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Apel redakcji Encyklopedii Solidarności
Encyklopedia Solidarności –
ludzie, struktury i wydawnictwa
opozycji w Polsce 1976-1989 to
projekt dokumentacyjny, realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Jego celem jest opublikowanie VI tomów „Encyklopedii
Solidarności”. Będzie się na nią
składać ok. 5 000 biogramów i 2
500 haseł rzeczowych.
Zdajemy sobie sprawę, że
nawet tak duża liczba haseł encyklopedycznych stanowi wypełnienie jedynie niewielkiej
części potrzeb w zakresie dokumentowania walki polskiej opo-

Głos związkowca 1/2017

zycji. Jest to jednak niezbędny
pierwszy krok, po którym nastąpią kolejne.
Hasła i biogramy, przygotowywane przez dziesiątki autorów,
współpracujących z wieloma pełnomocnikami regionalnymi, trafiają do Redakcji Encyklopedii
w Warszawie. Po ich weryfikacji
i redakcji umieszczane są w internetowej edycji Encyklopedii
Solidarności. W chwili obecnej
publikujemy ponad 4700 biogramów i 1800 haseł rzeczowych.
Liczby te systematycznie rosną.
Przy ich lekturze prosimy pamiętać, że nie są to
wersje pełne, łatwo
można zauważyć
pewne
braki.
W niektórych regionach brakuje jeszcze wielu haseł
i biogramów. Te
braki systematycznie uzupełniamy.
W przypadku wątpliwości prosimy
o kontakt z pełnomocnikami regionalnymi. Zdajemy
sobie sprawę, że
czasem do haseł
zakradają się błędy – pamięć ludzka bywa zawodna,
wiele dokumentów
zniszczono. Jeśli
Państwa zdaniem

jakieś informacje należy poprawić, prosimy o kontakt z Redakcją. Będziemy wdzięczni za
wszelkie uwagi i komentarze,
uzupełnienia
i
propozycje
zmian.
Internetowa wersja Encyklopedii z założenia podlega nieustannej aktualizacji, będzie też
rozbudowywana o wiele dodatkowych materiałów.
Zespół redakcyjny
Encyklopedii Solidarności
Niestety, również z naszego
Regionu w Encyklopedii Solidarności zostało pominiętych
wielu działaczy. Możemy to naprawić zgłaszając propozycje
uzupełnienia Encyklopedii Solidarności o biogramy naszych
działaczy lub o hasła rzeczowe,
dotychczas w Encyklopedii nie
występujące.
Co należy zrobić:
1. Sprawdzić czy biogram lub
hasło które nas interesuje jest
zmieszczone w Encyklopedii - do
Encyklopedii wchodzimy przez
internet,
wpisując
hasło
"Encyklopedia solidarności elektroniczna"
2. Jeżeli jeszcze nie ma, zgłaszamy osobę lub wydarzenie
pocztą elektroniczną na adres:
sekretarz.lublin@solidarnosc.org.pl

do dnia 25 stycznia 2017.
Krzysztof Choina
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EKES: równe wynagrodzenie
za tę samą pracę
„Dyrektywa dotycząca delegowania pracowników nie
jest wyłącznie instrumentem dotyczącym rynku wewnętrznego, lecz także narzędziem służącym ochronie pracowników”. Podczas sesji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) przyjęto stanowisko w przedmio-

cie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.
EKES popiera zaproponowane przez Komisję Europejską
przekształcenie
dyrektywy
w sprawie delegowania pracowników. Zasada równego wynagrodzenia za tę samą pracę,
w tym samym miejscu pracy, jest
podstawą filaru praw socjalnych
w Europie. EKES apeluje, by dyrektywa zawierała wyjaśnienie,
że określa się w niej normę minimalną, a nie maksymalną. W tym
celu niezbędne będzie rozszerzenie jej podstawy prawnej.
Komitet podkreśla, że KE
powinna
koncentrować
się na wprowadzaniu we
wszystkich państwach tzw.
dyrektywy
wdrożeniowej
(wzmacniającej
kontrole)
oraz przedstawić dogłębną
analizę sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich UE, jak również
przedstawić
rzeczywiste
informacje ilościowe, dotyczące pracowników delegowanych oraz sposoby
wdrażania i egzekwowania
istniejącej dyrektywy.
Następnym krokiem KE
powinno być skupienie na
zwalczaniu nadużyć i na wyeliminowaniu zjawiska nielegalnego lub nierejestrowaGłos związkowca 1/2017

nego zatrudnienia, zwłaszcza
w formie nadużywania firm przykrywek.
EKES wzywa, by wyraźnie
zaznaczono, że dyrektywa dotycząca delegowania pracowników
nie jest wyłącznie instrumentem
dotyczącym rynku wewnętrznego, lecz także narzędziem służącym ochronie pracowników. Wymaga to rozszerzenia podstawy
prawnej, by uwzględnić przepisy
dotyczące polityki społecznej.
„Solidarność” stoi na stanowisku, że proponowane przez

Komisję Europejską zmiany
stanowią krok we właściwym
kierunku w odniesieniu do realizacji zasady równego traktowania pracowników. "Jest to
szczególnie istotne dla naszego kraju ze względu na fakt, iż
polscy obywatele stanowią
największy odsetek pracowników delegowanych w Unii Europejskiej".
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny to organ
doradczy i opiniodawczy Unii
Europejskiej, powołany do życia w 1957 na mocy traktatu
rzymskiego. Reprezentuje na
forum unijnym przedstawicieli
szeroko rozumianego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, wywodzących się
z różnych grup zajmujących
się działalnością gospodarczą
i społeczną.
www.solidarnosc.org.pl
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Związkowców z NSZZ „Solidarność”
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Serdeczne wyrazy żalu

Wyrazy żalu i współczucia

Urszuli Sławek

i wspóczucia

Dariuszowi Tuszyńskiemu
z powodu śmierci

z powodu śmierci
OJCA
składają

MATKI
składają

Koleżanki i Koledzy z Regionalnej Sekcji

Koleżanki i Koledzy z Regionalnej Sekcji

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
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NOWY NUMER JUŻ DO ODEBRANIA
W LUBLINIE, UL. KRÓLEWSKA 3
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