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Czas epidemii a bezpieczna
i higieniczna praca
Jakie kroki musi podjąć pracodawca celem indywidualnej
ochrony zdrowia pracownika przed zagrożeniem epidemiologicznym?
Pracodawca jest obowiązany
zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jest m.in. obowiązany zapewnić dostarczanie
pracownikom środków higieny
osobistej, których ilość i rodzaje
powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia

weryfikacja pozwala na wprowadzenie środków ochrony indywidualnej. W przypadku pracowników służby zdrowia, pracowników lotnisk czy też służby granicznej nie ma w zasadzie wątpliwości, iż takie środki pracodawca powinien zapewnić, niemniej w przypadku pozostałych
zawodów pozostawione jest to
swobodzie pracodawcy.
Pracodawca nie może wymagać od pracowników stosowania
takich środków ochronnych,
choć nic nie stoi na przeszkodzie ich udostępnienia na zasadzie dobrowolności. Z drugiej
zaś strony nie można też zakazać pracownikom stosowania
własnych środków ochronnych,
chyba że nie pozwala to na należyte wykonywanie obowiązków
pracowniczych lub jest to
sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami pracodawcy (np. dotyczącymi stroju służbowego).

wać go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Do środków ochrony indywidualnej w przypadku zagrożenia
epidemiologicznego należą środki dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe oraz inne środki
ochrony indywidualnej.
Niestety, sama obawa
zarażenia się wirusem
Pikieta w Warszawie
w pracy nie wystarczy, by wprowadzić
takie środki. Potrzebna jest jeszcze ocena,
czy w środowisku pracy rzeczywiście istnieje ryzyko zakażenia,
biorąc pod uwagę
m.in. miejsce i rodzaj
ciała przy określonych pracach. wykonywanej pracy czy rodzaj
Niezależnie od obowiązku zapew- zagrożenia. Dopiero pozytywna
nienia
zbiorowych
środków
Źródło: http://www.solidarnosckatowice.pl/pl-PL/niezbednik_prawny_koronawirus.html
ochronnych, zgodnie z art.
2376 k.p. pracodawca jest również obowiązany dostarczyć praNa stronie internetowej lubel- cownik pracodawca, a także incownikowi nieodpłatnie środki skiej Solidarności w zakładce KO- formacje o rozwiązaniach, które
ochrony indywidualnej zabezpie- RONAWIRUS A PRAWO PRACY mogą być stosowane aby zminiczające przed działaniem niebez- na bieżąco zamieszczamy aktual- malizować skutki pogarszającej
piecznych i szkodliwych dla zdro- ne informacje dotyczące stosun- się sytuacji socjalno-bytowej
wia czynników występujących ku pracy i warunków pracy członków Związku i wszystkich
Lublinprapracowników.
w środowisku pracy oraz informo- w okresie pandemii w relacji
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Informujemy, że biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują
normalnie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00.
Wszystkich potrzebujących pomocy lub porady prosimy o kontakt
telefoniczny 81 532 08 11

lub mailowy sekretarz.lublin@solidarnosc.org.pl.
Pozostałe adresy mailowe dostępne na stronie Regionu
w zakładce kontakt.
Ewentualne spotkania prosimy wcześniej umawiać telefonicznie.
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Płynie wsparcie dla pogotowia
W związku z rozszerzającą się pandemią wiele instytucji zajmujących się
walką z koronawirusem potrzebuje finansowej i materialnej pomocy. Dziś, jednym
z najważniejszych podmiotów
odpowiedzialnych za nasze
bezpieczeństwo jest służba
zdrowia. W obliczu postępującego wzrostu zarażonych COVID-19 w Polsce, rośnie zapotrzebowanie na środki ochronne dla personelu medycznego.
Wobec powyższego Prezydium Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność wystąpiło z apelem
o włączenie się w pomoc dla
pogotowia. Naprzeciw potrzebującym wyszła Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
przy LUW, która przyjęła stosowną uchwałę.
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Niewidzialni, poza zasięgiem COVID – 19?

Personel sklepu, nikt ich nie
oklaskuje, nie dziękuje im, pracują
często za najniższą krajową. Niewidzialni, codziennie narażeni. Co
będzie jak zaczną chorować?
Gdzie kupimy żywność?
Czy na zakupach jesteśmy poza zasięgiem koronawirusa? Kto
Głos związkowca 13-14/2020

odpowiada za bezpieczeństwo
ludzi w sklepie?
W kościele, w parku, na ulicy tu nie wolno się gromadzić choć
przestrzeń duża i swobodnie
można zachować bezpieczną odległość. Kawałek pleksi przy kasie, rękawiczki, strefa bezpieczeństwa wyznaczona taśmą na
podłodze. Czekam w wyznaczonym miejscu, cisną się na mnie,
przechodzą, potrącają, tu zakaz
gromadzenia się nie obowiązuje.
Tu wolno wszystko. Może przyjść
każdy: z gorączką, z kaszlem, z
cukrzycą, nadciśnieniem, koronawirusem, matka z niemowlęciem,

seniorzy, lekarz, pielęgniarka,
powracający z zagranicy. Strefa
zapomniana. Raj dla wirusa.
Kto odpowiada za bezpieczeństwo ludzi?
Liczby mają inne znaczenie
jeśli jest w nich ktoś bliski.
Kiedy
zaczną
chorować,
umierać kolejka będzie na dworze… Na to czekamy?
30.03.2020 r.
Alicja Symbor
Przewodnicząca organizacji
zakładowej
NSZZ „Solidarność”
przy Stokrotce Sp. z o.o.
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15. ROCZNICA ŚMIERCI ŚW. JANA PAWŁA II
2 kwietnia 2005 r.
- zmarł Papież św.
Jan Paweł II. Ojciec
Święty 17 czerwca
1983 r. w Warszawie
Lublin
na Okęciu spotkał

się z bł. ks. Jerzym
Popiełuszką.

Człowiek odchodzi,
pamięć pozostaje...

Najszczersze wyrazy
współczucia i żalu

Bernadecie Borek
przewodniczącej
NSZZ Solidarność
w Sanatorium Rehabilitacyjnym
w Krasnobrodzie
oraz

Rodzinie
z powodu śmierci

Ryszarda Borka
składają
Przewodniczący z Radą
Oddziału oraz członkowie
NSZZ Solidarność w Zamościu.
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Upokorzeni porażką w 1920 roku, Sowieci
długo czekali na krwawą zemstę
KATYŃ:
CHARKÓW:
TWER:
w innych miejscach
Oficerowie, prawnicy, nauczyciele, policjanci, inżynierowie
80 lat temu funkcjonariusze NKWD rozpoczęli masowe egzekucje
polskich jeńców wojennych.

Leczyć ciało, ale nie zapominać o duszy
„Wszechmogący Wieczny
Boży, który chcesz, aby
chrześcijanin w pracy odnajdywał cząstkę Chrystusowego
krzyża, i aby pracą swoją służył Jemu poprzez służbę braciom swoim. Aby z tej pracy
dzięki światłu, jakie przenika
w nas z Chrystusowego Zmartwychwstania znajdować przebłysk nowego życia i dobra.
Spraw, aby ci, którzy rozpoczynają swoją pracę w służbie
braciom cierpiącym, kierowali
się miłością, uczciwością, dobrocią i odwagą. Napełnij ich
miłością do sztuki lekarskiej
i
umacniaj
siłę
serca
i woli. Niech w każdym cier-

piącym dostrzegają samego
Chrystusa, a lecząc ciało nie zapominają o duszy ludzkiej, która
jest cząstką samego Boga. Prosimy Cię o to, Boże, za pośrednictwem św. Łukasza – lekarza
przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen”.
Bł.
ks.
Jerzy
Popiełuszko
(Milena Kindziuk „Popiełuszko. Biografia”, Kraków 2018)
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Bohaterski czyn
80 lat temu, 30 marca 1940 r.
żołnierze Oddziału Wydzielonego
Wojska Polskiego pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” stoczyli pod Huciskiem zwycięską bitwę z liczniejszymi
siłami
niemieckimi.
Mimo dwukrotnej przewagi liczebnej, okupant poniósł spore straty
w ludziach (60–100 zabitych). Po
polskiej stronie zginęło 9 żołnierzy.
W odwecie za poniesioną porażkę, Niemcy zamordowali ponad
700
mieszkańców
z 31 okolicznych wsi.
Źródło: IPN

Lublin

Trzeba walczyć z zagrożeniem

Dlaczego wstąpił Pan do
„Solidarności”?
Moja postawa była kształtowana w środowiskach prawicowych.
Zawsze otaczałem się ludźmi
z wychowaniem patriotycznym.
Rodzina od strony ojca wywodzi
się z Wilna, w moim domu było
przywiązanie do tradycji, polskości i najwyższych wartości. Przez
12 lat byłem ministrantem u o.o.
Kapucynów
na
Krakowskim
Przedmieściu w Lublinie. Od najmłodszych lat miałem okazję słuGłos związkowca 13-14/2020

chać Radia Wolna Europa i Głosu Ameryki. To wszystko wywarło
decydujący wpływ na moje wstąpienie do Związku w 1989 r. Mogłem oczywiście wcześniej to
uczynić, ale ze względu na ówczesnych dwóch przewodniczących komisji zakładowej w Poczcie Polskiej, którzy zachowywali się niewłaściwie i nie mając
do nich zaufania, nie zdecydowałem
się
na
ten
krok.
W 2014 roku zostałem przewodniczącym Komisji Zakładowej
Poczty Polskiej w Lublinie. Zdobywam doświadczenie, inni mi
pomagają i to mi się podoba.
Ważne są zespołowe działanie
i konsekwencja. Bywają jednak
sprawy, na które nie mam wpływu, a które chciałbym zmienić.

dochronowej Polski. Miałem pracować w Krośnie jako instruktor
spadochronowy, trochę żałuję,
że tam nie zostałem. Mój tata
pracował na poczcie, więc można powiedzieć, że poszedłem
w jego ślady. We wrześniu 1981
r. rozpocząłem pracę na Poczcie
Polskiej i tak jest do dziś.

Już kilkadziesiąt lat związany jest Pan z Pocztą Polską.
Jak został Pan pocztowcem?
Skończyłem technikum kolejowe i byłem na obozie kadry spa-

Cały wywiad z Romualdem
Talarkiem dostępny w kwietniowym wydaniu Czasu Solidarności.

Jak zmieniał się charakter
pracy na Poczcie.
Kiedyś praca na poczcie opierała się na transporcie wagonami
pocztowymi, ambulansami. Było
kilkanaście kursów po całej Polsce i chwaliłem sobie tamtą pracę. W drodze dzieliło się listy
i przekazywało na stacjach pośrednich. Teraz TIR-y przewożą
przesyłki.
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Nie ma atmosfery do
radosnej zabawy
Mimo, że 40-lecie
Solidarności to piękna rocznica, nie będzie wielkiego rodzinnego festynu, który planowaliśmy 29 sierpnia na PGE Narodowym. Taką decyzję podjęliśmy na
telekonferencji z szefami regionów.
Nie wiemy ile czasu potrwa i jakie
będą skutki pandemii. Nie wiemy ilu
ludzi straci pracę, zarobki, ilu straci
swoich bliskich. To nie jest atmosfera do radosnej zabawy. Ponadto
wszystkie środki potrzebne są dzisiaj na ratowanie gospodarki
i miejsc pracy. Także te, które pozyskalibyśmy od potencjalnych
sponsorów. Dzisiaj są inne priorytety. Będą skromne uroczystości, na
które już dzisiaj zapraszam do
Szczecina, Gdańska, Jastrzębia
Zdroju, Dąbrowy Górniczej oraz
wielu miejsc w całej Polsce. I rzecz
ostatnia, ale dla nas niezwykle ważna. Solidarność też jest odpowiedzialna za swoich pracowników.
Piotr Duda
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.
Przygotował: Tomasz Kupczyk
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