
Głos związkowca 4/2018 str. 1 

e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 4/2018  

    26.01.2018 

Związkowcy wybrali władzę  

w PKP Cargo 

W piątek, 19 stycznia br., w sali konferencyjnej siedziby 

Regionu Środkowo Wschodniego NSZZ Solidarność, przy 

ulicy Królewskiej 3, odbyły się kolejne wybory na kadencję 

2018-2022. Swoje władze wybrała Organizacja Zakładowa 

PKP CARGO S.A. Wschodni Zakład Spółki w Lublinie. 

 

Przewodniczącym Organizacji 

został Pan Mirosław Oleszczuk, 

który wręczył Przewodniczącemu 

Regionu Środkowo Wschodniego 

NSZZ Solidarność, Marianowi 

Królowi, pamiątkową statuetkę 

z podziękowaniem za owocną 

współpracę w mijającej kadencji, 

zaangażowanie w rozwiązywa-

nie koleżeńskich problemów 

oraz pomoc w organizacji ob-

chodów rocznicowych Lubel-

skiego Lipca 80. Nowo wybrany 

przewodniczący dziękował tak-

że za zaangażowanie w obronę 

praw pracowniczych. 

Na wyborach był również 

gość specjalny Henryk Grymel. 

Przewodniczący Krajowej Sekcji 

Kolejarzy NSZZ „S”  

 

Mateusz Bednarek 
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Podziękowanie za działalność 

23 stycznia br. odbyły się wy-

bory Komisji Zakładowej NSZZ 

Solidarność Instytutu Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa  

w Puławach. Tego samego dnia 

wiceprzewodniczący Regionu 

Środkowo-Wschodniego Krzysz-

tof Choina, w imieniu wszystkich 

związkowców Lubelszczyzny, 

uroczyście podziękował ustępu-

jącemu, wieloletniemu przewod-

niczącemu KZ w IUNG-u An-

drzejowi Perzyńskiemu za do-

tychczasową działalność i zaan-

gażowanie na rzecz Ludzi Pracy.  

- U podstaw idei Solidarności 

legły takie wartości, jak prawda, 

umiłowanie ludzkiej godności, 

sprawiedliwości i patriotyzmu. To 

one stały się dla Ciebie inspira-

cją do pełnego zaangażowania  

i poświęcenia na rzecz dobra 

wspólnego – mówił Choina. Wi-

ceprzewodniczący dodał, że An-

drzej Perzyński nigdy nie pytał o 

to, co Solidarność może zrobić 

dla niego, ale zastanawiał się, co 

sam może wnieść do Solidarno-

ści. - Odkąd sięgam pamięcią, 

nie przypominam sobie akcji na 

której Andrzeja by nie było – 

podkreślił wiceprzewodniczący. 

Odchodzącemu na emeryturę 

Andrzejowi Perzyńskiemu po-

dziękowali również: Halina Ja-

rząbek radna Rady Miasta Puła-

wy oraz Sławomir Kamiński 

przewodniczący puławskiej Soli-

darności. 

Związkowcy wybrali nowe 

władze na kadencję 2018-2022. 

Przewodniczącym Komisji Zakła-

dowej został przedstawiciel mło-

dego pokolenia, pracownik nau-

kowy IUNG Jarosław Mołdoch. 

Zwycięzca wyborów zapowie-

dział, że jego celem będzie za-

chęcanie młodzieży do wstępo-

wania w szeregi Solidarności. 

Zapewniał o godnym reprezento-

waniu Związku i wskazał na po-

trzebę integracji członków Soli-

darności.  

 

Tomasz Kupczyk 
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Oświata deliberuje 

W sali konferencyjnej Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność odbyło się dru-

gie ,w tym roku, spotkanie Re-

gionalnej Rady Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ S. Pierw-

sze zebranie miało charakter 

nadzwyczajny i zwołano je 8 

stycznia. Podjęto wówczas 

uchwałę w sprawie klucza wy-

borczego  dotyczącego wybo-

ru delegatów na Walne Zebra-

nie Delegatów Regionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania. 

Podczas Rady, 22 stycznia 

br., uczestnicy zebrania rów-

nież poruszyli wiele istotnych 

kwestii.  

 

Obrady rozpoczęła Przewod-

nicząca Regionalnej Sekcji 

Oświaty i Wychowania, Wiesła-

wa Stec. Wszyscy zebrani jedno-

głośnie przyjęli porządek obrad i 

protokół z poprzedniego spotka-

nia. Gościem specjalnym był Po-

seł na Sejm RP Lech Sprawka. 

Par lamentarzysta poruszył   

w swoim wystąpien iu m. in.  

pot rzebę współpracy Związku 

Zawodowego ze stroną ministe-

rialną i posłami oraz wskazał 

na, ważne dla nauczycieli, ele-

menty zmian w Ustawie Budże-

towej  

i Karcie Nauczyciela. Po wystą-

pieniu uczestnicy zadawali pyta-

nia i dyskutowali z parlamenta-

rzystą na tematy istotne z punk-

tu widzenia osób funkcjonują-

cych w placówkach edukacyj-

nych. 

Następnie Wiesława Stec po-

informowała o bieżącej działal-

ności RSOiW. W następnej czę-

ści spotkania podjęto uchwałę w 

sprawie terminu zebrania Spra-

wozdawczo-Wyborczego Dele-

gatów RSOiW. Datę ustalono na 

25 kwietnia 2018 roku. 

Na spotkaniu dyskutowano 

również o obecnej sytuacji  

w oświacie, w odniesieniu do 

komunikatu Prezydium Krajowej 

Sekcji Oświaty i Wychowania.  

W wyniku dyskusji wypracowano 

również projekt stanowiska  

w sprawie wzrostu wynagrodzeń 

pracowników Oświaty, powiąza-

nego z przeciętnym wynagro-

dzeniem w gospodarce narodo-

wej. Założenia są podobne do 

projektu ustawy dotyczącego 

szkolnictwa wyższego, przedsta-

wionego, w ostatnich dniach, 

przez Wiceprezesa Rady Mini-

strów, Jarosława Gowin. Uczest-

nicy spotkania podkreślili, że jest 

to dobry czas na powtórne upo-

mnienie się o godne wynagro-

dzenie dla pracowników Oświa-

ty. 

 

Mateusz Bednarek 
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W 

W ostatnim czasie odbyły 

się wybory w organizacjach 

związkowych NSZZ Solidar-

ność w następujących zakła-

dach: 

 

- Organizacja Oddziałowa 

NSZZ „Solidarność” w PKP PLK 

S.A.. Komenda Regionalnej 

Straży Ochrony Kolei w Lublinie. 

Przewodniczącym został Pan 

Artur Pawłowski.  

 

 

Zwycięzcy gratulujemy! 

 

 

155. ROCZNICA WYBUCHU  

POWSTANIA STYCZNIOWEGO 

W Lublinie odbyły się obcho-

dy 155. rocznicy wybuchu Po-

wstania Styczniowego. W uro-

czystościach 22 stycznia udział 

wzięli m.in.: przedstawiciele 

władz wojewódzkich i samorzą-

dowych, kombatanci, organiza-

cje społeczne, dyrektor IPN Od-

dział w Lublinie Marcin Krzyszto-

fik, służby mundurowe, ucznio-

wie szkół podstawowych, wice-

przewodniczący Regionu Środ-

kowo-Wschodniego Krzysztof 

Choina wraz  z pocztem sztan-

darowym. 

Obchody rozpoczęły się od 

Mszy św. w kościele cywilno-

wojskowym pw. Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny w Lublinie. Eucharystii 

przewodniczył ks. ppłk Andrzej 

Piersiak, a homilię wygłosił ks. 

Jerzy Krawczyk. 

- To że dziś jesteśmy Polaka-

mi i możemy mówić po polski, to 

zasługa wielu pokoleń. Dziś 

trzeba przypominać, że nie bę-

dzie wolnej Polski, bez wolności 

wewnętrznej każdego z nas. 

Wolność jest umiłowaniem praw-

dy, w myśl słów, które Jezus po-

wiedział: Poznacie prawdę,  

a prawda was wyzwoli – mówił  

w patriotycznym kazaniu du-

chowny. 

Po Mszy św. uczestnicy prze-

szli pod Pomnik Powstańców 

Styczniowych, który wzniesiono 

w miejscu ich straceń, przy dzi-

siejszej ul. gen. Mariana Langie-

wicza. Odbył się Apel Pamięci, 

po którym delegacje złożyły 

kwiaty i znicze.  

Obchody zostały zorganizo-

wane przez: Prezydenta Miasta 

Lublin, Wojewodę Lubelskiego, 

Marszałka Województwa Lubel-

skiego, Dowódcę Garnizonu Lu-

blin oraz społeczność Szkoły 

Podstawowej nr 6 im. Romualda 

Traugutta  w Lublinie. 

Powstanie Styczniowe wybu-

chło 22 stycznia 1863 roku i ob-

jęło swym zasięgiem ziemie za-

boru rosyjskiego. Było to naj-

większe powstanie narodowe, 
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które miało poparcie międzyna-

rodowej opinii publicznej. Mimo 

początkowych sukcesów, po-

wstańcy ponieśli klęskę. Kilka-

dziesiąt tysięcy osób zabito, 

około tysiąc zostało straconych, 

wielu skazano na katorgę lub 

zesłano na Syberię a blisko 10 

tysięcy emigrowało. Powstanie 

zakończyło się w 1864 roku, a 5 

sierpnia tego samego roku stra-

cono ostatniego dyktatora Po-

wstania Styczniowego Romual-

da Traugutta.  

 

Tomasz Kupczyk 
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W związku z kampanią skierowaną przeciwko KPWiK Sp. z o.o. przez  

działacza .Nowoczesnej pana Pawła Kurka, umieszczamy   oświadczenie  

organizacji związkowych.  
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Europejski filar praw  

socjalnych 
 

17 listopada 2017 r., pod-

czas Szczytu Społecznego na 

rzecz Sprawiedliwego Zatrud-

nienia  

i Wzrostu Gospodarczego  

w Göteborgu wszystkie pań-

stwa członkowskie Unii Euro-

pejskiej uroczyście przystąpiły 

do Europejskiego filaru praw 

socjalnych. Jest to inicjatywa 

często określana jako mapa 

drogowa dwudziestu wspólnych 

działań mających na celu pozy-

tywną konwergencję standar-

dów socjalnych. Realizacja tych 

zamierzeń ma przyczynić się 

do pokazania obywatelom UE, 

że proces integracji nie polega 

tylko na korzyściach ekono-

micznych, które niekoniecznie 

przekładają się na ich sytuację 

bytową lecz niesie za sobą wi-

zję lepszego życia zawodowe-

go i osobistego. Wdrożenie po-

stanowień Filaru ma stanowić 

wspólną odpowiedzialność: 

państw członkowskich, Komisji, 

a także unijnych oraz krajowych 

 

Solidarność będzie  

walczyć 
 

W poniedziałkowym "DGP" 

ukazał się wywiad z przewodni-

czącym NSZZ Solidarność Pio-

trem Dudą. "Chcemy, aby kolej-

ne grupy zawodowe nie musiały 

pracować w niedzielę" - mówił 

szef Związku. Zapowiedział, że 

Solidarność będzie zabiegać 

aby w firmie, w której działają 

reprezentatywne związki, obo-

wiązkowe było zawarcie układu 

zbiorowego pracy.  

- Przeprowadzimy przegląd 

przepisów kodeksu pracy doty-

czących pracy w niedziele  

i święta. Obecnie są one nadu-

żywane. (...) Chodzi o to, aby  

w niedziele swoje obowiązki 

wykonywały jedynie osoby, któ-

rych praca jest niezbędna - 

stwierdził Piotr Duda. W jego 

opinii pod pretekstem użytecz-

ności społecznej zleca się pra-

ce w niedzielę i święta, choć  

w wielu przypadkach nie jest to 

konieczne. Zapowiedział anali-

zę obecnych wyjątków od gene-

ralnego zakazu pracy w nie-

dzielę i święta. 

- Dziś wielu pracodawców 

uważa, że jeśli np. w okresie 

letnim albo przed świętami 

wzrasta zapotrzebowanie na 

jego usługi lub produkty, to  

w tym okresie ma on prawo zo-

bowiązywać do pracy w nie-

dziele - mówił. Dodał, że firmy, 

które nie świadczą usług na-

prawdę niezbędnych, powinny 

mieć do tego prawo jedynie  

w wyjątkowych sytuacjach. 

- Chcemy, aby przepisy były 

skonstruowane w ten sposób, 

że w razie kontroli Państwowa 

Inspekcja Pracy nie będzie mia-

ła wątpliwości co do tego, że 

dana firma obchodzi ustawowe 

ograniczenia - podkreślał Piotr 

Duda.  

Podjął również temat bran-

żowych układów zbiorowych. 

Zapowiedział inicjowanie zmian 

nie tylko w sprawie wolnych 

niedziel, ale także dotyczące 

upowszechnienia układów zbio-

rowych pracy. Przypomniał, że 

skoro ma powstać konstytucja 

dla biznesu, to Solidarność do-

maga się konstytucji dla pra-

cowników.  

Źródło: tysol.pl 

 

Solidarność odpowiada 

Alfred Bujara, Przewodni-

czący Sekcji Krajowej Pracow-

ników Handlu NSZZ Solidar-

ność, odniósł się do pomysłu-

marketów, dotyczącego rozpo-

częcia pracy o 00:15 w ponie-

działek. 

 – W naszym projekcie  za-

kładaliśmy (…), że doba zaczy-

nałaby się z soboty na niedzie-

lę o godzinie 24 a kończyła w 

poniedziałek o godzinie 5 rano. 

Również się tak nie stało, bo w 

projekcie doba jest zapisana do 

godziny 24 z niedzieli na ponie-

działek. Sieć Biedronka daje 

wzorcowy plan pracy, gdzie 

właśnie jest powiedziane, że w 

poniedziałek praca we wszyst-

kich sklepach może się odby-

wać od godziny 00:15. To jest 

niepokojące – mówił Bujara.  

Ustawa dotycząca ograni-

czenia handlu w niedzielę zo-

stanie podpisana 30 stycznia 

przez Prezydenta RP, Andrzeja 

Dudę. W 2020 r. wszystkie nie-

dziele będą wolne od pracy w 

handlu. Nowe przepisy wejdą w 

życie 1 marca br. 

 

Źródło: Pch24.pl 

partnerów społecznych. NSZZ 

Solidarność jest jednym z 

głównych protagonistów tych 

działań w naszym kraju. 

Filar składa się z trzech 

komponentów, podzielonych 

na szczegółowe punkty: 

- Równe szanse i dostęp do 

zatrudnienia 

- Uczciwe warunki pracy 

- Ochrona socjalna i integra-

cja społeczna. 

Źródło: tysol.pl 
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