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Zniżki na ubezpieczenia w PZU
Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na
ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi "Klub PZU
Pomoc dla NSZZ Solidarność". Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł
Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku
Pekao S. A.

Warunkiem przystąpienia do
Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://
klubpzupomoc.pzu.pl/nszzsolidarnosc . Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki
przy zakupie niżej wskazanych
ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić
formularz przystąpienia do Klubu
PZU dla NSZZ Solidarność, a naGłos związkowca 27/2019

stępnie udać się do agenta PZU
SA i przed zawarciem umowy
ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty.
Agent sprawdzi uprawnienia do
zniżki. Po pozytywnej weryfikacji
udzieli zniżki.
O czym należy pamiętać?
Zniżka dotyczy wyłącznie umów
z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpie-

czony; zniżka musi być zgodna
z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania
Karty PZU Pomoc przysługuje
tylko jedna zniżka w ramach jednej
umowy
ubezpieczenia.
Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC,
OC, NNW, NNW Max; PZU
Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe
ubezpieczenie budynków, OC
Rolnika, Mienie ruchome, NNW
Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym,
a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.
Dodatkową ofertę dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ
Solidarność przygotował także
Bank Pekao S.A. Warunkiem
skorzystania
z
niej,
jest przedstawienie legitymacji
NSZZ Solidarność w placówce
Banku Pekao SA. Zakłada ona
chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty
z obcych bankomatów przez 24
miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A.
przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających
w ramach NSZZ Solidarność.
Źródło: www.tysol.pl
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Podczas 39. rocznicy wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980
zagrają następujące zespoły:
- 12.30 Mariusz Matera
z zespołem The Cover
- 13.30 Orkiestra Dęta z Mełgwi
- 14.30 Zespół Tańca Ludowego "Leszczyniacy"

- 15.30 Kapela Rycka
- 17.00 Kapela spod Lublina
Imprezy towarzyszące: dmuchany plac zabaw, wata cukrowa, popcorn, animacje dla
dzieci.
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Rocznica zawarcia
Unii Lubelskiej

Mszą św. w lubelskiej archikatedrze rozpoczęły się uroczystości
450. rocznicy Unii Lubelskiej.
W obchodach, 30 czerwca br.
wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych,
samorządowcy oraz licznie zgromadzeni lublinianie. Lubelską Solidarność reprezentował przewodniczący Marian Król wraz z pocztem sztandarowym.
Po Mszy świętej delegacje Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Węgier, Estonii, Czech, Gruzji i Mołdawii złożyły kwiaty pod
pomnikiem Unii Polsko-Litewskiej
na placu Litewskim.

W
Centrum Spotkania
Kultur
odbyło
się
uroczyste
spotkanie
Zgromadzenia
Parlamentarnego
Polska-Litwa
oraz debata poświęcona europejskiemu znaczeniu dziedzictwa

Unii Lubelskiej dla współczesnych narodów i państw.
1 lipca 1569 roku, za sprawą
unii lubelskiej, doszło do związku Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego - powstała Rzeczypospolita Obojga Narodów. Była to
unia realna, a więc obydwa państwa łączyła nie tylko osoba
władcy, ale były też wspólne instytucje.
TK

Ks. Popiełuszko o pracy
Wysiłek, praca wymagają wewnętrznego ładu, zdrowych zasad
moralnych, a nawet bodźców
i motywów religijnych. Ekonomia
gospodarcza wymaga pomocy sił
moralnych. Pracodawca musi kierować się sprawiedliwością. Człowiek nie może być pozbawiony
pracy czy wyższego stanowiska
dlatego tylko, że myśli inaczej, że
jest dla kogoś wyrzutem sumienia, że ma inny od narzuconego
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pion
politycznomoralny, dlatego że
aktywnie działał w Solidarności. To wszystko
nie pomaga wychodzić
z kryzysu gospodarczego,
ale
śmiem
twierdzić, że go jeszcze pogłębia.
Źródło: kazanie 86
Fot. Popieluszko.ipn.gov.pl
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Polska Droga do wolności
W związku z przypadającą w tym roku 30. rocznicą wyborów czerwcowych zamieszczamy opracowanie
pana Michała Stępniaka dotyczące działaczy lubelskiej rolniczej Solidarności, którzy wpisali się w historię
walki o wolną Polskę. Kolejne biografie będą prezentowane cyklicznie w Głosie Związkowca.

Podwyżki w oświacie

Przedstawiciele oświatowych
związków zawodowych podpisali
Głos związkowca 27/2019

porozumienie z Prezydentem
Miasta Lublin ws. podwyżki wy-

nagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych oświaty. Z ramienia lubelskiej Solidarności
dokument sygnowali: Zastępca
Przewodniczącego
Regionu
Krzysztof Choina oraz Przewodnicząca
Regionalnej
Sekcji
Oświaty i Wychowania Wiesława
Stec.
W celu przygotowania projektu podwyżki przeprowadzono
analizę poziomu wynagrodzeń
pracowników niepedagogicznych
jednostek realizujących zadania
oświatowe. Pierwszym i najważniejszym etapem był proces
ujednolicenia zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych w poszczególnych jedstr. 5

nostkach i w obrębie całego miasta oraz ujednolicenie regulaminów wynagradzania.
Porozumienie, podpisane 28
czerwca br., jest efektem niełatwych rozmów, prowadzonych od
lutego br. Jeszcze do końca tego
roku miasto przeznaczy na realizację umowy 5 mln zł. Największe
podwyżki otrzymają najmniej zarabiający.
- Współpraca ratusza ze związkami zawodowymi ma w Lublinie
długą tradycję. Dziękuję za to, że
choć rozmowy były trudne, to
udało się je sprawnie przeprowadzić. To jest nasz wspólny sukces
– mówiła Wiesława Stec.
TK

Solidarność
to zobowiązanie

Fot. Robert Wąsik, Tygodnik Solidarność

- Bez wahania zapisałem się do związku zawodowego. Kiedyś pracownik zapisujący się do związku chciał, aby pozostali wiedzieli o tym.
Dziś jest inaczej. Gdyby tamte czasy wróciły, z powrotem poszedłbym
tą samą drogą. Praca w związku to nie jest jedynie piękna przygoda,
to jest ciężka praca z zespołem ludzi o różnych charakterach i oczekiwaniach – mówi przewodniczący zamojskiej Solidarności Marek Walewander, w rozmowie z Tomaszem Kupczykiem.
W czerwcu obchodziliśmy
30. rocznicę wyborów czerwcowych. Dlaczego 1989 rok jest
ważną datą dla Solidarności?
Za sprawą Solidarności rozpoczęły się zmiany w naszym kraju.
Rok 1989 był przełomowy, nastąpiła wtedy relegalizacja Solidarności. Z początkiem lat 80 powstał
ruch społeczny Solidarność, liczący niemal 10 mln członków. W
zakładach pracy pracownicy wysuwali żądania dotyczące popraGłos związkowca 27/2019

wy warunków pracy i płacy. Ubiegano się również o zmiany systemowe i to się powiodło. Warto
Czy możemy dziś powiejednak podkreślić, że część z 21
dzieć, że władze poprzedniego
postulatów Międzyzakładowego
systemu zostały całkowicie
Komitetu Strajkowego, do dziś
pozbawione wpływu?
w pełni nie została zrealizowana,
Nie powiedziałbym, że tak się
wciąż pozostają jako aktualne.
stało. W mojej opinii obrady
Młode pokolenie musi wiedzieć
okrągłego stołu nie były pełnym
o tym, że ludzie, którzy dokonyzwycięstwem obozu Solidarnowali zmian, byli narażeni na utraści, ale rozpoczęły zasadnicze
tę pracy, a nawet życia. W niezmiany.
których przypadkach działacze
Cały wywiad w lipcowym wydaFot.
związkowi opuszczali Ojczyznę.
niu Czasu Solidarności.
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Spór zbiorowy
27 czerwca br. w ramach trwającego sporu zbiorowego, rozpoczęły się mediacje - w sprawie
wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Poczty Polskiej S.A. pomiędzy organizacją związkową
a Zarządem PP SA.
W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele
Pracodawcy
z Prezesem Przemysławem Sypniewskim oraz Wiceprezesem
Pawłem Przychodzeniem, mediator z listy Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, ustalony wspólnie przez strony sporu
zbiorowego
oraz
członkowie zespołu negocjacyjnego reprezentujący OM NSZZ Solidarność PPP - Paweł Jędrzejewski,
Marcin Gallo, Maria Stachowska i
Sławomir Steltmann.
W czasie spotkania obie strony
sporu przedstawiły swoje stanowiska. Podtrzymany został postulat dotyczący wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o kwotę

495,00 zł. wszystkim pracownikom objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Pracodawca przedstawił swoje propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników:
- dodatkowe cykliczne wypłaty
uzależnione od wzrostu wskaźników terminowości dla pracowników eksploatacji w RS i RD POL;
za lepsze wyniki w zakresie terminowości pracownicy otrzymywaliby dodatkowo 50, 100, 150 lub
200 zł miesięcznie, w zależności
od wyników w danej jednostce,
- jednorazowe świadczenie
związane z grudniowym okresem
świątecznym w wysokości 300 zł
dla wszystkich pracowników objętych ZUZP.
Prezes PP S.A. zakomunikował, że sytuacja finansowa Spółki
nie pozwala na wzrost wynagrodzeń, jakiego oczekuje NSZZ Solidarność.
Mediator spotkał się również

oddzielnie z każdą ze stron
sporu.
Wiceprezes Przychodzeń podziękował Pocztowej Solidarności za działania, które są podejmowane w celu poprawy sytuacji
Poczty Polskiej. Pierwszym pozytywnym efektem Pikiety przed
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i złożonej wtedy Petycji,
jest sygnał ze strony Rządu
w kierunku Zarządu PP, że jest
zrozumienie, iż Poczta Polska
potrzebuje wsparcia i pomocy
Państwa.
Strony zaplanowały również
kolejne spotkanie mediacyjne.
OM NSZZ Solidarność
Pracowników Poczty Polskiej.

UWAGA !!!
Przypominamy, że po nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2019 r. organizacja
związkowa ma obowiązek przedstawiać pracodawcy informację
o liczbie członków nie co kwartał, tylko dwa razy w roku, co 6 miesięcy
(według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia danego roku) w terminie do 10. dnia
miesiąca następującego po tym okresie.
Informacja o liczbie członków Związku ma zostać przekazana przez
organizację związkową bez wezwania pracodawcy.
Formularze stosowne zamieszczamy w załączeniu.
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Wyróżnienie za piękną działalność
Pani dr Barbara Bogdańska była

przewodnicząca

„Solidarność”

w

NSZZ

Wojewódzkim

Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie - została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia

Polski.

Wyróżnienie

w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.
Pani kardiolog otrzymała również dyplom uznania m.in. za
wkład w utrzymywanie i rozwój

naszego regionu i mieszkańców.

dialogu społecznego w wojewódz-

Wśród delegacji w domu Pani

twie lubelskim, a także za dbałość

Bogdańskiej byli m.in. przewodni-

o rozwój społeczno-gospodarczy

czący

lubelskiej

Marian Król wraz z zastępcą
Krzysztofem Choiną.
TK

„Solidarności”

70 rocznica Cudu Lubelskiego
3 lipca w Lublinie obchodzono
70 rocznicę Cudu Lubelskiego.
A czym był Cud Lubelski? Cudem
Lubelskim nazywamy wydarzenia
z 3 lipca 1949 roku. W tym dniu
w lubelskiej archikatedrze na kopii
wizerunku MB Częstochowskiej
pojawiły się łzy. Wiadomość o wydarzeniach w Lublinie szybko
obeszła cały kraj i już następnego
dnia do archikatedry zaczęli przybywać ludzie indywidualnie jak też
w zorganizowanych pielgrzymkach. Obraz z racji cudu jaki się
na nim wydarzył nazwano obrazem MB Płaczącej.
W związku z kolejną rocznicą
wierni uczestniczyli w uroczystej
Eucharystii której przewodniczył
Głos związkowca 27/2019

i homilię wygłosił bp Marian Rojek ordynariusz diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Po zakończeniu Mszy wierni przeszli

w procesji z obrazem MB Płaczącej ulicami miasta. Uroczystości
zakończył
Apel
Jasnogórski.
DJ
str. 8
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Uważajmy nad wodą
Fala upałów, która nawiedziła kraj nie omijając naszego regionu
sprzyja temu, aby pojechać nad wodę. Dlatego co dnia na akwenach
wodnych naszego województwa można zobaczyć amatorów opalania i
kąpieli. Pamiętajmy jednak, że woda oprócz ochłody niesie za sobą liczne niebezpieczeństwa, które nie raz kończą się śmiercią. Statystyki utonięć są zatrważające tylko w miesiącu czerwcu utonęło w Polsce 113
osób. Dlatego pamiętajmy, aby kąpać się wyłącznie na akwenach strzeżonych gdzie są ratownicy, co zapewni nam bezpieczny urlop nad wodą.
Życzymy wszystkim bezpiecznego wypoczynku w trakcie wakacyjnego urlopu a po jego zakończeniu bezpiecznego powrotu do domów.
DJ

65,5 mln
Tyle wyniosła w I kwartale
2019 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski (wzrost
o 2 mln r/r).

2 lipca br. funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali 3
osoby w tym: Dyrektora Pionu
Wsparcia
w
MPWiK
w Warszawie oraz dwóch przedsiębiorców-wspólników spółki ze Śląska.
Zatrzymani oskarżeni są o próbę
wręczenia łapówki w zamian za korzystne rozstrzygnięcie przetargów
organizowanych przez MPWiK Warszawa. Łączna suma łapówek opiewa na kwotę ok. 50 tys. zł. W dniu
aresztowania przeszukane zostały
mieszkania osób zatrzymanych
a także siedziba śląskiej firmy. Zatrzymani zostali przewiezieni do
Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
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