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Mamy nową organizację
związkową
w NSZZ „Solidarność”
18 lipca br. powstała
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność
Pracowników

Oświaty

i Wychowania w Zespole

Oświatowym im. Jana Pawła II

niczącą

organizacji

w Brzozowicy Dużej. Przewod-

Iwona Chmielewska.

została

W ogólnopolskim zestawieniu
Region
Środkowo-Wschodni
NSZZ Solidarność wyróżnia się
prężnym rozwojem organizacji
związkowych. Stale przybywa
nowych członków, stąd też mamy tendencję wzrostową. W naszym Regionie jest blisko 22 tys.
związkowców.

Pracownicy wstępują do Związku
Od 2015 roku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie nasz Związek Zawodowy jest w sporze
zbiorowym z pracodawcą. Głównym postulatem jest podwyżka
wynagrodzenia zasadniczego o
20 proc. Dotychczas udało się
wynegocjować niewielkie podwyżki dla niektórych grup zawodowych, m.in. dla sanitariuszy,
salowych i pracowników technicznych. Największym osiągnięciem było uzyskanie 200 zł dodatku od stycznia do grudnia
2017 r. Z początkiem br. dodatek
ten został przekształcony w pod-

wyżkę wynagrodzenia o 150 zł,
która jest mniej korzystna dla
pracowników z krótkim stażem
pracy.
Od 1 lipca br. dyrekcja wprowadziła podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o 100 zł, a dla
lekarzy, pielęgniarek i położnych
zaproponowano wzrost uposażenia o 190 zł. Wobec tego Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych rozpoczął strajk stawiając postulaty płacowe. 14 lipca
doszło do porozumienia w wyniku, którego pielęgniarki i położne
będą miały włączone do wynagrodzenia zasadniczego 666,00

zł brutto. Ponadto pensje będą
wzrastać stopniowo w przeciągu
trzech lat.
Po strajkach pielęgniarek,
społeczność lekarska stwierdziła, że warto zapisywać się do
związku. 17 lipca br. Związek
Zawodowy Solidarność zorganizował spotkanie na które przyszło bardzo dużo osób z innych
związków oraz niezrzeszeni.
Omówiono aktualną sytuację,
wysunięto żądania i plan działania na kolejne dni. Uzgodniono,
że kolejnym etapem powinno
być przeprowadzenie referendum strajkowego.

Musimy być skuteczni bo młodzi ludzie nie zapisują się do nas ze względu na historię.
Oni chcą być w skutecznym związku.
Piotr Duda
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- Nie będzie łatwo, ponieważ
jest duży personel, a nasi
członkowie na których można
liczyć nie będą w 100 procentach wypełniać połowy zatrudnionych, więc potrzebne będą
głosy środowiska pielęgniarek
i lekarzy. Przewodniczący, ani
sama komisja zakładowa tego
nie zorganizują i musi być mobilizacja w tej sprawie - mówiła

przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej przy SPSK 4 Helena
Gorczyca.
Po spotkaniu pracownicy masowo zapisywali się do związku
i opowiadali się za przeprowadzeniem referendum. Deklaracje
członkowskie dotąd podpisało 90
osób. Do związku zapisują się
głównie sanitariuszki i salowe.
- Dopiero teraz ludzie zrozu-

mieli, że jeżeli razem się połączymy i przeprowadzimy referendum strajkowe to odniesiemy wspólny sukces. Trzeba
zamanifestować swoją siłę
i dać do zrozumienia, że każda
grupa zawodowa jest niezbędna w tym szpitalu – podsumowała przewodnicząca Gorczyca.
Do sytuacji odniósł się wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski:
- Pracownicy widzą, że są
szanse na realizację postulatów, a związek „Solidarność”
pokazuje, że jest profesjonalną organizacją, która potrafi
wspólnie z pracownikami przełamywać bariery w dialogu,
aby poprawiać warunki płacy
i pracy.
Tomasz Kupczyk

Święto Wojska
Polskiego
15 sierpnia w Lublinie odbyły
się obchody 98. rocznicy Bitwy
Warszawskiej. W tym dniu przypada również uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny i Święto Wojska Polskiego. W uroczystościach udział
wzięli
m.in.
przedstawiciele
władz parlamentarnych, samorządowych, służby mundurowe
i mieszkańcy Lublina.
Wydarzenie rozpoczęło się od
złożenia kwiatów na Placu Litewskim przy pomnikach Nieznanego Żołnierza i Józefa Piłsudskiego. Po Mszy św. sprawowanej
w
archikatedrze
lubelskiej,
uczestnicy udali się na Plac
Zamkowy, gdzie odbył się przeGłos związkowca 33/2018

gląd
pododdziałów,
podniesienie
flagi
państwowej, wystąpienia
okolicznościowe,
apel pamięci i salwa
honorowa.
Całość
uświetnił piknik z pokazem sprzętu wojskowego.
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List z Niemiec

Publikujemy podziękowanie od wdowy śp. Jana Bartczaka, skierowane do przewodniczącego Regionu
Środkowo-Wschodniego Mariana Króla. Jan Bartczak zmarł 15 maja br. w Niemczech. W NSZZ Solidarność był od 1980 roku. W maju 1981 roku został przewodniczącym Regionu. Angażował się we Wszechnicy Związkowej. Był również internowany do ośrodka odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku.
Msza św. pogrzebowa odbyła się 23 maja br. w kościele
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Lublinie. Z kolei pogrzeb śp. Jana Bartczaka odbył się
w Niemczech. Uczestniczyła w nim delegacja naszego Regionu wraz z pocztem sztandarowym.

Kartka
z kalendarza
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17 sierpnia 1980 r. MKS w Stoczni Gdańskiej ogłosił listę 21 postulatów strajkujących. Dotyczyły
spraw ekonomicznych, społecznych i politycznych,
z utworzeniem wolnych związków zawodowych na
czele. Komunistyczne władze zgodziły się na ich
realizację, podpisując 31 sierpnia 1980 r. Porozumienia Gdańskie. W 2003 r. lista 21 postulatów została wpisana na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
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Z życia Komisji Krajowej

Wystawa w Sali BHP
To zwykła, niezwykła wystawa o wyjątkowym człowieku – powiedział

zastępca

przewodniczącego

Komisji

Krajowej

NSZZ

„Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, otwierając wystawę o Aleksandrze Olszewskiej. W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej stara-

niem syna Tadeusza Olszewskiego, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” oraz Fundacji Pelplińskiego stanęła ekspozycja przybliżająca postać „Pani z kiosku”, która przez lata opiekowała się Bramą

Uśmiechnij
się!
Rozmowa kwalifikacyjna:
- Proszę wymienić swoją
1 mocną cechę
- Jestem wytrwały
- Dziękujemy, skontaktuje
my się z panem później
- Zaczekam tutaj.

nr 2 i Placem Solidarności, gdzie stoi ponik Poległych Stoczniowców.

- Przez lata troszczyła się
o godne upamiętnienie robotników poległych w grudniu 1970 r.
czy pokojowego porozumienia
z sierpnia roku 1980. „Miotłą
i kwiatami” dbała o należyty wygląd Placu Solidarności i przylegającej do niego Bramy nr 2,
przypominając o historycznej wartości symbolizowanych przez nie
wydarzeń oraz stojących za nimi
idei, będąc ich najlepszą ambasadorką – tak scharakteryzowali bohaterkę wystawy jej twórcy.
- Od początku lat 90. spotykałem się przy okazji posiedzeń Komisji Krajowej z Panią Olą –
wspominał Tadeusz Majchrowicz.
To od niej uczyliśmy się historii
tego miejsca. Opowiadała tak
wspaniale, że trudno było się od
niej oderwać. Wspominał również,
że Pani Ola poznała wszystkich
„świętych”. I to dosłownie.
- Ronalda Regana, Margaret
Thatcher, czy Jana Pawła II, wyliczał przewodniczący. Jego zdaniem żadna gospodyni domowa nie
dbała tak o swój dom, jak ona o Plac i
Bramę. Wystawa pokazuje kadry
z życia Aleksandry Olszewskiej,
pokazując jej zmagania o utrzyGłos związkowca 33/2018

manie godnego wystroju Placu
Solidarności i Bramy nr 2 Stoczni
Gdańskiej. To było jej powołanie,
któremu oddała się bez reszty.
Zmarła we wrześniu 2016 r.
w wieku blisko 90 lat, pozostawiając po sobie wspomnienie
zawsze
uśmiechniętej
drobnej
osoby, która
jak było trzeba miotłą potrafiła przegonić
tych,
którzy zakłócali
spokój
tego
miejsca.
W
uroczystym otwar-

ciu wystawy, która jest elementem obchodów Urodzin Sali
BHP Stoczni Gdańskiej uczestniczyła również Ewa Zydorek,
Sekretarz Komisji Krajowej.

DYLEMATY JĘZYKOWE

Znikło czy zniknęło?
Wybuchło czy wybuchnęło?
Wszystkie formy są poprawne. Z tym że czasownik
wybuchnęła
zarezerwowany
jest
dla
istot
żywych, natomiast wybuchła dla rzeczowników nieżywotnych.
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Czy pracodawca powinien zapewnić apteczki
w zakładzie pracy? Jeżeli tak, to jakie są
szczegółowe zasady rozmieszczenia apteczek?
Zgodnie z § 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650, ze zm.)
pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące
duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych
jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;
2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń (§ 44 ust. 2). Obsługa punktów i apteczek, o których mowa
w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy (§ 44 ust. 3). W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy
pracowników, o których mowa w ust. 3 (§ 44 ust. 4). Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, oraz łatwo dostępne (§ 44 ust. 5).
Jeżeli pracodawca nie zapewni odpowiednich środków to inspektor pracy po przeprowadzeniu kontroli
ma prawo nakazać zapewnienie odpowiednich środków pierwszej pomocy. Ponadto osoba odpowiedzialna
za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy lub osoba kierująca pracownikami, lub innymi
osobami fizycznymi ponosi odpowiedzialność wykroczeniową zgodnie art. 283 § 1 Kodeksu pracy.
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11,4 mld zł
trafiło do rodzin od 1
stycznia do 30 czerwca 2018 r.
w ramach programu 500 Plus.

5,1 %
Tyle wyniósł Produkt Krajowy
Brutto w II kwartale 2018 roku.

Kontrolerzy CBA sprawdzają
lubuski Urząd Marszałkowski
oraz wpisany do Regionalnego
Programu Operacyjnego województwa projekt, na który spółka
z Gorzowa Wielkopolskiego miała otrzymać 5,3 mln zł dotacji.
Celem projektu jest opracowanie
technologii wykorzystania skażonego drewna do produkcji paliwa. Kontrola potrwa do połowy
września.

Współczynnik dzietności
kobiet w Polsce
2015 r. - 1,29
2017 r. 1,45

Zmiany w Zarządzie
puławskich Azotów
Rada Nadzorcza Spółki na
posiedzeniu 13 sierpnia 2018 r.
odwołała ze składu Zarządu Pana Jacka Janiszka – Prezesa
Zarządu Spółki. Jednocześnie
Rada Nadzorcza delegowała
Pana dra Krzysztofa Bednarza –
członka Rady Nadzorczej Spółki
do czasowego wykonywania
czynności Prezesa Zarządu, do
czasu powołania na tę funkcję
osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym, nie dłużej
jednak niż na 3 miesiące.
Głos związkowca 33/2018
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