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Co dalej z puławskimi Azotami?
Związkowcy z Zakładów Azotowych „Puławy” SA są zaniepokojeni o przyszłość firmy. Ich zdaniem
istnieje zagrożenie, że kontrolująca
zakłady tarnowska Grupa Azoty
wyprowadzi firmę z Giełdy Papierów Wartościowych.
 Nie chcemy wyprowadzenia
z giełdy, bo wtedy nasz wpływ na
politykę firmy będzie zerowy.
Obawiamy się zmniejszenia załogi i wygaszania istniejących zakładów  mówi Andrzej Jacyna,
przewodniczący
NSZZ
„Solidarność” w ZA Puławy.

W dyskusji wzięli udział także
były minister skarbu – Włodzimierz Karpiński (PO) oraz Stanisław Żmijan (PO).
Głównym tematem spotkania
była kwestia niezależności Zakładów Azotowych z Puław
w grupie. W chwili obecnej prezesem Grupy Azoty jest Paweł
Jarczewski, właśnie z Puław.
Poza tym ZAP ma jeszcze
dwóch swoich przedstawicieli
w zarządzie. Jak podkreślają
związkowcy, daje to gwarancję
pewnej stabilizacji.

Związkowcy spotkali się w poniedziałek (25 stycznia br.) z parlamentarzystami PiS – Elżbietą
Kruk, Gabrielą Masłowską, Lechem Sprawką, Arturem Soboniem i Andrzejem Stanisławkiem.

Posłowie PiS zwrócili uwagę,
że to nie oni zdecydowali o konsolidacji w takim kształcie. Poza
tym podkreślali, że zawsze leżało
im na sercu dobro Puław i to się
nie zmieni.  Podobnie, jak tro-
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ska o silną polską gospodarkę –
podkreślała Elżbieta Kruk.
– Zależy nam, by działał dobry, lubelski lobbing – mówił Marian Król, przewodniczący lubelskiej „Solidarności” – Puławy są
w naszym regionie wyjątkową
perełką, jeśli chodzi o zakłady
pracy i musimy dbać, by tak pozostało – podkreślał przewodniczący.
Spotkanie było kontynuacją
działań związkowców z Puław.
Podobna dyskusja odbyła się tydzień wcześniej, w Puławach.
Obawy „Solidarności” wydają się uzasadnione, zwłaszcza jeśli weźmie się pod
uwagę dochody ZAP. Pozycję dominującą w grupie ma
Tarnów, ale to Puławy zarabiają najwięcej. W 2014 roku więcej niż co trzecia złotówka wypracowana przez
grupę (9,8 mld zł) pochodziła z Puław.
Ponadto, jak pisze Kurier
Lubelski, zmiany w strukturze grupy, ZA Tarnów sugerowały już w 2013 roku.
Niewykluczone, że sytuacja
może się powtórzyć. Jednak na razie oficjalne stanowisko Grupy Azoty mówi, że
żadnych zmian nie będzie.
Wydaje się, że tak naprawdę
ostateczna decyzja leży w rękach
Ministra Skarbu, który jest głównym udziałowcem Grupy Azoty.
Agnieszka Kosierb
str. 1

Łęczna w obronie
gimnazjów
Wychodząc naprzeciw niepokojom wśród nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
placówek oświatowych powiatu
łęczyńskiego, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty w Łęcznej
zorganizowała, w dniu 18 stycznia
br., w Gimnazjum nr 1 w Łecznej,
robocze spotkanie nauczycieli,
dyrektorów oraz przedstawicieli
organów prowadzących z powiatu
łęczyńskiego z posłami Prawa
i Sprawiedliwości.
Spotkanie dotyczyło planowanych zmian w systemie oświaty,
w wyniku których ulegną likwidacji gimnazja  co zapowiada rząd
Prawa i Sprawiedliwości. Celem
zebrania było przedstawienie posłom argumentów przeciwko tak
radykalnym zmianom.
Parlamentarzystów rządzącej
partii reprezentowali – Lech
Sprawka oraz Artur Soboń. W spotkaniu uczestniczyli także: Antoni
Pasieczny, członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Teresa
Misiuk, Wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Teodor
Kosiarski, Burmistrz Łęcznej oraz
Wiesław Pikuła, Wójt Gminy Cyców.
Pracowników oświaty reprezentowali dyrektorzy i nauczyciele ze wszystkich szczebli szkół
powiatu łęczyńskiego.
Dyrektorzy podkreślali, jak duży
wkład pracy, przez 16 lat istnienia
gimnazjów, włożyli nauczyciele
oraz wszyscy pracownicy, aby placówki te mogły reprezentować
obecny poziom nauczania
i wychowania – co poświadczają
badania niezależnych instytucji.
Tak dyrektorzy, jak i nauczyciele zwracali uwagę, że polski sysGłos związkowca 4/2016

tem oświaty potrzeb u j e
zmian, które doprowadzą do
zreformowania podstawy programowej na poszczególnych poziomach nauczania oraz naprawienia błędów z ostatnich kilku lat.
Istotne argumenty pojawiły się
w wypowiedziach samorządowców. Burmistrz Łęcznej zwrócił
uwagę na ogromne nakłady finansowe, poniesione na modernizację i wyposażenie budynków,
w których mieszczą się gimnazja,
aby uczniowie mieli jak najlepsze
warunki do nauki. Podkreślił, że
dużym błędem byłoby zmarnowanie wysiłku, jaki włożyli nauczyciele gimnazjów w proces dydaktyczno-wychowawczy na tym etapie kształcenia.
Wójt Gminy Cyców zwrócił
uwagę, że jeżeli dojdzie do likwidacji gimnazjów, to w tej gminie
zniknie kilka szkół podstawowych, bo ich kubatura jest za mała, aby pomieścić dodatkowo dwa
roczniki uczniów. Stanie się to
dlatego, iż sieć szkół dostosowana jest do obecnego systemu
oświaty.
Odnosząc się do wypowiedzi
nauczycieli, dyrektorów oraz samorządowców, poseł Lech
Sprawka zgodził się, że naprawa
obecnego systemu oświaty jest
konieczna, lecz nie poprzez likwidację gimnazjów. Przypomniał
także nauczycielom, że już 5 lat
wstecz zwracał uwagę na niekorzystne zmiany w podstawie programowej, które spowodowały
negatywne skutki dla procesu

kształcenia – w gimnazjach oraz
w szkołach ponadgimnazjalnych
(utworzenie tzw. bloków przedmiotowych wraz ze zmniejszeniem siatki godzin z kilku przedmiotów). Zapewnił także, że
wszelkie propozycje zmiany systemu oświaty odbędą się w szerokiej konsultacji ze środowiskiem oświatowym.
Teresa Misiuk, Wiceprzewodnicząca KSOiW NSZZ „Solidarność”,
przedstawiła działania podejmowane przez KSOiW w kwestii propozycji zmian w oświacie. Zapewniła,
że związek zadeklarował swoje
uczestnictwo w szeroko rozumianym dialogu ze stroną rządową,
w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań we wszystkich
obszarach dotyczących systemu
oświatowego. Stwierdziła, że
„Solidarność” z zadowoleniem
przyjęła likwidację godzin karcianych oraz wzmocnienie roli kuratoriów, natomiast przeciwna jest działaniom, w wyniku których miałyby
ulec likwidacji miejsca pracy w placówkach oświatowych. Jednocześnie zachęcała nauczycieli do podawania swoich kandydatur na
ekspertów, którzy będą pracować
nad nową podstawą programową,
na poszczególnych poziomach
kształcenia.
Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem – wzięło w nim
udział ponad 70 osób.
Wiesława Stec
str. 2

O przyszłości oświaty z minister edukacji
Likwidacja „godzin karcianych”, zmiany w zakresie funkcjonowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, zasady gratyfikacji finansowej dla nauczycieli otrzymujących tytuł honorowego profesora oświaty – to
główne tematy spotkania minister
edukacji Anny Zalewskiej
z przedstawicielami związków
zawodowych zrzeszających pracowników oświaty. – Cieszymy
się, że tematem pierwszego spotkania ze związkami zawodowymi
jest Karta Nauczyciela, ustawa,
która jest swego rodzaju ponadzakładowym układem zbiorowym
pracy, że nie rozmawiamy o jej
likwidacji, czym byliśmy przez
ostatnie lata straszeni i czemu
skutecznie się przeciwstawiliśmy,
lecz jej pozytywna zmiana. O likwidację tzw. „godzin karcianych”
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” postulowała od wielu lat – podkreśliła
w wypowiedzi Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji
Oświaty i Wychowania.
Przewodnicząca delegacji
NSZZ „Solidarność” pozytywnie
odniosła się również do zmian
w zakresie wypłacania jednorazowej gratyfikacji w związku
z otrzymaniem tytułu „profesora
oświaty”. Będzie to związane ze
zwiększeniem liczby przyznanych
tytułów profesora oświaty z 10 do
25 rocznie. Gratyfikacja finansowa ma wynosić 18 tys. brutto.
Odnośnie zmian w pracach
komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli NSZZ „Solidarność” podziela pogląd, że zmiany są konieczne, m.in. przeniesienie zapisów z rozporządzenia do ustawy.
Szczegółowe uwagi Krajowa
Sekcja Oświaty i Wychowania
prześle do MEN w najbliższym
czasie.
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Wiceprzewodnicząca KSOiW
podkreśliła także, że w nowelizacji Karty Nauczyciela należałoby
zapisać w art. 42 ujednolicone
pensum nauczycieli specjalistów
(pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych).
Obecnie pensum tych nauczycieli
jest różne i określane przez organy prowadzące. W tej sprawie
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania zwracała się do Rzecznika
Praw Obywatelskich, który podzielił zdanie naszego Związku,
że pensum tych nauczycieli należy ujednolicić i określić w ustawie.
Z m i a n , zd a n i e m N S Z Z
„Solidarność”, wymaga także
ustawa o systemie oświaty, m.in.
w zakresie określenia maksymalnej liczby uczniów w oddziałach,
a także ustawa dotycząca pracowników administracji i obsługi
szkół oraz innych placówek
oświatowych dla ujednolicenia

i poprawienia zasad wynagradzania, a także warunków pracy tych
pracowników.
Przedstawiciele pozostałych
central oświatowych związków
zawodowych również przychylnie
odnieśli się do zaproponowanych
przez MEN zmian oraz do propozycji NSZZ „Solidarność”.
Wszystkie związki zawodowe
wyraziły gotowość wzięcia
udziału w następnych spotkaniach oraz w ogólnopolskiej debacie na temat zmian w polskiej
edukacji. W tym kontekście Teresa Misiuk podkreśliła, że pożądanym efektem szerokiej,
merytorycznej debaty o polskiej
oświacie powinien być taki poziom konsensusu, który mógłby
doprowadzić do zawarcia umowy społecznej.
Więcej na temat spotkania na
stronie www.solidarnosc.org.pl/
oswiata
oprac. red.

Czy wiesz, że …
Po blisko 84 latach od momentu rozwiązania regularnej
armii polskiej, po klęsce powstania listopadowego, w Puławach
została utworzona polska jednostka wojskowa do walki
z Niemcami na froncie wschodnim I wojny światowej. Od miejsca formowania przyjęła ona
nazwę Legionu Puławskiego.
Pod względem operacyjnym
podlegała dowództwu wojsk rosyjskich w Królestwie Polskim.
13 stycznia 1915 roku, z upoważnienia Komitetu Narodowego Polskiego, organizacją struktur Legionu Puławskiego zajął
się Komitet Organizacyjny, na
którego czele stanął gen. Edmund Świdziński. Dowódcą for-

macji został, mianowany 17
stycznia 1915 roku, ppłk Antoni
Reutt. Polskie koła polityczne
i wojskowe podjęły prace nad
sformowaniem drugiego legionu
w Lublinie. Żołnierze Legionu
Puławskiego wzięli udział w kilkunastu bitwach w 1915 roku,
m.in.: pod Pakosławiem (19 maja), Michałowem (16 czerwca),
Górą Puławską (22 lipca), Opoką (23 sierpnia) i Izabelinem
(5 września). Ogromne straty,
stanowiące 92 procent stanów
osobowych, spowodowały rozwiązanie tej jednostki w październiku 1915 roku. Pozostali
legioniści zostali wcieleni do
Brygady Strzelców Polskich.
oprac. Marcin Paluch
str. 3

Kontrole PIP bez zapowiedzi!
Inspektorzy PIP będą mogli
przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi. „Solidarność" podkreśla, że
zdecydowanie zwiększy to skuteczność działań inspekcji pracy.
Zmianie uległa dotychczasowa
interpretacja przepisów obowiązująca w Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązek uprzedzania o kontroli wprowadzony był ustawą
o swobodzie działalności gospodarczej. Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP od wielu lat apelowało, aby wzorem całej Europy
kierować się prawem międzynarodowym, które ma prymat nad ustawami krajowymi. Były interpelacje
poselskie, stanowisko Rady
Ochrony Pracy (ROP), opinie rządu, resortu gospodarki, a nawet
prokuratora generalnego. Na korzyść inspektorów orzekł także
Naczelny Sąd Administracyjny.
Portal wyborcza.biz informuje,
że w piątek szefowa PIP Iwona
Hickiewicz podpisała pismo,

z którego wynika, że zmianie ulegnie dotychczasowa interpretacja
przepisów obowiązująca w inspekcji pracy.
 Przyjęliśmy, zgodnie ze stanowiskiem rządu, że konwencja nr
81 MOP ma zastosowanie do
wszystkich przedsiębiorców objętych zakresem działania PIP. Inspektor pracy nie będzie więc musiał stosować niektórych przepisów
ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej - m.in. zawiadamiać
o zamiarze wszczęcia kontroli. Ma
to na celu zwiększenie skuteczności działania PIP  wyjaśnia Danuta Rutkowska, rzeczniczka PIP.
Eksperci podkreślają, że ta
decyzja to powrót do normalności
i obowiązujących w całej Europie
standardów.
 Przy tak głęboko patologicznym rynku pracy, jaki mamy w Polsce, należy zdecydowanie wzmacniać PIP – mówi Piotr Duda, szef
„Solidarności”.  Oczekujemy ko-

lejnych zmian
wzmacniających
uprawnienia inspekcji, bo przez ostatnie kilkanaście lat była systematycznie ograniczana, co dzisiaj wręcz uniemożliwia jej skuteczną walkę z nieuczciwymi pracodawcami.
W 2014 roku inspektorzy PIP
przeprowadzili ponad 90 tys. kontroli w 73 tys. firm, w których pracowały w sumie 4 mln osób. Stwierdzono 92 tys. wykroczeń przeciwko
prawu pracy i odzyskano na rzecz
prawie 83 tys. pracowników niewypłacone wynagrodzenia i inne
świadczenia ze stosunku pracy na
kwotę 105,5 mln zł. W kwestii legalności zawierania umów cywilnoprawnych na sprawdzone 52 tys.
umów w 10 tys. firm, w około 15
proc. umów pracodawcy nie przestrzegali zakazu zawierania umów
cywilnoprawnych w warunkach typowych dla umowy o pracę.
www.solidarnosc.org.pl

Pożegnanie Onufrego Koszarnego
– lubelskiego hejnalisty
W samo południe – 21 stycznia br. – po raz ostatni lubelski
hejnał odegrał Onufry Koszarny.
Sympatycznego trębacza żegnała spora grupa mieszkańców Lublina, życząc udanej emerytury
i stu lat życia.
Lubelski hejnał, Pan Onufry
Koszarny, grał codziennie
od 1991 roku. Pierwszy raz wykonał go na prośbę klikona miejskiego Pana Władysława Stefana
Grzyba. Od tamtej pory Pan Onufry wykonywał hejnał z balkonu
Ratusza każdego dnia w samo
południe, przed każdym posiedzeniem Rady Miasta, podczas
wizyt delegacji zagranicznych
oraz na wszystkich ważnych dla
miasta uroczystościach. UczestGłos związkowca 4/2016

niczył też we wszystkich ważnych
rocznicach i uroczystościach
związkowych, za co z całego serca dziękujemy.
Pan Onufry Koszarny urodził
się w 1933 roku w Hucie Dzierżyńskiej, w gminie Krynice koło Tomaszowa Lubelskiego, w muzykalnej
rodzinie, dziedzicząc zdolności po
ojcu, który grał na skrzypcach
i klarnecie oraz stryju, grającym na
trąbce. Zamiłowanie do muzyki
przejawiał od najmłodszych lat.
W Lublinie mieszka od 1956 roku.
W latach 1953-1956 Pan Onufry
odbywał służbę wojskową w Katowicach, gdzie grał w orkiestrze
wojskowej. Później, przez 32 lata,
grał w orkiestrze zakładowej
w Fabryce Samochodów Ciężaro-

wych i przez 7 lat w orkiestrze górniczej. Był również członkiem zespołu muzycznego, grywającego
na weselach oraz ponad 25 lat
członkiem Zespołu Pieśni
i Tańca „Dąbrowica”, a także orkiestry kolejowej.
Onufrego Koszarnego,
w sprawowaniu funkcji hejnalisty,
zastąpią Tadeusz Godzisz oraz
Piotr Ścibak.
Red.
str. 4

XXIV Bieg Solidarności
„Lubelski Lipiec 1980”
Zaczęły się już przygotowania do kolejnej edycji Biegu Solidarności. W tym roku wszystkich
chętnych zapraszamy na start 4 czerwca. Przypominamy, że Bieg składa się z dwóch imprez sportowych.

Fundacja
„Ruchu Solidarności Rodzin”
21-109 Lublin, ul. Królewska 3
tel. 81/53 208 11 wew. 26,
fax. 81/53 233 01
e-mail:
fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Bardziej doświadczonych biegaczy zachęcamy
do wzięcia udziału w 4. PKO Półmaratonie Solidarności. Ponad 21-kilometrowa trasa wiedzie od
Świdnika do Lublina. Zapisy już trwają! Do 27 maja
2016 r. zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem portalu internetowego www.datasport.pl lub
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl. Od 30 maja
2016 r. zarejestrować się można osobiście w biurze
zawodów. Do końca stycznia wpisowe jedynie 40 zł.
Więcej
informacji
na
stronie
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl i na naszym profilu
na Facebooku.
W ramach biegu ulicami Lublina VIP-y oraz
młodzież i dzieci z Lubelszczyzny wystartują na 2-kilometrową trasę
z ul. Królewskiej. Meta będzie
przy stadionie MOSiR Lublin,
al. Zygmuntowskie 5. Dla najmłodszych przewidziano Bieg
Krasnali (150-300 m) oraz Bieg
Młodzików (350 m) na płycie
stadionu MOSiR. Wszystkich, którzy zechcą rywalizować na ulicach
Lublina zapraszamy do biura zawodów od 4 do 31 maja 2016 r. Mile widziane zgłoszenia grupowe ze szkół i uczelni!
Więcej
informacji
na
stronie
www.solidarnosc.org.pl/lublin w zakładce Bieg Solidarności.

Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000088689
Konto:
Bank Pekao SA III O/Lublin
88 1240 2382 1111 0000 3895 8209

To tylko

1%
a tyle dobrego można uczynić
Zadbaj, aby Twoje podatki
zostały należycie wykorzystane!

Ty decydujesz!
Więcej informacji:
http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html
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