Wielkopolski
Informator
Solidarności

NR 109
13 kwietnia 2015

Sekcja młodych w wielkopolsce

Konkurs:
Najaktywniejszy SIP 2015
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu i Zarząd
Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” jako
partner społeczny Wielkopolskiej Strategii
Ograniczania Zagrożeń Zawodowych zapraszają do
udziału w konkursie o tytuł: "Najaktywniejszy
społeczny inspektor pracy". Celem konkursu jest
promowanie najaktywniejszych społecznych
inspektorów pracy w sferze ochrony pracy
i praworządności w stosunkach pracy. Oczekiwanym
rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa
stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.
Wnioski z dopiskiem „KONKURS: NAJAKTYWNIEJSZY SIP 2015” należy wysyłać do 15 września
2015 r. na adres: Okręgowy Inspektorat Pracy
w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50, 61-807 Poznań,
a kopię do wiadomości Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ Solidarność w Poznaniu.
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia na stronie
www.solidarnosc.poznan.pl

Gratulujemy

W poniedziałek 13 kwietnia br. w siedzibie Regionu Wielkopolska odbyło się spotkanie Sekcji Młodych, które
otworzył wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Młodych Marcin Gallo. Młodzi związkowcy omówili problemy,
z jakimi spotykają się w swojej działalności oraz zaproponowali sposoby ich rozwiązania.
Koordynator regionalny Patryk Trząsalski przedstawił misję, wizję i cele Regionalnej Sekcji Młodych oraz
nakreślił wstępny plan działań i wymienił partnerów, z którymi Sekcja nawiązała współpracę.
Podstawowe cele do realizacji, jakie po dyskusji postawili sobie młodzi, to przede wszystkim uaktywnienie
młodych działaczy związkowych, kształcenie na przyszłych liderów, a także poprawa komunikacji
wewnątrzzwiązkowej. Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 15 maja, Sekcja przyjmie plan działań
oraz wybierze swoich przedstawicieli.
Osoby chętne do wstępowania w struktury Sekcji Młodych prosimy o kontakt z Patrykiem Trząsalskim:
662-014-352 lub Marcinem Gallo: 502-016-172 oraz przez Facebook.

Kwota wolna od podatku jest w Polsce tak niska, że nawet osoby z dochodami poniżej progu
ubóstwa muszą płacić podatek. Tymczasem portal wgospodarce.pl informuje, że nawet w tej
kwestii nasi posłowie są traktowani inaczej niż reszta społeczeństwa. Okazuje się, że diety
polskich posłów są wolne od podatku dochodowego do wysokości 27 360 zł w skali roku!
Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tzw. dieta parlamentarna jest
zwolniona z podatku PIT do wysokości 2 280,00 zł miesięcznie, co w skali roku daje nam kwotę
w wysokości 27 360 zł. Dla reszty obywateli kwota ta jest blisko 9-razy niższa i wynosi 3 091 zł.
Na dodatek pozostaje zamrożona od 2009 r. i - według rządowych zapowiedzi - do 2017 r. nie
nastąpią tutaj żadne zmiany.
Przypominamy, że podwyższenie kwoty wolnej od PIT to jeden z najważniejszych postulatów
Związku.

W niedzielę 12 kwietnia Ryszard Kemnitz z
Klubu
Biegacza przy pilskim Oddziale
wielkopolskiej
„Solidarności” reprezentował Związek w 42. Maratonie
w Dębnie. Kolega Ryszard ma 47 lat i po raz pierwszy brał
udział w pełnym maratonie, w którym na 2200 uczestników
zajął 585 miejsce, a w swojej grupie wiekowej 200 miejsce.
Gratulujemy ukończenia maratonu i życzymy wielu
sukcesów.

Witamy w “Solidarności" nowe organizacje zakładowe,
które powstały w Urzędzie Gminy w Czerwonaku,
Vision EXpress SP sp. z o.o., Zarządzie Komunalnych
Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Aby jak najskuteczniej docierać do Członków
Związku z ofertą Programu Rabatowego Profit Club
na stronie internetowej www.profit-club.pl stworzono
dodatkową funkcję Newslettera.
Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji
dotyczących przystąpienia nowych firm do Programu
Rabatowego Profit Club oraz ofert specjalnych dla
Członków Związku drogą mailową, proszone są
o zgłoszenie się poprzez formularz kontaktowy
dostępny na w.w.stronie internetowej.

Możemy pomóc
Jeśli zechcesz wspomóc Amelkę, Emilkę,
Patrycję, Oleńkę lub Marysię - zajrzyj na
www.solidarnosc.poznan.pl
Nie trzeba nic wpłacać ani wypełniać żadnych
dodatkowych formularzy. Wystarczy tylko
zdecydować, gdzie ma trafić 1% Twojego
podatku i wpisać to w rozliczeniu PIT. Jeżeli
tego nie zrobisz o Twoich pieniądzach będą
decydować inni.

