G

łos związkowca
Numer 35/2018

e-Tygodnik Regionu

Środkowo-Wschodniego
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego

31.08.2018

Dzień Solidarności i Wolności
Szczecin, Gdańsk, Jastrzębie-Zdrój, Huta Katowice – Dąbrowa
Górnicza. To właśnie tam podpisano porozumienia, które były
istotnym krokiem w marszu po niezależność związków zawodowych i wolności ojczyzny.
Między 30 sierpnia a 11 września 1980 r. władze PRL zawarły
kompromis z komitetami strajkowymi w wyżej wymienionych miastach, podpisując tzw. porozumienia sierpniowe, na mocy których
m.in. legalnie zarejestrowano
NSZZ „Solidarność”.

Po raz pierwszy upamiętniono tamte wydarzenia 31 sierpnia 2005 roku – była to 25.
rocznica porozumień sierpniowych. Uroczystości odbyły się
w Gdańsku. Sejm RP, 27 lipca
2005 roku, ustanowił 31 sierpnia świętem państwowym, bo-

wiem to właśnie tamtego dnia
podpisano słynne porozumienie w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Uroczyste święto Dnia
Solidarności i Wolności jest
symbolem tamtych dni, które
przyczyniły się do upadku komunizmu w Europie ŚrodkowoWschodniej.
Region Środkowo-Wschodni
po raz kolejny organizuje uroczystości
nawiązujące
do
sierpniowych wydarzeń.

Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta
dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego.
Św. Jan Paweł II
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Komunikat z posiedzenia
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Gdańsk, 30 sierpnia 2018 r.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” propozycje przedstawione przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w imieniu Rządu RP, dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2019 rok,
określenia podstawy do wyliczeń odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w 2019 r. oraz mieszanego modelu wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej sferze
budżetowej ocenia jako konstruktywne, wychodzące naprzeciw postulatom związku, ale nie w pełni satysfakcjonujące.
Uznajemy je za dobrą podstawę do ostatecznych rozmów. Oczekujemy też, że zostaną przedstawione
Radzie Dialogu Społecznego i znajdą odzwierciedlenie w projekcie budżetu państwa na 2019 rok, w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej
stawki godzinowej w 2019 r. jak również w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Solidarność oczekuje ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2019 r, w wysokości nie mniejszej niż 2255 zł, oraz ustalenia jako podstawy do wyliczeń odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na poziomie co najmniej drugiego półrocza 2014 r.;
W kwestii wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - propozycja przedstawiona przez
rząd wymaga dalszych ustaleń. Szczególnie w zakresie ustalenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń jak
i skierowania dodatkowych środków dla osób nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz
pracowników administracji wojewódzkiej.
Solidarność domaga się również, aby przeznaczenie dodatkowych środków, ponad wskaźnik wzrostu
wynagrodzeń, oraz ich podział na wynagrodzenia odbywał się w uzgodnieniu z organizacjami związków
zawodowych funkcjonującymi u poszczególnych dysponentów środków.
Tak ukształtowany wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2019 r, Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność” mogła by zaakceptować jako pierwszy etap wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w kolejnych latach, oraz dobrą podstawę do prac nad zmianą systemów kształtujących wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz jednostkach finansów publicznych.
Marek Lewandowski
Rzecznik Prasowy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Foto:tysol.pl
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Wieści z Regionu...

Posiedzenie Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania
U progu nowego roku szkolnego, 23 sierpnia br., członkowie
Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu ŚrodkowoWschodniego podsumowali wydarzenia ostatnich dwu miesięcy.
Mimo wakacji wiele działo się w polskiej edukacji, stąd krótsze
urlopy działaczy związkowych; odbywały się przecież konkursy
na dyrektorów poszczególnych placówek czy posiedzenia komisji kwalifikacyjnych. Zapadło także wiele wiążących, niestety niedobrych decyzji odnośnie pracy nauczycieli i wychowawców,
dlatego Przewodnicząca Sekcji Wiesława Stec prognozuje kolejny trudny rok w polskich szkołach.
Na początku Przewodnicząca przypomniała o wcześniejszych ustaleniach Rady Sekcji
Regionu Ś-W zgodnych ze stanowiskiem
Sekcji
Krajowej
Oświaty i Wychowania podjętym
na Nadzwyczajnej Radzie KSOiW odnośnie odstępowania od
procedury opiniowania regulaminów oceniania nauczycieli,
które poszczególne szkoły są
zobowiązane tworzyć zgodnie
z wyznacznikami MEN. Zdaniem „Solidarności” nowy system oceny pracy nauczycieli
będzie bardzo skomplikowany,
a konieczność jego dokonywania co trzy lata obciąży dodatkową pracą nauczycieli i dyrektorów szkół. Dlatego nasz związek w żaden sposób nie przyczyni się do autoryzowania tej
niedobrej zmiany. Wpłynie również na obniżenia jakości pracy,
nauczyciele zamiast uczyć, znowu będą gromadzić niepotrzebną nikomu tak naprawdę dokumentację. Zatem zamiast deklarowanego przez MEN zmniejszenia biurokracji będziemy
mieli znaczne jej zwiększenie.
Głos związkowca 35/2018

Dodatkowo, co już można
stwierdzić, poszczególne regulaminy będą „twórczo” rozwijać
założenia MEN, co wywoła proces odwrotny do standaryzacji
wymagań wobec nauczycieli.
Dodatkowo już w tej chwili organy prowadzące zgłaszają problem finansowania ewentualnych dodatków „500+” dla wyróżniających się nauczycieli, co
jeszcze bardziej komplikuje całą
sytuację. Z tych powodów za-

pewnienia pani minister Zalewskiej o transparentności i przydatności systemu oceny pracy
nauczycieli można potraktować
jako ponury żart.
W połączeniu z wydłużeniem czasu awansu zawodowego działania MEN mogą doprowadzić do zapaści w polskiej oświacie. Rośnie statystyczny wiek pracujących nauczycieli i wychowawców, a
w ciągu najbliższych lat czeka
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nas rosnąca fala odejść na emeryturę. Kto zastąpi obecnie pracujących nauczycieli, jeśli rosnące wymagania, fatalne warunki
pracy nie są rekompensowane
godziwym
wynagrodzeniem?
Czy urzędnicy MEN zadają sobie
w ogóle takie pytanie?
Nauczyciele z ostrożną nadzieją czekają na efekty spotkania
Komisji
Krajowej
z Premierem Mateuszem Morawieckim, które miało miejsce
w dniu 7 sierpnia br. Trzeba nadmienić, że początkowo postulowane przez „Solidarność” podwyżki dla „budżetówki” nie obejmowały oświaty finansowanej na
mocy ustaw okołobudżetowych,
dopiero na wyraźny wniosek Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania negocjacje objęły także płace
nauczycieli. Na spotkaniu poinformowano jeszcze, że postulaty
nauczycielskiej
„Solidarności”
zaprezentował na spotkaniu
z Premierem Morawieckim nie
Przewodniczący KSOiW Ryszard
Proksa, a Przewodniczący Regionu Wielkopolska Jarosław
Lange oraz członek Prezydium
KSOiW Andrzej Piegutkowski,
którzy postawili szereg zarzutów
wobec Minister Zalewskiej, przypomnieli także o stanowisku
WZD KSOiW dotyczącym odwołania obecnej Minister Edukacji
Narodowej wobec utraty do niej
zaufania
przez
NSZZ
„Solidarność”. Niestety stanowisko to nie przedarło się do powszechnej świadomości społecznej, a i sama Minister Zalewska
zdawała się o nim nie wiedzieć.
Już po spotkaniu Pani Minister
nadesłała pisemną odpowiedź
na przedstawione zarzuty, nie
wyjaśnia jednak ona wiele
i nie wnosi nowej jakości w dialog o polskiej edukacji, bulwersuje raczej i ujawnia arogancję
państwowych urzędników.
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W najbliższym czasie, 31
sierpnia, dojdzie także do spotkania Rady KSOiW, gdzie problemy te zostaną z pewnością
poruszone przez Dariusza Tuszyńskiego - naszego przedstawiciela w Radzie KSOiW oraz
Przewodniczącą Wiesławę Stec.
W tym bulwersujące środowisko nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach. Czy jednak będzie miało to przełożenie na konkretne
działania, trudno w tej chwili
orzec.
Na posiedzeniu rozmawiano także, po raz kolejny, o problemach związanych z funkcjonowaniem funduszu

Kartka z kalendarza



25 sierpnia 2014 r. papież Franciszek ogłosił błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszkę patronem Solidarności.



30 sierpnia 1980 r. w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego władze PRL podpisały porozumienie z przedstawicielami strajkujących załóg ( z około 360 zakładów), co zakończyło
strajki na Pomorzu.



31 sierpnia 1980 r. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
w Gdańsku i Komisja Rządowa podpisały w Sali BHP Stoczni
Gdańskiej porozumienie, na mocy którego powstały niezależne związki zawodowe.
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zdrowotnego w placówkach Miasta
Lublina, powrotu pracowników domów dziecka pod przepisy Karty Nauczyciela oraz braku prawa pracowników młodzieżowych domów kultury
do świadczeń kompensacyjnych.
Następnie
Przewodnicząca
RSOiW przedstawiła apel Przewodniczącego RŚ-W Mariana
Króla o włączenie się w finansowe wsparcie organizacji uroczystości (14 września), kiedy to zostanie
poświęcony
sztandar
Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie, której nadano imię:
„Lubelskiego Lipca 1980”. Kilka
organizacji, doceniając wagę wydarzenia, odpowiedziało już na
ten apel, dla pozostałych zostanie zorganizowana zbiórka w ramach RSOiW.
Prowadząca zebranie zaapelowała także o propagowanie
i współudział w organizacji 3.
Mili Pamięci Ofiar Komunizmu
w ramach Biegowej Triady Niepodległości w Lublinie, która będzie miała miejsce 15 września
w Parku Ludowym o g. 10. Przypomniała również o możliwości
zgłaszania dyrektorów szkól do
udziału konkursie: Pracodawca
przyjazny pracownikowi.
Na koniec kol. Wiesława Stec
Przewodnicząca RSOiW złożyła
działaczom związkowym życzenia na nadchodzący rok szkolny,
by nigdy nie tracili energii w walce o prawdę i drugiego człowieka, nigdy nie uginali się pod presją i ciężarem obowiązków oraz
trwali w jedności.
Już po spotkaniu Rady RSOiW w Lublinie dotarł komunikat
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ
„Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW
oraz ze spotkania z minister edukacji Anną Zalewską w Warszawie 22 sierpnia 2018 r. Spotkanie
miało miejsce z inicjatywy Anny
Zalewskiej,
zapewne
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w reakcji na listę zarzutów
przedstawionych przez członka
KK Jarosława Lange na spotkaniu z premierem. Doszło do jednego, konkretnego ustalenia.
Minister wysłuchała uwag i zgodziła się zmienić zapis dotyczący obligatoryjnej oceny pracy
nauczyciela z trzech na pięć lat.
Komunikat szefowej resortu
w tej sprawie ma się ukazać na
stronie MEN w przyszłym tygodniu. W pozostałych spornych
kwestiach, w tym o sposobie
wynagradzania nauczycieli, rozmowy będą nadal prowadzone.
Waldemar Jakubowski

Dywizjon 303. Historia prawdziwa

f: wikipedia

Wojna, nieustanne ryzyko
śmierci, miłość, radość i cierpienie. Te sformułowania doskonale
opisują najnowszy film Denisa
Delicia.
Tytuł filmu wskazuje na to, że
dokładniejszej historii polskich
asów przestworzy nie ujrzymy
nigdzie. I tak właśnie jest. W Filmie prezentowane są losy polskich pilotów od momentu wstąpienia do angielskich sił powietrznych, aż do momentu gdy utworzono dla nich oddzielny dywizjon
o numerze 303, składający się
wyłącznie z polskich lotników. Piloci, którzy na początku są wyśmiewani i nikt nie bierze ich na
poważnie podważając nieprzeciętne umiejętności, pokazują
swoją wartość w boju, stając się
elitą
Angielskiego
lotnictwa.
Oprócz losów zawodowych możemy także dostrzec perypetie

życia codziennego. Film jest
ekranizacją bestselleru Arkadego Fiedlera o tym samym
tytule, który przedstawia losy
naszych lotników w Anglii
w trakcie trwania II wojny
Światowej.
W rolę głównych bohaterów
wcielają się: Piotr Adamczyk
jako Witold Urbanowicz, Maciej Zakościelny jako Jan
„Donald” Zumbach, Antoni
Królikowski jako Witold „Tolo”
Łokuciewski i Jan Wieczorkowski jako Ludwik Witold
Paszkiewicz. W rolę Victorii
Brown, ukochanej Urbanowicza, wcieliła się Cara Theobald. Rolę Jagody Kochan zagrała Anna Prus. Obecność
w filmie najlepszych aktorów
młodego pokolenia zapewnia
nam wierne odtworzenie wydarzeń z czasów II wojny
światowej.
Oprócz naszego kraju film
będzie dystrybuowany za granice pod tytułem „Squadron
303”.
Dariusz Jóźwiak
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MKS Perła Lublin
w drodze po europejskie puchary
W dniach 8-9 września (sobota, niedziela) zawodniczki MKS
Perła Lublin wezmą udział w turnieju eliminacyjnym do fazy grupowej „Woman’s EHF Champions League.” W Polsce znane pod
nazwą „Ligą Mistrzyń Kobiet.” Turniej ten będzie odbywał się
w Polsce a na arenę zmagań wybrano lubelską halę Globus znajdującą się przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Lublinianki zmierzą
się w nim z mistrzyniami Włoch Jomi Salerno, Hiszpanii Super
Amara Bera Bera oraz wicemistrzyniami Niemiec SG BBM Bietigheim. Większość kibiców nie zna zespołów, z którymi ewentualnie przyjdzie się zmierzyć 20 krotnym mistrzyniom Polski. Warto więc powiedzieć o nich kilka najważniejszych informacji.
Zespołem, z którym w sobotę
zmierzy się MKS jest Jomi Salerno, który został założony w roku
2005. Szkoleniowcem mistrzyń
Włoch jest dobrze znany kibicom
lubelskiego szczypiorniaka Neven
Hrupec, ponieważ do 2017 roku
prowadził lublinianki. Kadra zespołu liczy 15 zawodniczek w wieku od 22 do 34 lat. Włoszki są
sześciokrotnymi mistrzyniami kraju, cztery razy wygrały puchar
Włoch i trzy razy sięgnęły po super puchar.
Drugim uczestnikiem turnieju
będzie mistrz Hiszpanii Super
Amara Bera Bera. Zespół założony został w roku 1983. Szkoleniowcem hiszpanek jest Imano
Alvarez. W zespole występuje 18
zawodniczek w wieku do 21 do 30
lat. Rywalki lublinianek pięciokrotnie wygrały ligę, pięciokrotnie puchar i super puchar Hiszpanii. Największym sukcesem zespołu jest
gra w półfinale EHF Cup.
Ostatnim zespołem, który zagra
o awans, będzie niemiecki SG
BBM Bietigheim. Zespół niemiecki
został założony w 1997 roku. Trenerem jest Martin Albertsen.
W drużynie występuje 15 zawodniczek w wieku od 20 do 33 lat.
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W niemieckiej ekipie mamy też
polski akcent, ponieważ występuje tam kapitan polskiej reprezentacji Karolina Kudłacz - Gloc.
Zespół w sezonie 2016/2017
wygrał ligę, natomiast w ubiegłym sezonie zakończył rozgrywki na 2 miejscu. W sezonie
2016/2017 zawodniczki z Niemiec zajęły także 2 miejsce
w EHF Cup.
Zasady Turnieju:
Turniej rozgrywany będzie
w następujący sposób: w sobotę
o godzinie 16 swój mecz rozegrają zawodniczki MKS-u z Jomi
Salerno, natomiast o godzinie
19 na parkiet wybiegną zawodniczki Super Amara Bera Bera
mierząc się z SG BBM Bietigheim. Drugiego dnia o godzinie 16,
w meczu o trzecie miejsce, zaprezentują się drużyny, które
przegrały swoje mecze. Największe emocje czekają nas
o godzinie 19 podczas spotkania finałowego, w którym skonfrontują się zwycięzcy sobotnich
meczy. Zwycięzca zagra w fazie
grupowej Woman’s EHF Champions League. Wszyscy głęboko
wierzymy w to, że triumfatorka-

mi tego turnieju zostanie mistrz
Polski MKS Perła Lublin.
Zachęcamy do założenia koszulek w kolorach białym lub
zielonym. Kolory te są barwami
naszego klubu. Ukaże to jak
bardzo społeczność lublina jednoczy się z klubem. Bądźmy
w tych dniach 8 zawodnikiem
a piłkarki ręczne MKS-u na
pewno odwdzięczą się nam za
to pełnym zaangażowaniem w
grze na parkiecie hali Globus.
Informacje o biletach:
Bilety dostępne są w sprzedaży internetowej na stronie
ticketik oraz kasach hali Globus
w godzinach 9-16. Dostępne są
pojedyncze bilety na wybrany
dzień, a także karnety na oba
dni rozgrywek. W sobotę zapłacimy za bilet ulgowy: 10 zł, normalny: 20 zł, VIP: 50 zł. Na niedzielę odpowiednio: ulgowy: 20
zł, normalny: 35 zł, VIP: 70 zł.
Ceny karnetów prezentują się
następująco: ulgowy: 25 zł, normalny 45 zł, VIP 100 zł. Każdy
z tych biletów daje nam możliwość obejrzenia wszystkich
spotkań w dniu, na który wykupimy bilet.
Dariusz Jóźwiak
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Z życia Komisji Krajowej
Członkowie Solidarności
otrzymają zniżki
na stacjach LOTOS

Foto: pixabay.com

29 sierpnia br. Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i Wojciech Weiss,
prezes spółki LOTOS Paliwa podpisali porozumienie o współpracy. Od jesieni związkowcy oraz ich
rodziny korzystające z kart paliwowych LOTOS
Biznes, otrzymają zniżki na paliwa, myjnie, oleje
i płyny do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt.

Uśmiechnij się!

- Czym się zajmujesz zawo-

– Od ubiegłego roku prowadzimy pilotażową współpracę ze
śląsko-dąbrowską oraz podbeskidzką Solidarnością. Jesteśmy zadowoleni z tej kooperacji, dlatego podpisanie umowy
na szczeblu centralnym z największym związkiem w Polsce
– liczącym kilkaset tys. członków – to ważny krok dla sieci
LOTOS – mówił Wojciech Weiss, prezes Zarządu LOTOS
Paliwa.
– Dotychczasowa współpraca Solidarności z LOTOSEM
przynosi dobre efekty. Warto
rozszerzać ją na wszystkich
członków Związku. Dlatego cieszę się z umowy i mam nadzieję na dalsze jej rozszerzanie –
powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”.
Spółka LOTOS oferuje jednolite stawki rabatowe dla każdego związku. Użytkownicy
związkowych kart LOTOS Biznes otrzymują rabaty – od kilku
do kilkudziesięciu groszy – za
każdy litr paliwa standardowego
(Pb95, ON, LPG) lub paliwa
premium
LOTOS
Dynamic
(Pb98, ON), a także 10% zniżkę
na produkty z menu Cafe Punkt,
zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15% zniżkę na
usługi myjni.

DYLEMATY JĘZYKOWE

Patrzeć czy patrzyć?

dowo?

- Jestem architektem krajobrazu.
- O, a na czym to polega?
- Kieruję buldożerem.
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Poprawne są obie formy, ale patrzeć jest formą
dwudziestokrotnie częściej używaną niż patrzyć. Ciekawe, że
w czasie przeszłym jest na odwrót: formy utworzone od patrzeć,
tzn. patrzał, patrzała itd., są dziś o wiele rzadsze od form utworzonych od patrzyć, tzn. patrzył, patrzyła itd.
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Wspólne działania warszawskiej delegatury Centralnego
Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie. CBA zatrzymało kolejne
dwie osoby do śledztwa związanego z GetBack. Spółka kupiła
za ponad 207 mln. zł. akcje innej giełdowej spółki, których
wartość była wielokrotnie zawyżona. Operat szacunkowy wykazał, że były one warte jedynie 28
mln. zł. Agenci z warszawskiej
delegatury CBA zatrzymali dwie
osoby, które sprzedały akcje
jednej ze spółek giełdowych firmie GetBack.

Rocznica śmierci
28 sierpnia przypadła 72. rocznica śmierci Danuty Siedzikówny
„Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. W Gdańsku, na cmentarzu garnizonowym, złożono kwiaty i zapalono znicze. Odprawiona została także Msza Święta w kościele pw. św. Jana Bosko w Gdańsku
Oruni. O godz. 20:00 można było zobaczyć spektakl „Wyklęci 44”,
w wykonaniu aktorów z teatru Nie Teraz.
Źródło: radiomaryja.pl

Nowe przepisy
Od 1 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy
podatkowe. Zmianie ma ulec podatek CIT – zostanie obniżony
z 15 do 9% dla małych firm. Inną
nowością ma być wprowadzenie
ulgi dla przedsiębiorców, którzy
uzyskują dochody z komercjalizacji wyników prac badawczorozwojowych. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić także
ulgę mieszkaniową. Podatnicy
będą mieli 3 lata, a nie jak dotychczas 2, aby skorzystać ze zniżki.
Przepis obejmuje osoby, które
sprzedają np. dom lub mieszkanie
przed upływem 5 lat od nabycia
nieruchomości.
źródło: gazetaprawna.pl

Głos związkowca 35/2018

str. 9

Głos związkowca 35/2018

str. 10

Zapraszamy po najnowszy numer
miesięcznika Czas Solidarności!
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