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Warto rozmawiać
27 listopada br. w siedzibie
Oddziału Kraśnik NSZZ Solidarność odbyło się spotkanie związkowców z zastępcą przewodniczącego lubelskiej Solidarności
Markiem Wątorskim i Krzysztofem
Wodrowskim.
Podczas dyskusji poruszono
temat rozwoju związku. Była to
okazja do rozmawiania o problemach i oczekiwaniach Organizacji
Zakładowych.
Z początkiem bieżącej kadencji, władze lubelskiej Solidarności
wyszły z inicjatywą organizowania
spotkań ze związkowcami, aby
wspólnie wypracować najlepsze
rozwiązania.
TK

Służba zdrowia
W siedzibie lubelskiej „Solidarności”, 28 listopada
br., odbyło się zebranie Rady Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność”. Na spotkaniu dyskutowano o sytuacji
w poszczególnych zakładach pracy. Informację z posiedzenia Zarządu Regionu przedstawili Marian Zepchła oraz Marek Chmielewski. Gościem specjalnym
zebrania był mecenas Przemysław Gardynik, który
mówił o problematyce prawnej dotyczącej negocjacji
i sporów zbiorowych.
MB

Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz.
Jan Kochanowski
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Solidarność
wymaga odwagi
Co spowodowało, że jest Pani w „Solidarności”
i kiedy wstąpiła Pani w jej szeregi?
W swoim życiu zawsze kieruję się zasadami wzajemnego szacunku w relacjach z innymi ludźmi, nie
ważne czy to dotyczy życia prywatnego, czy zawodowego. Z domu wyniosłam wyraźny przekaz od rodziców, że nie można stać obojętnie, jeśli widzimy krzywdę drugiego człowieka.
Podejmując pierwszą pracę, w dosyć krótkim czasie
doszłam do wniosku, że pojedynczo jest trudno dbać
o prawidłowe relacje na poziomie pracodawca - pracownik. Dlatego świadomie podjęłam decyzję o wstąpieniu do NSZZ „Solidarność” w Szkole Podstawowej
nr 1 w Łęcznej w 1989 r. Oczywiście zdając sobie
sprawę, że będę na cenzurowanym.
Całość wywiadu w grudniowym numerze Czasu
Solidarności.

Społeczny Dialog
W sali konferencyjnej Lubelskiego Urzędu
Marszałkowskiego po raz kolejny odbyło się
posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Region Środkowo-Wschodni
NSZZ „Solidarność” reprezentował przewodniczący Marian Król. Obecni byli również m.in.
przewodniczący Regionalnej Sekcji Służby
Zdrowia Marek Chmielewski oraz przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wiesław
Grzegorczyk.
Członkowie WRDS dyskutowali m.in. o społecznych i ekonomicznych skutkach związanych z wdrażaniem reformy oświaty na terenie
województwa lubelskiego. W trakcie obrad
przewodnicząca WRDS w Lublinie Mirosława
Gałan podziękowała za działalność ustępującemu Marszałkowi Województwa Lubelskiego
Sławomirowi Sosnowskiemu.
Mateusz Bednarek
Głos związkowca 48/2018

str. 2

Nowy Krzyż
Wkrótce w pobliżu siedziby Grupy Azoty PUŁAWY stanie nowy
krzyż upamiętniający walkę pracowników Spółki, którzy pod sztandarami NSZZ „Solidarność” domagali się
swobód obywatelskich, godności
pracowniczej i demokratyzacji życia
społeczno-politycznego. Będzie on
nawiązywał do wcześniejszych
krzyży, jakie towarzyszyły pracownikom puławskich Zakładów przez
kilka minionych dekad.
Pierwszy krzyż zawisł na bramie
głównej Zakładów 17 grudnia 1981
r. w rocznicę grudniowej masakry
na Wybrzeżu w 1970 roku. Późnym
popołudniem kilkudziesięcioosobowa grupa pracowników, strajkujących przeciw wprowadzeniu Stanu
Wojennego zaniosła wykonany
wcześniej własnymi siłami krzyż
i przytwierdziła go do Bramy nr 1.
Odśpiewano wówczas pieśń „Boże
coś Polskę”. Dwa dni później strajk
w puławskich Zakładach został stłumiony siłowo przez wojsko i milicję.
Krzyż wisiał na bramie prawie dwa
tygodnie. Pracownicy składali pod
nim kwiaty, palili znicze i modlili się.
30 grudnia został zdjęty pod naciskiem ówczesnych władz. Grupa
pracowników Amoniaku I przeniosła
krzyż do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach. W następnych latach krzyż ten był noszony
przez członków „Solidarności” podczas uroczystości kościelnych. Wykonano do niego specjalne nosidło
i tabliczkę z informacją o jego pochodzeniu.
Wiosną 1990 roku, już w całkiem
nowych czasach, w ówczesnym Zakładzie Mechanicznym Zakładów
wykonano nowy, stalowy krzyż
i ustawiono go na rozjeździe dróg
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prowadzących do bramy nr
1 i bramy nr 2. Krzyż ten był wyrazem dziękczynienia za zwycięstwo „Solidarności” i jednocześnie pomnikiem ofiary historycznego czynu pracowników poniesionej w okresie solidarnościowego zrywu z początku lat 80.
Inicjatorem wzniesienia tego
krzyża był wiceprzewodniczący
Międzyzakładowego
Komitetu
Strajkowego – Jerzy Saniewski.
Współautorami i promotorami
przedsięwzięcia byli: Stanisław
Bajew, Henryk Sztaba, Stefan
Śliwczyński i ówczesny przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Leszek Sulima. Krzyż został poświęcony
2 czerwca 1990 roku przez biskupa lubelskiego Bolesława
Pylaka.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy Grupie Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Kartka
z kalendarza


1 grudnia 1980 r. władze sowieckie przekazują gen. dyw.
Tadeuszowi Hupałowskiemu i płk. Zygmuntowi Puchale plany wkroczenia wojsk sowieckich do Polski w ramach ćwiczeń Sojuz ‘80. Gotowość do przekroczenia granicy wyznaczono na 8 XII.



3 grudnia 1984 r. siedmiuset uczniów Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowej rozpoczęło strajk okupacyjny
w obronie krzyży usuniętych z sal lekcyjnych. Część
uczniów została usunięta ze szkoły, nie wszystkich dopuszczono do matury.
str. 3

Głos związkowca 48/2018

str. 4

Z życia Komisji Krajowej

Co należy się pracownikowi
w zimie?
Utrzymanie odpowiedniej temperatury w biurach i w pomieszczeniach produkcyjnych, a także zapewnienie ciepłej odzieży
i gorących napojów osobom pracującym na zewnątrz – to najważniejsze, ale nie jedyne obowiązki pracodawcy w okresie zimowym. Ich lista jest znacznie dłuższa.
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych z pracą
w okresie od 1 listopada do 31
marca. Jedną z korzyści zrzeszania się w związkach zawodowych
jest możliwość powołania Społecznej Inspekcji Pracy, która pilnuje, by wszystkie normy związane z pracą w niskich temperaturach zostały przez pracodawcę
spełnione. W firmach wodociągowych, ciepłowniczych czy budowlanych rola SIP jest nie do przecenienia. – Jeżeli coś jest nie tak,
pracownicy do nas dzwonią, a my
natychmiast interweniujemy u pracodawcy. Dzięki temu na bieżąco
udaje nam się rozwiązać wiele
problemów i uniknąć niebezpiecznych sytuacji – mówi Tadeusz
Stokłosa, przewodniczący Solidarności w katowickiej Elektrobudowie.
Odzież, gorące napoje
Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnieniem ciepłej
odzieży osobom pracującym na
zewnątrz. Zimowe ubrania są wydawane na podstawie taryfikatorów. Część osób otrzymuje je raz
na 12 miesięcy, inne raz na dwa
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lata. Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli Solidarności wynika, że w firmach,
w których działa organizacja
związkowa, nie ma problemów
z zimową odzieżą. – Pracownicy
korzystają z ciepłych ubrań nie
tylko w zimie, ale także np. jesienią, gdy na dworze zrobi się zimno – mówi Adam Musiał, zakładowy społeczny inspektor pracy
w spółce Wodociągi Jaworzno.
W okresie zimowym osoby pracujące na zewnątrz mają również
prawo do gorących napojów.
Pracodawca powinien je dostar-

czyć, gdy temperatura spadnie
poniżej 10 stopni Celsjusza.
W jaworznickich wodociągach
gorąca herbata jest zapewniona
przez całą zimę. Dodatkowo
wszystkie osoby pracujące na
zewnątrz w nadgodzinach otrzymują posiłki regeneracyjne.
Podczas pracy mogą się także
ogrzać w pojazdach pogotowia
technicznego, które zostały wyposażone w tzw. ogrzewanie
postojowe niezależne od pracy
silnika.
Zaniżone normy?
Kwestią wzbudzającą spore
kontrowersje są natomiast posiłki regeneracyjne, które pracownicy powinni otrzymywać w zależności od wysiłku energetycznego podczas zmiany roboczej.
Dla mężczyzn norma ta została
ustalona na poziomie 1500 kcal,
dla kobiet jest to 1000 kcal.

DYLEMATY JĘZYKOWE
Wszechczasów czy wszech czasów?
Status
normy
ma
pisownia
rozdzielna,
a więc wszech czasów. Wiele osób odruchowo
wybiera jednak pisownię łączną, gdyż wyrażenie to stanowi częsty
związek frazeologiczny, a samo słowo wszech jest językowym archaizmem, który spotykamy ponadto tylko w wyrażeniu ze wszech
miar. O ile jednak ze wszech miar jest prawie zawsze pisane rozdzielnie, o tyle łączna pisownia wszechczasów jest tak rozpowszechniona, że właściwie mogłaby być sankcjonowana.
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– Te normy są zaniżone. W naszej
spółce zamiast posiłków pracownicy dostają bony regeneracyjne.
Kilka lat temu chcieliśmy doprowadzić do tego, żeby wszystkie osoby pracujące w terenie je otrzymywały, ale to się nie udało – mówi
Tadeusz Nowak, przewodniczący
Solidarności w Tauron Ciepło. Dodaje, że gdy w okresie zimowym
dojdzie do awarii, nierzadko problemem jest zapewnienie pracownikom możliwości ogrzania się. –
Jeśli nie ma innego sposobu, stawiane są namioty, w których mogą
schronić się od wiatru i śniegu –
mówi Tadeusz Nowak.
Temperatura w biurach
i na halach
Z przepisów BHP wynika, że
temperatura w biurach i w pomieszczeniach, w których wykonywana jest lżejsza praca fizyczna,
nie może być niższa niż 18 stopni
Celsjusza. Natomiast w halach,
w których wykonywana jest ciężka
praca fizyczna, słupek rtęci nie
może spaść poniżej 14 stopni Celsjusza. – Podczas ostatniej zimy
kilkakrotnie musieliśmy zgłaszać
pracodawcy, że jedna z hal, w któGłos związkowca 48/2018

rej montowane są konstrukcje
stalowe, jest niedogrzana – mówi
Andrzej Talaga, przewodniczący
Solidarności w spółce Mostostal
Zabrze.
Podobna
sytuacja
w ostatnich latach miała miejsce
także w spółce Bitron Poland
w Sosnowcu. Na dwóch halach
produkcyjnych należących do tej
spółki często było zimno, na co
związkowcy zwracali uwagę.
W wyniku tych interwencji zakupione zostały nagrzewnice, a mię-

dzy jedną z hal i otwartym magazynem zamontowana została
kotara. – To były nasze drobne,
ale ważne sukcesy. Mamy nadzieję, że dzięki nim nadchodząca zima będzie pierwszą od
kilku lat, podczas której na halach będzie ciepło – mówi Michał Imiołek, zakładowy społeczny inspektor pracy w Bitron
Poland.
Źródło: solidarnosc.org.pl
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Krakowskie szopki na
liście UNESCO
- To wyjątkowa chwila dla
wszystkich, którym na sercu
leży dbałość o polskie dziedzictwo - powiedział minister kultury
Piotr Gliński na wieść o wpisie
szopkarstwa krakowskiego na
Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości.
Źródło: https://twitter.com/
MKiDN_GOV_PL

Kolejne wzmocnienie
polskiej obronności
Minister Mariusz Błaszczak
poinformował, że Departament
Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce systemu mobilnych wyrzutni HIMARS czyli rakiet, które są
zdolne razić cele na odległość
do 300 km. To duży krok w
stronę finalizacji tego przełomowego dla Wojska Polskiego
kontraktu.
Źródło: https://twitter.com/
MON_GOV_PL
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Pawłowicz wygrała
Krystyna Pawłowicz już drugi
raz wygrała sprawę sądową
z Jerzym Owsiakiem. Tym razem twórca Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy musi przeprosić
za
bulwersujący
i wyjątkowo ohydny konkurs,
w którym do wygrania była koszulka z podobizną prof. Pawłowicz i oburzającym napisem,
który drastycznie naruszał jej
dobra osobiste. Zdaniem Krystyny Pawłowicz, dzisiejszy wyrok to przełamanie zasady, która
pozwalała
Owsiakowi
na całkowitą bezkarność.
Źródło: wpolityce.pl

27 listopada br., agenci CBA
zatrzymali byłego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego KNF Marka Ch. Mężczyzna
trafił do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszał zarzuty
korupcyjne.

Powrót kontroli
Granicznych
Do 16 grudnia na granice
z Niemcami, Litwą, Czechami
i Słowacją tymczasowo powrócą
kontrole graniczne. Określone
zostały również miejsca, w których można przekraczać granice. Przywrócenie kontroli jest
powodowane
organizowanym
w Polsce szczytem klimatycznym ONZ COP 2018.
Źródło:strażgraniczna.com

Odwołanie spotkania
Prezydent
USA
Donald
Trump poinformował 29 listopada, że odwołuje spotkanie
z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na szczycie G20
w Buenos Aires w związku
z sytuacją po incydencie
w Cieśninie Kerczeńskiej. Zapowiedział chęć spotkania, gdy
sprawa zostanie rozwiązana.
Źródło: wgospodarce.pl

Uśmiechnij
się!
Ilu
was
tu
pracuje?
– Z majstrem, siedmiu.
– Czyli bez majstra sześciu?
– Nie, bez majstra to nikt nie
pracuje.
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