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O ochronie
zdrowia
w Lublinie

Związkowcy z Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia
NSZZ „Solidarność” obradowali 1-2 grudnia br. w Lublinie.
Okazją do spotkania był kongres sekretariatu, na którym
jako goście pojawili się między innymi: wiceminister w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta
Bojanowska, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna, Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz oraz Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
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Pierwszego dnia związkowcy obradowali podczas Zebrania Delegatów Sekcji Służby
Zdrowia. W gorącej dyskusji
delegaci wyrazili nadzieję, że
doczekają się wdrażania dobrej zmiany w służbie zdrowia,
zarówno dla pacjentów, jak i
dla personelu.
Natomiast w kolejnym dniu
uczestnicy kongresu modlili
się podczas uroczystej Mszy
św. Po nabożeństwie złożono
kwiaty pod tablicą upamiętniającą patrona NSZZ Solidarność - bł. ks. Jerzego Popiełuszkę oraz pod Pomnikiem
Wdzięczności, poświęconym
bohaterom strajków Lubelskiego Lipca 1980.
Następnie odbyły się obrady kongresu, podczas których
dyskutowano na temat sytuacji w szeroko pojętej ochronie
zdrowia z udziałem przedstawicieli rządu, prezesa NFZ
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Agnieszka Kosierb
str. 1

Półmaratoński Mikołaj
w Woli Gałęzowskiej
Półmaratoński

Mikołaj

6 grudnia br. odwiedził Dom
Dziecka w Woli Gałęzowskiej.

Przywiózł

prezenty

przekazane przez zawodni-

ków PKO Półmaratonu Solidarności i gości uczestniczących w Gali Półmaratończyka w Lublinie oraz sponsorów – Bank PKO BP,
sklep Decathlon Lublin.
Dzieci i młodzież wspólnie
z wychowawcami nie kryli radości. – Prezent bardzo mi się podoba. Mam zapał do gry w piłkę, ale też dużo biegam – mówił jeden z podopiecznych Domu Dziecka. Dyrektor biegu,
towarzyszący Mikołajowi, zaprosił serdecznie obecnych do
udziału w kolejnym, 25. Biegu
Solidarności.

Był też czas na rozmowę
o codziennym życiu w Domu
Dziecka. – W naszej placówce
przebywa kilkudziesięcioro dzieci
w wieku od 8 do 18 lat. Wkraczamy w magiczny czas świąt.
W większości dzieci na święta
rozjeżdżają się do rodzin i zaprzyjaźnionych domów. Staramy
się, aby nikt tego dnia nie został
sam, tylko spędził te święta

Z żalem pożegnaliśmy naszego

Kolegę
Śp. Jerzego Pilelaszkiewicza
Rodzinie Zmarłego
wyrazy żalu i współczucia
składa

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
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w gronie życzliwych osób – wyjaśnia jeden z opiekunów.
Bardzo dziękuję wszystkim
ludziom gorących serc za przekazane upominki, które wywołały
uśmiech na twarzach podopiecznych Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.
Marek Wątorski
Dyrektor PKO Półmaratonu
Solidarności

Serdeczne wyrazy żalu
i wspóczucia

Rodzinie
Śp. Jerzego Pielaszkiewicza
składają
Koleżanki i Koledzy z Oddziału Kraśnik
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
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„Solidarność” podpisała porozumienie
w sprawie zamówień publicznych
Bezpieczeństwo na rynku pracy, stabilizacja poziomu zatrudnienia oraz wzrost poziomu wynagrodzeń to kluczowe cele możliwe do osiągnięcia za sprawą

miała na celu poprawę sytuacji
"najmniej zarabiających Polaków, którzy są szczególnie narażenie na patologie rynku pracy czy trwałe wykluczenie do

prawidłowo realizowanych zamówień publicznych. "Solidarność"
razem z Federacją Przedsiębiorców Polskich i Fundacją CentrumCSR.PL podpisały porozumienie w sprawie monitorowania
rynku zamówień publicznych
w Polsce.
Partnerzy zadeklarowali, że
będą kontynuować akcję wysyłania żółtych kartek instytucjom,
które nie wprowadzają klauzul
społecznych do wymogów stawianych w zamówieniach publicznych.
Autorzy podpisanego wspólnie dokumentu zwracają uwagę, że w ostatnich latach podjęto wiele działań, których celem jest uzdrowienie polskiej
gospodarki. Nowelizacja ustawy
Prawo zamówień publicznych

szarej strefy." Z tego powodu
podejmowane są działania na
rzecz profesjonalizacji usług w
sektorze zamówień publicznych. Wprowadzenie obligatoryjnych klauzul społecznych
zdecydowanie poprawi jakość
usług.
Jednak uzdrowienie rynku pracy nie może opierać się tylko na
wprowadzaniu coraz bardziej restrykcyjnych regulacji prawnych zwracają uwagę sygnatariusze
listu i podkreślają, że niezwykle
istotne jest "jak najwcześniejsze
przygotowanie się do waloryzacji
umów, a w konsekwencji doprowadzenie do pełnej racjonalizacji
kosztów kontraktów w oparciu
o stawki brutto".
Bezpieczeństwo na rynku
pracy, stabilizacja poziomu za-
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trudnienia oraz wzrost poziomu
wynagrodzeń to kluczowe cele
możliwe do osiągniecia za
sprawą prawidłowo realizowanych zamówień publicznych.
Nowe regulacje pomogą wyeliminować
patologie z rynku
zamówień publicznych.
Konieczna
jest jednak właściwa
reorganizacja oraz
kontynuacja obowiązujących kontraktów
na warunkach korzystnych nie tylko
dla zamawiających
i wykonawców, ale
także dla pracowników
bezpośrednio
wykonujących
zamówienie.
Szczególnym zainteresowaniem partnerzy obejmą kwestie
zatrudniania pracowników na
umowę o pracę oraz stosowanie
godziwych stawek wynagradzania pracowników, nie niższych
niż wynagrodzenie minimalne
i nie niższych niż godzinowa minimalna stawka płacy w umowach zleceniach. "Solidarność",
Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Fundacja Centrum
CSR deklarują, że jako instytucje
odpowiedzialne na równi z rządem i samorządami za piętnowane złych praktyk, przeanalizują
i upublicznią te postępowania,
które uchybiają wskazanym regułom.
Porozumienie w sprawie monitoringu zamówień publicznych
dostępne na stronie internetowej
Komisji Krajowej NSZZ „S”.
www.solidarnosc.org.pl
str. 3
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Sejm uwzględnił poprawki „Solidarności”.
Będzie wyższy fundusz socjalny
Sejm przyjął poprawki „Solidarności” wcześniej przyjęte przez Senat, które zwiększają odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o blisko 100 zł.
Oznacza to, że od stycznia 2017 r. w zakładowych funduszach świadczeń socjalnych pojawi się więcej pieniędzy
na urlopy, pomoc materialną i świadczenia losowe dla pracowników.
W tym roku rząd w ogóle nie
planował odmrożenia wysokości
odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. To, że zmienił zdanie jest
dużym sukcesem Solidarności,
której udało się przekonać senatorów do zmiany decyzji. Potwierdził to Sejm. Jaki jest skutek? m.in. dodatkowe środki w
firmach gdzie funkcjonuje
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, ich rodzin oraz w zależności od regulaminów
również emerytów.
Jak tłumaczy Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej odpowiedzialny w Solidarności
m.in. za dialog społeczny,
decyzja senatu oznacza, że
na jednego pracownika wysokość odpisu podstawowego wzrośnie z 1093,93 zł do
1185,67 zł, czyli o 91,74 zł.
To blisko trzy razy mniej, niż
pełne odmrożenie podstawy, o które również wnio-

skowała „Solidarność”, ale to
i tak krok w dobrym kierunku,
uruchamiający proces przywracania pełnego odpisu, który –
jak przypomnę – jest zamrożony od 6 lat.
Decyzja Sejmu ma również
określone skutki budżetowe.
Oszczędności budżetu wynikają-

ce z niepełnego odmrożenia
podstawy wyniosą 233 mln zł,
a wpływy z tytułu PIT i VAT dadzą budżetowi dodatkowe 263
mln zł. Większe środki w dyspozycji pracowników będą też miały
pozytywny wpływ na konsumpcję. To również środki, z których
w dużo bardziej efektywny sposób wspiera się pracowników
w sytuacjach losowych i trudnej
sytuacji materialnej.
Przyjęte dzisiaj zmiany dotyczą pracowników w tzw. systemie powszechnym. Bez zmian
pozostaje wysokość odpisu dla
nauczycieli i pracowników uczelni wyższych.
www.tysol.pl, foto: wikipedia
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