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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 40/2018  

    5.10.2018 

„Im większą masz władzę, tym większą musisz mieć cierpliwość”. 

                         Seneka 

Posiedzenie Zarządu Regionu 

Powołanie  Anny Świstow-

skiej na przewodniczącą NSZZ 

„Solidarność” Rady Oddziału  

w Hrubieszowie, informacja  

o propozycji Banku Pocztowe-

go w ramach umowy z ZR, in-

formacje o posiedzeniu Komisji 

Krajowej oraz Rozwój Związku 

– m.in. takimi kwestiami zajmo-

wali się związkowcy na kolej-

nym posiedzeniu Zarządu Re-

gionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność. 

Gościem specjalnym posiedze-

nia była Dyrektor Placówki Banku 

Pocztowego w Lublinie. Joanna 

Kierych przedstawiła związkow-

com szczegóły funkcjonowania 

Banku Pocztowego i wraz ze 

Skarbnikiem Zarządu Regionu 

Markiem Wątorskim przybliżyła 

ofertę w ramach umowy z Zarzą-

dem Regionu. 

Wiceprzewodniczący Wątor-

ski przeanalizował również dane 

z działu rozwoju. Od początku 

roku do Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „S” dołączy-

ło ponad 700 nowych członków 

związku. Skarbnik przedstawił 

także wnioski z posiedzenia Ko-

misji do spraw Rozwoju Związku, 

która debatowała o kierunku,  

w jakim powinna zmierzać ak-

tywność Związku Zawodowego, 

by jeszcze bardziej usprawnić 
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działania terenowe oraz zaktywi-

zować jeszcze większą liczbę 

działaczy związkowych. 

Przewodniczący ZR Marian 

Król przedstawił informacje  

z pracy Prezydium, posiedzenia 

Komisji Krajowej oraz ze spotka-

nia w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 12 września br. Prezy-

dium Zarządu Regionu, wraz  

z Wojewodą Lubelskim, gościło  

w KPRM. Związkowców przyjął 

Przewodniczący Komitetu Stałe-

go Rady Ministrów Jacek Sasin. 

Na spotkaniu dyskutowano o naji-

stotniejszych kwestiach dot. roz-

woju Lubelszczyzny. 

Na posiedzeniu ZR głos zabra-

li także przedstawiciele oddziałów 

terenowych oraz sekcji branżo-

wych, prezentując zebranym naj-

ważniejsze wydarzenia, które 

miały miejsce od ostatniego po-

siedzenia ZR.  

Ostatnią część zebrania po-

prowadził mecenas Przemysław 

Gardynik, który omówił zmiany  

w Ustawie o Związkach Zawodo-

wych. W sprawach różnych poru-

szono temat zbliżających się wy-

borów samorządowych. 

Mateusz Bednarek 
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Uśmiechnij  

się! 

Oświata rozmawia o problemach 

Pracownicy oświaty tworzą 

jedną z najliczniejszych branż 

skupionych w NSZZ Solidarność, 

jednocześnie borykają się z wie-

loma  problemami związanymi  

z wykonywanym zawodem. Po-

cząwszy od skrajnie niskich płac, 

poprzez fatalne warunki pracy  

i złą jej organizację, a skończyw-

szy, co jest chyba najbardziej bo-

lesne, na permanentnym lekce-

ważeniu postulatów pracowni-

czych nauczycieli. Z tych powo-

dów konieczne jest konsolidowa-

nie środowiska i definiowanie je-

go potrzeb.  

Odpowiadając na tak określo-

ne potrzeby, Rada Regionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania zor-

ganizowała, w dniach 28 i 29 

września, spotkanie w Łęcznej. 

Gospodarzem było Prezydium 

Rady RSOiW z przewodniczącą 

Wiesławą Stec na czele.  

W pierwszym dniu odbyło się 

szkolenie, poprowadzone przez 

mecenasa Kozyrskiego, na temat 

prawa pracy, ze szczególnym 

uwzględnieniem zmian w ustawie 

o związkach zawodowych, które 

mają wejść w życie 1 stycznia 

2019. W drugim dniu Wiceprze-

wodniczący Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „S” Marek 

Wątorski mówił o rozwoju związ-

ku, który jeśli chce w przyszłości 

odgrywać znaczącą rolę w Pol-

sce, a przecież chce, musi przy-

ciągnąć do swoich organizacji 

zakładowych i międzyzakłado-

wych młodych ludzi. Na koniec 

miało miejsce posiedzenie Rady 

SOiW, na którym omawiano tak-

że bieżące problemy, natomiast 

relacja z protestu 15 września, 

która przerodziła się w burzliwą 

dyskusją programową.  

Wobec rosnącego niezadowo-

lenia środowiska, niezbędne sta-

je się wypracowanie metod naci-

sku na obecne władze, przynajm-

niej w takim stopniu, by możliwe 

stało się poprawne funkcjonowa-

nie oświaty w najbliższych latach.  

W przyszłości mają się odbyć 

kolejne tego typu spotkania. Wy-

pracowanie jakiegokolwiek sta-

nowiska wymaga bowiem czasu 

i koncentracji na problematyce 

związkowej, czego nie udaje się 

osiągnąć w przypadku kilkugo-

dzinnych narad w siedzibie re-

gionu.  

  

Waldemar Jakubowski 

Ale nasz dyrektor jest 

wściekły! Mówią że zwolni pół 

zakładu. 

– Spokojnie, nas to nie doty-

czy. Pokłócił się z żoną, więc 

zwalnia jej krewnych. 
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Kartka  

z kalendarza 
 

 3 października 1980 r. w większości miast Polski rozpo-

czął się powszechny strajk ostrzegawczy. 
 

Maszt Niepodległości  

wizytówką patriotyzmu  

mieszkańców Lublina 

Już 11 listopada br., w Lubli-

nie, na rondzie im. Romana 

Dmowskiego, na wysokości 35 

m, powiewać będzie biało-

czerwona flaga naszej Ojczyzny. 

Ta inicjatywa społeczna świad-

czy o zapotrzebowaniu na godne 

prezentowanie symboli narodo-

wych w przestrzeni publicznej. 

Okazją do tego jest upamiętnie-

nie 100. rocznicy odzyskania 

Niepodległości. Idea wystawienia 

masztu narodziła się w Fundacji 

Ruchu Solidarności Rodzin, dzia-

łającej przy Regionie Środkowo-

Wschodnim NSZZ Solidarność.  

Budowa masztu w centrum 

Lublina cieszy się ogromnym po-

parciem społecznym, jednak spo-

radycznie pojawiają się skrajni 

przeciwnicy, którzy próbują de-

precjonować zasadność całego 

przedsięwzięcia. Co więcej, uzur-

pują sobie prawo do wyrażania 

opinii uderzających w pamięć 

pokoleń Polaków walczących  

o niepodległość Ojczyzny.  

Nasz kraj potrzebuje w prze-

strzeni miast i miasteczek, a tak-

że mniejszych miejscowości, 

podkreślania i pokazywania rangi 

polskich symboli narodowych 

które mają szczególną rolę  

w kształtowaniu świadomości 

młodego pokolenia Polaków. 

Przekazywane wzorce zachowań 

i promowane kanony wartości 

mają zasadnicze znaczenie 

w kształtowaniu kręgosłupa mo-

ralnego społeczeństwa polskiego. 
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 Jeśli sami nie będziemy pro-

mować patriotyzmu i kultury pol-

skiej, to nikt inny tego za nas nie 

zrobi. Historia Polski jest piękna  

i bogata. Na przestrzeni dziejów 

nasza Ojczyzna wydała wybit-

nych ludzi, którzy wpłynęli na 

bieg historii. Wielu z nich poświę-

ciło swoje życie na ołtarzu wolnej 

Ojczyzny. To patrioci, którzy 

utożsamiali się właśnie z biało-

czerwoną flagą. Dla nich, i dla 

nas współcześnie żyjących, sym-

bole narodowe są święte. Jeżeli 

naszej polskiej historii, historii 

zwykłych ludzi, nie wyeksponuje-

my, to inni to zrobią za nas, ale  

w niekorzystnym i wypaczonym 

świetle. 

Maszt Niepodległości jest tra-

fionym i trwałym projektem. 

Wszyscy, którzy podnoszą nieu-

zasadniony niczym  krzyk,  mają 

jakieś zastrzeżenia, niech roze-

znają w swoim sumieniu czy ło-

począca flaga narodowa jest po-

wodem do dumy, czy też dla nich 

samych nie ma ona żadnego 

znaczenia.  

Obecnie na terenie ronda 

trwają prace budowlane, zostały 

wmontowane mikropale funda-

mentów. Wkrótce, po związaniu 

betonu, nastąpi mocowanie kon-

strukcji pionowej masztu. Powo-

łano Komitet Honorowy budowy. 

Inwestorem jest Fundacja 

„Ruchu Solidarności Rodzin”. Jej 

początki sięgają 1981 r., gdy śro-

dowisko  uniwersyteckie NSZZ 

Solidarność Lublina z KUL  

i UMCS połączyła idea działalno-

ści charytatywnej, samopomoco-

wej wzmacniającej więzi między-

ludzkie. Co warto podkreślić, 

ideę „Ruchu Solidarności Rodzin” 

wprowadzono do Uchwały Pro-

gramowej NSZZ „Solidarności”, 

przyjętej przez I Krajowy Zjazd 

Delegatów w Gdańsku, w hali 

Oliwii. Jednocześnie w Statucie 

NSZZ „Solidarność” wpisano za-
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sadę, że inicjowanie samopo-

mocy jest statutowym obo-

wiązkiem jej członków. Fun-

dacja w ponad 25 letniej dzia-

łalności  podtrzymuje tradycje 

narodowe, pielęgnuje pol-

skość oraz rozwój świadomo-

ści narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej.  

Sprostowanie 
W numerze 39 Głosu Związ-

kowca, w artykule o Maszcie Nie-

podległości zabrakło informacji 

dotyczącej powstania Fundacji 

„Ruchu Solidarności Rodzin”. Fun-

dacja działa przy Regionie Środko-

wo-Wschodnim NSZZ Solidarność, 

przez który została założona.  

Od 2011 roku prezesem 

Fundacji jest zastępca przewod-

niczącego Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidar-

ność Marek Wątorski, a szef 

lubelskiej „Solidarności” Marian 

Król przewodniczy Radzie Fun-

dacji.  

Tomasz Kupczyk 

 

23 września, na stadionie żużlowym przy al. Zygmuntowskich, 

Speed Car Motor Lublin zmierzył się z drużyną R.O.W. Rybnik. Staw-

ką meczu był awans do Ekstraligi. Na stadion przyszedł komplet kibi-

ców. Lubelscy żużlowcy rozpoczynali mecz rewanżowy ze stratą 14 

punktów do rybniczan, gdyż pierwszy mecz zakończył się wynikiem 

38:52 dla przyjezdnych. Popularne „koziołki”, niesione dopingiem 

swoich kibiców, rozpoczęły mecz od wygranej 4:2. Mecz był bardzo 

ekscytujący i trzymał w napięciu do ostatniego biegu. Na 19 biegów 

podopieczni Dariusza Śledzia nie przegrali żadnego, a 5 zakończyło 

się remisem 3:3. Lublinianie wygrali mecz rewanżowy 53:37, dzięki 

czemu odrobili straty. Ostatecznie żółto-niebiescy wygrali dwumecz  

z rybniczanami 91:89 i dzięki temu to oni w przyszłym sezonie będą 

jeździli w Speedway Ekstralidze. 

Dariusz Jóźwiak 

Speed Car Motor Lublin w Speedway Ekstralidze. 
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Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” 

rozpoczął współpracę z BANKIEM POCZTOWYM 

Nasz Partner, jak sam podkreśla, to Bezpieczny Polski Bank. Jest polskim Bankiem detalicznym, który 

zapewnia proste, bezpieczne usługi finansowe w dobrej cenie. Misją Banku jest: „Dbanie o finanse Klien-

tów w bezpiecznym, pocztowym Banku, który pomaga realizować marzenia wielu pokoleń”.  

Na podstawie zawartej umowy Region zobowiązał się do wykonania na rzecz Banku czynności informa-

cyjnych w zakresie przedstawiania potencjalnym klientom Banku jego oferty produktowej. 

Region zaprasza Organizacje Związkowe do nawiązania kontaktu w celu przedstawienia promocyjnej 

propozycji współpracy. Warto poznać ofertę Banku Pocztowego oraz instrumenty finansowe działające na 

rynku. Koordynatorem współpracy jest skarbnik Regionu Marek Wątorski tel. 502 610 479; e-mail: skarb-

nik.lublin@solidarnosc.org.pl. Zachęcam do nawiązania kontaktu.       

 

Kilka informacji o Banku. Naszą misją jest zapewnienie Klientom prostych, bezpiecznych usług finanso-

wych w dobrej cenie. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Pocztą Polską S.A. (posiada 75% minus 10 akcji 

Banku), dajemy swoim Klientom dostęp do usług finansowych za pośrednictwem jednej z najszerszych sie-

ci placówek w Polsce, liczącej około 4,6 tys. placówek pocztowych, (w tym blisko 800 dedykowanych wy-

łącznie do sprzedaży produktów finansowych placówek bankowych) Mikrooddziałów oraz Pocztowych 

Stref Finansowych. Drugim akcjonariuszem Banku jest PKO BP S.A. (posiada 25% plus 10 akcji Banku). 

Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych, dla Klientów 

detalicznych (w tym osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą), a także Klientów 

instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym. 

 

Co wyróżnia Bank Pocztowy:  

 

 sieć placówek dających możliwie najszerszy w Polsce dostęp do produktów i usług finansowych,  

 prosta oferta produktowa zaspokajająca podstawowe potrzeby finansowe Klientów  

 przystępne i konkurencyjne ceny oferty produktowej  

 zaawansowana integracja z Pocztą Polską polegająca na wykorzystaniu potencjału Poczty oraz roz-

woju oferty produktowej we współpracy z podmiotami całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej,  

 proste i tanie procesy sprzedaży i obsługi Klientów funkcjonujące w sieci placówek Poczty Polskiej,  

 prosta komunikacja marketingowa w miejscach sprzedaży i obsługi Klientów w placówkach Poczty 

Polskiej,  

 kultura korporacyjna skoncentrowana na realizacji ambitnych celów.  

 

Zachęcamy do owocnej współpracy 

1,1 mln Klientów Ponad 4,6 tys. placówek 

mailto:skarbnik.lublin@solidarnosc.org.pl
mailto:skarbnik.lublin@solidarnosc.org.pl
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Z życia Komisji Krajowej 

 

Właściwie obie formy są dopuszczalne, chociaż "koszta" brzmi 

nieco przestarzale. Od mniej więcej 100 lat formy męskie nie otrzy-

mują końcówek "-a". Częściej używa się formy koszty. 

DYLEMATY  JĘZYKOWE  

Koszta czy koszty? 

Podpisana ustawa 

Prezydent Andrzej Duda 

podpisał, 4 października br., 

tzw. ustawę podwyżkową doty-

czącą pracowników służby 

zdrowia. Zdaniem prezydenta 

ustawa rozwiązuje problem 

zróżnicowania wysokości wy-

nagrodzeń w służbie zdrowia  

w sposób systemowy. Dotąd 

bowiem zmiany wynagrodzeń 

w służbie zdrowia dokonywane 

były ad hoc i dotyczyły tylko 

poszczególnych grup osób pra-

cujących w służbie zdrowia, co 

prowadziło do rozjeżdżania się 

systemu.  

Prezydent RP Andrzej Duda 

podpisał  ustawę z dnia 13 wrze-

śnia 2018 roku o zmianie ustawy 

o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników wykonujących za-

wody medyczne, zatrudnionych  

w podmiotach leczniczych oraz 

ustawę o zmianie ustawy o Pań-

stwowym Ratownictwie Medycz-

nym oraz niektórych innych 

ustaw. W czasie przemówienia 

Prezydent podziękował „S” za 

udział w pracach nad ustawą. 

Obecny na uroczystości Minister 

Zdrowia Łukasz Szumowski pod-

kreślił, że ustawa zmienia sposób 

patrzenia na środowisko służby 

zdrowia w Polsce. Szumowski 

podkreślił, że w procesie leczenia 

uczestniczą osoby, które nie są 

lekarzami czy pielęgniarkami. Są 

to na przykład technicy, inżyniero-

wie czy panie zajmujące się przyj-

mowaniem pacjentów. 

- Ta ustawa mówi, że te osoby 

też są ważne w tym systemie – 

powiedział. 

Na uroczystości był też prze-

wodniczący „S” Piotr Duda. Pod-

kreślił on, że „S” zrzesza wszyst-

kie grupy zawodowe, dlatego tak 

zabiegała, aby przyjąć tę ustawę. 

- Walczyliśmy w osamotnieniu 

aby dziś ta ważna sprawa, bo 

dotycząca kwestii sprawiedliwo-

ści społecznej została uregulo-

wana. To bardzo ważna ustawa 

dla wszystkich pracujący  

w ochronie zdrowia. Dziękuję 

tym, którzy przyczynili się do po-

wstania tej ustawy - powiedział. 

Piotr Duda zaznaczył, że ustawa 

stanowi krok w kierunku polep-

szenia sytuacji finansowej pra-

cowników takich, jak technicy, 

którzy wykonują pracę w szpita-

lach i innych placówkach me-

dycznych. 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl 
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Delegatura CBA w Katowi-

cach prowadzi śledztwo w spra-

wie wyłudzenia, w latach 2013-

2015, przez katowicką spółkę 

akcyjną, blisko 10 mln zł unijnej 

dotacji na budowę sieci szeroko-

pasmowego dostępu do Interne-

tu na terenie 29 miejscowości  

w województwach łódzkim i ślą-

skim. Ustalenia CBA wskazują, 

że spółka miała posłużyć się 

przy tym poświadczającą nie-

prawdę i nierzetelną dokumen-

tacją.  Zmarł Jarosław Wilner 
 

Z wielkim żalem informujemy  

o tragicznej śmierci naszego 

kolegi Jarka Wilnera, szefa Za-

rządu Regionu Wielkopolska 

Południowa NSZZ Solidarność. 

Zginął w wypadku samochodo-

wym. Pogrzeb  odbył się 5 paź-

dziernika w Kościele pw. 

Opatrzności Bożej w Kaliszu. 

 

Źródło: tysol.pl 

Zakaz handlu 

NSZZ "S" apeluje, by sklepy 

były zamknięte już w sobotę od 

godziny 22 do poniedziałku 

5:00. Zakaz miałby zostać wy-

dłużony z 24 do 31 godzin. Pra-

codawcy łamią prawo pracy, bo 

z powodu niedziel bez handlu 

wydłużają pracownikom godziny 

pracy w soboty i poniedziałki - 

twierdzi Krajowy Sekretariat 

Banków, Handlu i Ubezpieczeń 

NSZZ "S". /  

Źródło: tysol.pl 

Nowa Ustawa 

Narodowy Dzień Pamięci 

Duchownych Niezłomnych bę-

dzie obchodzony 19 paździer-

nika. Decyzję podjął Sejm, po-

przez Ustawę, za która opo-

wiedziało się 356 posłów. Do-

kument trafi do Senatu. 19 

października jest również ob-

chodzona rocznica śmierci bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki.  

Źródło: pch24.pl 
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