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Lex coronawirus: uprawnienia
pracowników i pracodawców w specustawie
Szczegółowe rozwiązania specustawy
uprawnienia pracownika i pracodawcy.

ws.

koronawirusa,

Dnia 8 marca br. weszła ców zwolnionych od wykonywaw życie ustawa o szczególnych nia pracy z powodu konieczności
rozwiązaniach
związanych sprawowania opieki nad dziecz zapobieganiem, przeciwdziała- kiem, za okres nie dłuższy niż 14
niem i zwalczaniem COVID-19, dni, w przypadku zamknięcia
innych chorób zakaźnych oraz żłobka, klubu dziecięcego, przedwywołanych nimi sytuacji kryzyso- szkola lub szkoły, do których
wych. W związku z zagrożeniem uczęszcza dziecko.
Aktualnie w Polsce obowiązurozprzestrzeniania się zakażeń
wirusem istniała konieczność je stan zagrożenia epidemiczneOznacza
to
m.in.:
wprowadzenia szczególnych roz- go.
tymczasowe
przywrócenie
grawiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizują- nic i kontrole graniczne od 15 marca br. na 10 dni z możliwością przecych zagrożenie dla zdrowia
Pikieta w puWarszawie
dłużenia;
blicznego.
Ustawa
przewiduje
m.in.: - zakaz wjazdu do Polski dla cu- wykonywanie pracy zdalnej, pra- dzoziemców;
codawca może polecić pracowni- - osoby powracające z zagranicy
kowi wykonywanie przez czas muszą przejść dwutygodniową
oznaczony, pracy określonej w kwarantannę domową;
umowie o pracę, poza miejscem - wstrzymane zostały międzynajej stałego wykonywania (praca rodowe połączenia lotnicze pasażerskie, ale także połączenia kozdalna);
- prawo otrzymania dodatkowego lejowe, polskie linie lotnicze też
zasiłku opiekuńczego dla rodzi- nie będą latać poza granice Polski;

- sklepy, banki i bankomaty pozostaną otwarte, ograniczona
została działalność galerii handlowych (czynne będą w nich
tylko sklepy spożywcze, pralnie,
apteki i drogerie), zamknięte
zostały restauracje, puby i bary,
jedzenie jest dostępne tylko w
opcji
dostawy
do
domu.
Wobec szczególnych okoliczności musimy sprostać nowym
wyzwaniom. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
przygotowało podręcznik dla
pracowników i pracodawców.
Źródło: Tysol.pl

GRUPA AZOTY PRZEKAŻE
3 MLN ZŁ NA WALKĘ
Z KORONAWIRUSEM
Lublin
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Uwaga !
W związku z odwołanymi zajęciami w szkołach informujemy, że
termin składania prac do konkursu o Lubelskim Lipcu 1980 zostaje
wydłużony do 17 kwietnia br.
Ze względu na zagrożenie związane z koronawirusem Region
Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność odwołuje szkolenia związkowe do końca marca br. (16.03. - Lublin, 19.03. - Kraśnik, 26.03. Lublin). Dalsze informacje będziemy przekazywać na bieżąco!
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„Oświęcim to była
igraszka..."
72 lata temu, 15 marca 1948 r.
Rejonowy
Sąd Wojskowy w Warszawie
skaLublin
zał rtm. Witolda Pileckiego, oficera AK i II Korpusu
Polskiego, powstańca warszawskiego, założyciela organizacji
wojskowej w KL Auschwitz, na
karę śmierci. Ponad 70 dni spędził w celi śmierci.
Na zdjęciu Witold Pilecki chowa dłonie na procesie, bo paznokci już nie ma...
Bity, kopany, torturowany fizycznie i psychicznie, pozostał
Niezłomny. Nie zdradził Ojczyzny. Oddał swoje życie za wolną
Polskę.
W trakcie ostatniego widzenia
z żoną w więzieniu, Pilecki, mówiąc Jej o okrucieństwie UBeckich funkcjonariuszy wyznał jej:
"Oświęcim to była igraszka...".
CZEŚĆ I CHWAŁA
BOHATEROM !!!
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Poniżej publikujemy decyzję Prezydium Komisji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej przyjętą w dniu 17 marca 2020 r.
Adresatami decyzji są Wicepremier Jacek Sasin, Minister Andrzej Adamczyk
oraz Zarząd Poczty Polskiej S.A.

Lublin
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Zawód pielęgniarki, lekarza
jest właściwie powołaniem najbliższym
kapłaństwu, poprzez czynienie miłosierdzia
tym, którzy go najbardziej potrzebują,
chorym, cierpiącym.
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko w wywiadzie "Służba bliska kapłaństwu"
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Niższe ceny paliw
na stacjach ORLEN
PKN ORLEN przygotował nową, niższą ofertę cenową paliw
na stacjach w całej Polsce. To
efekt nie tylko taniejącej ropy naftowej, ale też rezultat działań
PKN ORLEN optymalizujących
koszty produkcji. Uwzględniając
utrzymywanie się spadkowej ten-

Obniżone stopy
procentowe
17 marca 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję
o obniżeniu stopy referencyjnej
NBP o 0,5 pkt. proc., tj. do poziomu 1,00 proc.
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dencji cen ropy oraz stabilność
pozostałych czynników, PKN ORLEN planuje systematycznie obniżać ceny paliw na stacjach. Na
niskich cenach paliw skorzystają
osoby, które muszą poruszać się
autem, w tym wojsko, policja,
straż pożarna i lekarze, którzy są
bezpośrednio zaangażowani w
walkę z rozprzestrzenianiem się
epidemii koronawirusa w Polsce.

Ceny paliw oferowane przez
PKN ORLEN są wyjątkowo korzystne. Od początku tego roku
na stacjach własnych ORLENu
ceny benzyny 95 i diesla systematycznie maleją. Obniżki wyniosły średnio około 46 groszy
na litrze benzyny 95 i 60 groszy
na litrze ON.
Źródło: orlen.pl

Powstał pakiet antykryzysowy
18 marca br. z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy odbyło się
posiedzenie Rady Gabinetowej na którym omówiony został, przygotowany przez rząd, pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa.
Jak poinformował szef rządu Mateusz Morawiecki, wartość pakietu
antykryzysowego to około 212 miliardów złotych.
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