
Głos związkowca 7/2015 str. 1 

e-Tygodnik  

Regionu Środkowo-Wschodniego    

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego 
Numer 7/2015       21.10.2015 G łos związkowca 

Związkowcy z Krajowej Sekcji 

Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” w ciągu mijającego 

roku kilkakrotnie manifestowali 

przed Kancelarią Premiera w War-

szawie domagając się zasadni-

czych zmian w polskiej oświacie. 

Postulaty kierowane do minister 

edukac j i  Joanny K luz ik -

Rostkowskiej i premier Ewy Ko-

pacz „nie zostały zauważone”. 

Taka postawa obecnego rządu 

może zmusić pracowników oświa-

ty do przeprowadzenia ogólnokra-

jowego strajku. 

W czasie protestu, 14 paź-

dziernika br., przedstawiciele 

dwóch największych central 

związkowych podkreślali, że pol-

scy nauczyciele są bardzo dobrze 

wykształceni  99 % posiada tytuł 

magistra, a pomimo tego w dal-

szym ciągu dokształcają się, koń-

cząc kolejne studia i kursy. 

Ogromnym problemem polskiego 

szkolnictwa jest 

biurokracja. Na-

uczyciele każde-

go tygodnia wy-

pełniają pokaźną 

ilość dokumen-

tów i druków, któ-

re w ostatecznym 

rozrachunku za-

legają w magazy-

nach szkolnych 

oraz ministerial-

nych i nie przyczyniają się do roz-

woju szkolnictwa. Wypełnianie ton 

zbędnych „papierów” zabiera na-

uczycielom wiele czasu, który mo-

gliby lepiej spożytkować. W cza-

Protest  

nauczycieli  

w Warszawie 

W Dzień Edukacji Narodowej kilkanaście tysięcy związkowców 

z NSZZ „Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego prote-

stowało przed Urzędem Rady Ministrów w Warszawie. Nauczycie-

le domagali się zwiększenia nakładów na edukację, podwyżek 

płac dla pracowników oświaty, przeciwdziałania prywatyzacji edu-

kacji oraz zahamowania procesu łamania prawa przez niektóre 

samorządy prowadzące szkoły. 

sie protestu dobitnie przypomnia-

no rządzącym, że nauczyciele  

w polskich szkołach pracują fak-

tycznie ponad 46 godzin tygodnio-

wo. 

Niezaproszona przez organi-

zatorów z NSZZ „Solidarność”  

i ZNP, minister edukacji Joanna 

Kluzik-Rostkowska, próbowała 

przemówić do manifestujących. 

Związkowcy nie dopuścili jej do 

głosu. Wiceprzewodnicząca Te-

resa Musiuk stanowczo poprosiła 

panią minister o zejście z trybu-

ny. 

zdjęcia i opracowanie tekstu: 

Marcin Paluch 
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Związkowcy z WSK PZL-

Świdnik poinformowali 15 paź-

dziernika br., podczas konfe-

rencji prasowej, że cena za 

śmigłowce dla polskiej armii 

wzrosła do ponad 13 mld zł. 

Tak wynika z kopii pisma,  

w którym wiceminister gospo-

darki Arkadiusz Bąk poinformo-

wał NSZZ „Solidarność", że 

wartość dostawy śmigłowców to 

13.347.856.087,58 zł. Podał, że 

30 września tego roku rozpo-

częły się negocjacje offsetowe 

związane z tym przetargiem. – 

To cena nie tylko oburzająca, 

ale wręcz dyskredytująca pol-

skich negocjatorów. Należy za-

pytać MON, jak ten przetarg 

został przygotowany, czy jego 

założenia były dobre, skoro ce-

na tak drastycznie wzrosła – 

powiedział przewodniczący 

„Solidarności” w PZL-Świdnik 

Andrzej Kuchta. 

W kwietniu tego roku MON 

informował posłów i opinię pu-

bliczną, że zamierza kupić 70 

śmigłowców wielozadaniowych 

za 11,5 mld zł. – W tej chwili 

wiemy już oficjalnie, że przy ob-

niżonej liczbie śmigłowców wie-

lozadaniowych do 50 sztuk, za-

płacimy za nie 13 mld 347 mln 

zł – mówił obecny na konferen-

cji prasowej Sekretarz Miasta 

Świdnik, Artur 

Soboń.  

Związkow-

cy poinformo-

wali, że chcą 

się spotkać  

z ministrem 

g o s p o d a r k i  

w sprawie off-

setów. Liczą 

na to, że umo-

wa nie zosta-

nie sfinalizo-

wana przed 

wyborami i będzie jeszcze szan-

sa na unieważnienie przetargu. 

Jak podkreślali obecni na 

konferencji prasowej cena 

przedstawiona przez MON jest 

nie tylko oburzająca, ale wręcz 

dyskredytująca polskich nego-

cjatorów. 

A.K. 

zdj. www.pzl.swidnik.pl 

Śmigłowce dla polskiej armii coraz droższe… 

„Przed Sierpniem był Lipiec – 

35. rocznica „Lubelskiego Lipca” – 

taki tytuł nosi projekt realizowany 

przez Fundację „Ruchu Solidarno-

ści Rodzin” oraz nasz związek, 

przy wsparciu Muzeum Historii 

Polski. W jego ramach, od począt-

ku października, odbywają się spo-

tkania w szkołach gimnazjalnych, 

podczas których zaproszeni przez 

nas prelegenci opowiadają mło-

dzieży o lipcowych strajkach. Do-

datkowo wyświetlany jest film ry-

sunkowo-dokumentalny pt . 

„Świdnik 1980”,  

a na zakończenie 

każdy uczeń 

otrzymuje komiks 

pt. „Ale w radiu 

nic nie mówili. 

Komiks o Lubel-

skim Lipcu”. 

Głównym celem 

projektu jest za-

in teresowanie  

młodzieży lokal-

ną h is tor ią . 

O „Lubelskim Lipcu 1980” w szkołach 

Chcemy im uświadomić, że Lu-

belszczyzna ma zasługi dla kraju, 

z których, jako jej mieszkańcy, 

mogą być dumni. Będziemy ich 

również zachęcać do aktywnego 

uczestniczenia w życiu wspólnoty 

oraz odpowiedzialności za nią, 

stawiając im za wzór ludzi, którzy 

odważyli się na udział w lipco-

wych protestach.  

Dotychczas odwiedziliśmy 

szkoły w Zamościu, Tomaszowie 

Lubelskim, Lublinie i Kraśniku. 

Na lekcję z żywą historią czekają 

jeszcze uczniowie z 5 szkół Lu-

belszczyzny. Dziękujemy człon-

kom naszego związku, którzy 

włączyli się w organizację spo-

tkań.  

Monika Smolak 
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Podczas homilii ks. biskup 

przypomniał, jak ważne dla 

zmian społeczno-politycznych  

w Polsce były takie postacie jak 

bł. ks. Jerzy i św. Jan Paweł II. 

Podkreślał także, że tylko praw-

dziwa, szczera wiara pozwala na 

odwagę w głoszeniu prawdy, po-

mimo wszelkich konsekwencji, 

tak jak to robił ks. Popiełuszko. 

Kolejna rocznica męczeńskiej 

ś m i e r c i  p a t r o n a  N S Z Z 

„Solidarność” stała się okazją do 

podsumowania rocznej peregryna-

cji relikwii po naszym regionie. 

Przewodniczący ZR, Marian Król, 

podziękował wszystkim, którzy za-

angażowali się w jej przygotowanie 

i przebieg. Reli-

kwie bł. ks. Jerze-

go odwiedziły oko-

ło 60 kościołów  

i kaplic na terenie 

trzech diecezji: 

lubelskiej, siedlec-

kiej i zamojsko-

lubaczowsk ie j .  

Zwieńc zen iem 

tych rocznych re-

kolekcji 

była XXXIII Ogólnopol-

ska Pielgrzymka Ludzi 

Pracy na Jasną Górę, 

której organizatorem był 

Region Środkowo-

W s c h o d n i  N S Z Z 

„Solidarność”. 

Wieczorna Msza św. 

była punktem kulmina-

cyjnym wspomnienia 

W przeddzień rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerze-

go Popiełuszki w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Świd-

niku odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny oraz 

o kanonizację patrona NSZZ „Solidarność”. We wspólnej mo-

dlitwie wzięli udział związkowcy oraz władze samorządowe  

i miejskie Świdnika, a także honorowi krwiodawcy z WSK 

Świdnik, których patronem jest bł. ks. Jerzy. 

Na zakończenie eucharystii związkowcy, w otoczeniu 

pocztów sztandarowych, złożyli kwiaty przed tablicą upa-

miętniającą patrona NSZZ „Solidarność”.                      A.K. 

„Być wolnym  

to żyć zgodnie ze swym sumieniem…” 

W 31. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

związkowcy z lubelskiej „Solidarności” wspominali patrona 

związku i modlili się o jego rychłą kanonizację, a także o pomyśl-

ność dla naszej Ojczyzny. Uroczystej Eucharystii przewodniczył 

ks. bp Ryszard Karpiński, a koncelebrowali ją kapłani z parafii, 

które w ciągu minionego roku nawiedziły relikwie bł. ks. Jerzego  

i symbole pielgrzymki ludzi pracy. 

bł. ks. Jerzego. Wcześniej dele-

gacja związkowców z NSZZ 

„Solidarność” oraz zaproszeni 

goście złożyli kwiaty pod pomni-

kiem ks. Popiełuszki w Lublinie, 

przy kościele oo. Jezuitów.  

Agnieszka Kosierb 

Wspomnienie o bł. Jerzym  

w Świdniku 
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Kodeks pracy w okresie zimo-

wym, tj. od 1 listopada do 31 mar-

ca danego roku, nakłada na praco-

dawcę dodatkowe obowiązki. Pra-

cownik, w zależności od wykony-

wanej pracy, metod pracy i włożo-

nego wysiłku fizycznego, musi 

mieć zapewnioną optymalną tem-

peraturę pomieszczenia, w którym 

pracuje, a w szczególnych wypad-

kach także bezpłatny posiłek rege-

neracyjny (profilaktyczny). Na pod-

stawie art. 232 kodeksu pracy Ra-

da Ministrów określa, w drodze 

rozporządzenia, rodzaje tych posił-

ków i napojów oraz wymagania, 

jakie powinny spełniać. 

Komu pracodawca ma obo-

wiązek zapewnić posiłek? 

 Pracownikom, którzy wykonu-

ją prace na otwartej prze-

strzeni, związane z wysiłkiem 

fizycznym.  

Warunkiem wydania posiłku 

jest osiągnięcie przez pracow-

nika, w czasie danej zmiany 

roboczej, określonego wydatku 

energetycznego. Dla mężczyzn 

wynosi on powyżej 1.500 kcal 

(6.280 kJ), a dla kobiet powy-

żej 1.000 kcal (4.187 kJ). Jeżeli 

pracodawca ma trudności 

z samodzielnym dokonaniem 

pomiaru, o jego wykonanie mo-

że zwrócić się do wojewódzkiej 

inspekcji sanitarnej (stacji sani-

tarno-epidemiologicznej). 

 Pracownikom zatrudnionym 

przy usuwaniu skutków klęsk 

żywiołowych i innych zdarzeń 

losowych. 

Komu pracodawca ma obo-

wiązek zapewnić bezpłatne na-

poje? 

 Pracownikom zatrudnionym 

w warunkach zimnego mikro-

klimatu, charakteryzującego 

się wartością wskaźnika siły 

chłodzącej powietrza (WCI) 

powyżej 1000. 

Miejscowe działanie zimnego 

środowiska termicznego ocenia 

się za pomocą wskaźnika siły 

chłodzącej powietrza WCI. Me-

toda jego wyliczania została 

podana w Polskiej Normie PN-

N-08009: 1987. Oznaczenie 

wskaźnika WCI jest konieczne 

do oceny miejscowego chło-

dzenia ciała (powierzchni twa-

rzy, rąk), aby zapobiec ewentu-

alnym odmrożeniom.  

 Pracującym na otwartej prze-

strzeni przy temperaturze oto-

czenia poniżej 10 °C.  

UWAGA!  

Stanowiska pracy, na których 

pracownicy powinni otrzymać 

bezpłatne posiłki i napoje oraz 

szczegółowe zasady ich wyda-

wania, pracodawca ma obowią-

zek ustalić ze związkami zawo-

dowymi. Jeżeli u danego praco-

dawcy nie działa organizacja 

związkowa, kwestie te ustalane 

są w porozumieniu z przedstawi-

cielami pracowników. Jeżeli ze 

względu na rodzaj wykonywanej 

pracy lub ze względów organiza-

cyjnych nie ma możliwości wyda-

wania posiłków, pracodawca mo-

że zapewnić: 

 korzystanie z takich posiłków 

w punktach gastronomicz-

nych, 

 przyrządzanie posiłków przez 

pracownika we własnym za-

kresie z otrzymanych produk-

tów.  

Posiłki powinny być wydawa-

ne w czasie regulaminowych 

przerw, po 3-4 godzinach pracy. 

Przysługują one pracownikom  

w dniach, w których wykonywana 

jest praca „uzasadniająca” ich 

wydawanie.  

Posiłki profilaktyczne 

(podobnie jak napoje), ze wzglę-

du na swoje przeznaczenie, nie 

mogą być zastąpione ekwiwalen-

tem pieniężnym, nawet za zgodą 

lub z inicjatywy pracownika.  

Zgodnie z § 30 Rozporządze-

nia Ministra Pracy i Polityki So-

cjalnej, w sprawie ogólnych prze-

pisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, pracodawca ma obowią-

zek zadbać o odpowiednią tem-

peraturę w miejscu pracy. Nie 

może ona być niższa niż 14 °C, 

chyba, że względy technologicz-

ne na to nie pozwalają. W po-

mieszczeniach biurowych oraz 

tam, gdzie wykonywana jest lek-

ka praca fizyczna, temperatura 

nie może być niższa niż 18 °C. 

W szczególnie trudnej sytuacji 

są pracownicy, którzy w okresie 

zimowym wykonują swoje zada-

nia na otwartej przestrzeni lub  

w pomieszczeniach nieogrzewa-

nych. Jeżeli temperatura spadnie 

poniżej 10 stopni Celsjusza, pra-

codawca musi im zapewnić 

odzież ochronną, posiłki regene-

racyjne i ciepłe napoje, które po-

winny być dostępne w czasie ca-

łej zmiany roboczej. 

 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 

nr 21, poz. 94 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Pra-

cy i Polityki Socjalnej z dnia 

26.09.1997 r. w sprawie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. 

nr 169 poz. 1650 ze zm.) 

Rozporządzenie Rady Mini-

strów z dnia 28.05.1996 r. 

w sprawie profilaktycznych posił-

ków i napojów (Dz. U. nr 60, 

poz. 279) 

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników  

w okresie zimowym 
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