Was pierwszy numer Czasu Solidarności – pisma, które będzie mówić głosem Związku o sprawach dla nas ważnych. Ale nie tylko. Chcemy, by pokazywało Człowieka – jego problemy, rozterki, radości i dokonania. By sięgało do podstawowych wartości, jakie Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność” przyświecały od samego początku –
jedności, przekraczającej granice i bariery; wspólnoty ideałów, głęboko zakorzenionych w katolickiej nauce społecznej Kościoła.
Naszym pragnieniem jest, by na łamach Czasu Solidarności wypowiadali się ludzie, którym bliski
jest etos pracy, godność człowieka i godność pracownika. Wam wszystkim oddajemy te strony, by zapełniły je Wasze przemyślenia, spostrzeżenia i ideały, którymi kierujecie się na co dzień.
Przygotowanie Czasu Solidarności to kilka miesięcy pracy, konsultacji, dyskusji oraz rozważań
dotyczących tematyki, jaką ma nasze czasopismo podejmować. W końcu stanęło przed nami niebagatelne zadanie – trzeba było się zmierzyć z ponad 30-letnią tradycją Biuletynu Informacyjnego.
Ale po wielu dyskusjach doszliśmy do wniosku, że zmiany są konieczne. Rozpoczęliśmy je od wydawania elektronicznego Głosu Związkowca, który co tydzień, za
pomocą poczty elektronicznej, trafia do Waszych rąk. Staramy się
umieszczać tu bieżące informacje dotyczące związkowców, ich
zakładów pracy i działalności związkowej.
Następnym etapem zmian w informacji związkowej było powstanie czasopisma, które już za chwilę będziecie mogli przeczytać.
Czas Solidarności to nie przypadek, to ma być właśnie
nasz czas! Mamy tyle do do przekazania. I nadszedł właśnie ten moment, żeby to uczynić.
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XXIV Bieg Solidarności
„Lubelski Lipiec 1980”
Zaczęły się już przygotowania do kolejnej
edycji Biegu Solidarności. W tym roku wszystkich
chętnych zapraszamy na start 4 czerwca.
Przypominamy, że Bieg składa się z dwóch
imprez sportowych.

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

Bardziej doświadczonych biegaczy zachęcamy do
wzięcia udziału w 4. PKO Półmaratonie
Solidarności. Ponad 21-kilometrowa trasa wiedzie od
Świdnika do Lublina. Zapisy już trwają! Do 27 maja
2016 r. zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem
portalu internetowego www.datasport.pl lub za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który
dostępny jest na stronie internetowej
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl. Od 30 maja
2016 r. zarejestrować się można osobiście w biurze
zawodów. Do końca marca wpisowe jedynie 50 zł.
Więcej
informacji
na
stronie
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl i na naszym profilu
na Facebooku.
W ramach biegu ulicami Lublina VIP-y
oraz młodzież i dzieci z Lubelszczyzny
wystartują na 2-kilometrową trasę
z ul. Królewskiej. Meta będzie przy
stadionie MOSiR Lublin,
al. Zygmuntowskie 5. Dla
najmłodszych przewidziano
Bieg Krasnali (150-300 m) oraz
Bieg Młodzików (350 m) na
płycie stadionu MOSiR.
W szystkich, którzy zechcą
rywalizować na ulicach Lublina zapraszamy do
biura zawodów od 4 do 31 maja 2016 r. Mile
widziane zgłoszenia grupowe ze szkół i uczelni!
Więcej
informacji
na
stronie
www.solidarnosc.org.pl/lublin w zakładce Bieg
Solidarności.

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
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