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DZIAŁALNOŚĆ SOLIDARNOŚCI
MOTYWACJĄ DLA WŁADZ

26 października br., w Centrum Transferu Wiedzy KUL
w Lublinie, odbyło się XXX Walne Zebranie Delegatów Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
Solidarność.
Wśród zaproszonych gości
byli m.in. Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof
Żuk, Senator RP Jerzy Chróścikowski oraz Okręgowy Inspektor
Pracy w Lublinie Włodzimierz
Biaduń.
Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych
podkreślili doniosłą rolę Solidarności w obronie praw pracowników i godności każdego człowieka. Delegaci usłyszeli również, że inicjatywy podejmowane przez Solidarność są motyGłos związkowca 40/2017

wujące dla władz. Za aktywną
działalność na rzecz rozwoju
województwa i miasta oraz wybitne zasługi dla społeczności
lokalnej Krzysztof Żuk odznaczył działaczy Solidarności me-

dalem 700-lecia Miasta Lublin.
Jak zaznaczył Prezydent: Na
medalu są wizerunki ludzi, bo to
ludzie są istotą rozwoju miasta.
Przewodniczący Regionu Marian
Król przybliżył zebranym, jakie
działania podejmowała regionalna Solidarność w ostatnim roku.
Jak zwykle dużo wysiłków poświęcono rozwojowi Związku
oraz walce o bezpieczeństwo
pracowników i poprawę jakości
pracy. Podkreślił przy tym, jak
ważna jest w tym zakresie dobra współpraca z Państwową
Inspekcją Pracy. Inspektorzy
przeszkolili w ostatnim okresie
177 Społecznych Inspektorów
Pracy. Starano się także zaktywizować środowisko bezrobotnych, którzy na szkoleniach
z funduszy unijnych poszerzyli
zakres swoich umiejętności.
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Jak zaznaczył Marian Król,
bardzo ważny jest dialog społeczny, podczas którego omawiane są sprawy wszystkich
branż i sektorów życia publicznego. Nasi związkowcy aktywnie
uczestniczą w pracach Rad Dialogu zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i krajowym.
Obecnie rządzący wdrażają
wiele postulowanych przez Solidarność projektów. Obniżono
wiek emerytalny do poprzedniego poziomu. Dziś nie ma przymusu, a jest przywilej odchodzenia na emeryturę. Polacy mają
wybór. Za sprawą przyjętych
programów socjalnych polepszył
się poziom życia społeczeństwa.
Niska stopa bezrobocia, lepszy
rynek pracownika, podwyżka
płacy minimalnej to przykładowe
czynniki wpływające na jego poprawę. Program 500+ przyczynił
się do zlikwidowania ubóstwa
w 90% wielodzietnych rodzin.
Przewodniczący Regionu odniósł się także do kwestii ograniczenia handlu w niedzielę. Podkreślił, że nie można iść na kompromis w tak fundamentalnej
sprawie. Niedziela powinna być
dla rodziny i Boga, i nikogo nie
można zmuszać do pracy w tym
dniu. – W naszym statucie zapisane jest, że działalność opiera
się na Nauce Społecznej Kościoła, to pierwsi powinniśmy tę
naukę wdrażać w życie. Musimy
dbać o kondycję naszych rodzin
– dodał.
Wskazał również na trwające
negocjacje nowego prawa pracy
i wyraził nadzieję, że będzie ono
bardziej nowoczesne, dostosowane do obecnych realiów.
Przypomniał także ważne
wydarzenia patriotyczne i religijne, w których Związkowcy brali
udział razem z lokalną społecznością. Organizowane są m.in.
miesięcznice
upamiętniające
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męczeńską śmierć Patrona Solidarności, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mieszkańcom Lubelszczyzny, zwłaszcza młodszym,
przypomina się o „Lubelskim
Lipcu 1980”, Porozumieniach
Sierpniowych i ofiarach wprowadzenia Stanu Wojennego. Sukcesem jest wspólne przygotowywanie, ponad podziałami, przez
różne
instytucje,
obchodów
rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.
W dyskusji delegaci podnosili
wiele ważnych społecznie kwestii. Wskazywali na konieczność
jeszcze większego zwrócenia
się w stronę młodych. Podkreślano, że przyszłość związku
zależy od młodego pokolenia,
od tego czy będą chcieli angażować się społecznie i walczyć
o przestrzeganie praw pracowniczych. Jak stwierdzono, ważne
jest rozszerzenie zakresu inicjatyw
podejmowanych
przez
„Solidarność”, aby wyjść naprzeciw potrzebom młodego pokolenia. Zwrócono uwagę na konieczność większej liczby szkoleń przeznaczonych właśnie dla
młodych, aby byli lepiej przygotowani do działalności związkowej.
Jeden z delegatów zasugerował, że jako wychowawcy mło-

dego pokolenia związkowcy
powinni zwracać uwagę na
przekazywanie im ponadczasowych wartości, fundamentalnych dla naszej tożsamości.
Delegaci Walnego Zebrania
przyjęli stanowisko w sprawie
zmiany godła Rzeczypospolitej
Polskiej, w którym orzeł miałby
zamkniętą koronę, zwieńczoną
krzyżem, symbolizującą pełną
suwerenność i ciągłość państwa opartego na fundamentach chrześcijańskich, wzorowane na wizerunku orła z 1919 r.
Związkowcy wyrazili swoje
niezadowolenie z aktualnej sytuacji w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Marnotrawiony
jest potencjał Centrum, które
miało zajmować się kompleksowym leczeniem chorób onkologicznych. W przyjętym stanowisku wskazano na konieczność
obrony pracowników, pacjentów
i szeroko rozumianego interesu
społecznego mieszkańców województwa lubelskiego. W kolejnym stanowisku delegaci XXX
WZDR stanowczo sprzeciwili
się planom niszczenia Zakładów Azotowych w Puławach.
Wyprowadzenie z nich, przez
zarząd Grupy Azoty w Tarnowie, Pionu Handlowego i przestr. 2

kształcenie go w odrębną spółkę
nie ma biznesowego i społecznego uzasadnienia.
Delegaci zdecydowali również
o likwidacji związkowego funduszu pomocy osobom represjonowanym w okresie PRL-u. Represjonowani w stanie wojennym
i działacze opozycji antykomunistycznej otrzymują świadczenia
ze strony państwa, wobec tego
dublowanie świadczeń pieniężnych jest zbędne.
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Z
zadowoleniem
przyjęli
związkowcy inicjatywę Prezydenta RP odnośnie prac nad
zmianą Konstytucji RP. W stanowisku wskazali, że jej nieprecyzyjne zapisy pozwalają na daleko idącą interpretację umożliwiającą tworzenie się uprzywilejowanych grup pozostający poza
kontrolą społeczną.
Na zakończenie zebrania
związkowcy mogli zapoznać się
ze spostrzeżeniami i opiniami na

temat śledztwa ws. zamordowania bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którymi dzielili się dr
Leszek Pietrzak i prokurator
Andrzej Witkowski.
Uchwały, stanowiska i apel
z WZD dostępne są na stronie
internetowej Regionu Środkowo-Wschodniego w zakładce
Dokumenty ZR.
Renata Lesicka
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CZAS MODLITWY, CZAS PAMIĘCI
Pierwszy listopada jest dniem
wszystkich świętych. To czas
modlitwy za tych, których wśród
nas już nie ma, bo poprzedzili
nas w drodze do Ojczyzny Niebieskiej.
W ostatnich 12 miesiącach
Region Środkowo-Wschodni pożegnał kilkoro działaczy Solidarności, którzy ofiarnie pracowali
na rzecz Ludzi Pracy, Związku
i rozwoju Lubelszczyzny. Odeszli
od nas m.in. śp.: Piotr Gryglicki,
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elektryk w Kopalni Lubelskiego
Węgla Bogdanka S.A., Zygmunt
Łupina, nauczyciel Wszechnicy
Związkowej w okresie internowania w stanie wojennym, Roman
Giedrojć, Główny Inspektor Pracy, bp Kazimierz Ryczan, współzałożyciel Solidarności na KUL
i wieloletni Duszpasterz Ludzi
Pracy.
W ostatnich dniach przewodniczący Regionu ŚrodkowoWschodniego, Marian Król wraz

z wiceprzewodniczącym Krzysztofem Choiną i pracownikiem Związku, udali się na lubelskie cmentarze, aby przy zapalonych zniczach pomodlić się za dusze
osób, które ciężką i ofiarną pracą wpisały się w kształt Solidarności.
Tradycja nawiedzania grobów ludzi Solidarności powstała w 2002 r., gdy przewodniczącym
Regionu
Środkowowschodniego został Marian Król.
Tomasz Kupczyk
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Docelowo chcą unijnych
pensji
– Domagamy się podwyżek
pensji w naszej firmie. Chcemy,
aby docelowo nasze wynagrodzenia były na poziomie kolegów we Francji. Prezydent Macron walczy o pensje pracowników delegowanych, niech zawalczy też o pensje pracowników firm delegowanych – mówi
Jarosław Dziubek, zastępca
przewodniczącego Solidarności
w LEROY MERLIN Polska.
Obecnie nowo rozpoczynająca
pracę osoba w polskim oddziale naszej firmy zarabia na rękę
około 1700 zł, tj. 400 euro, natomiast we Francji ten sam pracownik dostaje 1600 euro. –
Pensje w naszej firmie są niskie, co powoduje dużą rotację
personelu – dodaje Dziubek.
Organizacja związkowa wystosowała oficjalne pismo do
władz spółki, w którym domaga
się podwyżek wynagrodzeń.
Źródło: Magazyn Solidarność

Piotr Duda w Komitecie
Obchodów Setnej
Rocznicy Odzyskania
Niepodległości
W Pałacu Prezydenckim,
z udziałem m.in. prezydenta
Andrzeja Dudy oraz marszałków Sejmu i Senatu: Marka
Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego, odbyło się we
wrześniu inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych
Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Do komitetu powołany został przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
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Solidarność Piotr Duda. W jego
imieniu postanowienie prezydenta odebrał Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego KK.
Źródło: Magazyn Solidarność

Wyższe płace dzięki „S”
Od 1 września wynagrodzenia zasadnicze przeszło 2,8
tys. pracowników Poczty Polskiej wzrosły o kwoty wynoszące od kilkudziesięciu do ponad
100 zł brutto. Przeszeregowaniami objęte zostały te osoby,
których dotychczasowe stawki
były niższe od stawek rekrutacyjnych w firmie. Podwyższenie
minimalnego
wynagrodzenia
zasadniczego tej grupy pracowników jest odpowiedzią
pracodawcy na pismo Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, skierowane do zarządu firmy
21 sierpnia. Związkowcy wskazali w nim, że w spółce zdarzają się sytuacje, w których nowo
zatrudniani pracownicy otrzymują na starcie wyższe wynagrodzenia zasadnicze od osób
z długoletnim stażem. – Cieszymy się, że pracodawca zareagował na nasz wniosek –
mówi Bogumił Nowicki, przewodniczący Solidarności w Poczcie Polskiej. Podkreśla, że
problem ten dotyczył ok.
3 proc. pracowników Poczty
Polskiej, którzy czuli się dyskryminowani. Zgodnie z porozumieniem podpisanym w maju
w Poczcie Polskiej powinny się
rozpocząć kolejne negocjacje
płacowe. Związkowcy zapowiadają, że podczas rozmów będą
dążyć do niwelowania różnic

płacowych w poszczególnych
grupach zawodowych.
Źródło: Magazyn Solidarność

Zarządzamy energią tniemy koszty, dbamy
o środowisko
Efektywne zarządzanie energią
sprzyja osiągnięciu przez firmę
sukcesu. Obniżenie kosztów jej
zużycia to niższe koszty działania, a tym samym wzrost
przewagi konkurencyjnej na
rynku i ograniczenie wpływu
firmy na środowisko. We wrześniu Grupa Azoty PUŁAWY
zakończyła proces wdrażania
i certyfikacji Systemu Zarządzania Energią według normy
ISO 50001. Standard zarządzania energią ISO 50001 pomaga zwiększyć efektywność
energetyczną, zmniejszyć koszty
oraz poprawić bilans energetyczny
w przedsiębiorstwie. Bazuje on
na elementach wspólnych dla
wszystkich standardów ISO
(szczególnie: 9001 - zarządzanie jakością i 14001 - zarządzanie środowiskowe), integrując zużycie energii poprzez
poprawę efektywności istniejących procesów zużywających
energię. Sama idea obejmuje
zarówno aspekty techniczne, jak
i te związane z zarządzaniem.
Norma ISO 50001 została
opracowana w odpowiedzi na
potrzeby współczesnej gospodarki upatrującej w efektywnym zarządzaniu energią nie
tylko możliwość rozwoju, ale
i element przyczyniający się
do ochrony środowiska naturalnego.
Źródło: Lubelski Kurier
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ZAPRASZAMY PO NOWY NUMER
NA UL. KRÓLEWSKĄ 3 W LUBLINIE
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