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Z  KOMISJI   KRAJOWEJ

Prezydium	Komisji	Krajowej	NSZZ	„Solidarność”	pozytywnie	oce-
niło	 projekt	 zmian	 w	 Kodeksie	 pracy,	 dotyczących	 bezpieczeństwa		
i	higieny	pracy.	Jednocześnie	Związek	postuluje,	żeby	projektodaw-
ca	traktował	obszar	dotyczący	bhp	całościowo	i	uwzględnił	w	jednej	
nowelizacji	wszystkie	 zmiany	konieczne	w	związku	z	 treścią	art	 92	
Konstytucji	RP.	

Zgodnie	z	proponowanymi	zmianami,	pracodawca	nie	będzie	mógł	
dopuścić	do	pracy	pracownika	bez	aktualnego	orzeczenia	lekarskiego	
stwierdzającego	brak	przeciwwskazań	do	pracy	na	określonym	stano-
wisku,	w	warunkach	opisanych	przez	pracodawcę	w	skierowaniu	na	
badanie	 lekarskie.	W	orzeczeniu	powinny	znajdować	się	ogranicze-
nia	 do	wykonywania	 określonych	 czynności	 lub	prac.	 „Solidarność”	
zwraca	uwagę,	że	proponowana	zmiana	spowoduje	wątpliwości,	co	
do	możliwości	zatrudniania	pracownika,	jeżeli	w	orzeczeniu	lekarskim	
zawarte	zostały	ograniczenia,	co	do	możliwości	wykonywania	pracy	
powierzonej.	W	praktyce	może	pojawić	się	problem	zasadności	ewen-
tualnego	wypowiedzenia	umowy	o	pracę	takiemu	pracownikowi.	

Poza	tym	przypadki,	w	których	okresowe	badania	lekarskie	mogą	
być	przeprowadzone	poza	 terminami	wynikającymi	 z	 częstotliwości	
tych	badań	powinny	zostać	wąsko	i	jednoznacznie	opisane,	tak	by	nie	
stwarzało	to	pola	do	nadużyć.	

Projekt	 nie	 przewiduje,	 jak	 w	 sytuacji	 orzeczenia	 lekarskiego		
o	ograniczonej	zdolności	do	wykonywania	określonych	czynności	lub	
prac	ma	zachować	się	pracodawca.	Związek	stoi	na	stanowisku,	że	
brak	nałożenia	na	pracodawcę	obowiązku	 reorganizacji	 stanowiska	
pracy	lub	modyfikacji	zakresu	czynności	tak,	aby	pracownik	mógł	wy-
konywać	dalej	swoją	pracę	sprawi,	że	proponowany	zapis	ustawy	nie	
zmieni	sytuacji	pracownika	na	lepszą,	a	wręcz	może	ją	pogorszyć.	

„Solidarność”	 podkreśla,	 że	 konieczne	 jest	 położenie	większego	
nacisku	na	profilaktykę	w	zatrudnieniu,	a	przede	wszystkim	na	dokład-
ny	opis	stanowiska	pracy,	tak	aby	lekarz	medycyny	pracy	miał	wyraź-
ne	wytyczne	o	 jakie	 zagrożenia	 chodzi.	Związek	postuluje	ponadto	
o	przyjęcie	 rekomendacji	partnerów	społecznych	w	sprawie	zmiany	
rozporządzenia	dotyczącego	BHP	w	zakresie	badania	stresu	na	tere-
nie	zakładu	pracy.		

www.solidarnosc.org.pl

Zmiany w Kodeksie Pracy. 
„Solidarność” oceniła projekt
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W	Lublinie,	 jak	 co	 roku,	 od-
były	 się	 uroczyste	 obchody	
zorganizowane	 przez	 Zarząd	
Regionu	 Środkowowschodnie-
go	 NSZZ	 ,,Solidarność”,	 Wo-

przy	 oprawie	
m u z y c z n e j	
p rzygo towa-
nej	 przez	 mło-
dzież	 z	 Gim-

nazjum	 nr	 1	
oraz	 w	 obec-
ności	pocztów	
s z t a n d a r o -
wych,	 wygło-
szono	 oko-
licznościowe	
przemówienia	
i	złożono	kwia-
ty.	 Następnie	
w	 Archikate-
drze	 Lubel-
skiej	 została	

„Dzień Solidarności i Wolności” 
w Lublinie

31 sierpnia, w rocznicę porozumień sierpnio-
wych, obchodziliśmy święto państwowe Dnia 
Solidarności i Wolności. Ustanowione ono zo-
stało w celu upamiętnienia historycznego zrywu 
Polaków w 1980 r., który zapoczątkował proces 
upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej. 

jewodę	 Lubelskiego,	 Marszał-
ka	 Województwa	 Lubelskiego	
oraz	Prezydenta	Miasta	Lublin.		
W	Sali	Kolumnowej	Urzędu	Wo-
jewódzkiego	 wręczone	 zostały	
odznaczenia	 dla	 osób	 zasłużo-
nych	dla	Polski.	

Kolejna	 część	 uroczysto-
ści	 odbyła	 się	 pod	 ,,Pomnikiem	
Wdzięczności”	 przy	 Drodze	
Męczenników	 Majdanka.	 Tam,	

odprawiona	msza	św.	w	 intencji	
wszystkich	żyjących	 i	 zmarłych,	
którzy	działali	w	ruchu	solidarno-
ściowym	oraz	na	rzecz	wolności	
Ojczyzny,	 której	 przewodniczył	
ks.	bp.	Ryszard	Karpiński.	

Miłym	 akcentem	 uroczy-
stości	 było	 ogłoszenie	 decy-
zji	 Kongregacji	 Kultu	 Bożego		
i	Dyscypliny,	wydanej	tego	dnia	
z	 upoważnienia	 papieża	 Fran-
ciszka,	 dotyczącej	 oficjalnego	
uznania	 bł.	 ks.	 Jerzego	 Popie-

łuszki	 za	patrona	 ,,So-
lidarności”.	 Uroczy-
stości	 zakończyły	 się	
złożeniem	kwiatów	pod	
pomnikiem	 oficjalnie	
już	ogłoszonego	patro-
na	 „Solidarności”,	 przy	
ul.	Królewskiej.

	
Monika Smolak

zdj. Marcin Paluch
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Pomysłodawcą Jastrzębskiego 
Rajdu Rowerowego Dookoła Polski, 
szlakiem Porozumień Sierpniowych, 
jest p. Tadeusz Wilk. Jak podkreślał: 
„Chciałbym przekazać, przede wszyst-
kim młodym ludziom, że tę wolność 
zawdzięczamy  „Solidarności”,  bo 
wyrugowane zostało to słowo „Soli-
darność”. Napisy krzyczą „25 lat Wol-
ności” w domyśle można by rzec, bez 
„Solidarności” i stąd ten rajd”. 

Część uczestników rajdu sko-
rzystała z okazji i odwiedziła kil-

Szlakiem Porozumień Sierpniowych na rowerze

Pod koniec lipca 2014 r. Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność” 
w Hrubieszowie gościł kolarzy chcących upamiętnić Jastrzęb-
skie Porozumienia Sierpniowe. 

kunastometrową wieżę widokową  
w Gródku nad Bugiem k/Hrubie-
szowa, która łączy horyzonty Pol-
ski i Ukrainy. Rozpościera się z niej 
panorama na Szlak Nadbużański, 
Transgraniczną Trasę Turystyczną 
i ścieżkę historyczno-przyrodniczą 
„Królewski Kąt”, tzw. perełkę re-
gionu. 

Spotkanie upłynęło w miłej 
i rodzinnej atmosferze. Na zakoń-
czenie, po skromnym poczęstunku, 
zrobiliśmysobie wspólne zdjęcie.  

W podzięko-
waniu za go-
ścinność otrzy-
maliśmy od ko-
mandora rajdu 
pamiątkową ko-
szulkę.

Jas t rzębski 
Rajd Rowero-
wy Dookoła 
Polski szlakiem 
P o r o z u m i e ń 
S ie rpniowych 
rozpoczął się 

20 lipca, a zakończył 31 sierpnia. 
Hrubieszów był na 834 kilometrze  
trasy, której cały dystans wynosił 
3082 km. To pierwszy taki rajd, ży-
czymy kolarzom siły i wytrwałości 
na szlaku dookoła Polski. 

Poczęstunek i suchy pro-
wiant dla uczestników rajdu był 
zorganizowany przy wsparciu  
Zarządu Regionu Środkowowschod-
niego w Lublinie.
Radosław Wysocki, Przewodniczący 

ZO NSZZ „S” Hrubieszów

Z  KOMISJI   KRAJOWEJ

Ankietowani pracownicy twierdzą, że przedsiębior-
cy najczęściej nie płacą za nadgodziny i łamią przepisy 
BHP, informuje „Rzeczpospolita”. Z najnowszego baro-
metru pracy, opublikowanego przez Work Service, wy-
nika, że aż 36% pracowników zauważa łamanie prawa  
w swoich firmach.

Najczęstsze patologie w pracy to: niepłacenie pra-
cownikom za nadgodziny (16%), nieprzestrzeganie prze-
pisów BHP (14%) i praca na czarno (8%). Najmniejszy 
problem stanowią opóźnienia wypłat wynagrodzenia.  
5 proc. firm spóźnia się z wypłatą dłużej niż dwa tygo-
dnie, podaje „Rzeczpospolita”.

W ubiegłym roku do Państwowej Inspekcji Pracy 
wpłynęło 44,1 tys. skarg na pracodawców. PIP uznał po-
nad 70 proc. za zasadne. 

www.solidarnosc.org.pl 

Nie 26 dni, a aż 35 dni w roku – tak długi może być 
już od przyszłego roku urlop wypoczynkowy w Polsce, 
informuje „Gazeta Wrocławska”. Według informacji ga-
zety, taki zapis znajdzie się w przygotowywanej właśnie 
unijnej dyrektywie. Mówi ona, że pracownikom będzie 
przysługiwało 35 dni urlopu, jeśli wiek emerytalny w da-
nym kraju członkowskim wynosi 67 lat.

Wiek emerytalny podniesiono nie tylko w Polsce, 
również w Danii, Holandii czy Hiszpanii. Dlatego unijni 
urzędnicy postanowili wynagrodzić dodatkowe lata pra-
cy urlopem. Tam, gdzie pracuje się 67 lat, ma być 35 dni 
urlopu rocznie, a w krajach z progiem emerytalnym 68 
lat – 37 dni urlopu.

Według gazety, obrady Komisji Europejskiej w tej 
sprawie mają się odbyć jeszcze w tym roku, możliwe, że 
dyrektywa wejdzie w życie już w 2015 r. 

www.solidarnosc.org.pl

35 dni urlopu rocznie Co trzecia firma łamie prawa 
pracownika
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20 sierpnia 2014 

W I E Ś C I   Z   Z R            W I E Ś C I  Z  Z R

W	sierpnia	br.	 odbyło	 się	nadzwyczajne	posie-
dzenie	 Zarządu	 Regionu	 Środkowowschodniego	
NSZZ	 „Solidarność”.	 Na	 wstępie	 przewodniczący	
Marian	Król	przedstawił	 relację	ze	spotkań	Prezy-
dium	ZR	z	władzami	organizacji	związkowych,	które	
odbywały	się	w	lipcu	i	sierpniu.	

Poruszając	 proble-
matykę	 jesiennych	 wy-
borów	 samorządowych,	
przedyskutowano	 wyniki	
przeprowadzonego	 ba-
dania	ankietowego,	z	któ-
rego	wyłonił	się	przejrzy-
sty	obraz	zapatrywań	wy-
borczych	 związkowców		
z	 Lubelszczyzny.	 Prze-
wodniczący	 wskazał	 for-
macje	 polityczne,	 z	 któ-
rymi	związek	może	utwo-
rzyć	 koalicję	 wyborczą.	
Warunkiem	partnerskiej	współpracy	będą	podobne	
poglądy	w	kwestii	prawa	pracy	oraz	katolickiej	nauki	
społecznej.	Związkowcy	w	głosowaniu	zgodzili	się	
na	 zarejestrowanie	 komitetu	wyborczego	 pod	 na-
zwą	 „Stowarzyszenie	Rozwój	 Lubelszczyzny	Soli-
darność	i	Praca”.	

Zarząd	 Regionu	 przyjął	 uchwałę	 ws.	 zmiany	
uchwały	Komisji	Krajowej	nr	17/2014,	dot.	zmiany	
obszaru	 działania	 Regionu	 Mazowsze	 i	 Regionu	
Chełmskiego.

W	dalszej	części	obrad	zastępca	przewodniczące-
go	Marek	Wątorski	wskazał,	że	 rozwój	związku	 jest	
sztandarowym	tematem	w	obecnej	i	przyszłej	kaden-
cji	Zarządu	Regionu.	Aby	 ten	proces	był	skutecznie	
kontynuowany,	 należy	 koniecznie	 zintensyfikować	
prace	 nad	marketingiem	 związkowym,	wizerunkiem	

i	 promocją	 „Solidarności”	
oraz	 aktywizacją	 dzia-
łaczy.	 Zaznaczył,	 że	 po	
przerwie	wakacyjnej	będą	
nadal	 prowadzone	 szko-
lenia	 podstawowe	 dla	
działaczy	funkcyjnych.

Przypomniano	 zebra-
nym,	 że	w	 dniach	 20-21	
września	 na	 Jasnej	 Gó-
rze	 odbędzie	 się	 XXXII	
Pielgrzymka	 Ludzi	 Pra-
cy,	 pod	 hasłem	 „Solidar-
ni	 mocni	 wiarą	 w	 Syna	

Bożego”.	Przedstawiono	również	plany	peregrynacji	
relikwii	bł.	ks.	Jerzego	Popiełuszki	w	naszym	Regio-
nie,	która	rozpocznie	się	od	parafii	pw.	Matki	Boskiej	
Królowej	Polski	w	Lublinie.

Na	 posiedzeniu	 omówiono	 program	 lubelskich	
obchodów	„Dnia	Solidarności	i	Wolności”.	Na	zakoń-
czenie	związkowcy	dowiedzieli	się,	że	18	września,	
przed	siedzibą	Zarządu	Regionu,	zostanie	zapalone	
biało-czerwone	„Światło	Pamięci	Ofiar	Komunizmu”	
oraz	zostanie	odsłonięta	pamiątkowa	tablica.

Marcin Paluch 
Uchwała nr 12/XXVII/2014

Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 
z dnia 20 sierpnia 2014r.

ws. zmiany Uchwały Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr17/2014

Zarząd	 Regionu	 Środkowowschodniego	 NSZZ	
„Solidarność”	zwraca	się	do	Komisji	Krajowej	z	wnio-
skiem	 o	 zmianę	 Uchwały	 Komisji	 Krajowej	 NSZZ	
„Solidarność”	nr	17/2014	z	dnia	15	maja	2014r.	ws.	
zmiany	obszaru	działania	Regionu	Mazowsze	i	Re-
gionu	 Chełmskiego.	 Zmiana	 powinna	 polegać	 na	
usunięciu	z	treści	Uchwały	KK	nr	17/2014	w	par.	1	
słów	„i	krasnostawski”	oraz	w	par	2	słów	„i	krasno-
stawski’.	

Uzasadnienie
Uchwała	 KK	 nr	 17/2014	 ws.	 Zmiany	 obszaru	

działania	Regionu	Mazowsze	i	Regionu	Chełmskie-
go	została	pojęta	na	podstawie	par.22	ust.	4	Sta-
tutu	NSZZ	„Solidarność”,	par	2	ust.	1		Uchwały	nr	

7	XIX	KZD	ws.	zasad	 tworzenia	 i	 funkcjonowania	
regionów	oraz	par.	13	ust.1	Uchwały	KK	nr	16/06	
ws.	zakończenia	 istnienia	 jednostki	organizacyjnej	
związku,	 zmian	 zasięgu	 działania	 regionów	 oraz	
zmiany	 miejsca	 rejestracji	 jednostek	 organizacyj-
nych	Związku.	

		Par.	2	ust.	1	Uchwały	nr	7	XIX	KZD	brzmi;
„Decyzję	 o	 zmianie	 obszaru	 działania	 regionu	

podejmuje	Komisja	Krajowa	na	wniosek	władz	wy-
konawczych	 organizacji	 zakładowych	 lub	 właści-
wych	zarządów	regionów,	po	spełnieniu	następują-
cych	warunków:
•	 co	najmniej	połowa	organizacji	zakładowych,	re-

prezentujących	ponad	połowę	członków	związ-
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ku	 zrzeszonych	 w	 organizacjach	 działających	
na	 terenie	 jednego	 powiatu,	 podjęła	 uchwałę	
o	wystąpieniu	 z	wnioskiem	 o	 zmianę	 obszaru	
działania	regionów,

•	 zasięg	działania	regionu	po	włączeniu	terenu	po-
wiatu,	o	którym	mowa	w	pkt	1	będzie	obszarem	
spójnym,

•	 do	 wniosku	 złożonego	 do	 Komisji	 Krajowej		
o	zmianę	granic	zostaną	dołączone:												
-	wykaz	wszystkich	 organizacji	 z	 liczbą	 człon-
ków	 związku	 w	 nich	 zrzeszonych	 działają-
cych	na	terenie	danego	powiatu

-	 uchwały	 organizacji	 zakładowych,	 o	 których	
mowa	w	pkt.	1.”	

Z	 treści	wyżej	wymienionej	uchwały	wynika,	że	
warunkiem	 przyłączenia	 powiatu	 krasnostawskie-
go	do	Regionu	Mazowsze	było	spełnienie	 łącznie	
obu	warunków	określonych	w	par.	2	 	ust.	1	pkt.	1	
Uchwały	nr	7	XIX	KZD.

Z	 posiadanej	 przez	 nas	 wiedzy	 wynika,	 że	 na	
terenie	 powiatu	 krasnostawskiego	 w	 miesiącu	
kwietniu	i	maju	2014	r.	funkcjonowało	5	organizacji	
związkowych	zrzeszających	208	członków.	Są	to:
•	 Organizacja	 Zakładowa	 NSZZ	 „Solidarność”	

przy	 Krasnostawskiej	 Spółdzielni	 Mieszkanio-
wej		w	Krasnymstawie	zrzeszająca	22		członków

•	 Organizacja	 Zakładowa	 NSZZ	 „Solidarność”	
przy	FTK	Spółka	z	o.o.	w	Krasnymstawie	zrze-
szająca	12	członków

•	 Organizacja	 Zakładowa	 NSZZ	 „Solidarność”	
przy	Projekt	Echo	–	78	Sp.	z	o.o.	Cersanit	 IV	
Sp.	z	o.o.	zrzeszająca	22	członków

•	 Organizacja	 Zakładowa	 NSZZ	 „Solidarność”	
przy	Okręgowej	Spółdzielni	Mleczarskiej	w	Kra-
snymstawie	zrzeszająca	25	członków.

•	 Organizacja	Oddziałowa	Cukrowni	Krasnystaw	
Organizacji	 Zakładowej	 NSZZ	 „Solidarność”	

Krajowej	Spółki	Cukrowej	 „Polski	Cukier”	S.A.		
zrzeszająca	127	zatrudnionych	członków.
Wniosek	 o	 przystąpienia	 do	 Regionu	 Mazow-

sze	zgłosiły	3	organizacje:		Organizacja	Zakładowa	
NSZZ	 „Solidarność”	 przy	 Krasnostawskiej	 Spół-
dzielni	 Mieszkaniowej	 w	 Krasnymstawie	 zrzesza-
jąca	 22	 członków,	 Organizacja	 Zakładowa	 NSZZ	
„Solidarność”	przy	FTK	Spółka	z	o.o.	w	Krasnym-
stawie	zrzeszająca	12	członków	oraz	Organizacja	
Zakładowa	NSZZ	„Solidarność”	przy	Projekt	Echo	
–	78	Sp.	z	o.o.	Cersanit	IV	Sp.	z	o.o.	zrzeszająca	
22	członków.	Wszystkie	3	organizacje	zrzeszają	56	
członków.

Organizacja	 Oddziałowa	 Cukrowni	 Krasnystaw	
Organizacji	Zakładowej	NSZZ	„Solidarność”	Krajo-
wej	Spółki	Cukrowej	„Polski	Cukier”	S.A.,		zrzesza-
jąca	127	zatrudnionych	członków,	co	stanowi	ponad	
połowę	członków	Związku	w	powiecie	krasnostaw-
skim,	wyraziła	wolę	przystąpienia	do	Regionu	Środ-
kowowschodniego.

Mając	na	uwadze,	że	w	powiecie	krasnostaw-
skim	 jest	zrzeszonych	208	członków	NSZZ	„Soli-
darność”,	organizacje	składające	wniosek	o	przy-
łączenie	 tego	 powiatu	 zrzeszają	 znacznie	 mniej	
niż	połowę	członków	Związku,	skupionych	na	 te-
renie	powiatu	krasnostawskiego.

O	ile	został	spełniony	warunek	zgłoszenia	wnio-
sku	 o	 przyłączenie	 powiatu	 krasnostawskiego	 do	
regionu	Mazowsze	przez	więcej	 niż	 połowę	orga-
nizacji	 związkowych,	 to	 drugi	 warunek	 dotyczący	
liczby	członków	związku	nie	został	zachowany,	wo-
bec	czego	decyzja	o	przyłączeniu	powiatu	krasno-
stawskiego	do	Regionu	Mazowsze	nie	powinna	być	
podjęta.

Ten	 fakt	 uzasadnia	wniosek	 złożony	 przez	Za-
rząd	Regionu	Środkowowschodniego	NSZZ	 „Soli-
darność”.

	 	 	 	 	 	
	Z  KOMISJI   KRAJOWEJ

Pedagodzy nie muszą się martwić o swoje 
ustawowe przywileje. Rząd nie chce rozpo-
czynać z góry przegranej wojny z nauczycie-
lami i narażać się tej grupie zawodowej, więc 
nie zmieni Karty nauczyciela – donosi „Dzien-
nik Gazeta Prawna”.

Prace nad zmianami w Karcie nauczyciela 
trwały od ponad czterech lat. Na finiszu rząd 
wyrzucił jednak projekt do kosza. Wszystko  
z obawy przed protestami nauczycieli tuż 
przed wyborami samorządowymi. Decyzja 
jest jeszcze nieoficjalna, ale już wywołała 
ciepłe przyjęcie wśród związkowców. 

– Zaprzestanie prac nad tą nowelizacją to 
słuszna decyzja, choć wymuszona sytuacją  
w koalicji i państwie. Szefowa MEN i tak do-
konuje zmian w karcie przy okazji innych no-
welizacji prawa oświatowego. Przecież wpro-
wadzono możliwość zatrudniania w szkołach 
nauczycieli na stanowiskach asystentów, do 
których nie stosuje się karty, tylko kodeks 
pracy – wytyka cytowany przez „DGP” Ry-
szard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajo-
wej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność”. 

www.solidarnosc.org.pl

Rząd nie zmieni Karty nauczyciela
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Obchody	upamiętniające	wy-
buch	 I	 wojny	 światowej	 miały	
miejsce	 28	 lipca	 2014	 roku	 na	
Placu	 Litewskim.	Delegacja	 na-
szego	 Regionu,	 chcąc	 oddać	
hołd	ofiarom	tego	wielkiego	kon-
fliktu	zbrojnego,	złożyła	wiązan-
ki	 kwiatów	 na	 płycie	 pomnika	
Nieznanego	Żołnierza	 oraz	 pod	

Regionalne urocz ystości patriot yczne w Lublinie

przy	 pomniku	 Nieznanego	 Żoł-
nierza,	 a	 poczet	 sztandarowy	
Zarządu	 Regionu	 pełnił	 wartę	
honorową.	 O	 godz.	 18	 przed-
stawiciele	 regionalnej	 „Solidar-
ność”	 uczestniczyli	 we	 mszy	
św.	w	intencji	Powstańców	War-
szawskich	 oraz	 uczestników	
Akcji	„Burza”	na	Lubelszczyźnie		

w	 kościele	
pw.	 Niepo-
k a l a n e g o	
P o c z ę c i a	
NMP	 przy		
al.	Racławic-
kich.	

W a r t o	
przypomnieć,	
że	Powstanie	
W a r s z a w -
skie	 było	
na jw iększą	
operacją	woj-
skową	 Pol-

skiego	 Państwa	 Podziemnego.	
Przez	 63	 dni	 powstańcy	 odpie-
rali	zażarte	ataki	sił	niemieckich.	
Ostatecznie,	w	wyniku	walk,	zgi-
nęło	 około	 16	 tys.	 powstańców		
i	od	150	do	200	tys.	ludności	cy-
wilnej.

Obchody	
75.	 roczni-
cy	 wybuchu		
II	wojny	świa-
towej	 –	 1	
września	 br.	
–	 rozpoczę-
to	 od	 mszy	
św.	 w	 inten-
cji	 obrońców	
O j c z y z n y		
i	 ofiar	 wojny	
w	 kościele	
g a r n i z ono -
wym	przy	al.	Racławickich.	Po-
tem	 przedstawiciele	 różnych	
środowisk	 składali	 kwiaty	 na	
płycie	 pomnika	 Nieznanego	
Żołnierza.	

W	 czasie	 działań	 wojennych	
we	wrześniu	i	październiku	1939	
roku,	pomimo	ogromnej	dyspro-
porcji	 sił,	 polskie	 wojsko	 zada-
ło	 pokaźne	 straty	 jednostkom	
Wehrmachtu	 i	Armii	Czerwonej.	
Lubelszczyzna	 była	 obszarem,	
który	 doświadczył	 obustronnej	
agresji	 niemiecko-sowieckiej.	
Walki	 z	 wojskami	 niemieckimi	
pod	 Tomaszowem	 Lubelskim	
toczyły	 armie	 gen.	 Tadeusza	
Piskora,	gen.	Stefana	Dąb-Bier-
nackiego	i	gen.	Emila	Krukowicz-
Przedrzymirskiego.	Najeźdźcom	
skutecznie	 przeciwstawiała	 się	
także	Samodzielna	Grupa	Ope-
racyjna	„Polesie”	gen.	Francisz-
ka	Kleeberga.	Bitwa	z	Sowietami	
pod	Wytycznem	–	1	pażdzierni-
ka	 1939	 r.	 –	 zakończyła	 szlak	
bojowy	Grupy	KOP	gen.	Wilhel-
ma	Orlika-Rückemanna.

Po	 zakończeniu	 regularnych	
działań	 wojennych,	 Rzeczpo-
spolita	 nie	 podała	 się	 nowej	
rzeczywistości.	 We	 Francji	 zo-
stał	utworzony	rząd	emigracyjny	
gen.	 Władysława	 Sikorskiego,		
a	na	terenie	okupacji	niemieckiej	
i	 sowieckiej	 patriotyczne	 ugru-

W miesiącach wakacyjnych odbywały się w Lublinie uroczystości patriotyczne, na któ-
rych nie zabrakło przedstawicieli Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.

pomnikiem	Józefa	Piłsudskiego.	
Zapalono	 także	znicze	przy	po-
mniku	Legionistów	i	na	mogiłach	
poległych	 żołnierzy	 na	 cmenta-
rzu	przy	ul.	Lipowej.	

Należy	 zaznaczyć,	 że	 pod-
czas	 tej	 wojny,	 w	 armiach	 za-
borczych,	 zginęło	 ok.	 400	 tys.	
Polaków.	 Ofiarność	 polskich	
żołnierzy	 oraz	 wytrwała	 dzia-
łalność	 Komitetu	 Narodowego	
Polskiego	 przyczyniły	 się	 do	
przywrócenia	 Polski	 na	 mapę	
Europy,	 po	 podpisaniu	 Trak-
tatu	 Wersalskiego,	 29	 czerw-
ca	 1919	 roku,	 przez	 Romana	
Dmowskiego	 i	 Ignacego	Pade-
rewskiego.

Kolejne	uroczystości,	również	
na	Placu	Litewskim,	rozpoczęto	
o	 „godzinie	 W”,	 1	 sierpnia	 br.		
w	 70.	 rocznicę	 Wybuchu	 Po-
wstania	 Warszawskiego	 oraz	
upamiętnienia	Akcji	 „Burza”	 na	
Lubelszczyźnie.	 Delegacja	 Za-
rządu	 Regionu	 złożyła	 kwiaty	

powania	 polityczno-wojskowe	
niezwłocznie	 przystąpiły	 do	 or-
ganizowania	 struktur	 konspira-
cyjnych.

Marcin Paluch
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Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

w sprawie zamrożenia płac w oświacie

Rada	Krajowej	Sekcji	Oświaty	i	Wychowania	NSZZ	„Solidarność”	stanowczo	protestuje	przeciwko	za-
mrożeniu	płac	w	oświacie	na	okres	kilku	kolejnych	lat.	

Od	2012	roku	wynagrodzenia	nauczycieli	pozostają	na	niezmienionym	poziomie.	W	tym	samym	czasie,	
na	skutek	zmian	w	prawie	oświatowym,	znacznie	zwiększono	zakres	zadań	i	obowiązków,	a	tym	samym	
odpowiedzialności	nauczycieli.	Jednocześnie	ustawowo	zobowiązano	naszą	grupę	zawodową	do	nieod-
płatnego	świadczenia	pracy	w	wymiarze	1	lub	2	godzin	tygodniowo	(tzw.	godziny	karciane).

Przypominamy,	że	minimalne	stawki	wynagrodzenia	zasadniczego,	ustalane	na	szczeblu	ministerstwa,	
są	głównym	składnikiem	średniego	wynagrodzenia	nauczycieli.	Stanowią	one	przeciętnie	proporcję	wy-
noszącą	niespełna	2/3	w	ogólnej	strukturze	wynagrodzenia	pracowników	pedagogicznych.	Kolejny	 rok		
z	rzędu	równoważenie	finansów	publicznych	odbywa	się	kosztem	pracowników	oświaty.	

W	związku	z	powyższym	Krajowa	Sekcja	Oświaty	i	Wychowania	NSZZ	„Solidarność”	stanowczo	żąda,	
aby	w	pracach	nad	budżetem	państwa	na	2015	rok	zabezpieczyć	środki	w	wysokości	9%	na	podwyżkę	
wynagrodzeń	nauczycieli,	która	obowiązywać	będzie	od	1	stycznia	2015	roku.	Byłoby	to	także	spełnieniem	
obietnicy	danej	kilka	lat	temu	przez	Premiera	RP.

W	przypadku	braku	pozytywnej	reakcji	ze	strony	rządu	Krajowa	Sekcja	Oświaty	i	Wychowania	NSZZ	
„Solidarność”	podejmie	przewidziane	prawem	działania	protestacyjne,	włącznie	z	wykorzystaniem	ustawy	
o	rozwiązywaniu	sporów	zbiorowych.

Ryszard Proksa, Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

W	 poniedziałek,	 25	 sierpnia	
br.,	 w	 siedzibie	 Zarządu	 Regio-
nu	Środkowowschodniego	NSZZ	
„Solidarność”	odbyło	się	zebranie	
Rady	Regionalnej	Sekcji	
Oświaty	 i	 Wychowania.	
Uczestników	 spotkania	
powitała	przewodnicząca	
Sekcji	Teresa	Misiuk,	któ-
ra	omówiła	bieżącą	dzia-
łalność	 struktur	 oświato-
wych	 „Solidarności”	 na	
poziomie	 krajowym	 i	 re-
gionalnym.	

Zebrani	 pozytywnie	
przyjęli	 działania	 Kra-
jowej	 Sekcji	 Oświaty		
i	 Wychowania	 w	 kwestii	
dalszej	obrony	Karty	na-
uczyciela	i	przeciwdziała-
nia	szkodliwym	zmianom	w	usta-
wie	o	systemie	oświaty.	

Związkowcy	wyrazili	swój	sta-
nowczy	protest	przeciwko	zamro-
żeniu	 płac	 w	 oświacie	 na	 okres	
kilku	kolejnych	lat.	Domagają	się	

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

Zebranie Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

oni	 9%	 podwyżki	 wynagrodzeń	
od	1	stycznia	2015	roku.	

Pozytywnie	 odpowiedziano	
na	 apel	 Komisji	 Krajowej	 ws.	 fi-
nansowego	wsparcia	zakupu	re-
likwiarza	na	relikwie	bł.	ks.	Jerze-

go	Popiełuszki.
P r z ewod n i c z ą c a	

Sekcji	 poinformowała	
o	 rozstrzygnięciu	 woje-
wódzkiego	 etapu	 ogól-
nopolskiego	 konkursu	
o	 bł.	 ks.	 Jerzym	Popie-
łuszce.	Najlepsze	prace	
zostaną	 przesłane	 do	
biura	 KSOiW	 w	 Gdań-
sku.	

Na	 zakończenie	 po-
ruszono	kwestię	uczest-
nictwa	związkowców	na	
uroczystościach	 NSZZ	
„Solidarność”.

Marcin Paluch
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Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”

Monika Smolak:	 Czy	 mogłaby	 Pani	 dyrektor	
przypomnieć,	w	jaki	sposób	rodzice	mogą	się	czyn-
nie	angażować	w	życie	szkoły	 i	 jakie	uprawnienia	
do	tego	posiadają?

Ludmiła Romaneczko:	Rodzice	w	życie	szkoły	
mogą	 włączyć	 się	 na	 różnych	 płaszczyznach.	 Do	
ich	 uprawnień	 należy	 uchwalanie	 programu	 wy-
chowawczego	 szkoły	 i	 programu	 profilaktycznego,	
co	 pozwala	 im	 decydować,	 jakie	 system	 wartości	
przyjmie	 szkoła	 i	 będzie	 przekazywać	 dzieciom.	
Mają	 prawo	 składania	 wniosków	 do	 dyrektora	 czy	
do	 wychowawców	 dotyczących	 wszelkich	 aspek-
tów	 funkcjonowania	 i	 organizacji	 pracy	 szkoły,	 np.	
w	 sprawie	wycieczek,	 imprez	 szkolnych,	 zajęć	do-
datkowych.	Najważniejszym	dokumentem	w	szkole	
jest	jej	statut,	w	którym,	na	wniosek	rodziców,	mogą	
zostać	wprowadzone	zmiany,	np.	w	systemie	kar	czy	
nagród	dla	uczniów,	używania	telefonów	czy	innych	
kwestii	ważnych	z	punktu	widzenia	rodzica.	Mogą	to	
czynić	za	pośrednictwem	swoich	przedstawicieli,	 tj.	
rady	rodziców,	ale	także	sami.	Inną	płaszczyzną	jest	
udział	w	uroczystościach	szkolnych,	pomoc	przy	ich	
organizacji,	 przy	wycieczkach,	 akcjach	 charytatyw-
nych.	Myślę,	 że	 każda	 forma	aktywności	 rodziców	
przyniesie	pozytywny	efekt	 i	wpłynie	 korzystnie	na	
poprawę	warunków	i	atmosfery	w	szkole.

M.S.:	 Czy	 rodzice	 chętnie	 korzystają	 z	 tych	
uprawnień?	Jeśli	nie,	to	dlaczego?

L.R.:	Trudno	udzielić	jednoznacznej	odpowiedzi.	
Część	 rodziców	angażuje	się	w	życie	szkoły	 i	ko-
rzysta	ze	swoich	praw.	Część	przejawia	mniejszą	
aktywność.	Czasem	to	wynika	z	nadmiaru	obowiąz-
ków	 i	 braku	 czasu,	 dziś	 przecież	 rodzice	 pracują	
często	o	wiele	dłużej	niż	kiedyś.	Czasami	to	skutek	
przekonania,	że	wniosek	o	poprawę	warunków	zo-
stanie	uznany	za	krytykę	pracy	szkoły,	więc	 lepiej	
się	nie	wychylać...	

M.S.:	Co	dobrego	może	przynieść	angażowanie	
się	 rodziców	w	życie	szkoły?	Dlaczego	 jest	 to	 tak	
istotne?

L.R.:	 Z	 moich	 doświadczeń	 wynika,	 że	 rodzi-
ce	 teraz	 zgłaszają	więcej	 uwag	 i	 pomysłów,	mają	

poczucie,	 iż	 szkoła	 to	 wspólna	 odpowiedzialność	
rodziców	 i	 nauczycieli.	Uważam	 to	 za	 bardzo	 ko-
rzystną	zmianę.	Punkt	widzenia	rodziców		pozwala	
niekiedy	spojrzeć	na	problemy	szkoły	 inaczej,	do-
strzec	 nowe	 rozwiązania.	 Zaangażowanie	 rodzi-
ców	w	życie	szkoły	może	przynieść	naprawdę	wie-
le	 dobrego,	 zarówno	w	 sferze	 organizacyjnej,	 jak		
i	dydaktycznej.	W	ubiegłym	roku	szkolnym	rodzice	
naszej	szkoły	opowiadali	przedszkolakom	o	swojej	
pracy,	 dzięki	 czemu	dzieci	mogły	 poznać	 specyfi-
kę	różnych	zawodów.	W	ramach	akcji	„Cała	Polska	
czyta	dzieciom”	codziennie	jeden	rodzic	czytał	ma-
luchom	 głośno	 baśnie.	 Było	 to	 zaskakujące,	 lecz	
bardzo	przyjemne	doświadczenie	i	dla	dzieci,	i	dla	
rodziców.	

Największym	 pozytywem	 aktywności	 rodziców	
w	szkole,	w	moim	przekonaniu,	jest	to,	że	wspólne	
działania	 i	 rozmowy	budują	zaufanie,	zrozumienie		
i	przyjazną	atmosferę.	To	zaś	na	pewno	wpłynie	ko-
rzystnie	na	dzieci,	a	ich	dobro	jest	przecież	wspól-
nym	celem	rodziców	i	szkoły.

M.S.:	Nowy	rok	szkolny	 to	również	duży	wyda-
tek	w	budżecie	domowym	polskich	rodzin.	Na	jakie	
konkretne	wsparcie	w	tej	kwestii	mogą	liczyć	rodzi-
ce	ze	strony	państwa?	Czy	funkcjonują	jakieś	spe-
cjalne	programy	pomocowe?	

L.R.:	 Pomoc	państwa	 z	 pewnością	 nie	 jest	wy-
starczająca,	ale	rodzice	w	trudnej	sytuacji	material-
nej	na	początku	roku	mogą	skorzystać	z	programu	
„Wyprawka	szkolna”,	dwa	razy	do	roku	mogą	ubie-
gać	się	w	gminie	o	 stypendium	szkolne,	 które	 jest	
przeznaczone	 na	 zakup	 przyborów,	 zeszytów	 czy	
ubrań	 potrzebnych	 dziecku	 w	 trakcie	 nauki.	 For-
mą	pomocy	jest	także	dofinansowanie	do	posiłków		
w	szkole,	udzielane	przez	ośrodki	pomocy	społecz-
nej.	Dyrektorzy	szkół	również	mają	możliwość	udzie-
lenia	pomocy	rodzinom,	które	formalnie	nie	spełniają	
kryterium	 dochodowego.	 Najnowszym	 pomysłem	
rządu	 są	 darmowe	 podręczniki	 dla	 pierwszoklasi-
stów,	pomoc	ta	w	kolejnych	latach	obejmie	wszyst-
kich	uczniów	szkół	podstawowych	i	gimnazjów.

Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. 

O roli rodziców w szkole
Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Oczywiście jest to informacja najistotniejsza dla dzieci i mło-

dzieży, bo to oni przez kolejne 10 miesięcy będą zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Warto 
jednak przy tej okazji przypomnieć również o roli rodziców w szkolnym procesie wychowawczo-
edukacyjnym. O rozmowę na ten temat poprosiliśmy Panią Ludmiłę Romaneczko – dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej, aktywną działaczkę Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ ,,Solidarności”.
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Akcja	 jest	 kontynuacją	 ubie-
głorocznej	 inicjatywy	 Regionu	
Środkowowschodniego	 NSZZ	
„Solidarność”.	 „Kwadrans	 z	 pol-

Czwartki z polską literaturą 
klasyczną

Przewodniczący lubelskiej „Solidarności” Marian 
Król, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Prze-
wodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk rozpo-
częli oficjalnie „Czwartki z polską literaturą klasycz-
ną”. Panowie odczytali fragmenty utworów J. Słowac-
kiego i A. Mickiewicza. W lekturze wspierali ich ponad-
to Krzysztof Choina, sekretarz ZR oraz Mariusz Banach, 
przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady 
Miasta Lublin.

teraturę	klasyczną,	która	decyzją	
MEN	 jest	sukcesywnie	usuwana	
z	kanonu	lektur	szkolnych.

Zmiany	w	podstawie	programo-
wej	 powodują,	 że	 na	
poziomie	 gimnazjum	
uczeń	 nie	 będzie	 znał	
np.	 „Pana	 Tadeusza”	
A.	Mickiewicza.	Epope-
ja	narodowa	omawiana	
jest	 dopiero	 na	 pozio-
mie	kształcenia	ponad-
gimnazjalnego,	ale	jest	
to	 poziom	 kształcenia	

już	 nieobowiązkowy.	
Skutkiem	tego	część	
społeczeństwa,	 być	
może	 w	 niedługim	
czasie,	 nie	 będzie		
w	ogóle	znała	tekstu	
narodowego	 wiesz-
cza.	 Podobny	 los	
spotkał	 wiele	 innych	
utworów,	które	od	lat	
stanowiły	 podstawę	
w	kształceniu	postaw	

patriotycznych	 oraz	 pokazywały	
piękno	i	różnorodność	polskiej	kul-
tury	i	sztuki.

W	 tym	 roku	 literatura	 na	 lu-
belskim	 deptaku	 będzie	 obecna		
w	każdy	czwartek,	aż	do	11	grud-
nia	br.	Każdy,	kto	tylko	ma	ochotę	
podzielić	się	ulubionym	fragmen-
tem	książki,	wiersza	czy	drama-
tu	 może	 to	 zrobić.	 Wystarczy	

przyjść	 w	 czwar-
tek	na	godz.	12:00	
pod	Ratusz	w	Lu-
blinie	 lub	 zgłosić	
się	w	siedzibie	ZR	
przy	 ul.	 Królew-
skiej	 3,	 pok.	 21	
(tel.	81	532	08	11	
wew.	42).

Serdecznie	 za-
praszamy!

A.K.

ską	 literaturą	klasyczną”	miał	na	
celu	zwrócenie	uwagi	na	kwestie	
wychowania	 w	 duchu	 patrioty-
zmu	 oraz	 szacunku	 dla	 tożsa-
mości	 i	 kultury	 narodowej.	 Nie	
można	tego	osiągnąć	bez	znajo-
mości	 literatury	 i	 historii.	W	 tym	
konkretnym	przypadku	organiza-
torzy	zwrócili	uwagę	na	polską	li-
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W lipcu  
i sierpniu odby-
ły się spotkania 
Prezydium Za-
rządu Regionu 
z władzami or-
ganizacji związ-
kowych NSZZ 
„Solidarność” 
w Dęblinie, Pu-
ławach, Kraśni-
ku, Lubartowie, 
P o n i a t o w e j , 
To m a s z o w i e 
Lubelskim, Hru-
bieszowie, Zamościu, Biłgoraju, Lublinie i Radzyniu Pod-
laskim. Poruszano na nich problematykę przyszłości i roz-
woju związku, wyborów samorządowych w 2014 roku oraz 
przypadającej w przyszłym roku 35. rocznicy Lubelskiego 
Lipca 1980. 

Przewodniczący Marian Król wskazał, że obec-
na atmosfera wokół NSZZ „Solidarność” znacząco się 
zmieniła, w porównaniu do lat ubiegłych. Według badań 
OBOP 42% polskiego społeczeństwa wypowiada się po-
zytywnie o pracy związku. Podkreślił również, że tylko 
wspólne działania wszystkich związkowców przyniosą 
efekty w postaci zwiększenia liczby członków, coraz lep-
szego organizowania się i skuteczniejszego rozwiązywa-
nia problemów pracowniczych. Na spotkaniach wszyscy 
byli zgodni, że obecne prawo pracy w Polsce jest niedo-
stosowane do potrzeb pracowników. 

Szerokim zainteresowaniem cieszyły się słupy infor-
macyjne „Solidarności”, rozstawione w Lublinie, Świd-
niku, Lubartowie i Tomaszowie Lubelskim. W nieod-
ległej przyszłości będą rozlokowane także w Zamościu  
i Biłgoraju.

Ożywiona dyskusja puławskich i zamojskich związ-
kowców rozgorzała wokół problematyki wyborczej. 
Przedstawiano argumenty zarówno za samodzielnym 
tworzeniem komitetów wyborczych, jak i za budowa-
niem koalicji z ugrupowaniami bliskimi programowo  
z NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący ZR poinformował o planach pere-
grynacji relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w naszym 
Regionie, która rozpocznie się od parafii pw. Matki Bo-
skiej Królowej Polski w Lublinie.

Przypomniano również o obowiązku dostarczania 
do ZR ankiet informacyjnych organizacji związkowych  
w terminie do 31 stycznia i do 31 lipca każdego roku oraz 
o przesyłaniu kopii informacji o liczbie związkowców, 
dostarczanych co kwartał do pracodawcy.

Marcin Paluch

Spotkania z władzami regionalnych organizacji
związkowych 
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Tradycyjnie w trzeci weekend września wyruszy do 
Częstochowy Pielgrzymka Ludzi Pracy, w której zawsze 
licznie biorą udział członkowie NSZZ ,,Solidarność”. 
W tym roku jej uczestnicy będą pielgrzymować pod ha-
słem: ,,Solidarni mocni wiarą w Syna Bożego”.

Pracownicze pielgrzymki na Jasną Górę zainicjował 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Pierwsza z nich została zor-
ganizowana dla robotników z Huty Warszawa w 1983 r. 
W kolejnych latach do Częstochowy pielgrzymowali już 
pracownicy z całej Polski, a idea ks. Popiełuszki przero-
dziła się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi 
Pracy.

Na tegoroczną, 32. już pielgrzymkę, zaprasza ks. bp. 
Kazimierz Ryczan – Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy: 
,,Zapraszam do Częstochowy wszystkich ludzi pracy, 
wierzących i dystansujących się od przekonań religij-
nych. Przyniesiemy prośbę o chleb powszedni i błaganie, 
by chlebem powszednim stał się dialog między rodakami 
a nie przekrzykiwanie osób walczących o kość władzy”.

Program pielgrzymki:
SOBOTA, 20 września

• godz. 19.00 – Msza św. na szczycie Jasnej Góry, 
przewodniczy J.E. Ks. Biskup Henryk Ciereszko 
– Biskup Pomocniczy Archidiecezji Białostockiej, 
oprawa liturgiczna – Region Podlaski NSZZ ,,S”

• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu, prowadzenie J.E. Ks. Biskup Kazi-
mierz Ryczan – Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy

• godz. 21.45 – Droga krzyżowa na Wałach, prowa-
dzenie ks. kanonik Ryszard Puciłowski, kapelan Re-
gionu Podlaskiego NSZZ ,,S”

NIEDZIELA, 21 września
• godz. 00.00 – Msza św. koncelebrowana w Bazyli-

ce, przewodniczy Ks. prałat Jan Iłczyk, oprawa litur-
giczna – Region Podlaski NSZZ ,,S”

• godz. 1.00-4.30 – czuwanie modlitewne w Kaplicy 
Cudownego Obrazu, prowadzenie - Region Podlaski 
NSZZ ,,S”

• godz. 9.00 – Modlitwa różańcowa ze szczytu Jasnej 
Góry, prowadzenie Ks. Andrzej Rogoziński – Dusz-
pasterz Ludzi Pracy Archidiecezji Białostockiej

• godz. 10.00 – Koncert chóru ,,Boże echo”
• godz. 10.40 – Wystąpienie Piotra Dudy, Przewodni-

czącego Komisji Krajowej NSZZ ,,S”
• godz. 10.50 – Powitanie pielgrzymów – Ks. prałat 

Jan Iłczyk
• godz. 11.00 Uroczysta Msza św. na szczycie Jasnej 

Góry, przewodniczy i homilię wygłosi J.E. Ks. Arcy-
biskup Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki

W trakcie obchodów 34 rocznicy Lubelskiego Lip-
ca 1980 oraz w przededniu rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność” – wydarzeń, które zapoczątkowały 
wielki ruch niepodległościowy i rozpoczęły obalenie 
komunizmu w Europie, Zarząd Regionu Środkowow-
schodniego NSZZ ,,Solidarność” wspólnie z Fundacją 
Solidarności Rodzin oraz Stowarzyszeniem Rozwoju 
Lubelszczyzny „Solidarność i Praca”, a także Stowa-
rzyszeniem „Wspólne Korzenie” apelują do wszyst-
kich ludzi dobrej woli o udział i włączenie się  w po-
moc dla naszych sąsiadów. Bądźmy solidarni z ludno-
ścią cywilną Ukrainy, która cierpi z powodu najazdu  
i ataków rosyjskich agresorów, ale też dzielnie stawia 
opór. W każdym konflikcie zbrojnym najbardziej cier-
pią mieszkańcy obszarów objętych działaniami wojen-
nymi. Na wschodzie Ukrainy, w wyniku agresji Rosji 
i działań Władimira Putina wymierzonych przeciwko 
suwerennemu Państwu, od kwietnia 2014 r. zginęło 
ponad 1500 osób, a ok. 4400 zostało rannych. Nasi-
lające się walki, bandytyzm, bestialstwo i gwałty sta-
le pogarszają sytuację bytową tamtejszej ludności, co  
w konsekwencji może doprowadzić do katastrofy hu-
manitarnej.

Chcemy włączyć się w prowadzone już działania 
i pomóc naszym „braciom” zza wschodniej granicy, 
którzy walczą „za Swoją”, ale i „Naszą” Wolność. 

Traktujemy to jako zobowiązania wobec słów wy-
powiedzianych przez Jana Pawła II, w homilii wygło-
szonej w Sopocie 5 VI 1999 r.:

„Solidarność” otworzyła bramy wolności w kra-
jach zniewolonych systemem totalitarnym, zburzyła 
Mur Berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Euro-
py, rozdzielonej od czasów II wojny światowej na dwa 
bloki. Nie wolno nam nigdy tego zatrzeć w pamięci.

Pomoc polegałaby głównie na zbiórce artykułów 
pierwszej potrzeby, dlatego zwracamy się z prośbą  
o przynoszenie: 

• żywności trwałej, np. kaszy, makaronów, ryżu, 
mąki, cukru, herbaty, kawy, kakao, konserw, 
itp.

• środków czystości 
• koców, śpiworów, 
• materiałów opatrunkowych i środków leczni-

czych pierwszej pomocy 
Dary można składać w siedzibie Zarządu Regio-

nu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”,  
ul. Królewska 3, pokój 05 (niski parter) w godzinach 
10.00-16.00, od poniedziałku do piątku.

Można również dokonywać wpłat na konto: Za-
rząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „So-
lidarność” nr 06 1020 3150 0000 3702 0003 2227  
z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”.

Solidarni z Ukrainą – 
apel o pomoc!
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Wyrazy żalu i współczucia 
Andrzejowi Budzyńskiemu, 

przewodniczącemu Organizacji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w JOBON Sp. z o.o. w Zwierzyńcu, 

z powodu śmierci 
OJCA 
składa 

Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność” w Zamościu

Z  KOMISJI   KRAJOWEJ

W	odpowiedzi	na	skargę	złożoną	na	rząd	polski	przez	
„Solidarność”	(...)	odbyły	się	spotkania	partnerów	społecz-
nych	 z	 ekspertami	Międzynarodowej	Organizacji	 Pracy.	
(...)	Efektem	spotkań	są	 liczne	wnioski	wykazujące	nie-
prawidłowości	polskiego	prawa	związkowego	i	praktyki.	

–	Wolności związkowe są w Polsce ograniczane, co 
szczególnie widać na przykładzie osób świadczących 
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i osób sa-
mozatrudnionych. Wiele do życzenia pozostawia prawo 
do strajku pracowników służby publicznej	 –	 tłumaczy	
Ewa	Podgórska-Rakiel	z	Zespołu	Prawnego	KK.	–	Spra-
wozdanie potwierdza to, co NSZZ „Solidarność” wska-
zywał w skardze do Komitetu Wolności Związkowej,   
a także we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

W	 sprawozdaniu	 MOP,	 przygotowanym	 po	 wizycie	
w	Polsce	zaznaczono,	że	„zalecenia	nie	stanowią	jedy-
nie	refleksji	naukowej	oderwanej	od	rzeczywistości,	lecz	
wynikają	z	trójstronnego	konsensusu	na	poziomie	mię-
dzynarodowym	 odnośnie	 tego,	 czego	 oczekuje	 się	 od	
systemu	stosunków	pracy,	który	w	pełni	 szanuje	zasa-
dy	swobodnego	zrzeszania	się,	jednocześnie	mając	na	
uwadze	obawy	rządów,	firm	i	pracowników”.

W	kwestii	podnoszonej	przez	„Solidarność”	–	prawa	
do	organizowania	się	dla	wszystkich	osób	pracujących	
bez	wyjątków,	MOP	podkreśla,	że	każdy	pracujący	po-
winien	mieć	prawo	tworzenia	i	przystępowania	do	związ-
ków	zawodowych.	W	szczególności	chodzi	o	osoby	pra-
cujące	na	podstawie	umów	innych	niż	tradycyjne	umowy	
o	pracę.	Słuszne	byłoby	udzielenie,	w	ustawie	o	związ-
kach	zawodowych,	szerokiego	prawa	do	zrzeszania	się	
wszystkim	osobom	pracującym.		

W	raporcie	zaznaczono,	że	w	przepisach	musi	się	zna-
leźć	zapis	o	prawie	do	wchodzenia	w	spory	zbiorowe	przez	
wszystkie	 związki	 zawodowe,	 kierowane	 nie	 tylko	 wobec	
pracodawcy,	ale	także	przeciwko	podmiotowi	odpowiedzial-
nemu	(responsible	authority).	Takie	zalecenie	wskazuje	na	
konieczność	rozszerzenia	strony	sporu	zbiorowego	również	
na	rząd,	samorząd	i	każdy	inny	podmiot	przyznający	upraw-
nienia	określonej	zainteresowanej	grupie	zawodowej.		

Konsekwencją	przyznania	prawa	do	zrzeszania	jest	też	
ochrona	 przed	 dyskryminacją	 działaczy	 związkowych.	
Nie	można	zakładać	obowiązku	kontynuacji	 lub	 rozsze-
rzenia	cywilnoprawnych	umów	tymczasowych	z	powodu	
pełnienia	funkcji	w	związku	zawodowym.	Niemniej	jednak	
ochrona	przed	dyskryminacją	związkową	odbiera	praco-
dawcy	możliwość	przerwania,	 rozwiązania	 lub	niepodpi-
sania	umowy	z	powodu	sprawowania	przez	takie	osoby	
funkcji	bądź	działalność	w	związku	zawodowym.		

Misja	potwierdziła,	że	prawo	do	strajku	w	sektorze	pu-
blicznym	powinno	ograniczać	się	wyłącznie	do	funkcjo-

nariuszy	państwowych,	sprawujących	władzę	w	imieniu	
państwa	

W	raporcie	znalazła	się	również	informacja	dotycząca	
braku	obowiązku	przedkładania	pracodawcy	listy	z	nazwi-
skami	członków	związków	zawodowych.	Jednoznacznie	
stwierdzono,	 że	 ujawnianie	 listy	 imiennej	 związkowców	
narusza	zarówno	zasady	swobody	zrzeszania,	jak	i	ochro-
nę	danych	osobowych.	Przedłożenie	takich	list	umożliwi-
łoby	 pracodawcom	 nieprzedłużanie	 umów	 z	 członkami	
związków,	tym	samym	zagrażając	ich	istnieniu.	Zdaniem	
Misji,	Państwowa	Inspekcja	Pracy	jest	cieszącym	się	za-
ufaniem	stron	organem	zewnętrznym,	który	może	doko-
nywać	weryfikacji	liczebności	związku	zawodowego.		

Związki	 zawodowe	podniosły	 kwestię	 prawa	działa-
czy	związków	zawodowych	do	wstępu	na	teren	zakładu,	
w	którym	nie	mają	swoich	członków.	W	raporcie	znalazło	
się	stwierdzenie,	że	warunkiem	dostępu	 jest	obecność	
przynajmniej	 jednego	 członka	 związku	 zawodowego	
u	 tego	 pracodawcy.	W	 przypadku	 obecności	 członków	
związku	zawodowego	w	przedsiębiorstwie,	powinno	ist-
nieć	prawo	uzyskania	dostępu	do	obiektów.

–	Polska jest członkiem MOP i ma obowiązek prze-
strzegać jej standardów. Uwagi Misji na pewno są kolej-
nym krokiem, który przybliża do likwidacji barier praw-
nych w zakresie zrzeszania się w związki zawodowe. 
Oczekujemy, że po tej Misji MOP nowelizacja prawa 
związkowego zostanie przygotowana bez zbędnej zwłoki 
–		dodaje	Podgórska-Rakiel.	

W	skład	Misji	MOP	wchodziły	Karen	Curtis,	szefowa	
Wydziału	 ds.	 Wolności	 Zrzeszania	 w	 Departamencie	
Międzynarodowych	 Standardów	 Pracy	 oraz	 Christine	
Bader,	radca	prawny.	NSZZ	„Solidarność”	reprezentowa-
na	była	przez	Henryka	Nakoniecznego,	członka	prezy-
dium	KK,	Katarzynę	Zimmer-Drabczyk,	kierownika	Biura	
Eksperckiego	 oraz	 ekspertów	 Ewę	 Podgórską-Rakiel		
i	Marcina	Zielenieckiego.

źródło: www.solidarnosc.org.pl

Wolności związkowe są w Polsce ograniczane. Jest raport MOP.


