G

łos związkowca
Numer 7/2020

e-Tygodnik Regionu

Środkowo-Wschodniego
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego

14.02.2020

Spór w Uzdrowisku Nałęczów
Z końcem stycznia br. przestał
obowiązywać układ zbiorowy pracy w Uzdrowisku Nałęczów. Dla
załogi oznacza to m.in. utratę nagród jubileuszowych i premii.
Z taką sytuacją stanowczo nie
zgadzają się dwa wiodące związki
zawodowe działające w Uzdrowisku, tj. NSZZ Solidarność oraz
Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pielęgniarek i Położnych, które
weszły w spór zbiorowy z pracodawcą.
Zerwany układ zbiorowy obowiązywał od 20 lat. Jego wypowie-

dzenie władze Uzdrowiska uzasadniają koniecznością wprowadzenia oszczędności, w związku
z podwyższeniem płacy minimalnej i dużymi kosztami. Zarząd
chce jednocześnie, aby nowy
układ zbiorowy był dostosowany
do obecnych realiów ekonomicznych.
Związkowcy sprzeciwiają się
takim decyzjom. Argumentują, że
Uzdrowisko Nałęczów przynosi
zyski, ceny usług rosną, więc nie
powinno się ciąć uposażenia dla
pracowników.

Na razie między Zarządem
a załogą nie udało się osiągnąć
porozumienia w przedmiotowej
sprawie. Na budynkach Uzdrowiska zawisły flagi związkowe,
a pracownicy niewykluczają
również strajku.
T.K.

W tym roku wypada 100-lecie urodzin Karola Wojtyły. Aby upamiętnić tę wyjątkową rocznicę, Mennica
Polska wyemitowała limitowaną
edycję sztabek złota.
Wyrazy głębokiego żalu
i współczucia

Sylwestrowi Kopańskiemu
z powodu śmierci

MATKI
składa
Rada Oddziału
NSZZ Solidarność
w Zamościu.
Lublin
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Posiedzenie Prezydium WRDS WL
W dniu 3 lutego br. w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się
posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.
Posiedzenie poprowadził Pan Marian Król – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego,
reprezentujący NSZZ Solidarność.
Głównym przedmiotem spotkania Prezydium było omówienie
spraw organizacyjnych oraz tematyki najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS WL, którego termin został wyznaczony na dzień
28 lutego 2020 r. Ustalono, iż
przedmiotem obrad posiedzenia
plenarnego będzie temat dotyczący służby zdrowia w województwie lubelskim oraz problemy kadr
i warunki pracy. Opracowanie zagadnienia zostało skierowane do
prac Stałego Zespołu Roboczego

Lublin

ds. Polityki Społecznej i Ochrony
Zdrowia WRDS WL.
Ponadto członkowie Prezydium przeanalizowali
tematy
zgłoszone do prac WRDS na rok
2020 i uzgodnili kolejność realizacji oraz wstępne terminy przyszłych posiedzeń. Przeanalizowana została również informacja

dotycząca wykorzystania dotacji
celowej w 2019 roku oraz przyjęte Sprawozdanie z działalności
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego – za okres przewodnictwa
strony rządowej.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Marian Król gościem
Radia Lublin
13 lutego gościem
Radia
Lublin był Marian Król, przewodniczący
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność. Tematem rozmowy były m.in. zbliżające się wybory prezydenckie w Polsce.
Przewodniczący mówił również
o postulatach związkowych, w tym
o możliwości wprowadzenia emerytur stażowych.
Całość audycji można wysłuchać na stronie internetowej lubelskiej Solidarności.
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