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Pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
domagają się podwyżek!
nadzorcze. To zadania, których
efektem jest wprowadzenie programów ogłaszanych przez rząd
i resorty. Jest to ciągłe dodawanie nowych zadań i zakresów,
natomiast nie idą za tym żadne
podwyżki – mówi Małgorzata
Frant-Błażucka z Wydziału Polityki Społecznej LUW.

1000 zł "na rękę"

Noszą żółte wstążki na ubraniach jako symbol niezadowolenia z obecnej sytuacji finansowej. Pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego chcą podwyżki 1000 zł netto. Jak podkreśla
Elżbieta Kurzępa, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej
NSZZ "Solidarność", walka o godne płace to również walka
o godną emeryturę.
Sytuacja materialna nie zmienia się od 2009 roku, kiedy zamrożono płace w służbie cywilnej, mimo, iż Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność" prowadzi systematyczne działania
na rzecz poprawy warunków pracowniczych. Wraz z nowym rządem pojawiły się nowe nadzieje,
jednak póki co, dla pracowników

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, nowe są tylko obowiązki.
- Trzeba wspomnieć, że od
naszych pracowników wymaga
się naprawdę bardzo dużo. Musimy mieć wysokie kwalifikacje,
specjalistyczną wiedzę w różnorodnych obszarach. Wszystkie
zadania nałożone na Wojewodę, to zadania stricte kontrolne,

Pracownicy LUW oczekują
podwyżki miesięcznego uposażenia. - Naszym postulatem płacowym w ramach sporu zbiorowego, trwającego od czerwca
ubiegłego roku, jest 1000 zł netto
na pracownika i my o to walczymy. Nie zrezygnujemy. Trwają
w tej chwili rokowania. Nie jesteśmy zakładem produkcyjnym,
który ma zyski, więc jesteśmy
uzależnieni od budżetu centralnego i tego, co nam uchwalą posłowie w ramach tego budżetu.
Nasze postulaty płacowe popiera
Wojewoda Lubelski, który podejmuje zdecydowane działania.
Występował kilkukrotnie do ministerstwa, do Pana Premiera
i informował o kwotach, jakie są
potrzebne na spełnienie postulatów. - mówi Elżbieta Kurzępa,

Jeśli wierzysz w wolność słowa, to wierzysz w wolność głoszenia poglądów, które ci się nie podobają.
Noam Chomsky
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przewodnicząca KM NSZZ Solidarność.
Małgorzata
FrantBłażucka z zwraca uwagę, że od
2009 roku, kiedy zamrożono płace w służbie cywilnej, biorąc pod
uwagę wskaźnik inflacyjny, pracownicy stracili naprawdę dużo,
a rząd pozostawia dotychczasowe działania pracowników bez
odpowiedzi. W czerwcu ubiegłego roku Organizacja Związkowa
przy LUW, w związku z brakiem
porozumienia dotyczącego podwyżek, weszła z pracodawcą
w spór zbiorowy, a w lipcu 2018
r. została przeprowadzona akcja
'Napisz list do Premiera". Pracownicy podpisywali listy, w których domagali się podniesienia
uposażenia. Akcja odbiła się
wśród urzędników szerokim
echem, bowiem list podpisało
blisko 70% pracowników. Wojewoda
Lubelski
Przemysław
Czarnek zawiózł dokumenty do
Premiera, jednak do dnia dzisiej-

Akcja „Napisz list do Premiera”

szego nie nadeszła żadna odpowiedź.
Postanowiono znów zadziałać.
Przygotowano akcję, w ramach
której pracownicy mieli nosić kamizelki na znak protestu. 11
stycznia br., odbyło się spotkanie
przedstawicieli Związków Zawodowych z Wojewodą Lubelskim.

Obie strony ustaliły, iż zamiast
odblaskowych kamizelek, pracownicy przypną do odzieży
żółte wstążki, poprzez które będą manifestowali swoje niezadowolenie.
Przewodnicząca
Komisji „Solidarności" przy
LUW podkreśla, że żółte kokardki to nie element walki poli-

Paweł Adamowicz
nie żyje

Serdeczne wyrazy
Wyrazy głębokiego żalu

współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia

dla

dla

Iwonny Kozłowskiej-Chomik

Iwonny Kozłowskiej-Chomik

z powodu śmierci

z powodu śmierci

Mamy

Mamy

składają

składają

Członkowie Regionalnej

Przewodniczący, Zarząd

Sekcji Służby Zdrowia

i pracownicy Regionu

Regionu

Środkowo-Wschodniego

Środkowo-Wschodniego

NSZZ „Solidarność”

NSZZ „Solidarność”

Głos związkowca 3/2019

Tragedia, która miała miejsce podczas finału WOŚP
w Gdańsku wstrząsnęła całą
opinią publiczną. Prezydent
Paweł Adamowicz został zaatakowany i kilkukrotnie raniony
nożem, kiedy przebywał na
scenie w trakcie wysyłania
„światełka do nieba”. Mimo
reanimacji i sprawnego przewiezienia do Centrum Klinicznego we Wrzeszczu, stan
zdrowia poszkodowanego był
bardzo ciężki. Operacja trwała
kilka godzin. Media podały, iż
w trakcie zabiegu prezydentowi przetoczono 41 jednostek
krwi. Niestety Paweł Adamowicz zmarł następnego dnia.
Źródło: pch24.pl
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tycznej, a jedynie symbol walki o
wynagrodzenie.
- W tej chwili doszło do zbliżenia stanowisk pomiędzy nami
a pracodawcą i są realne szanse
na uzyskanie konkretnych pieniędzy na wynagrodzenia. W związku
z tym złagodziliśmy formę naszych
działań do widocznych żółtych
wstążek, które przypinamy do
ubrań.
Będziemy je nosić od 14 do 18
stycznia. Jeżeli nasz postulat płacowy nie zostanie zrealizowany, to
wówczas jesteśmy gotowi przyjąć
ostrzejsze formy działań. Tym bardziej, że popierają nas władze Solidarności.

Co dalej?
Kadra wykonująca obowiązki
w Urzędzie Wojewódzkim musi
być odpowiednio wykwalifikowana.
Problemem okazuje się nie tylko
niska płaca, ale także brak personelu, który mógłby wykonywać
nowe obowiązki. W praktyce obecni pracownicy muszą adaptować
się do wymogów nadsyłanych
z ministerstw przez podnoszenie
kwalifikacji. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, dodatkowa praca
i nadmiar obowiązków staną się
na tyle dotkliwe, iż pracownicy nie
będą w stanie wypełniać wszystkich zobowiązań.
- Kadra pracownicza nie jest
wzbogacana o nowych członków.
Realnie mówiąc, jeśli nadal nie
będzie żadnej poprawy naszej sytuacji finansowej, to Wojewoda,
prędzej czy później, stanie przed
sytuacją, w której nie będzie komu
wykonywać obowiązków i zadań,
które są zapisane w ustawie. Tutaj
są zatrudniani fachowcy i już widzimy, że doświadczeni ludzie odchodzą do innych podmiotów, ze
względu na atrakcyjniejsze warun-
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ki pracy – komentuje Małgorzata Frant-Błażucka.
Elżbieta Kurzępa dodaje Odpływ pracowników jest zauważalny od kilku lat. Pracownicy przechodzą do jednostek
samorządu
terytorialnego
i innych firm, bo tam jest wyższe uposażenie.
Nabory są przeprowadzane
kilkukrotnie bo wymagane kwalifikacje są zbyt wysokie a niskie uposażenie sprawia, że
kandydaci po prostu rezygnują.
Pracownicy obecnie czekają
na ruch ze strony pracodawcy.

Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, forma manifestu możne ulec
zaostrzeniu, jednak póki co,
zgodnie z ustaleniami Komisji,
która obradowała 18 stycznia,
forma pozostanie bez zmian.
Komisja
Międzyzakładowa
NSZZ
„Solidarność”
podjęła
uchwałę, poprzez którą obecna
forma manifestacji będzie obowiązywała co najmniej do 1 lutego br.
Mateusz Bednarek

Kartka
z kalendarza


15 stycznia 1981 r. delegacja „Solidarności” przebywająca z wizytą
we Włoszech zostaje przyjęta przez Ojca Świętego Jana Pawła II.



21 stycznia 1989 r. na plebanii kościoła św. Karola Boromeusza
w Warszawie zamordowany zostaje 75-letni ks. prałat Stefan Niedzielak. Zamordowany ksiądz był kapelanem Armii Krajowej, organizacji Wolność i Niezawisłość, a później „Solidarności”, był twórcą
powązkowskiego sanktuarium Polaków poległych na Wschodzie
i inicjatorem powołania wspólnoty Rodzina Katyńska – Rodzina Polska. Dzień wcześniej ks. S. Niedzielak mówił swemu koledze o pogróżkach, jakie otrzymywał w ostatnim czasie („Przestań rozrabiać,
bo zginiesz jak Popiełuszko”.). Sekcja zwłok wykazuje, że przyczyną śmierci było złamanie kręgosłupa; oprócz tego stwierdzono pęknięcie szczęki, złamanie nosa i liczne sińce na całym ciele.
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Sztab protestacyjno-strajkowy

Szkolenia związkowe

Uśmiechnij
się!

11 stycznia br. odbyło się spotkanie przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów
branżowych NSZZ Solidarność.
Zebranie
przekształciło
się
w sztab protestacyjno-strajkowy.
Komisja Krajowa poinformuje
w najbliższym czasie o planowanych działaniach.
Wcześniej odbyło się spotkanie
z minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbietą Rafalską, która w imieniu Rządu odniosła się
do postulatów Związku. Zadeklarowała, że w najbliższym czasie
poszczególni ministrowie rządu
odniosą się pisemnie do stanowiska Komisji Krajowej. // MB
W dniach 15-17 stycznia br.,
w sali konferencyjnej lubelskiej
Solidarności zostały przeprowadzone szkolenia dla związkowców. Tematem wykładów były
Podstawy Negocjacji.
Szkolenie poprowadził Jan Plata-Przechlewski z Komisji Krajowej. Tematyka była zróżnicowania
i dotyczyła m.in.. pojęcia konfliktu,
sposobów rozwiązywania konfliktów, etapów negocjacji, tworzenia
zespołu negocjacyjnego, komunikacji międzyludzkiej, technik negocjacyjnych.
Zachęcamy do skorzystania
z szerokiej oferty szkoleń związkowych. // MB

DYLEMATY JĘZYKOWE
Naprawdę czy na prawdę?

Szef do pracownika:
– Codziennie przychodzi
pan ostatni do pracy…
– Ale za to pierwszy wychodzę.
– A to co innego…
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Naprawdę to poprawna wersja w większości przypadków
(gdy rozpatrywane wyrażenie można by zastąpić wyrazem prawdziwie, szczerze, dokładnie, właściwi lub istotnie).
Wyrażenie piszemy oddzielnie, gdy mamy do czynienia
z rzeczownikiem prawda: na co? − na prawdę (znacznie
rzadsza sytuacja).
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Puławskie Azoty na Wojewódzkiej Radzie
Dialogu Społecznego

Styczniowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim. W obradach
uczestniczyli przedstawiciele Związku Zawodowego Solidarność na
czele z przewodniczącym Regionu Środkowo-Wschodniego Marianem Królem. Obecni byli również członkowie lubelskiej Solidarności
z Oddziału Puławy oraz Komisji Międzyzakładowej przy Grupie
Azoty Puławy. Puławski Związek Zawodowy „Solidarność” reprezentowali m.in. przewodniczący Oddziału Puławy Sławomir Kamiński oraz przewodniczący Komisji Piotr Śliwa. Głównym tematem
obrad WRDS była sytuacja Zakładów Azotowych Puławy. Członkowie Wojewódzkiej Rady dyskutowali nad ekonomiczno-społecznymi
skutkami włączenia Zakładów Azotowych Puławy do Grupy Azoty
dla Województwa Lubelskiego.

Głos związkowca 3/2019

Jednym z poruszanych
aspektów funkcjonowania Puławskiej Grupy Azoty była kwestia
transferu pieniędzy do pionu handlowego w Tarnowie. Puławski
zakład jest bardzo istotnym punktem na mapie Lubelszczyzny,
w związku z czym wyprowadzanie środków powoduje obniżenie
konkurencyjności województwa
lubelskiego, co z kolei jest przyczyną kolejnych problemów,
z którymi zmagać się musi lubelski region.
- Od początku konsolidacji,
czyli od 2012 roku do Tarnowa
wypłynęło 700 milionów złotych –
podkreśla Sławomir Kamiński.
Członkowie WRDS powołają
ekspercki zespół, który będzie
obradował nad odpowiednim kierunkiem zmian dot. Zakładów
Azotowych Puławy.
MB
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Autorem slajdu jest
dr Krzysztof Markowski

Odszedł nas kolega Sławomir Chomicki
Sławka pamiętam ze szkoły podstawowej, chodziliśmy do tej samej klasy. Później spotkaliśmy się w
Zespole Szkół Technicznych. Był dynamicznym, energicznym i dobrym kolegą.
Przyszedł stan wojenny. Byliśmy młodzi, pochodziliśmy z różnych rodzin o różnych tradycjach. Jednak czuliśmy, że nie możemy stać biernie. Dlatego stworzyliśmy nieformalną grupę wokół nauczyciela
historii Krzysztofa Śmigowskiego. To on, jako historyk, uczył nas prawdziwej historii Polski, choć program szkolny tego nie obejmował. Uczestniczyliśmy w wydarzeniach stanu wojennego, nosiliśmy oporniki, braliśmy udział w mszach świętych za Ojczyznę, w demonstracjach przeciw stanu wojennemu,
w słynnych Spacerach Świdnickich Zaczęliśmy czytać wydawnictwa drugiego obiegu jak i roznosić biuletyny i ulotki. Nigdy nie zabrakło Sławka. Był punktualny i czynnie uczestniczył we wszystkich akcjach.
W jednej z akcji rozlepiania plakatów o treści przeciw stanowi wojennemu, Sławek wraz z p. K. Śmigowskim zostali zatrzymani. Sławek jako nieletni został zatrzymany i przesłuchiwany, zastraszany i relegowany ze szkoły. Nauczyciel K. Śmigowski skazany wyrokiem więzienia i wyrzucony z pracy. Te przeżycia zabrały Sławkowi kilka lat życia, czasu który mógł poświęcić zajęciom typowym dla ludzi młodych.
Wydarzenia te miały wpływ na stan jego zdrowia, gdzie jako czterdziestolatek został inwalidą I grupy.
W 2015 roku w czasie uroczystości 35-lecia Lubelskiego Lipca w Świdniku, Sławek otrzymał Krzyż Przyrzeczenia. Symboliczne odznaczenie jest ściśle związane z działalnością Solidarności.
Na taką śmierć jeszcze za wcześnie. Do zobaczenia Sławku.
Włodzimierz Radek
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W dniach 15-17 stycznia
przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność brał udział w wielu programach informacyjnych. Tematyka rozmów dotyczyła trudnej
sytuacji w COZL Szef lubelskiej
„S” był gościł w Radiu Maryja,
wraz ze związkowcami z Komisji Zakładowej przy COZL wypowiadał się w reportażu przygotowanym przez Telewizję
TRWAM. Marian Król był także
gościem audycji w Radiu Lublin.

Delegatura CBA w Lublinie
przeprowadziła kontrolę wybranych procedur związanych z realizacją przez Zarząd Dróg i Mostów
w
Lublinie
zadania
„Zaprojektowanie i Budowa Systemu
Zarządzania
Ruchem
w Lublinie realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany
System Miejskiego Transportu
Publicznego w Lublinie”. Projekt
ten był współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013.
W wyniku kontroli agenci CBA
ustalili, że w grudniu 2015 roku
przedstawiciele Zarządu Dróg
i Mostów w Lublinie dokonali
odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia - systemu zarządzania ruchem w Lublinie, mimo
że system nie działał prawidłowo.

Oświata protestuje
Rada Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ Solidarność” powołała komitet protestacyjno-strajkowy. To efekt braku
realizacji postulatów związku
przez wiele miesięcy. W skład
komitetu weszli członkowie Prezydium KSOiW, przewodniczący
sekcji regionalnych oraz delegaci WZD KSOiW, którzy są członkami Komisji Krajowej.
Źródło: tysol.pl
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