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Stanowisko KSOiW NSZZ „Solidarność":
Oczekujemy realizacji postulatów
Obradujące w Warszawie Prezydium Rady Krajowej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęło stanowisko
z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie dyskusji oświatowych w ramach
okrągłego stołu edukacyjnego.

Prezydium
KSOiW
NSZZ
„Solidarność” po analizie przebiegu dyskusji przy okrągłym stole
edukacyjnym, w którym braliśmy
udział w roli obserwatora, podtrzymuje stanowisko z dnia 24
kwietnia br., wyrażone w piśmie
do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, zgodnie z którym podkreślamy, że zaproponowana formuła spotkania oraz przypadkowo
dobrane gremium nie gwarantują
wypracowania rozwiązań rzeczywistych problemów nurtujących
polską oświatę.
Oczekujemy
harmonogramu
realizacji uzgodnionych postulatów zawartych w podpisanym
z Rządem RP w dniu 7 kwietnia
br. porozumieniu. W szczególności domagamy się powołania zespołu roboczego do spraw realizacji punktu VI porozumienia,
czyli zmiany systemu wynagradzania nauczycieli w uzgodnieniu
ze związkami zawodowymi i powiązania go ze wzrostem gospodarczym.
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- podpisali: Ryszard Proksa
przewodniczący KSOIW NSZZ
„Solidarność" oraz Agata Adamek sekretarz KSOiW NSZZ
„Solidarność".
Szanowny Panie Premierze,
odpowiadając na zaproszenie
do rozmów o edukacji przy okrą-

głym stole w dniu 26 kwietnia
2019 roku, informuję, że przedstawiciele
KSOiW
NSZZ
„Solidarność” wezmą w nich
udział w charakterze obserwatorów.
W opinii naszego Związku
zaproponowana formuła spotkania na Stadionie Narodowym
w Warszawie nie gwarantuje
efektywnej dyskusji nad rzeczywistymi problemami polskiej
oświaty.
Przypominamy, że Krajowa
Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” zawiesiła
akcję protestacyjną do momentu
realizacji porozumienia podpisanego w dniu 7 kwietnia 2019 r.
Oczekujemy pilnego rozpoczęcia prac nad realizacją
uzgodnionych postulatów, w
szczególności podjęcia merytorycznych rozmów na temat zmiany systemu wynagradzania nauczycieli i powiązania go ze wzrostem gospodarczym.
Podpisał Ryszard Proksa,
przewodniczący KSOiW
NSZZ „Solidarność”.
Źródło: tysol.pl
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Poczta Polska protestuje
Od 6 do 10 maja br., w Poczcie Polskiej trwa protest pracowników. Związkowcy zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” domagają się
500 zł brutto podwyżki z wyrównaniem od 1 lutego br.

17 kwietnia Organizacja Międzyzakładowa
Pracowników
NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej weszła w spór zbiorowy
z pracodawcą. Wielogodzinne rokowania, które miały miejsce 30
kwietnie br., nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku
z tym związkowcy rozpoczęli akcje protestacyjną pod hasłem
„Żółta kartka dla Zarządu”. Protest
polega na noszeniu żółtych kamizelek, na których są znaczki z hasłem: „Żądamy podwyżki wynagrodzeń”.
- W Lublinie, w akcji protestacyjnej uczestniczy ok. 30-40 proc.
pracowników. Protest ma charakter rozwojowy, jest spore zainteresowanie, cały czas dołączają kolejne osoby. Niewykluczone, że
akcja zostanie wydłużona. Protest
w żaden sposób nie zakłóca funkcjonowania
Poczty
Polskiej
i wszystkie usługi są wykonywane
bez problemu. Pracownik jest najGłos związkowca 19/2019

większą wartością w firmie
i chcemy, aby był godnie wynagradzany. Kwota podwyżki jest
realnie do otrzymania, bez

uszczerbku dla Spółki – powiedział Kamil Wąsik przewodniczący Organizacji Podzakładowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej Regionu
Lubelskiego.
Związkowcy są zdeterminowani, aby walczyć skutecznie
o swoje postulaty i biorą pod
uwagę nawet radykalne formy
nacisku.
- Żółte kamizelki, to pierwsza
faza protestu. Jeśli Zarząd nie
podejmie rozmów, to zostanie
zorganizowana
ogólnopolska
pikieta w Warszawie. Strajk jest
ostateczną formą ubiegania się
o godne wynagrodzenia, ale jak
trzeba będzie to rozważymy jego
wprowadzenie – zaznaczył Romuald Talarek przewodniczący
Podzakładowej
Organizacji
Związkowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Poczty Polskiej
WER Lublin.
Poczta Polska jest jednym
z największych pracodawców
w Polsce. Posiada 7,5 tys. placówek i zatrudnia blisko 80 tys.
pracowników.
Tomasz Kupczyk

str. 2

Reprezentatywność
związkowa po nowemu
Zmieniając ustawę o związkach zawodowych pracodawca
dokonał też zmiany w przepisach
dotyczących reprezentatywności
związków zawodowych. Jak wiadomo status reprezentatywności
jest istotny w sprawach z zakresu
zbiorowych
stosunków
pracy
(układy zbiorowe, regulaminy,
itd.). Uchylony więc został w całości art. 241 25a Kodeksu Pracy
mówiący o prawie do zawierania
układów zbiorowych pracy przez
wszystkie zakładowe organizacje
związkowe. Aktualnie zwiększono
próg reprezentatywności z 5 do
8 procent dla tych organizacji, które są reprezentowane w Radzie
Dialogu
Społecznego
(NSZZ
„Solidarność”, OPZZ, FZZ) oraz
z 10 do 15 procent dla organizacji
spoza RDS-u.
Jednocześnie
wprowadzono
zapis, iż w przypadku wielu organizacji zakładowych u danego
pracodawcy, które są zrzeszone
w OPZZ lub FZZ, tylko jedna może reprezentować zbiorowe interesy pracownicze. Będzie to ta
organizacja, którą wskażą wspólnie na zasadzie porozumienia
wszystkie organizacje z danej
centrali związkowej. Jeśli nie wyłonią wspólnej reprezentacji, reprezentować będzie daną centralę
największa organizacja.
Istotną zmianą jest ustalenie
liczby osób wykonujących pracę
zarobkową, od której to liczby oblicza się wspomnianą reprezentatywność. Przed zmianami ustawy
byli to pracownicy zatrudnieni na
umowę o pracę, aktualnie są to
wszystkie osoby wykonujące praGłos związkowca 19/2019

cę na rzecz pracodawcy (np. samozatrudnieni, z umową cywilnoprawną). Przy ustalaniu owej reprezentatywności
po
stronie
związkowej liczy się wszystkich
członków (również zatrudnionych
na umowach cywilnoprawnych)
należących do tej organizacji co
najmniej 6 miesięcy.
Nowelizacja ustawy doprecyzowała, że utrata reprezentatywności w sprawach zbiorowych
praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową będzie
pozostawała bez wpływu na pozostałe uprawnienia. Oznacza to,
że jeśli zakładowa organizacja
związkowa zrzeszająca co najmniej 10 członków – osób wykonujących pracę, może korzystać
ze wszystkich praw i obowiązków
przyznanych związkom zawodowym jeśli nawet nie ma statusu
organizacji
reprezentatywnej.

Brak reprezentatywności wyklucza jedynie tę organizację
z uprawnień dotyczących zbiorowych interesów pracowniczych.
Status reprezentatywności więc
ma znaczenie przy negocjowaniu
niektórych aktów o statusie zakładowych źródeł prawa pracy,
np.:
wprowadzenie
systemu
przerywanego czasu pracy,
- przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy,
- uzgodnienie porozumienia
w sprawie zwolnień grupowych,
- układu zbiorowego pracy itp.
Przy wątpliwościach i kontrowersjach dotyczących liczebności związku zawodowego, istnieje możliwość sądowej weryfikacji
tej liczebności.
Waldemar Bartosz
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Solidarność uczciła Święto
Konstytucji 3 Maja
Lublinianie uczcili Święto Konstytucji 3 Maja. W obchodach
udział wziął zastępca przewodniczącego Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność
Marek Wątorski wraz z pocztem
sztandarowym.
Świętowanie rozpoczęło się od
uroczystej Sesji Rady Miasta
w Trybunale Koronnym. Mszę św.
w intencji Ojczyzny sprawował
abp Stanisław Budzik.
Po Eucharystii uroczystości
przeniosły się na Plac Litewski
przy Pomniku Konstytucji 3 Maja,
gdzie delegacje złożyły kwiaty.
W programie były również imprezy towarzyszące m.in. Pokaz
Tańców Narodowych i Regionalnych oraz występ Orkiestry Wojskowej.
TK
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Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
2 maja nastąpiło uroczyste
wciągniecie flagi na maszt przed
gmachem Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, na Placu Litewskim i na balkonie Ratusza. Na
uroczystościach Lubelską Solidarność reprezentował zastępca
przewodniczącego Marek Wątorski.
Foto. Urząd Wojewódzki
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Przygotowania do
rocznicowych uroczystości

7 maja br. na Królewskiej
3 w Lublinie, odbyło się spotkanie organizatorów obchodów 30.
rocznicy wyborów 4 czerwca
1989 r. i 40. rocznicy pielgrzymki
Jana Pawła II do Polski.
To już kolejne spotkanie robocze, na którym ustalany był program obchodów. Wiadomo, że
uroczystości będą trwały trzy dni.
Planowane są m.in. koncerty,
konferencje, a także imprezy towarzyszące. Sprawowana będzie
również Msza św. dziękczynna.
Oprócz Lublina część wydarzeń
odbędzie się w Fajsławicach.
Całość obchodów będzie jeszcze ustalana na kolejnych spotkaniach organizacyjnych. Zapowiada się ciekawie i dla każdego
będzie przedstawiona ciekawa
oferta.
TK

Spotkanie
Wielkanocne
9 maja br., w siedzibie lubelskiej Solidarności odbyło się spotkanie Wielkanocne Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność.

Spotkanie

uczestnictwo

w

poprzedziło
Eucharystii.

Wśród zaproszonych gości byli
m.in. ks. prałat Zbigniew Kuzia
Regionalny

Duszpasterz

Ludzi

Pracy i Wiesława Stec Przewodni-

cząca Regionalnej Sekcji Oświaty
i Wychowania.
TK
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Solidarność na WRDS
26 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
Tematem obrad były: „Warunki pracy i płacy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego
jako wyznacznik bezpiecznego funkcjonowania podmiotów leczniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
pielęgniarek, położnych oraz opieki psychiatrycznej”.
Wśród uczestników posiedzenia byli członkowie NSZZ
„Solidarność” m.in. Marian Zepchła i Marek Chmielewski.
TK
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Nie będzie reparacji
W dniach 15-17 maja na posiedzeniu sejmu, rząd zaproponuje
szczegółowy projekt ustawy, która zabezpieczy Polskę od wypłat reparacji wojennych za straty poniesione w trakcie II wojny światowej.
Jest to odpowiedź na uchwaloną w USA ustawę 447, na mocy, której
amerykańscy żydzi będą mogli żądać od krajów europejskich wypłat
odszkodowań wojennych za poniesione straty. W tym temacie zabrali
również głos prezes PIS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki, którzy zgodnie mówili, że to nie Polacy powinni wypłacać
pieniądze, lecz to Polakom należy się rekompensata za poniesione
straty. W tym samym terminie swoją propozycję ustawy w tej sprawie
ma przedstawić także „Kukiz 15”.
DJ

3,9 tys. euro
Tyle funduszy UE na mieszkańca trafiło do Polski
w latach 2000-2017
Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

7 maja br. Funkcjonariusze CBA zatrzymali w Warszawie byłego prezesa
reaktywowanej warszawskiej spółki. Czynności mają
związek ze śledztwem dotyczącym usiłowania wyłudzenia wielomilionowego odszkodowania od
m.st. Warszawy w związku z realizacją roszczeń do nieruchomości przysługujących spółce. W
toku śledztwa ustalono, iż firma
sprzedała dwóm osobom roszczenia do nieruchomości znajdującej się na Powiślu a całą kwotę
w wysokości 175 tys. zł przywłaszczył ówczesny prezes. Mężczyzna został przewieziony do
Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu gdzie usłyszy zarzuty.
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