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Solidarność na froncie 

25 lipca br. przed siedzibą 

Zarządu Grupy Azoty Puławy, 

odbyła się ogólnopolska pikieta 

NSZZ „Solidarność”. Udział  

w niej wzięli związkowcy m.in.  

z Lubelszczyzny, Olsztyna, Po-

znania i Inowrocławia. 

Manifestowano wobec dzia-

łań, które są podejmowane przez 

władze Spółki. W ostatnich 

dniach została rozwiązana umo-

wa o pracę z pracownikiem, który 

był objęty szczególną ochroną 

związkową. 

Związkowcy domagają się 

zaprzestania nadawania dezin-

formacyjnych komunikatów przez 

radiowęzeł zakładowy. Żądają 

również prawa do emitowania 

własnych informacji za jego po-

średnictwem. 

"Solidarność" nie zgadza się, 

aby jakiekolwiek obszary zostały 

wydzielone ze struktur Zakładów 

Azotowych Puławy. Zysk nie mo-

że być przenoszony do bogat-

szych regionów państwa, ponie-

waż będziemy „Polską już nie B, 

ale C lub D”. 

Do głównych postulatów nale-

ży również żądanie zaprzestania 

łamania wzajemnych umów, tj. 

umowy konsolidacyjnej i spo-

łecznej. 

"Solidarność" chce również 

odwołania członka Zarządu Za-

kładów Azotowych Puławy wice-

prezesa Krzysztofa Homendy,  

z powodu utraty wiarygodności  

i zaufania społecznego. 
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Szef lubelskiej "Solidarności" 

Marian Król zapowiedział, że 

związkowcy do skutku będą wal-

czyć o swoje prawa i dobro Lu-

belszczyzny. 

- Dziękuję wszystkim, którzy 

są tu dziś, solidarnie z tymi, 

którym dzieje się krzywda, aby 

się o nich upomnieć. Informuję 

Zarząd, że Region Środkowo-

Wschodni NSZZ 

„Solidarność” po-

trafi upominać się 

o ludzi, którzy są 

źle traktowani  

i wielokrotnie to 

już udowodnili-

śmy. Mam nadzie-

ję, że nastąpi opa-

miętanie zarzą-

dzających tym 

zakładem i doj-

dzie do prawdzi-

wego dialogu, 

który jest wpisany w ustrój na-

szego państwa. 

(…) Apeluję do przedstawi-

cieli Zarządu Spółki, że nie od-

puścimy i jeżeli nie dojdzie do 

pozytywnych rozwiązań w naj-

bliższym czasie, to jeszcze tu 

wrócimy, ale z większą siłą -

 mówił Król.  

 

Przewodniczący wspomniał 

również o przygotowywanym spo-

tkaniu z premierem, aby rozma-

wiać o rozwoju Lubelszczyzny. 

 – Dołożymy starań, aby Za-

kłady Azotowe Puławy powróci-

ły na służbę naszego woje-

wództwa, bo taka jest jego rola. 

Nie może być tak, że o podziale 

zysków naszych zakładów de-

cyduje się  w innych częściach 

Polski. 

Przewodniczący Komisji Mię-

dzyzakładowej NSZZ Solidarność 

Piotr Śliwa wraz ze Sławomirem 

Kamińskim dostarczyli do biura 

zarządu postulaty związkowe. Je-

śli nie dojdzie do pozytywnej od-

powiedzi zostaną podjęte kolejne 

czynności dozwolone prawem. 

 

 

Tomasz Kupczyk 
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Piszemy Listy  

do Pana Premiera 

Od 23 lipca br., w Lubelskim 

Urzędzie Wojewódzkim prowa-

dzona jest akcja zbierania pod-

pisów pod listami, które skiero-

wane zostaną do premiera. 

Związkowcy domagają się god-

nego wynagrodzenia za pracę 

pracowników LUW. Postulują 

wzrost, od czerwca br., mie-

sięcznego wynagrodzenia za-

sadniczego o 1000 zł.  

Akcja będzie trwać przez 2 

tyg. w godz. 15.30-16.30. Listy 

zostaną przekazane wojewodzie 

lubelskiemu, który dostarczy je 

premierowi. Warunkiem przeka-

zania listów do Warszawy jest 

ich duża ilość, dlatego zachęca-

my pracowników do zaintereso-

wania się akcją, aby osiągnąć 

wspólny cel. 

Jako że nie udało się dotych-

czas osiągnąć podwyżki płac, 

organizacja związkowa weszła 

w spór zbiorowy z pracodawcą.  

Obecnie w Regionie Środkowo-

Wschodnim spory zbiorowe prowa-

dzone są w kilku instytucjach. 

TK 

 



Głos związkowca 30/2018 str. 4 

 

SPORY ZBIOROWE W REGIONIE 

 

ZAKŁAD PRACY 
ETAP 

KONFLIKTU 
OPIS 

 

 

 

mediacje 

Spór zbiorowy trwa od 15 listopada 2017 r. NSZZ 

„Solidarność” walczy m.in. z polityką wydzielania 

jakichkolwiek obszarów ze struktur ZA Puławy.  

Przeprowadzono referendum strajkowe. 25 lipca br. 

odbyła się ogólnopolska pikieta przed budynkiem 

Grupy Azoty Puławy.  

Powodem protestu było m.in. dyscyplinarne 

zwolnienie z pracy związkowca objętego szczególną 

ochroną.   

 

Spór zbiorowy 

zakończony 

 

Spór zbiorowy zakończony z początkiem lipca br. 

Związkowcy otrzymali częściowe podwyżki 

wynagrodzeń oraz dodatki za pracę w niedziele  

i święta.  

 

 

podpisany 

protokół 

rozbieżności 

Prowadzone jest kilkadziesiąt spraw w sądzie,  

w związku z niesprawiedliwymi i nieprzejrzystymi 

obniżkami wynagrodzeń dla pracowników. 

Narastają problemy we wszystkich obszarach 

funkcjonowania szpitala.  

Jeśli ze strony dyrekcji Centrum nie będzie woli 

rozwiązania trudnej sytuacji to niewykluczone jest 

przeprowadzenie w najbliższym czasie referendum 

strajkowego.   

 

mediacje 

 
Spór zbiorowy trwa od 8 czerwca br. Związkowcy 

domagają się podwyżki wynagrodzenia za pracę. Od 

23 lipca do 3 sierpnia, w obronie godnej płacy, trwa 

akcja „Napisz List do Pana Premiera”.  

 

rokowania 

 
Spór zbiorowy trwa od 28 czerwca br. Stawiane są 

postulaty płacowe i socjalne. Związkowcy domagają 

się również respektowania przysługujących im praw 

i wolności. 

 



 W imieniu Pracowników COZL 

im. św. Jana z Dukli, mając na celu 

bezpieczeństwo zdrowotne 

mieszkańców Lubelszczyzny, KZ 

NSZZ Solidarność przy COZL 

Lublin zwraca się do Zarządu 

Regionu Środkowo-Wschodniego  

z prośbą o pomoc w skrajnie trud-

nej sytuacji, w jakiej znalazło się 

Centrum Onkologii - wobec kumu-

lacji nowych i nadal nierozwiąza-

nych problemów dotykających 

wszystkich zakresów funkc-

jonowania szpitala. 

Najważniejszym zadaniem Cen-

trum, jego misją, jest świadczenie specjalistycznej, pełno profilowej opieki nad chorymi onkologicznie 

mieszkańcami Lubelszczyzny i wybierającymi nasz szpital chorymi z innych rejonów Polski. Tymczasem 

działania osób zarządzających szpitalem ograniczają chorym możliwości otrzymania takiej opieki.  

Rzecz nie tylko w decyzjach redukujących funkcjonowanie poszczególnych obszarów budujących jakość 

opieki nad pacjentem, jak zamknięcie poradni umożliwiających równoczesne leczenie chorób to-

warzyszących chorobie nowotworowej i jej terapii, rezygnacja z części konsultacji specjalistycznych, czy 

zaniechanie udostępniania pacjentom wody pitnej poprzez likwidację dystrybutorów, zastąpienie centrali 

telefonicznej telefoniczną rejestracją do poradni, zmniejszenie liczby miejsc parkingowych, zlikwidowanie 

możliwości korzystania z usług instytucji finansowych na terenie COZL etc. Nie do oszacowania są koszty 

społeczne, jakie zostały poniesione z powodu zatrzymania na dwa lata rozbudowy nowego zespołu 

budynków Centrum. Część oddziałów, takich jak radioterapia czy onkologia kliniczna, funkcjonuje  

z niepełną ilością łóżek, bo miały stanąć w nieoddanych do użytku pomieszczeniach, inne w ogóle nie 

zostały otwarte, ponieważ w całości miały mieścić się w nieoddanej do użytku części budynku. 

Marnotrawstwo zainstalowanego i niszczejącego sprzętu pomnaża straty poniesione w wyniku zastoju,  

a obecnie zaakceptowany przez władze szpitala wykonawca żąda przekroczenia planu finansowego  

o kwotę ponad dwukrotnie 

wyższą, niż suma, której dopłaty 

oczekiwała firma BLOCK, 

poprzedni wykonawca inwestycji. 

To z powodu przekroczenia planu 

finansowegorozbudowy i modernizacji 

COZL o 20 mln PLN rozwiązano  

z nim umowę, a wcześniej władze 

samorządowe zadecydowały  

o zwolnieniu dyrektor COZL, prof. 

Elżbiety Starosławskiej. Obecne 

władze szpitala, podpisując umowę  

z nowym wykonawcą, podjęły 

zobowiązanie przekraczające plan 

finansowy o 67 mln PLN.  
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Wychodzimy na pole  czy na dwór? 

 
Nie od dzisiaj wiadomo, że formy poszczególnych 

słów języka polskiego, różnią się w zależność od 

regionu, w jakim ich używamy. Jak to mówią: "co kraj, to obyczaj", 

w naszym wypadku - co region, to inna forma.  

Mieszkańcy Warszawy powiedzą wychodzę na dwór, a w połu-

dniowej Polsce wychodzi się na pole. Mimo odwiecznego sporu, 

("szlachta wychodzi na dwór, chłop na pole" itd.) obie formy są po-

prawne, ponieważ należą do regionalizmów.  

DYLEMATY JĘZYKOWE 

Problemy w Centrum Onkologii 

Ziemi Lubelskiej narastają 
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 Ingerencja władz w plan inwestycji dotyczy również zaakceptowanych na szczeblu ministerialnym 

ustaleń odnośnie struktury i funkcji rozbudowywanego Centrum - zaakceptowanych wcześniej, jako 

optymalne, przy realizacji celu, którym jest leczenie chorych onkologicznie. Zmiany te mają również aspekt 

finansowy. Konsekwencją wprowadzenia tych zmian, w funkcjach budowanych pomieszczeń oraz doboru 

technologii niezgodnych z projektem, może być konieczność zwrotu przyznanych funduszy celowych na 

rozbudowę COZL. 

 Na tym tle, sprzeczne informacje o zadłużeniu szpitala, prezentowane w mediach przez 

przedstawicieli władz samorządowych i dyrekcji, sprawiają, że ciężko chorym ludziom brakuje poczucia 

bezpieczeństwa w walce z chorobą.  

 Brak stabilizacji pogłębia sytuacja pracowników szpitala wynikająca z polityki kadrowej prowadzonej  

z lekceważeniem obowiązujących przepisów prawnych. Ponad 40% pracowników ma obniżone pobory  

w sposób uznaniowy, bez przeprowadzenia wartościowania stanowisk oraz  stworzenia nowej siatki płac  

i regulaminu wynagradzania. Obecnie toczy się kilkadziesiąt postepowań sądowych w związku  

z nieuprawnionym zmniejszeniem poborów. 

 Wobec tych osób nadal dochodzi do przypadków dyskryminacji, ponieważ podnoszenie kwalifikacji 

przez pracowników, dochodzących swoich praw wobec Pracodawcy w sądzie, nie skutkuje podniesieniem 

uposażenia w przeciwieństwie do innych pracowników. 

 Kolejnym przejawem dyskryminacji jest ustalanie wynagrodzenia zasadniczego poniżej ustawowo 

określonego minimalnym dla pracowników z długim stażem. Do uposażenia zasadniczego jest im doliczany 

dodatek stażowy, co powoduje, że faktyczne uposażenie zasadnicze plasuje się poniżej płacy minimalnej. 

Kilkadziesięciu pracowników, w związku z tą nieprawidłowością, pozostaje bez adekwatnej reakcji władz 

szpitala. 

Wszystkie te problemy budzą uzasadnione obawy odnośnie kierunku, w jakim zmierza Centrum 

Onkologii i opieka onkologiczna na Lubelszczyźnie. Jeżeli nie nastąpi szybka reakcja, procesu 

postępującego upadku może nie udać się już odwrócić. 

 

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność 

przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 

im. św. Jana z Dukli 
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Działalność związkowa  

przynosi mi satysfakcję  

- Kiedy prowadzone są rozmo-

wy między związkowcami i pra-

codawcą, można osiągnąć wiele 

sukcesów, które zostają po obu 

stronach. Od kiedy prezesem 

MOSiR „Bystrzyca” jest pan Ja-

cek Czarecki wiele spraw idzie  

w dobrym kierunku - mówi Michał 

Pawlak przewodniczący komi-

sji zakładowej przy MOSiR 

„Bystrzyca”, w rozmowie z Toma-

szem Kupczykiem. 

- Dlaczego jest Pan  

w „Solidarności”? 

- Przez wiele lat przyglądałem 

się trudnej sytuacji w miejscu 

pracy, kwestie pracownicze były 

nazbyt zaniedbane i nic w tej ma-

terii nie było zmieniane, brakowa-

ło dialogu, wobec tego postano-

wiłem wraz z kolegami w 2010 r. 

wstąpić  w szeregi związku. 

Początkowo byłem zwykłym 

członkiem. Zależało mi na popra-

Całość wywiadu zamieszczona jest w sierpniowym wydaniu miesięcznika „Czas Solidarności”.  

wie warunków pracy i płacy pra-

cowników. Razem byliśmy sil-

niejsi. 
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Kartka  

z kalendarza 

 

 30 lipca 1980 r. na 

olimpiadzie w Mo-

skwie Władysław 

Kozakiewicz usta-

nowił rekord świata 

w skoku o tyczce 

(578 cm) i na gwiz-

dy sowieckich kibi-

ców odpowiedział 

słynnym od tamtej 

pory „gestem Koza-

kiewicza”. Zdjęcie 

przedstawiające 

ten moment obiegło 

prasę światową, poza tzw. państwami demokracji ludowej. 

Ambasador sowiecki w Polsce Borys Aristow wystąpił z bez-

skutecznym żądaniem odebrania medalu W. Kozakiewiczowi 

za obrazę widowni. Władze PRL tłumaczyły tyczka-

rza skurczem mięśnia spowodowanym wysiłkiem. 

 

 30 lipca 1981 r. w Łodzi, Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, 

Częstochowie i Szczecinie odbyły się „marsze głodowe” ko-

biet protestujących przeciwko pogarszającemu się zaopatrze-

niu w żywność. 

 

 31 lipca 2004 r., w przeddzień 60. rocznicy rozpoczęcia naj-

większego zrywu militarnego w okupowanej przez Niemców 

Europie, uroczyście otworzono Muzeum Powstania  

Warszawskiego. 

24 lipca br. w siedzibie Jed-

nostki Ratowniczo-Gaśniczej  

w Lublinie odbyło się Walne Ze-

branie Delegatów Międzyregio-

nalnej Sekcji Pożarnictwa.  

Na spotkaniu omówiono naj-

ważniejsze kwestię dotyczące 

funkcjonowania Krajowej Sekcji 

Pożarnictwa oraz przeprowadzo-

no wybory uzupełniające. 

MB 

 

Strażacy  

obradują 
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Z życia Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność”  

działa na rzecz młodych pracowników  

18 lipca br. Prezydium Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność” 

podjęło decyzję o przyjęciu 

„Pakietu na rzecz młodych” i skie-

rowaniu dokumentu do prac Rady 

Dialogu Społecznego w celu dal-

szej dyskusji i wypracowania 

wspólnych rozwiązań przez part-

nerów społecznych. 

„Pakiet” został przygotowany  

z myślą o Forum Młodych NSZZ 

„Solidarność”, które odbyło się  

w dniach 11-12 kwietnia 2018 r.  

w Warszawie. Wtedy po raz 

pierwszy zaprezentowano propo-

zycje ekspertów. Spotkały się one 

z pozytywną oceną. Gotowość do 

dalszej pracy nad poszczególny-

mi punktami wyraził Wiceminister 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-

nej Stanisław Szwed. Biorąc to 

pod uwagę zdecydowano, że po-

stulaty powinny zostać skierowa-

ne do Rady Dialogu Społeczne-

go. 

Celem pakietu jest odpowiedź 

na kluczowe wyzwania stojące 

przed osobami młodymi. Zalicza 

się do nich: potrzebę łączenia 

życia zawodowego i prywatnego, 

starzenie się społeczeństwa, po-

tencjalnie niskie świadczenia 

emerytalne w przyszłości, wza-

jemne niezrozumienie różnych 

pokoleń na rynku pracy, niedo-

bór kwalifikacji w związku ze 

zmianą technologiczną oraz 

zmiana struktury gospodarki. 

W związku z tymi wyzwania-

mi, proponuje się: 

1) dokonać nowelizacji ustawy 

o praktykach absolwenckich, któ-

ra uwzględni zalecenia partne-

rów społecznych w zakresie ja-

kości praktyk i staży na otwartym 

rynku pracy; 

2) zlikwidować wyłączenie 

opłacania składek na ubezpie-

czenie społeczne dla studentów 

do 26. roku życia; 

3) wprowadzić rozwiązania 

sprzyjające rozwojowi mentorin-

gu, w tym finansowanie szkoleń 

mentorskich oraz wynagrodzeń 

lub składek na ubezpieczenie 

społeczne mentorów z Funduszu 

Pracy; 

4) ułatwić dostęp do podno-

szenia kwalifikacji pracowników; 

5) wprowadzić dodatkowy 

urlop na opiekę nad rodzicem po 

70. roku życia, analogiczny do 

tzw. „opieki nad dzieckiem”, czyli 

2 dodatkowe dni urlopu z możli-

wością rozłożenia go na  

godziny. 

Fot. 123 rf 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poprzez wspólne działania 

Delegatury CBA w Gdańsku  

i Prokuratury Regionalnej  

w Gdańsku. zatrzymano 8 osób 

– wśród nich jest Wojciech K. - 

przedstawiciel spółki z siedzibą 

na terenie Pomorskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, nominalny 

prezes tej spółki, dwoje naukow-

ców z politechniki oraz inne oso-

by działające w ramach lub  

w porozumieniu z członkami zor-

ganizowanej grupy przestępczej. 
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Dobre prognozy 
 

Z najnowszego „Raportu 

o inflacji” opublikowanego 

w połowie lipca wynika, że 

w 2018 roku polska gospodarka 

rozwijać się będzie w tempie 4,6 

proc. – to wzrost o 0,4 pkt proc. 

w stosunku do poprzedniego 

szacunku z marca br. i wynik 

identyczny z ubiegłorocznym.  

Z już opublikowanych, przez 

Główny Urząd Statystyczny, da-

nych za I półrocze wynika, że 

w ciągu pierwszych sześciu mie-

sięcy roku PKB urósł o 5,0–5,2 

proc. Oznacza to, że w tym roku 

po raz pierwszy wartość polskie-

go PKB przekroczy 2 bln zł. 

 

Źródło: tysol.pl 

Thank you Poland 
 

W związku z pożarami lasów w środkowej części Szwecji, polski 

rząd podjął decyzję o udzieleniu wsparcia. Ze Świnoujścia wyruszy-

ła grupa prawie 140 strażaków, którzy będą pomagali szwedzkim 

ratownikom. Do Szwecji pojechały również 44 wozy ratowniczo-

gaśnicze. Na Twitterze szwedzcy internauci gorąco dziękowali Po-

lakom, dużą popularność zdobył hashtag #thankyoupoland.  

Źródło: tysol.pl 

Nowelizacja przyjęta 
 

Senat, po wielogodzinnej 

dyskusji, w nocy 24 lipca, przy-

jął bez poprawek nowelizację 

ustaw m.in. o Sądzie Najwyż-

szym, ustroju sądów, Krajowej 

Radzie Sądownictwa i o proku-

raturze. Nowela trafi teraz do 

podpisu prezydenta. 

Żródło: PAP 

Ułatwienia  

dla przedsiębiorców  
 

Do lipca 2019 r. zostaną znie-

sione wymagania stosowania 

pieczątki, przewidziane w blisko 

170 aktach prawnych. Korzyści 

to szybsze załatwienie spraw  

w urzędach, łatwiejszy kontakt  

z urzędami, elektronizacja pro-

cedur. 

Żródło: MPiT 
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