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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
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Królowi, pamiątkową statuetkę
z podziękowaniem za owocną
współpracę w mijającej kadencji,
zaangażowanie w rozwiązywanie koleżeńskich problemów

oraz pomoc w organizacji obchodów rocznicowych Lubelskiego Lipca 80. Nowo wybrany
przewodniczący dziękował także 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 wybory Komisji Zakładowej NSZZ
Solidarność Instytutu Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach. Tego samego dnia
wiceprzewodniczący
Regionu
Środkowo-Wschodniego Krzysztof Choina, w imieniu wszystkich
związkowców
Lubelszczyzny,
uroczyście podziękował ustępującemu, wieloletniemu przewodniczącemu KZ w IUNG-u An-
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drzejowi Perzyńskiemu za dotychczasową działalność i zaangażowanie 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 inspiracją do pełnego zaangażowania
i poświęcenia na rzecz dobra
wspólnego – mówił Choina. Wiceprzewodniczący dodał, że An-

drzej Perzyński nigdy nie pytał o
to, co Solidarność może zrobić
dla niego, ale zastanawiał się, co
sam może wnieść do Solidarności. - Odkąd sięgam pamięcią,
nie przypominam sobie akcji na
której Andrzeja by nie było –
podkreślił wiceprzewodniczący.
Odchodzącemu na emeryturę
Andrzejowi Perzyńskiemu podziękowali również: Halina Jarząbek radna Rady Miasta Puławy oraz Sławomir Kamiński
przewodniczący puławskiej Solidarności.
Związkowcy wybrali nowe
władze na kadencję 2018-2022.
Przewodniczącym Komisji Zakładowej został przedstawiciel młodego pokolenia, pracownik naukowy IUNG Jarosław Mołdoch.
Zwycięzca wyborów zapowiedział, że jego celem będzie zachęcanie młodzieży do wstępowania w szeregi Solidarności.
Zapewniał o godnym reprezentowaniu Związku i wskazał na potrzebę integracji członków Solidarności.
Tomasz Kupczyk
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Oświata deliberuje

W sali konferencyjnej Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ
Solidarność odbyło się drugie ,w tym roku, spotkanie Regionalnej Rady Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ S. Pierwsze zebranie miało charakter
nadzwyczajny i zwołano je 8
stycznia. Podjęto wówczas
uchwałę w sprawie klucza wyborczego dotyczącego wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania.
Podczas Rady, 22 stycznia
br., uczestnicy zebrania również poruszyli wiele istotnych
kwestii.

p o t r z ebę współpracy Związku
Zawodowego ze stroną ministerialną i posłami oraz wskazał
na, ważne dla nauczycieli, elementy zmian w Ustawie Budżetowej
i Karcie Nauczyciela. Po wystąpieniu uczestnicy zadawali pytania i dyskutowali z parlamentarzystą na tematy istotne z punktu widzenia osób funkcjonują-

cych w placówkach edukacyjnych.
Następnie Wiesława Stec poinformowała o bieżącej działalności RSOiW. W następnej części spotkania podjęto uchwałę w
sprawie terminu zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów 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, powiązanego z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Założenia są podobne do
projektu ustawy dotyczącego
szkolnictwa wyższego, przedstawionego, w ostatnich dniach,
przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Jarosława Gowin. Uczestnicy spotkania podkreślili, że jest
to dobry czas na powtórne upomnienie się o godne wynagrodzenie dla pracowników Oświaty.
Mateusz Bednarek

Obrady rozpoczęła Przewodnicząca
Regionalnej
Sekcji
Oświaty i Wychowania, Wiesława Stec. Wszyscy zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad i
protokół z poprzedniego spotkania. Gościem specjalnym był Poseł na Sejm RP Lech Sprawka.
P a r l a m e n t a r z ys t a p o r u s z ył
w s w o i m w ys t ą p i e n i u m . i n .
Głos związkowca 4/2018
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155. ROCZNICA WYBUCHU
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W

W ostatnim czasie odbyły
się wybory w organizacjach
związkowych NSZZ Solidarność w następujących zakładach:

- Organizacja Oddziałowa
NSZZ „Solidarność” w PKP PLK
S.A.. Komenda Regionalnej
Straży Ochrony Kolei w Lublinie.
Przewodniczącym został Pan
Artur Pawłowski.

Zwycięzcy gratulujemy!
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W Lublinie odbyły się obchody 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W uroczystościach 22 stycznia udział
wzięli m.in.: przedstawiciele
władz wojewódzkich i samorządowych, kombatanci, organizacje społeczne, dyrektor IPN Oddział w Lublinie Marcin Krzysztofik, służby mundurowe, uczniowie szkół podstawowych, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego
Krzysztof
Choina wraz z pocztem sztandarowym.
Obchody rozpoczęły się od
Mszy św. w kościele cywilnowojskowym pw. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Lublinie. Eucharystii
przewodniczył ks. ppłk Andrzej
Piersiak, a homilię wygłosił ks.
Jerzy Krawczyk.
- To że dziś jesteśmy Polakami i możemy mówić po polski, to
zasługa wielu pokoleń. Dziś
trzeba przypominać, że nie będzie wolnej Polski, bez wolności

wewnętrznej każdego z nas.
Wolność jest umiłowaniem prawdy, w myśl słów, które Jezus powiedział:
Poznacie
prawdę,
a prawda was wyzwoli – mówił
w patriotycznym kazaniu duchowny.
Po Mszy św. uczestnicy przeszli pod Pomnik Powstańców
Styczniowych, który wzniesiono
w miejscu ich straceń, przy dzisiejszej ul. gen. Mariana Langiewicza. Odbył się Apel Pamięci,
po którym delegacje złożyły
kwiaty i znicze.
Obchody zostały zorganizowane przez: Prezydenta Miasta
Lublin, Wojewodę Lubelskiego,
Marszałka Województwa Lubelskiego, Dowódcę Garnizonu Lublin oraz społeczność Szkoły
Podstawowej nr 6 im. Romualda
Traugutta w Lublinie.
Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku i objęło swym zasięgiem ziemie zaboru rosyjskiego. Było to największe powstanie narodowe,
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które miało poparcie międzynarodowej opinii publicznej. Mimo
początkowych sukcesów, powstańcy ponieśli klęskę. Kilkadziesiąt 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 stracono ostatniego dyktatora Powstania Styczniowego Romualda 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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Solidarność będzie
walczyć
W poniedziałkowym "DGP"
ukazał się wywiad z przewodniczącym NSZZ Solidarność Piotrem Dudą. "Chcemy, aby kolejne grupy zawodowe nie musiały
pracować w niedzielę" - mówił
szef Związku. Zapowiedział, że
Solidarność będzie zabiegać
aby w firmie, w której działają
reprezentatywne związki, obowiązkowe było zawarcie układu
zbiorowego pracy.
- Przeprowadzimy przegląd
przepisów kodeksu pracy dotyczących pracy w niedziele
i święta. Obecnie są one nadużywane. (...) Chodzi o to, aby
w niedziele swoje obowiązki
wykonywały jedynie osoby, których praca jest niezbędna stwierdził Piotr Duda. W jego
opinii pod pretekstem użyteczności społecznej zleca się prace w niedzielę i święta, choć
w wielu przypadkach nie jest to
konieczne. Zapowiedział analizę obecnych wyjątków od generalnego zakazu pracy w niedzielę 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 zobowiązywać do pracy w niedziele - mówił. Dodał, że firmy,
które nie świadczą usług naprawdę 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 miaGłos związkowca 4/2018

ła wątpliwości co do tego, że
dana firma obchodzi ustawowe
ograniczenia - podkreślał Piotr
Duda.
Podjął również temat branżowych układów zbiorowych.
Zapowiedział inicjowanie zmian
nie tylko w sprawie wolnych
niedziel, ale także dotyczące
upowszechnienia układów zbiorowych pracy. Przypomniał, że
skoro ma powstać konstytucja
dla biznesu, to Solidarność domaga się konstytucji dla pracowników.
Źródło: tysol.pl
Europejski filar praw
socjalnych
17 listopada 2017 r., podczas Szczytu Społecznego na
rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia
i
Wzrostu
Gospodarczego
w Göteborgu wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej uroczyście przystąpiły
do Europejskiego filaru praw
socjalnych. Jest to inicjatywa
często określana jako mapa
drogowa dwudziestu wspólnych
działań mających na celu pozytywną konwergencję standardów socjalnych. Realizacja tych
zamierzeń ma przyczynić się
do pokazania obywatelom UE,
że proces integracji nie polega
tylko na korzyściach ekonomicznych, które niekoniecznie
przekładają się na ich sytuację
bytową lecz niesie za sobą wizję lepszego życia zawodowego i osobistego. Wdrożenie postanowień Filaru ma stanowić
wspólną
odpowiedzialność:
państw członkowskich, Komisji,
a także unijnych oraz krajowych

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 integracja społeczna.
Źródło: tysol.pl

Solidarność odpowiada
Alfred Bujara, Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność, odniósł się do pomysłumarketów, dotyczącego rozpoczęcia pracy o 00:15 w poniedziałek.
– W naszym projekcie zakładaliśmy (…), że doba zaczynałaby się z soboty na niedzielę 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 poniedziałek. Sieć Biedronka daje
wzorcowy plan pracy, gdzie
właśnie jest powiedziane, że w
poniedziałek praca we wszystkich sklepach może się odbywać od godziny 00:15. To jest
niepokojące – mówił Bujara.
Ustawa dotycząca ograniczenia handlu w niedzielę zostanie podpisana 30 stycznia
przez Prezydenta RP, Andrzeja
Dudę. W 2020 r. wszystkie niedziele będą wolne od pracy w
handlu. Nowe przepisy wejdą w
życie 1 marca br.
Źródło: Pch24.pl
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