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Rozpoczyna się kolejna odsłona kampanii NSZZ „Solidarność” STOP 
umowom śmieciowym. Jej symbolem jest Syzyf. „Solidarność” w maju 
wręczyła premierowi Tuskowi projekt ustawy, który przewiduje objęcie obo-
wiązkiem ubezpieczeń emerytalnych i rentowych m.in. osób świadczących 
pracę na podstawie umowy o dzieło.

Zdaniem przedstawicieli Związku każda forma świadczenia pracy powin-
na być oskładkowana. Natomiast tylko 52 proc. osób objętych podatkiem 
dochodowym płaci składki na ubezpieczenie społeczne. Kampania „STOP 
umowom śmieciowym” skierowana jest do młodych ludzi, których najczę-
ściej dotyczy niestabilne zatrudnienie.

Umowy śmieciowe to umowy narzucane pracownikowi w celu ominięcia 
prawa pracy. To przede wszystkim umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz 
fałszywe samozatrudnienie, które również pozwalają pracodawcy omijać ko-
deks pracy.

STOP umowom śmieciowym!

Pracodawca zmuszając do takiej umowy w istocie wyzyskuje pracowni-
ka i pokazuje mu, że traktuje go jak śmiecia. Mówiąc wprost, to „zgodny” 
z prawem wyzysk. Powszechność stosowania umów śmieciowych kosztuje 
nas obywateli wiele miliardów zł rocznie.

Praca na „umowę śmieciową” nie daje żadnej stabilizacji i poczucia bez-
pieczeństwa. Można się pozbyć pracownika w każdej chwili, z dnia na dzień.

Pracując na „śmieciówkach” pracownik jest pozbawiony:
– urlopu wypoczynkowego,
– świadczeń zdrowotnych, w tym zwolnienia chorobowego,
– możliwości obrony przed Sądem Pracy,
– szans na wzięcie kredytu,
– składek na przyszłą emeryturę.
Dlatego nie wolno godzić się na takie traktowanie. Nie daj się wyrzucać 

na śmietnik. 
Większość śmieciówek jest niezgodna z prawem!

źródło: www.solidarnosc.org.pl

11  Listopada
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K A R T K A  Z  K A L E N D A R Z A

Kolejna święta, której postać 
znamy zarówno z legend, jak i au-
tentycznych przekazów – św. Ru-
fina i Euzebiusza, biskupa Cezarei 
Palestyńskiej. Co do jej miejsca 
urodzin wszyscy są zgodni. Przy-
szła na świat w ówczesnej stolicy 
Egiptu – Aleksandrii, w rodzinie 
królewskiej. Jej pozycja umożli-
wiła zdobycie gruntownego wy-
kształcenia – podobno posługiwa-
ła się kilkoma językami. Bogata, 
mądra i piękna dziewczyna miała 
wielu konkurentów do swej ręki, 
ale nie wyszła za mąż, gdyż zło-
żyła śluby czystości. 

Bardzo przejmowała się lo-
sem prześladowanych chrześcijan  
i otwarcie potępiała takie postępo-
wanie. Cesarz – w tym miejscu są 
rozbieżności, ale prawdopodobnie 
chodziło o Maksencjusza – chcąc 
przekonać dziewczynę do złoże-
nia ofiary bogom i wykazać jej 
błędne rozumowanie, zorganizo-
wał dyskusję z najznamienitszymi 
filozofami. Katarzyna, posiadająca 
wybitne zdolności retoryczne, oba-
liła ich pogańskie teorie. Efektem 
tej dysputy było nawrócenie się na 
wiarę chrześcijańską części mędr-
ców. Rozgniewany cesarz skazał ją 

na tortury. Jak można dowiedzieć 
się z przekazów „jej ciało smagano 
żyłami wołowymi, morzono głodem 
i łamano kości”. Jak mówi legen-

Św. Katarzyna Aleksandryjska – patronka kolejarzy
duje się na najwyższej górze półwy-
spu Synaj – dziś Górze Świętej Kata-
rzyny – w klasztorze jej imienia. 

Choć znamy św. Katarzynę głów-
nie jako opiekunkę kolejarzy, jest 
ona również patronką: adwokatów, 
młynarzy, piekarzy i garncarzy, 
mówców, literatów, studentów, 
uniwersytetów, filozofów, młodych 
dziewczyn, a także zmagających się 
z bólem gardła i głowy. I to jeszcze 
nie wszyscy. Istnieje nawet Zakon 
Katarzynek. Wizerunek świętej 
wiele miast umieściło w swoich her-
bach. Z reguły przedstawiana jest w 
koronie, z rozpuszczonymi włosami,  
z książką w dłoni lub gałązką pal-
mową, symbolizującą męczeństwo. 

Św. Katarzynę zalicza się czę-
sto do 14 Świętych Wspomoży-
cieli, czyli świętych wyjednują-
cych szczególne łaski. 

Dzień jej poświęcony przypada 
w religii katolickiej 25 listopada, a 
w religii prawosławnej 24 listopada.
Kiedyś na św. Katarzyny kawale-

rowie wróżyli sobie termin ożenku, 
podobnie jak czynią to dziś panny na 
św. Andrzeja. Były to tzw. katarzynki, 
ale zwyczaj ten na przestrzeni lat za-
nikł.

oprac. Renata Lesicka

da podczas tortur rozpadło się koło 
z ostrzami, nie robiąc Katarzynie 
krzywdy. Niektórzy dopatrywali się 
w tym udziału aniołów. Cesarz był 
nieugięty i ostatecznie skazał dziew-
czynę na ścięcie. Ciało świętej znaj-

Caravaggio

Według świadectwa ewangelii 
Andrzej, rybak pochodzący z Betsa-
idy, był pierwszym uczniem Jezusa. 
To on sam zdecydował się pójść za 
Mistrzem, kiedy usłyszał od Jana 
Chrzciciela, którego był uczniem, 
że Jezus to Baranek Boży. Trudno 
nie odnieść wrażenia, że Andrzej był  
z tych ludzi, którzy stosowali się do 
rady Chrystusa: „szukajcie a znaj-
dziecie”. 

Pozostał też przy swoim Mistrzu 
wtedy, kiedy odeszli inni uczniowie, 
po nauczaniu Jezusa o spożywa-
niu Jego ciała i krwi w synagodze 

w Kafarnaum. Ponadto, to właśnie 
Andrzej informuje Jezusa o tym, 
że wśród rzeszy ludzi przybyłych 
nad jezioro Genezaret, znajduje się 
chłopiec, który ma 5 chlebów jęcz-
miennych i 2 ryby. Taka wiedza 
świadczyć może o zapobiegliwości  
i trosce Andrzeja o to, czym nakar-
mić słuchających Chrystusa. 

Indywidualne losy Andrzeja nie 
są już dokładnie znane. Według 
Euzebiusza z Cezarei Andrzej miał 
apostołować wśród Scytów. Z kolei 
tradycja prawosławna przypisuje 
mu założenie biskupstwa w Bizan-

cjum, dla którego miał ustanowić 
pierwszego biskupa Stachysa, a na-
wet głoszenie Chrystusa na terenach 
późniejszej Rusi. Miał tam ustawić 
krzyż na kijowskich wzgórzach,  
a następnie udać się aż do dzisiejsze-
go Nowogrodu. Z kolei apokryficz-
ne „Dzieje Andrzeja apostoła” oraz 
„Męka Andrzeja” podają, że po Ze-
słaniu Ducha Świętego Andrzej udał 
się do Achai. 

Jedno jest pewne – z łowcy ryb 
Andrzej Apostoł stał się łowcą ludzi 
dla Chrystusa. Jest orędownikiem za-
kochanych, wspomaga w sprawach 

Św. Andrzej – mężny wyznawca Chrystusa
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matrymonialnych i wypraszaniu po-
tomstwa. Jest patronem prawosławia, 
Słowian, archidiecezji warmińskiej, 
Austrii, Bułgarii, Burgundii, Grecji, 
Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji, 
Sycylii, Szkocji, małżeństw, ryba-
ków, rycerzy, rzeźników i żeglarzy. 
Atrybutami tego świętego są: „krzyż 
św. Andrzeja” w kształcie litery X, 
księga, ryba i sieć.

Uroczystość św. Andrzeja Apo-
stoła, obchodzona we wspólnocie 
Kościoła, jest ponownym przypo-
mnieniem, że każdy uczeń Jezusa 
Chrystusa jest posłany, by głosić 
Ewangelię. Do wypełnienia tej misji 
potrzeba męstwa (gr. andreia znaczy 
męstwo), stąd imię Andrzej można 
przetłumaczyć jako mężny. 

Św. Andrzej zmarł 30 listopada 
roku 62, 65 lub 70. W ten dzień Ko-

ściół obchodzi Jego wspomnienie. 
Nieprzypadkowo jest to także mo-

ment rozpoczęcia Adwentu. Przykład 
życia tego świętego jest dla nas dzisiaj 
bardzo potrzebny. On nam przypomi-
na, że adwentowa Ewangelia zaprasza 
nas do prostoty i piękna oczekiwania 
na Tego, który nieustannie przychodzi.

Z kolei w Polsce wspomnienie 
śmierci św. Andrzeja wiąże się ze 
zwyczajem wróżb andrzejkowych. 
Dziewczęta w tym dniu lały na wodę 
roztopiony wosk i zgadywały z figur, 
jakie się uworzyły, która pierwsza bę-
dzie miała wesele. Warto wiedzieć, 
ze akurat ten zwyczaj z osobą świę-
tego Andrzeja związali Grecy, gdzie 
dostrzeżono etymologiczne podo-
bieństwo nazwy aner, andrós – mąż, 
mężczyzna i Andreas – Andrzej. Św. 
Andrzej mógł być więc rozdawcą mę-
żów...

oprac. Agnieszka Kosierb

Jak	czytamy	w	liście	gratulacyj-
nym	 od	 kardynała	Gulbinowicza,	
wyróżnienie	to	zostało	przyznane	
„w	uznaniu	wkładu	w	dobro	wspól-
ne	Dolnego	Śląska”.

Pierścienie	 Tysiąclecia	 kar-
dynał	 Gulbinowicz	 wręcza	
szczególnie	 zasłużonym	 oso-
bom.	 Jest	 to	 srebrna	 replika	
pierścienia	 noszonego	 przez	
samego	 kardynała.	 Jak	 powie-
dział	 nam	 odznaczony	 Adam	
Szczerbatko,	 najbardziej	 wzru-
szającym	dla	niego	momentem,	
była	chwila,	kiedy	kardynał	uca-
łował	 nałożony	 na	 jego	 palec	
pierścień.	 Dziękując	 w	 imieniu	
wszystkich	 wyróżnionych,	 po-
wiedział:	 –	Pragnę wyrazić go-
rące podziękowanie Księdzu 
Kardynałowi za to, że w na-
szych osobach dostrzegł ludzi, 
którzy zasłużyli na zaszczyt 
otrzymania pierścieni tysiącle-
cia, symbolizujących, najpięk-

niej jak to tylko możliwe, obec-
ność kościoła katolickiego na 
ziemiach polskich i jego udziału 
w kształtowaniu polskiego na-
rodu i państwowości Rzeczypo-

Pierścień Tysiąclecia dla Adama Szczerbatki!
Uroczystości rocznicowe, upamiętniające „wrocławską gło-

dówkę kolejarzy”, stały się okazją do wręczenia najbardziej za-
służonym Pierścienia Tysiąclecia Archidiecezji Wrocławskiej. 
Wśród wyróżnionych znalazł się związkowiec z naszego Regio-
nu, pan Adam Szczerbatko.

spolitej. Ład i porządek moralny 
oraz wiara, przy której trwali i za 
którą niejednokrotnie oddawali 
życie nasi dziadowie, stanowią 
kwintesencję tysiącletniego od-
działywania kościoła na wiele 
pokoleń Polaków zamieszkują-
cych ukochaną przez nas zie-
mię, rozciągającą się od Odry 
po Bug i od Bałtyku po Tatry.

Nasza radość jest tym więk-
sza, że otrzymaliśmy pierścienie 
z rąk Kawalera Orderu Orła Bia-
łego, który jest wręczany najwy-
bitniejszym Polakom.

Agnieszka Kosierb
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Od	 kilku	 miesięcy	 do	 zakładowej	 organizacji	
związkowej	NSZZ	 „Solidarność”	w	Regionalnym	
Ośrodku	 Polityki	 Społecznej	 napływały	 skargi	
pracowników,	 dotyczące	 działań	 pracodawcy,	
które	 mogły	 być	 traktowane	 jako	 mobbing.	 Ma-
jąc	na	względzie	 coraz	większą	 liczbę	 skarg	
i	brak	możliwości	 ich	weryfikacji	przez	zwią-
zek	 zawodowy,	 zwróciliśmy	 się	 do	 Okręgo-
wej	 Inspekcji	 Pracy	 o	 przeprowadzenie	 an-
kiety	 antymmobingowej	w	 naszym	
zakładzie.	 Ankietę	 wypełniło	 54	
pracowników.	 W	 tej	 grupie	 36	
osób	wskazało	 na	występowanie		
w	pracy	różnych	„nieakceptowa-
nych	zachowań”,	a	26	osób	jako	
sprawcę	tych	zachowań	wskazało	pra-
codawcę.	Część	pracowników	jako	
sprawcę	wskazało	bezpośrednich	
przełożonych	 (10	 os.)	 lub	 kole-
gów	(7	os.).	Skala	zjawiska	była	
dla	nas	zaskoczeniem.	 	Szczegól-
nie	 w	 odniesieniu	 do	 liczby	 zarzutów	
wyrażanych	wobec	 pracodawcy.	Wyniki	
ankiety	 nie	 przesądzają	 o	 istnieniu	 mob-
bingu,	 jednak	w	znacznym	stopniu	potwierdzają	
wcześniejsze	skargi	pracowników.	

Po	 przeprowadzeniu	 ankiety	 i	 upublicznieniu	
jej	wyników,	miały	miejsce	dwa	spotkania	praco-
dawcy	 z	 pracownikami.	 Spotkania	 nie	 przyniosły	
przełomu	 czy	 ustalenia	 sposobu	 postępowania		
w	przyszłości,	co	zresztą	nie	dziwi	w	świetle	przy-
wołanych	 wyżej	 wyników	 ankiety.	 Celem	 działa-
nia	związku,	na	tym	etapie	sprawym,	było	przede	
wszystkim	 potwierdzenie	 informacji	 przekazywa-
nych	przez	pracowników	oraz	wykazanie,	że	tego	
rodzaju	sytuacji	nie	będziemy	pozostawiać	bez	re-
akcji.	Ważne	jest	także	to,	że	o	problemie	zaczęto	

Związkowcy mówią NIE mobbingowi!
publicznie	 rozmawiać,	 pojawiają	 się	 propozycje	
działań	i	refleksje.	

W	 sytuacji	 mobbingu	 najgorszym	 sposobem	
postępowania	 jest	 	 przemilczanie	 lub	ukrywanie	
problemu.	Sytuacja	nękanego	pracownika	nigdy	

nie	 ulegnie	 samoistnej	 poprawie.	Taka	 oso-
ba	nie	może	zakładać,	że	„jakoś	to	będzie”	

lub	„jak	będę	siedzieć	cicho,	to	może	
przestaną”.	 	 Mobbing	 sam	 nie	
ustanie,	 a	mobbingujący,	 jeśli	
nie	 zostanie	 powstrzymany,	
dobrowolnie	 nie	 zaprzesta-

nie	 swych	 działań.	 Niestety,	
w	 polskich	 realiach	 prawnych,	
sytuacja	 mobbingowanego	 pra-
cownika	 jest	 wyjątkowo	 trudna.	
Wewnątrzzakładowe	 regulacje	
antymobbingowe	 często	 bywają	
fikcją.	Szczególnie	w	przypadkach,	
gdy	mobbingowana	osoba	ma	zło-
żyć	 skargę	 do	 pracodawcy	 lub	
przełożonego,	 który	 jest	 często	
osobą	 mobbingującą.	 Bywa,	 że	

zakładowe	procedury	antymobbingowe	nakazują	
przedstawienie	dowodów	i	wskazanie	świadków.	
Może	to	utrudnić	późniejsze	prowadzenie	sprawy	
przed		sądem	pracy.

Osobnym	problemem	są	przewlekłe	procedury	
sądowe,	które	powodują,	że	na	pierwszą	 rozpra-
wę	 przed	 sądem	 można	 czekać	 nawet	 kilkana-
ście	 miesięcy.	 Związek	 zawodowy	 nie	 powinien	
rezygnować	 z	 wykorzystania	 dostępnych	 narzę-
dzi,	żeby	problem	wyjaśnić	 i	służyć	pracownikom	
wszechstronną	pomocą	i	wsparciem.	Nawet	jeżeli	
konsekwencją	może	być	pogorszenie	relacji	z	pra-
codawcą.

Janusz Iwanicki

Starosta	Lubelski,	Paweł	Pikula,	obiecał	podwyżki	pracownikom	Domu	Pomocy	Społecznej	w	Mat-
czynie.	 Jak	 poinformował	 zastępca	 przewodniczącego	ZR,	Marek	Wątorski,	 obecny	 na	 rozmowach	
związkowców	ze	starostą,	jest	deklaracja	władz	starostwa	powiatu	lubelskiego	o	dodatkowych	pienią-
dzach	dla	DPS-u.

Informację	o	wysokości	przyznanych	podwyżek	pracownicy	otrzymają	w	połowie	listopada.	Spotka-
nie,	do	którego	doszło	25	października,	 jest	efektem	czynnej	akcji	protestacyjnej,	prowadzonej	od	3	
października	przez	Sekcję	Ponadregionalną	DPS-ów	NSZZ	„Solidarność”.	Kolejne	rozmowy	są	zapla-
nowane	w	Świdniku	i	Krasnymstawie.	Mamy	nadzieję,	że	z	podobnym	skutkiem,	jak	w	Lublinie.

Red.

Są efekty protestu DPS-ów!
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Roczne	 urlopy	 macierzyńskie,	 wydłużenie	
okresów	rozliczeniowych	czasu	pracy	do	12	mie-
sięcy	i	program	„Mieszkanie	dla	Młodych”	–	o	tych	
propozycjach	z	drugiego	expose	premiera	Donal-
da	 Tuska	 dyskutowano	 podczas	 obrad	 Komisji	
Trójstronnej	 w	 Warszawie,	 5	 listopada.	 Rząd,	
związki	zawodowe	i	pracodawcy	nie	doszli	do	po-
rozumienia.	

Wydłużenie	 okresów	 rozliczeniowych	 czasu	
pracy	do	12	miesięcy	oznacza,	że	
okresy	 braku	 zamówień	 i	 prze-
stojów	 pracownicy	 danej	 firmy	
odrobią	 w	 czasie	 koniunktury,	
pracując	 nawet	 po	 kilkanaście	
godzin	dziennie	 i	nie	będzie	 im	
przysługiwało	 prawo	 do	 eks-
tra-płatnych	 nadgodzin.	 –	 	Jest 
listopad i pracodawcy przygo-
towują plany zwolnień grupo-
wych. Jeśli nie wprowadzimy 
ruchomego czasu pracy i nie 
wydłużymy okresów rozlicze-
niowych, redukcje zatrudnie-
nia będą większe, bo wielu firm nie 
stać na płacenie postojowego, a w okresach ko-
niunktury – nadgodzin. Wielu pracowników z prze-
mysłu motoryzacyjnego, czy metalurgii, deklaruje, 
że zgodziłoby się na nieregularne godziny pracy  
w zamian za stabilność zatrudnienia	–	mówił	Je-
remi	Mordasewicz	z	Polskiej	Konfederacji	Praco-
dawców	Prywatnych	Lewiatan.

Henryk	 Nakonieczny,	 członek	 Prezydium	Ko-
misji	Krajowej,	ripostował:	–	Stawiacie jako rzecz, 
która ma „zbawić ludzkość”, wydłużenie okresów 
rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy.  
A równocześnie przyznajecie, że w okresie obo-
wiązywania pakietu antykryzysowego skorzystało 
z tego rozwiązania jedynie ok. 1 tys. przedsiębior-
ców, zatrudniających ok. 2 proc. pracowników. To 
rozwiązanie nie zbawi więc ani ludzkości, ani Pol-
ski. Pan Mordasewicz mówi, że kryzys puka do 
drzwi, a jednocześnie proponuje wprowadzenie 
12-miesięcznych okresów rozliczeniowych nie 
tylko na czas kryzysu, ale na stałe. Mówicie – to 
rozwiązanie na kryzys, a chcecie by obowiązywa-
ło na zawsze. Pamiętajcie, że póki co obowiązu-
je dyrektywa dotycząca czasu pracy, która może 
stanowić podstawę do zaskarżenia tego rozwią-
zania.

Janusz	 Łaznowski,	 członek	 Komisji	 Trójstron-
nej	z	ramienia	„S”,	przypomniał:	–	Od pierwszego 

spotkania dotyczącego zmian w kodeksie pracy, 
zgłaszaliśmy problem umów na czas określony. 
Mówiliśmy: tak, możemy rozmawiać o wydłużeniu 
okresów rozliczeniowych czasu pracy, ale pod wa-
runkiem równoczesnych negocjacji dotyczących 
naszych propozycji ograniczenia umów na czas 
określony i kwestii reprezentatywności. Niestety, 
bez odpowiedzi. Pomysł wydłużenia okresów roz-
liczeniowych oznacza kredytowanie pracodaw-

ców przez pracowników.

Dla kogo dłuższe urlopy ma-
cierzyńskie
Nie	 mniejsze	 kontrowersje	

wywołała	 propozycja	 zmian		
w	 udzielaniu	 urlopów	 macie-
rzyńskich.	 Premier	 zapropo-
nował	by	 je	wydłużyć.	Ojciec	
lub	 matka,	 którzy	 chcieliby	
skorzystać	 z	 rocznego	 urlo-
pu	 macierzyńskiego	 lub	 ta-
cierzyńskiego,	mieliby	prawo	
do	 80	 proc.	 wynagrodzenia		

w	tym	okresie.	W	przypadku	decy-
zji	 o	półrocznym	urlopie	–	przysługiwałoby	100	
proc.	 wynagrodzenia.	 Pomysł	 nie	 podoba	 się	
pracodawcom.

Maciej	 Sekunda	 z	 Polskiej	 Konfederacji	 Pra-
codawców	 Prywatnych:	 – Nie jest obojętne dla 
przedsiębiorcy, szczególnie micro-przedsiębior-
cy, czy traci pracownika na pół roku czy na rok. 
Są kraje, w których nie ma urlopów macierzyń-
skich, a wyższe niż w Polsce wskaźniki dzietno-
ści.	Sekunda	nie	podał	 jednak	w	 jakich	krajach.	
Polemizował	 z	 nim	 minister	 pracy	 Władysław	
Kosiniak-Kamysz.	–	Są kraje o dużej dzietności, 
w których nie ma urlopów macierzyńskich, ale 
tam rodzice mogą skorzystać z szeregu innych 
świadczeń.

Piotr	 Szumlewicz	 z	 OPZZ	 zwracał	 uwagę,	 że	
dziś	 już	większość	 osób	w	wieku	 rozrodczym	nie	
ma	stałego	zatrudnienia.	–	Co z pracownikami za-
trudnionymi na umowy śmieciowe? Rząd powinien 
zająć się urlopami wychowawczymi, które w Polsce 
są de facto bezpłatne. 

Także	Henryk	Nakonieczny	podkreślał,	że	coraz	
mniej	 kobiet	 do	 30.	 roku	 życia	 jest	 zatrudnionych	
na	umowę	o	pracę,	czyli	posiada	prawo	do	urlopu	
macierzyńskiego.	 –	 Osoby zatrudnione na czas 
określony będą mogły skorzystać z urlopu macie-
rzyńskiego tylko do dnia zakończenia umowy. Czy 

Z  KOMISJI   KRAJOWEJ

Gorąco w Komisji Trójstronnej
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to więc znacząco poprawi sytuację demograficzną, 
spowoduje, że będzie rodziło się więcej dzieci? W 
mojej ocenie – nie. Polsce potrzebna jest całościo-
wa strategia demograficzna. Stabilizacja zatrudnie-
nia – to podstawowy czynnik skłaniający młodych 
ludzi do powiększania rodziny.

Zbigniew	 Kruszyński,	 członek	 KT	 z	 ramienia	
„S”,	pytał	ministra	pracy:	–	Czy kobiety zatrudnio-
ne na umowy okresowe będą miały prawo rocz-
nego urlopu macierzyńskiego jeśli w pierwszym 
półroczu wygaśnie im umowa okresowa? Czy 
kobiety zatrudnione na umowę o dzieło mają w 
ogóle szansę na urlopy macierzyńskie?

Minister	 Kosiniak-Kamysz	 odpowiedział:	 –	
Prawo do urlopów macierzyńskich będą miały 
osoby odprowadzające składkę na ubezpieczenie 
chorobowe, a więc nie tylko zatrudnieni na eta-
cie. Umowy o dzieło są zwolnione z odprowadza-
nia składek i problemem jest nadużywanie tych 
umów.

Mieszkanie dla młodych? Wybranych
Ostre	polemiki	wywołał	także	program	„Mieszka-

nie	dla	młodych”,	który	zakłada	dofinansowania	do	
kredytów	mieszkaniowych.	 –	To będą mieszkania 
dla młodych, ale tylko wybranych – bogatych i ze 
stałymi umowami. Bo który bank da osobom zatrud-
nionym na śmieciówkach kredyt w wysokości kilku-
set tysięcy złotych, już po odjęciu rządowego dofi-
nansowania? Z czego będą go spłacać? W Polsce 
buduje się o połowę mieszkań mniej niż za Gierka. 
Dlaczego nie proponujecie rozwiązań dotyczących 
mieszkań komunalnych, które z czasem mogłyby 
przechodzić na własność prywatną?	 –	 pytał	 Piotr	
Szumlewicz	z	OPZZ.

Spotkanie	nie	 zakończyło	 się	 żadną	 konkluzją.	
Partnerzy	społeczni	muszą	teraz	czekać	na	rządo-
we	projekty,	w	których	zostaną	sprecyzowane	roz-
wiązania	z	tzw.	drugiego	expose	Donalda	Tuska.

Krzysztof Świątek
źródło: www.solidarnosc.org.pl

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w na-
szym mieście trwały już od 8 listopada, ale kulminacyj-
ne uroczystości zorganizowano oczywiście 11 listopada. 
Rozpoczęła je uroczysta Rada Miasta, a następnie msza 

się w głos przeszłości w sprawie przyszłości – mówiła 
wojewoda.

Zebrani parlamentarzyści, władze samorządowe, 
związkowcy, organizacje kombatanckie i liczne delega-
cje złożyły kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego  
i Nieznanego Żołnierza.

Obecni na uroczystości mieli także okazję zapoznać 
się z historią oręża polskiego poprzez rekwizyty zaprezen-
towane przez grupy rekonstrukcyjne, zajrzeć do wnętrz 
samochodów wojskowych czy podziwiać ułanów na ko-
niach. Chętni próbowali swoich sił w III Grze Niepodle-
głościowej, zorganizowanej przez Lubelski Hufiec Harce-
rzy „Baszta”, ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” re-
prezentowała grupa związkowców z przewodniczącym, 
Marianem Królem, na czele.

Agnieszka Kosierb

Narodowe Święto Niepodległości w Lublinie
W tym roku mija 94. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach niewoli 

nasz kraj wrócił na mapę Europy. Dzień odzyskania niepodległości uroczyście świętowano w Lu-
blinie i na Lubelszczyźnie.

św. w intencji Ojczyzny. Wspólnej modlitwie w Archika-
tedrze Lubelskiej przewodniczył ks. abp Stanisław Bu-
dzik. W homilii podkreślał, jak ważne dla naszego kraju 
jest pojednanie i współpraca. Parafrazując słowa znanej 
pieśni mówił: przed Twe ołtarze zanosim błaganie, oj-
czyźnie jedność racz nam wrócić Panie!

Nie zabrakło także tradycyjnej parady służb mun-
durowych, apelu pamięci i salwy honorowej. Na Placu 
Litewskim do zgromadzonych lublinian zwróciła się 
wojewoda lubelski, Jolanta Szołno-Koguc. – Święto Nie-
podległości sprzyja refleksji nad pojęciem patriotyzmu. 
Uzmysławia cenę wolności, która – jak uczą dzieje na-
szego kraju – nie jest dana raz na zawsze. Każe wsłuchać 
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Zwracamy się do przewodniczących organizacji związkowych o przesłanie danych związkowców  
z Waszych organizacji, w wieku do 35 lat. 

Region dostrzega problemy ludzi młodych związane z brakiem stabilizacji zatrudnienia, stosowaniem przez 
pracodawców niekorzystnych umów oraz brakiem znajomości przez pracowników przepisów prawa pracy.

W związku z tym ZR chce zaprosić imiennie młodych związkowców na cykl szkoleń, które umożliwią zdoby-
cie niezbędnej wiedzy oraz dodatkowo stworzą możliwość do integracji tej grupy związkowców.

O terminach spotkań z młodymi pracownikami ZR poinformuje również przewodniczących organizacji związko-
wych, z prośbą o zmobilizowanie związkowców do uczestnictwa w szkoleniach.

Wszelkie informacje i zapytania proszę kierować do Sławomira Walczaka, tel. 53-208-11 wew. 20,  
e-mail: zbp.lublin@solidarnosc.org.pl

MŁODZI  ZWIĄZKOWCY!

Okiem 
związkowca

Każdy z nas ma czasem problem 
natury technicznej, związany z tele-
fonem komórkowym, komputerem 
czy Internetem. Co wtedy robimy? 
Zwracamy się o pomoc do osób wy-
znaczonych do takich zadań. Zanim 
jednak mamy bezpośrednią moż-
liwość uzyskania jakichś informa-
cji, dzwonimy do tzw. biur obsługi 
klienta, które teoretycznie mają 
usprawnić nam wspólne rozwiązanie 
problemu. Tak jest przede wszyst-
kim w przypadku operatorów sieci 
komórkowych.

Nie ukrywam, że znam taką sy-
tuację z autopsji. Każda sekunda/ 
minuta połączenia z wybranym 
operatorem – w przypadku potrze-
by rozmowy z konsultantem – jest 
płatna według cen uzgodnionych 
przez operatora. Dzwonię więc 

do biura obsługi klienta sieci, do 
której należę i wysłuchuję (pła-
cąc za to jednocześnie) informacji 
podawanych przez automatyczną 
sekretarkę. Najpierw zostaję po-
informowana, że jeśli dzwonię  
w sprawie problemu z Interne-
tem, to sieć jest w trakcie naprawy  
i czynność ta potrwa do godzin po-
południowych, więc mogę się już 
rozłączyć. Jeśli jednak dzwonię  
w innej sprawie, muszę – za radą 
automatu – wybrać wskazaną cyfer-
kę, po czym zostanę przełączona do 
konkretnej osoby. To nie następuje, 
ponieważ po wciśnięciu wybranej 
cyferki, muszę dalej doprecyzo-
wać, z jakiego zakresu problemów 
potrzebuję pomocy. Znowu wci-
skam wskazaną cyferkę. Sytuacja 
powtarza się jeszcze dwa razy, przy 

Uciszyć automatyczną sekretarkę!!

czym jednocześnie cały czas płacę  
za rozmowę z automatem, nie do-
wiadując się oczywiście niczego.  
W momencie, gdy – jak mi się wyda-
je – po raz ostatni wybieram cyferkę, 
która ma mnie bezpośrednio połączyć  
z konsultantem, dowiaduję się, że  
w tej chwili wszystkie linie są zajęte. 

Połączenie trwało 1:55s., koszty 
ponoszę ja, a to, czego chciałam się 
dowiedzieć, pozostaje nadal kwestią 
domysłu. Chyba, że oddzwonią,…
bo przecież na koniec – resztką sił 
i cierpliwości – wcisnęłam cyferkę, 
która gwarantuje, że konsultant do 
mnie oddzwoni. 

mr

Co roku, 1 i 2 listopada, odwie-
dzamy groby naszych bliskich. Za-
palamy znicze, przynosimy kwiaty, 
przystajemy na chwilę by pomodlić 
się za ich dusze, powspominać. 

Bywa jednak, że skutecznie ktoś 
nam te chwile zakłóca. Przy cmen-
tarzach coraz częściej pojawiają się 
sprzedawcy kolorowych świecide-
łek, szczypek, gofrów, lizaków, lo-
dów, popcornu, waty cukrowej. Na 
usta ciśnie mi się pytanie, czy nie-
którzy nie pomylili Dnia Wszyst-
kich Świętych z wiejskim odpu-
stem? Osobiście uważam, że tak się 
właśnie stało. Bardziej zrozumia-

łym wydawałoby się sprzedawanie  
w tym czasie gorącej herbaty czy 
kawy – w końcu jest to początek li-
stopada i pogoda bywa różna. Stra-
gany z jedzeniem i błyskotkami sta-
ją się celem wizyty na cmentarzu, 
a przy grobach bliskich pojawiamy 
się „przy okazji”. Mam wrażenie, że 
brakuje tylko wesołego miasteczka. 

Skąd ten pomysł? Kto na to zezwa-
la? Odpowiedź jest bardzo prosta – my 
sami, dając sprzedawcom do zrozumie-
nia, że nam to nie przeszkadza. Wręcz 
przeciwnie, chętnie z tego korzystamy. 
Wabikiem dla maluchów, oprócz słod-
kości, są migające pałeczki, bransolet-

ki, itp. Staje się to szczególną atrakcją  
w porach wieczornych, kiedy te ga-
dżety zaczynają świecić. Można zro-
zumieć rodziców, którzy przybyli na 
cmentarz z dziećmi, ale dorosłych 
stojących w kolejkach po parę deko 
cukierków do przekąszenia w drodze 
powrotnej, już nie. 

Niedługo dzień Wszystkich Świę-
tych będzie nam się bardziej kojarzył 
z kolorowymi straganami ze słody-
czami, niż z atmosferą zadumy i wy-
ciszenia. 

Musimy pamiętać, że to od nas – 
dorosłych – zależy, czy jego tradycyj-
ny charakter zostanie zachowany czy 
wolimy jednak jarmark słodkości. 

mr

Odpust czy Zaduszki?
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Serdeczne	wyrazy	współczucia	

Elżbiecie Urbańczyk
z	powodu	śmierci

TEŚCIOWEJ 
składają	

Koleżanki	i	Koledzy	z	Zarządu	Regionu	
Środkowowschodniego	NSZZ	„Solidarność”

Już	po	raz	trzynasty	organizowana	jest	pomoc	
dla	polskich	rodzin	znajdujących	się	w	trudnej	sy-
tuacji,	mieszkających	za	wschodnią	granicą.

Na	 paczki	 świąteczno-noworoczne	 czekają	
zwłaszcza	polskie	dzieci	z	Białorusi	i	Ukrainy.

W	 tym	 roku	 zbieramy	 produkty	 spożywcze		
o	 długim	 okresie	 przechowywania	 tj.	 słodycze,	
kakao,	konserwy,	makaron,	cukier,	kaszę,	ryż	itp.		
Z	 chęcią	 przyjmiemy	 książki	 z	 polską	 literaturą	
piękną	i	książki	dla	dzieci	oraz	zabawki	(wyłącznie	
zabawki	miękkie	–	przytulanki).

Nie prowadzimy zbiórki odzieży i butów!

Zbiórka	odbywać	się	będzie	w	dniach	15 paź-
dziernika-6 grudnia 2012	r.	w	trzech	punktach:
• w Lublinie	przy	ul.	Królewskiej	3/8	(I	piętro),	

od	poniedziałku	do	czwartku,	w	godz.	11:00-
15:00,

• w Łukowie	 przy	 ul.	 Wilczyńskiego	 4	 M,	
w	 Biurze	 Senatorskim,	 w	 każdy	 wtorek		
i	czwartek,	w	godz.	10:00-15:00,

• w Puławach	 przy	 ul.	 Skowieszyńskiej	 32,	
w	 Biurze	 Poselsko-Senatorskim,	 we	 wtorki		
i	czwartki,	w	godz.	12:00-15:00.

Szczegółowe informacje 
pod nr tel. 509-714-966.

Patronem	akcji	jest	Stanisław	Gogacz,	
senator	RP

AKCJA POLACY-
RODAKOM

W I E Ś C I   Z   Z R 

• zarejestrowano dwie nowe organizacje związkowe 
NSZZ „Solidarność” w Domach Pomocy Społecznej 
w Lublinie i w Oddziale Zamość,

• powstał projekt zorganizowania Centrum Gier Hi-
storycznych w siedzibie ZR,

• będzie kontynuowany protest ws. wydłużenia wieku 
przejścia na emeryturę do 67 lat,

• rozpoczęła się akcja informacyjna nt. umów śmie-
ciowych,

• rząd planuje zmiany w Kodeksie pracy i ustawie o 
związkach zawodowych – m.in. wydłużenie okresu 
rozliczeniowego do 12 miesięcy,

• powstały nowe zespoły problemowe przy Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu Społecznego – zespół ds. 
rynku pracy i zatrudnienia oraz zespół ds. gospodar-
ki i rozwoju przedsiębiorczości,

• przyjęto nowelizację budżetu ZR na 2012r.,
• omówiono propozycję dokumentów na Krajowy 

Zjazd Delegatów, który odbędzie się w Kielcach,  
w dniach 22-23 listopada br.,

• połączenie Zakładów Azotowych „Puławy” z Tarno-
wem jest przesądzone, 

• rząd nie chce dać subwencji na branżę motoryzacyjną,
• włączamy się w akcję „Mój dom, mój prąd” i będzie-

my zbierać podpisy,
• z 22 placówek służby zdrowia, przedstawionych 

przez samorząd województwa do restrukturyzacji, 
tylko kilka ma znaczące straty, więc decyzja ma pod-
łoże nie tylko finansowe,

• wprowadzono zmiany w regulaminach funduszy ce-
lowych,

• obchody kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wo-
jennego utrzymane zostaną w podobnej formie jak  
w roku ubiegłym,

• podjęto decyzję o wprowadzeniu Zarządu Komisa-
rycznego w organizacji związkowej WSK Toma-
szów Lubelski,

• rozpoczęła się akcja integracji i szkolenia młodych 
związkowców.

RL

7 listopada

Sprostowanie
W poprzednim numerze Biuletynu ZR pojawiła się błędna 

informacja w tekście o ks. Jerzym Popiełuszko. Oczywiście cia-
ło ks. Jerzego wyłowiono z zalewu na Wiśle koło Włocławka. Za 
pomyłkę przepraszamy.

Red.


