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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 6/2019  

    8.02.2019 

"Polska bez własnego wybrzeża morskiego i bez własnej floty nie będzie nigdy ani zjednoczona, ani niepodległa, ani 

samodzielna gospodarczo i politycznie, ani szanowana w wielkiej rodzinie państw i narodów, ani zdolna do zabezpiecze-

nia warunków bytu pracy, postępu i dobrobytu swym obywatelom". 
 

                                                                                Inżynier Eugeniusz Kwiatkowski  

Postulaty dostarczono władzom 

parlamentarnym 

Przedstawiciele lubelskiej So-

lidarności odwiedzili biura parla-

mentarzystów Prawa i Sprawie-

dliwości. Podczas wizyty rozma-

wiano o sytuacji społeczno-

gospodarczej oraz poziomie dia-

logu w Polsce. Związkowcy prze-

kazali posłom i senatorom  sta-

nowisko oraz postulaty NSZZ 

Solidarność.  

Wizyty w biurach parlamenta-

rzystów związane były z ogólno-

polską akcją, przeprowadzoną  

4 lutego br. Wzięli w niej udział  

m.in. przewodniczący Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność Marian Król oraz wi-

ceprzewodniczący Krzysztof 

Choina i Marek Wątorski. 

5 lutego w Warszawie odbyło  

się spotkanie Krajowego Sztabu 

Protestacyjnego-Strajkowego 

NSZZ Solidarność, w celu podję-

cia kolejnych czynności protesta-

cyjnych.  

 

Tomasz Kupczyk 
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Związkowcy  

u sekretarza stanu 

Przedstawiciele NSZZ Solidar-

ność odwiedzili 25 stycznia br.  

Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji. Dyskutowano 

o sytuacji płacowej w urzędach 

wojewódzkich. W spotkaniu 

uczestniczyli Przewodniczący Se-

kretariatu Służb Publicznych 

NSZZ Solidarność i Przewodni-

czący NSZZ  Solidarność przy 

urzędach wojewódzkich: z Lubli-

na, Olsztyna, Rzeszowa i Gdań-

ska. W imieniu Międzyzakładowej 

Komisji NSZZ Solidarność przy 

LUW w Lublinie występowała 

przewodnicząca Elżbieta Kurzępa.  

Stronę rządową reprezentował 

Pan Paweł Szefernaker-

wiceminister MSWiA oraz Pan 

Grzegorz Ziomek – Dyrektor De-

partamentu Administracji Publicz-

nej w MSWiA. 

Związkowcy zwrócili uwagę na 

niskie wynagrodzenia pracowni-

ków urzędów wojewódzkich. Pod-

niesienie płac jest głównym po-

stulatem podnoszonym przez 

związki zawodowe.  

W trakcie spotkania minister 

Paweł Szefernaker określił kieru-

nek prac dotyczący zmian wyna-

grodzeń. Przedstawiciele Solidar-

ności dowiedzieli się, że MSWiA 

opracowuje siatkę płac  

z uwzględnieniem dotychczaso-

wego wartościowania stanowisk. 

Możliwościami nowych rozwiązań 

zajmuje się zespół roboczy, skła-

dający się z dyrektorów general-

nych wybranych urzędów woje-

wódzkich. Ponownie zapewnio-

no, że w wyniku propo-

nowanych działań nie 

zostaną przeprowadzone 

redukcje zatrudnienia  

w urzędach wojewódz-

kich. Minister Paweł Sze-

fernaker poprosił o czas 

do czerwca br. na przy-

gotowanie projektu roz-

wiązań przez zespół ro-

boczy.  Strona Solidarno-

ści nie wyraziła zgody na 

tak długi termin.  Związ-

kowcy zawnioskowali  

o wyznaczenie konkret-

nego terminu spotkania, 

na którym będą mogli 

ostatecznie odnieść się 

do propozycji MSWiA. Uzgodnio-

no, że do rozmów dojdzie 1 mar-

ca 2019 r.   

W związku z powyższym MO 

NSZZ Solidarność przy Lubel-

skim Urzędzie Wojewódzkim 

kontynuuje  noszenie „żółtych 

wstążek” w lutym, aż do podjęcia 

decyzji o dalszych krokach, 

ewentualnie zaostrzających dzia-

łania urzędników.  
 

Międzyzakładowa Organiza-

cja  NSZZ Solidarność przy Lu-

belskim Urzędzie Wojewódzkim 

w Lublinie  

Źródło: wikipedia.pl 

 

Czy wiesz, że… 

 

Według danych z 31 grudnia 2017 r. na te-

renie województwa lubelskiego znajdują się 

4 miasta na prawach powiatu, 20 powiatów, 

213 gmin. 
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Wszystko, co da się policzyć, obejmujemy sło-

wem liczba. A zatem: liczba mieszkańców, liczba 

drzew, liczba ziarenek piasku. 

DYLEMATY JĘZYKOWE 

Ilość mieszkańców,  
czy liczba mieszkańców? 

Zwolnienie pracownicy w ciąży 

na badania lekarskie  

Pracownica nie musi brać 

zwolnienia lekarskiego w celu wy-

konania badań w ciąży. Zaś pra-

codawca jest obowiązany udzielić 

ciężarnej pracownicy zwolnień od 

pracy na zalecone przez lekarza 

badania lekarskie przeprowadza-

ne w związku z ciążą, jeżeli bada-

nia te nie mogą być przeprowa-

dzone poza godzinami pracy.  

Za czas nieobecności w pracy  

z tego powodu pracownica zacho-

wuje prawo do wynagrodzenia.  

 Pracownica w ciąży ma więc 

prawo skorzystać ze zwolnienia 

od pracy w celu wykonania badań 

lekarskich. Zwolnienie udzielane 

jest na czas niezbędny do prze-

prowadzenia badań. Aby skorzy-

stać ze zwolnienia od pracy pra-

cownica nie mu-

si brać zwolnie-

nia lekarskiego. 

Pracodawca po-

winien udzielić 

zwolnienia na 

podstawie wnio-

sku pracownicy.  

 Wynagrodze-

nie za czas 

zwolnienia usta-

la się, stosując 

zasady obowią-

zujące przy ustalaniu wynagro-

dzenia za urlop wypoczynkowy,  

z tym, że składniki wynagrodze-

nia ustalane w wysokości prze-

ciętnej oblicza się z miesiąca, w 

którym przypadło zwolnienie od 

pracy.  

 Aby skorzystać z określonych 

przepisami uprawnień, pracowni-

ca powinna przedstawić praco-

dawcy zaświadczenie lekarskie 

potwierdzające stan ciąży. 
 

Marta Śnioch 

Będzie protest 

 

Na posiedzeniu Zarządu Re-

gionu 6 lutego br. związkowcy 

przyjęli uchwałę o przeprowadze-

niu akcji protestacyjnej przeciwko 

kontynuacji działań szkodliwych 

dla Centrum Onkologii Ziemi Lu-

belskiej, prowadzonych przez 

Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Lubelskiego.  

Po zmianie władz samorządo-

wych okazało się, że sytuacja 

COZL wciąż jest beznadziejna  

i nie wprowadza się oczekiwa-

nych zmian. Nie przywrócono do 

pracy  prof. Elżbiety Starosław-

skiej. - COZL jest to jednostka, 

która ma dla nas pracować i po-

winniśmy się o nią upominać - 

powiedział Marian Król przewod-

niczący lubelskiej Solidarności. 

TK 
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Uśmiechnij 

się!  

Powołano regionalny sztab  

protestacyjny 

W siedzibie lubelskiej Solidar-

ności odbyło się spotkanie Regio-

nalnej Sekcji Oświaty i Wychowa-

nia NSZZ Solidarność.  

Wśród zaproszonych gości byli 

Lubelska Kurator Oświaty Teresa 

Misiuk oraz przewodniczący Re-

gionu Marian Król.  

- Rada zebrała się w celu omó-

wienia sytuacji w oświacie. Ko-

nieczna jest podwyżka wynagro-

dzenia dla wszystkich pracowni-

ków oświaty – mówiła Wiesława 

Stec przewodnicząca Regionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ Solidarność.  

Teresa Misiuk pokrótce omówi-

ła aktualną sytuacje oświaty  

w związku z wdrażaniem reformy 

systemu oświaty. Zaznaczyła, że 

mamy systematyczny spadek 

uczniów w szkołach województwa 

lubelskiego. Zmniejszyła się rów-

nież ogólna liczba szkół i placó-

wek, co wynika ze zmiany ustroju 

szkolnego.  

 - Pozytywną wiadomością jest 

wzrost liczby oddziałów placówek 

oświatowych, a co za tym idzie 

wzrost liczby nauczycieli. Specyfi-

ką naszego województwa jest 

funkcjonowanie małych szkół – 

mówiła Misiuk. 

Podczas obrad  

4 lutego br. podję-

to uchwałę ws. 

powołania regio-

nalnego sztabu 

protestacyjnego. 

W jego skład 

wchodzą m.in. 

członkowie Rady 

Sekcji Oświaty  

i Wychowania.   

W kolejnej części 

zebrania Waldemar Jakubowski 

przedstawił sprawozdanie ze 

spotkania Dyrektorów Regional-

nych Instytutu Doskonalenia Na-

uczycieli NSZZ Solidarność. 

Szef lubelskiej Solidarności 

Marian Król, wygłosił prelekcję na 

temat rozwoju związku i wyjaśnił 

nowe przepisy o związkach za-

wodowych. Wspomniał również  

o kwestii elektronicznych legity-

macji członkowskich. Przewodni-

czący omówił także kwestię do-

browolnego systemu gromadze-

nia oszczędności  dla wszystkich 

płacących składki na ZUS, nie-

zależnie od formy zatrudnienia - 

czyli Pracownicze Plany Kapita-

łowe.  
 

Tomasz Kupczyk 

Rozmowa kwalifikacyjna: 

– Ma pan wyjątkowo duże ocze-

kiwania finansowe jak na kogoś, 

kto nie ma żadnego doświadcze-

nia w naszej branży. 

– Tak. To dlatego, że będę mu-

siał włożyć wyjątkowo dużo pra-

cy i wysiłku w to, żeby zrozu-

mieć czym miałbym się  

zajmować. 
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Kartka  

z kalendarza 
 

 8 lutego 1951 r. w więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa 

Publicznego na Mokotowie zamordowano mjr. Zygmunta 

Szendzielarza „Łupaszkę”. 

 7 lub 8 lutego 1984 r. zginął Piotr Bartoszcze, jeden z założy-

cieli NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność Chłopska”. 

 11 lutego 2004 r. zmarł pułkownik Ryszard Kukliński, po-

śmiertnie awansowany do stopnia generała brygady. 

Spacerem po wolność 

W Świdniku odbyły się obchody 37. rocznicy Świdnickich Spa-

cerów. 5 lutego przypomniano jak w 1982 r. - w ramach protestu 

przeciwko nadawanej propagandzie w Dzienniku Telewizyjnym – 

mieszkańcy Świdnika wychodzili na ulice. 

Na uroczystościach zgromadzi-

li się m.in. przedstawiciele władz 

samorządowych, delegacje NSZZ 

Solidarność, mieszkańcy Świdni-

ka i uczestnicy wydarzeń z tam-

tych lat. 

Oficjalne uroczystości rozpo-

częły się przy pomniku Świdnic-

kich Spacerów, gdzie wygłoszono 

okolicznościowe przemówienia  

i złożono kwiaty. 

Następnie uczestnicy wzięli 

udział w symbolicznym spacerze 

ulicą Niepodległości, jak świdni-

czanie 37 lat temu. W Miejskim 

Ośrodku Kultury wykład historycz-

ny wygłosił dr hab. Tomasz Panfil 

z IPN Oddział w Lublinie. Wyświe-

tlono również filmy: „Spacerem po 

wolność”  i „Świdnickie dziuple 

kultury”. Do 19 lutego w MOK  

w Świdniku można zobaczyć wy-

stawę pt. „Skrzydła Wolności. Pol-

skie drogi do Niepodległości”. 

Spacery Świdnickie swój po-

czątek miały w lutym 1982 roku. 

Świdniczanie w okresie stanu wo-

jennego mieli dość kłamliwych 

informacji płynących z reżimowej 

telewizji publicz-

nej. Postanowili 

więc, aby wie-

czorami, w go-

dzinie nadawa-

nia Dziennika 

Telewizyjnego, 

masowo wycho-

dzić na ulice.  

W akcję anga-

żowały się tłu-

my mieszkań-

ców Świdnika. 

Była to dezaprobata wobec 

władz, a zarazem ich ośmiesza-

nie. Taka forma protestu rozprze-

strzeniła się z czasem na inne 

miasta naszego regionu i kraju. 

Ówczesne władze Świdnika 

przesunęły godzinę policyjną  

z  22.00 na 19.00. W ten sposób 

próbowano zaradzić absencji 

przy telewizorach. Wobec takiej 

sytuacji mieszkańcy gromadzili 

się na wspólnym marszu o godzi-

nie 17.00. Ponadto wystawiano 

przodem do okna włączone tele-

wizory, a w geście solidarności  

z maszerującymi stawiano w ok-

nach zapalane świece.  

Polacy zawsze pragnęli wol-

ności. Nigdy nie akceptowali 

zniewolenia. Warto podkreślić, 

że na Lubelszczyźnie nastąpiły 

wydarzenia, które walnie wpisały 

się w proces budowania wolnej 

Polski. To przecież w naszym 

regionie pokonano barierę stra-

chu i strajkowano przeciw władzy 

komunistycznej. Były to wydarze-

nia określane dziś mianem 

Lubelskiego Lipca 1980. Da-

ły one początek masowym 

strajkom na Wybrzeżu, które 

zakończyły się powstaniem 

NSZZ Solidarność. 

 

                  Tomasz Kupczyk 

               Fot.www.swidnik.pl 
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Pamiętamy o Sybirakch 

8 lutego br. oddaliśmy hołd Po-

lakom, którzy masowo byli depor-

towani na Sybir. W obchodach 

udział wzięli m.in.. przedstawiciele 

władz parlamentarnych, woje-

wódzkich i samorządowych,  

oraz Związek Sybiraków Oddział 

w Lublinie. Region Środkowo-

Wschodni NSZZ Solidarność re-

prezentowała przewodnicząca 

Regionalnej Sekcji Oświaty i Wy-

chowania Wiesława Stec wraz  

z pocztem sztandarowym.  

Uroczyste uczczenie pamięci 

zmarłych i pomordowanych na 

zesłaniu rozpoczęło się od Mszy 

św. w kościele pw. Wniebowzięcia 

NMP Zwycięskiej w Lublinie. 

Przy pomniku Matki Sybiraczki 

wygłoszone zostały okolicznościo-

we przemówienia i złożono kwiaty 

oraz znicze. 

W latach 1940-1941 były cztery 

wywózki. W bydlęcych wagonach 

wywożono naszych rodaków do 

ciężkich robót w nieludzkich wa-

runkach. Głód, mróz i choroby by-

ły codziennością.  

TK 



Głos związkowca 6/2019 str. 7 



Głos związkowca 6/2019 str. 8 



Głos związkowca 6/2019 str. 9 



Głos związkowca 6/2019 str. 10  

Głos związkowca. e-Tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. 
Wydaje: Biuro Informacyjne Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 53-208-11  

e-mail: biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/lublin. 

Redakcja: Agnieszka Kosierb, Renata Lesicka, Tomasz Kupczyk, Mateusz Bednarek  

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów. 

Agenci warszaw-

skiej delegatury 

CBA zatrzymali 

pięć osób, w tym 

dwóch byłych sto-

łecznych urzędników, w sprawie 

nieprawidłowości przy warszaw-

skiej reprywatyzacji. 

6.02.2019 r. 

Źródło: Solidarność Region Śląsko-Dąbrowska 

2,75 mld zł 

Zostanie przeznaczone na 
program „Posiłek w szkole  
i w domu”  

 

Źródło: MRPiPS 

 Lubelskie jabłka ruszają w Polskę 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego rozstrzygnął 

przetarg na promocję i sprzedaż lubelskich jabłek w sieci sklepów 

Stokrotka oraz E.Leclerc. Lubelskie jabłka 

będą promowane i sprzedawane w tych 

sieciach. 

Promocja oraz sprzedaż jabłka lubel-

skiego w sieci „Stokrotka” na terenie całe-

go kraju, potrwa do końca lutego br. nato-

miast w sklepach „Leclerc” na terenie 

miasta Lublin będzie prowadzona przez 

dwa tygodnie. Celem akcji jest wypromowanie lubelskiego jabłka jako 

produktu najwyższej jakości pochodzącego z ekologicznego regionu. 

Źródło: www.lubelskie.pl 

Koniec sporu 

 

W SPSK 4 

zakończył się 

spór zbiorowy. 

Technicy elektro-

radiologii doszli do porozumie-

nia z pracodawcą w kwestii wy-

nagrodzenia za pracę. Pracow-

nicy otrzymali 25-procentową 

podwyżkę wynagrodzenia za-

sadniczego. Związkowcom cho-

dziło o niwelację dysproporcji 

zarobków między technikami 

radiologii i pielęgniarkami.  

W zespole negocjacyjnym  

- z ramienia NSZZ Solidarność – 

występował Sławomir Nazaruk. 

TK 

Rekord wydobycia 

 

 

903,5 tys. ton węgla wyjecha-

ło w styczniu na powierzchnię z 

Lubelskiego Węgla „Bogdanka". 

To rekordowe wydobycie, a w 

tym roku kopalnia szacuje swoje 

moce na ponad 9 mln ton. 

Źródło: www.kurierlubelski.pl 

Podwyżki w Lidlu 

 

Pracowni-

cy Lidla 

będą zara-

biać od 

2800 zł do 

3550 zł brutto na początku za-

trudnienia. Po roku pracy praco-

dawca gwarantuje wzrost płacy 

do poziomu - 2950-3750 zł brut-

to, a po dwóch latach stażu pra-

cy od 3 150 zł do 4 050 zł brutto. 
 

Źródło: www.kurierlubelski.pl 


