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W dniach od 3 do 21 listopada 2014 roku w Lubartowie
będzie prowadzona zbiórka darów rzeczowych dla dzieci potrzebujących pomocy.
W ramach akcji zbierane będą: odzież, obuwie, zabawki,
książki, art. szkolne i papiernicze, środki czystości, higieny
osobistej, słodycze, trwałe artykuły spożywcze, ziemiopłody, artykuły gospodarstwa domowego, opał.
Zbiórka będzie miała miejsce w dni powszednie w godz.
9-15 w NSZZ „Solidarność” Ziemi Lubartowskiej Region
Środkowowschodni ul. Legionów 63, natomiast w niedzielę
23 grudnia 2014 roku Wielka Uliczna Zbiórka Darów na terenie naszego miasta.
OD 3 DO 21 LISTOPADA 2014 ROKU,
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 9:00 DO 15:00
NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni Oddział
w Lubartowie, ul. Legionów 63, tel./fax 81/8552880 prowadzi zbiórkę:
• produktów spożywczych o długim okresie przechowywania tj. słodycze, kakao, konserwy, makaron, cukier, kasza, ryż itp.,
• książki z polską literaturą piękną i książki dla dzieci,
• zabawki.
Akcji patronuje Stanisław Gogacz Senator Rzeczypospolitej Polskiej.

• Peregrynacja relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Łęczna –
Marcin Paluch – str. 5.
• Godna płaca – czy jest nią pensja nauczyciela? – Agnieszka
Kosierb – str. 6.
• „By trwać i wydać dobry owoc...”
– ZO NSZZ „S” Tomaszów Lubelski – str. 7.
• Stanowisko PZR ws. strajku głodowego w Kopalni Soli „Solino”
– str. 7.
• Klimatyczna porażka w Brukseli
–  str. 8.

11 Listopada Święto
Niepodległości

więcej na str. 2-3

Krótkie Kalendarium
Niepodległości 1918 roku
Na jesieni 1918 roku Wielka Wojna na froncie zachodnim
wchodziła w swoją ostatnią fazę.
Wojska niemieckie cofały się
w kierunku wschodnim pod miażdżącym naporem sił Ententy oraz
nowo przybyłej zza
oceanu armii amerykańskiej. 11 listopada
w lesie Compiègne
podpisano układ rozejmowy, który zakończył I wojnę światową.
Monarchia austrowęgierska, nie mogąc
sprostać rozwijającym
się ruchom narodowościowym, chyliła się
ku upadkowi. Rosja
pogrążała się w odmętach wojny domowej.
Na ogromnych obszarach byłego Imperium Romanowów, bolszewicy ścierali się w krwawych
zmaganiach z armiami „białych
generałów”. Te uwarunkowania
dały narodowi polskiemu sposobność do odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku.
W Krakowie, 28 października,
polscy posłowie do parlamentu
wiedeńskiego utworzyli Polską
Komisję Likwidacyjną pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego i Wincentego Witosa.
31 października oddziały wojskowe płk Bolesława Roji rozbroiły
garnizon austriacki i opanowały
całe miasto. Władza faktyczna
Komisji Likwidacyjnej ograniczała się tylko do Krakowa i okolic,
choć nominalnie ogarniała ona
zachodnią połowę Małopolski
Wschodniej ze Śląskiem Cieszyńskim.
W Lublinie, w nocy z 6 na 7
listopada został utworzony Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z premierem Ignacym
Daszyńskim i ministrem sprawa
wojskowych płk Edwardem Rydzem-Śmigłym. Został wydany,
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rewolucyjny w tonie i radykalny
w zapowiedziach, manifest ogłaszający m.in. 8-godziny dzień
pracy w handlu i przemyśle; całkowite polityczne i obywatelskie
równouprawnienie
wszystkich

obywateli bez różnicy pochodzenia, wiary i narodowości; wolność
sumienia, druku, słowa, zgromadzeń i pochodów.
W godzinach rannych 10 listopada przybył specjalnym pociągiem do Warszawy Józef Piłsudski. W mieście, jak i na całym
obszarze niemieckiej okupacji

w Królestwie Polskim, oddziały
wojskowe wszystkich ugrupowań
politycznych przystąpiły z wielką
energią do rozbrajania żołnierzy
niemieckich i opanowywania linii
komunikacyjnych, urzędów oraz
instytucji. Rada Regencyjna 11 listopada
przekazała
władzę
wojskową i naczelne
dowództwo wojsk polskich brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.
Ten dzień stał się symboliczną datą odzyskania niepodległości
przez Polskę, po 123
latach niewoli. W 1937
roku nadano mu rangę
święta państwowego,
które po okresie komunistycznym w Polsce na nowo
przywrócono w 1989 roku. Warto
w tym miejscu nadmienić, że 14
listopada 1918 roku Rada Regencyjna rozwiązała się i kierując
się dobrem Ojczyzny, przekazała
całość władzy politycznej na ręce
Józefa Piłsudskiego.
Marcin Paluch, historyk

Czy wiecie, że ...
Chyba każdemu „wielka wojna” z lat 1914-1918 kojarzy się z okopami, zasiekami i tunelami. Mało kto uświadamia sobie jednak jak bardzo armie obsadzające linię frontu zachodniego były zdeterminowane aby ukryć się przed wzrokiem przeciwnika. Przed bitwą pod Arras
w 1917 roku alianci stworzyli najprawdziwsze podziemne miasto,
kwaterując w jaskiniach, tunelach i piwnicach… 24500 żołnierzy!
Pomysł przenoszenia całego wojskowego życia pod ziemię pojawił
się już w pierwszych miesiącach wojny, z czasem przybierając coraz
bardziej i bardziej gargantuiczne rozmiary. Początkowo w bunkrach
mieli się ukrywać wyłącznie żołnierze pełniący służbę bezpośrednio
na linii frontu, ale straty sięgające setek i tysięcy zabitych dziennie
zmuszały do bardziej twórczego myślenia.
W efekcie w 1917 roku wielu żołnierzy w ogóle nie wychodziło już
na światło dzienne. Pod ziemią spali, jedli, pełnili służbę, przesyłali
meldunki, umierali od ran.
ciekawostkihistoryczne.pl
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Radosne Święto Niepodległości w Lublinie
Tłumy lublinian na ulicach,
wypełniona po brzegi katedra,
radosny nastrój i piękna pogoda – tak w skrócie można oddać
atmosferę Święta Niepodległości
w Lublinie.
Obchody, już tradycyjnie,
rozpoczęła uroczysta sesja
Rady Miasta. Po niej, w Archikatedrze, ks. arcybiskup Stanisław Budzik odprawił mszę św.
za Ojczyznę.
Przy akompaniamencie orkiestry wojskowej, świąteczny korowód przeszedł na Plac Litewski.
Tam, zgodnie z ceremoniałem

wojskowym,
oddano
hołd
bohaterom –
był apel pamięci i salwa
honorowa. Zebrani przedstawiciele władz,
stowarzyszeń,
związków zawodowych
i innych grup
społecznych
złożyli kwiaty
pod pomnikami marszałka Józefa Piłsudskiego i Nieznanego Żołnierza.
– Gromadzimy
się
tu,
żeby złożyć hołd
naszym
rodakom,
dzięki którym możemy cieszyć się
suweren-

nością. Święto niepodległości powinno być refleksją nad wymiarem patriotyzmu każdego z nas
i okazją do budowania wspólnoty
między nami – mówił do zebranych Wojciech Wilk, wojewoda
lubelski.  
Nie zabrakło licznych atrakcji, między innymi odbyła się
gra uliczna, wycieczki „Szlakiem odzyskania niepodległości” czy wystawa sprzętu wojska polskiego, straży granicznej
i pożarnej.
Agnieszka Kosierb

Kobiety
z inicjatywą
Rada Krajowa Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność” obradowała w dniach 24-26 października
na Lubelszczyźnie. Panie dyskutowały o planach sekcji, bieżących sprawach i problemach
polskich kobiet.
Przedstawicielki
regionów przyjechały
do Nałęczowa na zaproszenie Sekcji Kobiet Regionu Środkowowschodniego NSZZ
„Solidarność”. Podczas
rady dzieliły się aktualnościami ze swoich środowisk. Ponadto dyskutowały nad nową inicjatywą sekcji. Działaczki
z „Solidarności” chcą
zorganizować Forum
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Kobiet. Celem takich spotkań byłaby wymiana poglądów,
bliskich kobietom. Ponadto forum mogłoby występować
w imieniu kobiet, broniąc ich interesów i wyrażać ich opinie w ważnych kwestiach ogólnospołecznych.
Gościem specjalnym rady był przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Marian Król.
Nie zabrakło także wolnej chwili na poznawanie uroków Nałęczowa, który, jak zawsze niezawodny, oczarował goszczące na Lubelszczyźnie panie.
Agnieszka Kosierb
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5 listopada 2014
•
•
•

•

•

•

przewodniczący
oddziałów
poinformowali
o działaniach odbywających się na ich terenie,
chwalono wysoki poziom prowadzonych szkoleń podstawowych dla związkowców,
zebrani zapoznali się z krótką prezentacją dotyczącą peregrynacji relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz symboli Pielgrzymki Ludzi Pracy.
Dotychczas modlitewne spotkania odbyły się
w czterech miejscowościach.
Kolejne
stacje na drodze
peregrynacji to Kazimierz Dolny, Nałęczów i Puławy.
w wypowiedziach
dotyczących
sytuacji w zakładach
pracy coraz częściej
kładziony jest nacisk, że pracodawcy nastawiają się
wyłącznie na zysk,
a pracownicy traktowani są głównie jako źródło
kosztów,
planowana jest restrukturyzacja PGE dystrybucja, w wyniku której zostanie wyodrębniony
główny pion przynoszący zyski – Energetyka,
z siedzibą w Warszawie, a działalność pomocnicza – czyli obsługa odbiorców – zostanie zlikwidowana. Pracownicy przygotowują się do
protestu.
związkowcy w LW Bogdanka zawarli ustne porozumienie z mediatorem, które, jak mają nadzieję, przyczyni się do zakończenia trwającego
sporu zbiorowego,

WIEŚCI Z ZR
•

•
•
•

trwający w PKP Cargo spór zbiorowy dotyczy
spraw pracowniczych, socjalnych i organizacyjnych. Zmniejsza się liczba zakładów pracy
w tej grupie. Z 42 funkcjonujących jeszcze 4 lata
temu, do obecnych czterech, a docelowo jednego z siedzibą w Warszawie. Po kolejnym etapie
restrukturyzacji zostaną jedynie spółki prywatne
lub częściowo sprywatyzowane. W I etapie PKP
Cargo pozbyło się 49 % akcji, w kolejnym 17
%, więc Skarb Państwa nie jest już właścicielem
pakietu większościowego.
• w
Tsubaki-Hoover
Polska Sp. z o.o. zanotowano 10-krotny wzrost
zysków, związkowcy wystąpili o podwyżki.
• w manifestacji pocztowców – 18 października, w Warszawie –
wzięło udział 400 osób
z Lubelszczyzny. Trwają
negocjacje nowego układu zbiorowego pracy.
• organizacja związkowa zrzeszająca pracowników spółek z terenu byłego Daewoo wynegocjowała 3 % podwyżki każdego roku dla pracowników z 30-letnim stażem pracy. Pozostali
otrzymali podwyżkę w wysokości 4-11 %.
nowy rok akademicki zaczął się na lubelskich
uczelniach od wspólnej mszy św. w Archikatedrze.
ustalono terminy kolejnych posiedzeń ZR: 16
grudnia (połączone ze spotkaniem opłatkowym), 14 stycznia i 18 lutego.
dużo czasu w dyskusji poświęcono zbliżającym się wyborom samorządowym i startującym
w nich członkom „Solidarności”.
(RL)

W oddziałach gorąco!
Szkolenia, rozwój, negocjacje – tak w skrócie można określić ostatni miesiąc w oddziałach naszego regionu. Jak wynika z relacji szefów jednostek terenowych, jest co robić, ale oprócz problemów, są także sukcesy.
Związkowcy z Tomaszowa Lubelskiego chwalą się, że dzięki współpracy z Działem Rozwoju, udało się
pozyskać nowych członków Związku.
Ponadto zakończyły się dwie sprawy
w Sądzie Pracy i obydwie zostały wygrane przez stronę związkową.
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W chwili obecnej najtrudniejsza sytuacja, jeśli
chodzi o zakłady pracy oddziału Tomaszów, jest
w Spółdzielni Mleczarskiej. Ze względu na rosyjskie
emabrgo znacząco spadła sprzedaż, a co za tym
idzie, pojawiła się groźba zwolnień. Być może spółdzielnia z Tomaszowa zostanie przejęta, ale na razie nie ma żadnych konkretnych decyzji. Związkow-

Biuletyn Informacyjny Nr 20 (872), 20.11.2014

cy z tego zakładu są w stałym kontakcie z władzami
oddziału oraz prawnikami.
Natomiast w Puławach pojawił się pomysł, by zorganizować w przyszłym roku
konkurs piosenek Jacka Kaczmarskiego,
skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w kategorii open.
Finał miałby miejsce 13 grudnia 2015 r.
Związkowcy w tym oddziale intensywnie pracują nad rozwojem, a efekty widać miedzy innymi
w MZK Puławy. Niestety, ciągle gorąco jest w Muzeum Nadwiślański. Konflikt z pracodawcą trwa tam
od kilku miesięcy i mimo trwających negocjacji nie
widać jego rozwiązania.
Z atmosfery wokół zbliżających się wyborów skorzystali związkowcy z oświaty w Kraśniku. Trwają tam negocjacje z burmistrzem w sprawie podwyżki dla pracowników administracyjnych w szkołach.
Lepsza sytuacja jest także w Fabryce
Łożysk Tocznych. Trwają przyjęcia, ale
niestety w zatrudnieniu pośredniczą agencje pracy
tymczasowej. Na plus można zaliczyć fakt, że nowi
pracownicy chętnie zapisują się do „Solidarności”.

Z kolei w Zamościu na chwilę
obecną odwołano protest pracowników LHS. Związkowcy z tej firmy zostali zaproszeni do rozmów i po ich
zakończeniu podejmą decyzję, co do
dalszego działania.
Trwa także projekt dotyczący rozwoju związku, prowadzony wspólnie
z Komisja Krajową. Pierwszy jego etap
zakończył się właśnie w Lubartowie.
Udało się tam wzmocnić kilka istniejących już organizacji zakładowych.
Obecnie organizatorzy rozpoczynają działania na
terenie Radzynia Podlaskiego.
Ponadto na terenie oddziału Lubartów związkowcy rozpoczęli akcje pomocowe – Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Szlachetną Paczkę i Pomoc
Polakom na Wschodzie.
Sukcesywnie obywają się także szkolenia podstawowe, podczas których największe zainteresowanie budzą wykłady z prawa pracy. Nie brakuje
także dyskusji z radcą prawnym, który wyjaśnia jakie prawa mają pracownicy.
Agnieszka Kosierb

Peregrynacja relikwi bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Łęczna
Łęczna była kolejnym punktem na drodze peregrynacji relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, krzyża nowohuckiego oraz obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Robotników po Regionie Środkowowschodnim NSZZ „Solidarność”. W niedzielę 26 października, w kościele pw.
Świętego Józefa Opiekuna Rodzin, została odprawiona
uroczysta msza św., której przewodniczył ks. kan. Stefan
Misa, dziekan dekanatu łęczyńskiego i proboszcz parafii
pw. św. Józefa. Orkiestra Górnicza Lubelskiego Węgla
„Bogdanka” S.A. wzbogaciła oprawę muzyczną liturgii.
Na początku nabożeństwa uczniowie z Gimnazjum nr 1
im. Króla Bolesława Chrobrego, w montażu
słowno-muzycznym, przybliżyli
postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
W wygłoszonej homilii ks.
Sylwester Brzozowski przytoczył nadal aktualne stwierdze-
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nie, że: zniewolony człowiek w zniewolonym kraju boi się
prawdy. Tymczasem bł. Jerzy przypomina nam dzisiaj, że
aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo trzeba żyć
w prawdzie.
Po mszy św. wierni, w asyście pocztów sztandarowych z różnych środowisk, przeszli przed pomnik kapelana „Solidarności”, gdzie złożyli wiązanki kwiatów.

Dziękując za udział w uroczystościach Antoni Pasieczny, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., wspomniał jeszcze osobę bł. ks. Jerzego, jako przewodnika
prawdy, dobroci i miłości, który stał przy człowieku broniąc jego godności.
Marcin Paluch

Str. 5

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”

Godna płaca – czy jest nią pensja
nauczyciela?
Nauczyciele, dyrektorzy, samorządowcy, związkowcy i zaproszeni goście dyskutowali 28 października br., na temat płacy w szkolnictwie. Zorganizowana w Lublinie konferencja to jeden z etapów protestu nauczycieli przeciwko zamrożeniu ich pensji.
Wnioski płynące ze spotkania nie napawają optymizmem. Jak wykazywali prelegenci, nauczyciele ze
swoimi zarobkami są na szarym końcu europejskich

statystyk. Dla przykładu, statystyczny belfer w polskiej szkole zarabia ok. 18% procent tego, co jego
kolega w Luxemburgu. Ponadto sam musi w wielu
przypadkach zadbać o swój rozwój i zapewnić sobie
pomoce naukowe. Bo szkoły na to nie stać…
Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie próbował
odpowiedzieć poseł Lech Sprawka. Okazuje się, że
w polskim prawie nie ma mechanizmu, który automatycznie łączyłby wzrost gospodarczy ze wzrostem nakładów finansowych na oświatę – czyli na
szkolnictwo jako takie i zarobki pracowników oświaty
także. Ponadto w 2008 r. wyodrębniono nauczycieli

Str. 6

jako grupę zawodową ze sfery budżetowej, co dziś
zaczyna skutkować zamrożeniem pensji, a w przyszłości realnym spadkiem dochodów pedagogów.
A nauczyciele wcale nie pracują krócej niż przedstawiciele innych zawodów. Jak czytamy w raporcie
Instytutu Badań Edukacyjnych, średni czas pracy
polskiego nauczyciela wynosi 46 godzin i 40 minut tygodniowo. Ponadto stres w pracy pedagoga
porównuje się do stresu odczuwanego przez stra-

żaków. Jest to więc praca trudna, odpowiedzialna
i niezwykle wyczerpująca.
Kwestię sprawiedliwej płacy za pracę poruszył
w swoim wystąpieniu dr hab. Wojciech Misztal
z UMCS-u. Podkreślał, że w Polsce za sprawiedliwe uważa się takie wynagrodzenie, które pozwala
założyć i utrzymać rodzinę. Niestety, jak się okazuje, w naszym kraju praca jednego z małżonków nie
zaspokaja podstawowych potrzeb rodziny.
Na zakończenie konferencji głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych z Kraśnika i Świdnika, którzy omówili kwestię finansowania oświaty
na swoim terenie.
Spotkanie zorganizowała Regionalna Sekcja
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przy
współudziale KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.
Agnieszka Kosierb
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„By trwać i wydać dobry owoc…”
19 października 2014 roku minęło 30 lat od bestialskiego mordu kapelana „Solidarności” przez
służby bezpieczeństwa PRL. Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność w Tomaszowie Lubelskim uczcił
pamięć wielkiego Polaka organizując uroczystość w rocznicę Jego męczeńskiej śmierci.
Za św. Pawłem powtarzał: „Zło
dobrem zwyciężaj”. Uczył, jak postępować, aby siebie i świat przemieniać.  Żył prawdą i głosił prawdę. Mówił o wolności i był wolnym
człowiekiem. Miłował bliźniego
i przychodził z pomocą wszystkim
potrzebującym. Niósł posłanie solidarności i potrafił jednoczyć. Miał
w sobie tę wielką moc, której źródłem jest głęboka i niewzruszona
wiara w Boga i miłość człowieka.
Jego życie i śmierć to wołanie
o przemianę duchową każdego
z nas, to wołanie o przemianę Polaków, o wzajemne przebaczenie,
służbę i jedność. Był kapłanem
kościoła rzymskokatolickiego,
który od wieków jest duchowym
światłem dla narodu polskiego.
Pamięć bł. ks. Jerzego jest
szczególnie bliska mieszkańcom
naszego regionu. Z inicjatywy
NSZZ „Solidarność” Ziemia Tomaszowska i wielkim wysiłkiem
społeczeństwa naszego regionu
powstał w 1996 roku Pomnik Stacja Dializ im. ks. Jerzego Popiełuszki w SP ZOZ w Tomaszowie
Lubelskim.
Skromny męczennik został
patronem wielkiego przedsięwzięcia ratującego zdrowie i życie ludziom. Jaka piękna, cudowna przemienność. Oddał swoje
życie, by chronić  zdrowie i życie
innych, których tak umiłował…
Organizację
uroczystości
wsparli: Urząd Miasta i burmistrz
Tomaszowa Lubelskiego pan
Wojciech Żukowski, SP ZOZ,
Stacja Dializ Braun im. ks. Jerzego Popiełuszki, Gimnazjum
nr 1 im. Orląt Lwowskich, księża z Sanktuarium NMP. Przybyło wielu gości, w tym: z Zarządu
Oddziału w Zamościu, przedstawiciel marszałka województwa
lubelskiego oraz przedstawiciele
władz samorządowych.

W sanktuarium NMP odbyła się msza św. koncelebrowana. Płomienną homilię wygłosił
ksiądz prałat Czesław Grzyb.
Oprawa artystyczna przygotowana przez młodzież Gimnazjum nr
1 im. Orląt Lwowskich, pod kierunkiem pani Agnieszki Klimeckiej oraz Elżbiety Fedczyszyn i
Elżbiety Jastrząb, chwyciła za
serce wiernych w świątyni. Wręczono dary kapłanom. Po mszy
św. burmistrz miasta Tomaszów
Lubelski Wojciech Żukowski
wręczył księdzu prałatowi medal
Zasłużony dla Miasta Tomaszów
Lubelski im. Tomasza Zamojskiego, założyciela miasta.
Dalszy ciąg uroczystości miał
miejsce przy Pomniku Stacji Dializ im. Księdza Jerzego Popiełuszki SP ZOZ w Tomaszowie
Lubelskim, gdzie złożono wieńce
i wiązanki kwiatów przy udziale
pocztów sztandarowych. Słowo
wygłosiła przewodnicząca Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność”
Tomaszów Lubelski Marzenna
Chlebowska, która podziękowała

wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania stacji dializ oraz
tym,  którzy zorganizowali i przygotowali tę uroczystość. Nawiązała do udziału opiekunów i młodzieży w posłaniu sztafety pamięci na
przyszłe lata, gdyż to na młodych
Polakach spoczywa to zadanie.
Zakończyła słowami: „oby ofiara
księdza Jerzego pomagała, nam
żywym, w trudzie codzienności
dobrze służyć Bogu i Ojczyźnie…”
Z homilii ks. Jerzego Popiełuszki wygłoszonej 29 sierpnia
1982 roku: „Solidarność” w narodzie rozrosła się jak mocne drzewo, które chociaż jest podcięte
w swych korzeniach, wypuszcza
nowe. I chociaż drzewem tym
szarpią burze, chociaż mu urwano koronę chwały, to ono nadal
trzyma się mocno ziemi ojczystej
i czerpie z naszych serc i z naszej
modlitwy ożywcze soki, które pozwalają mu trwać i w końcu wydać dobry owoc.
Zarząd Oddziału
NSZZ „Solidarność”
w Tomaszowie Lubelskim

Stanowisko nr 1/XXVII/2014
Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 14 listopada 2014 r.
ws. strajku głodowego w Kopalni Soli „Solino”
Wyrażamy solidarność i wsparcie dla głodujących związkowców
w Kopalni Soli „Solino”. Jednocześnie jesteśmy głęboko oburzeni
praktykami, jakie podejmowane są we wspomnianej kopalni.
Nie możemy godzić się na jawne łamanie prawa, zastraszanie
oraz bezpodstawne zwalnianie pracowników. Zakładowy układ zbiorowy pracy to podstawowy dokument regulujący prawidłowe relacje
na linii pracodawca-pracownik. Nie może on być wykorzystywany do
manipulowania zatrudnionymi w kopalni.
Dlatego też w pełni popieramy działania związkowców z „Solino”
i zapewniamy o naszym wsparciu. NSZZ „Solidarność” zawsze dbał
o przestrzeganie prawa w zakładach pracy i w tym konkretnym przypadku nie może być inaczej.
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Klimatyczna porażka w Brukseli
Polska nie postawiła weta wobec drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego. Przywódcy
europejskich państw podczas szczytu w Brukseli wydali polityczną zgodę na zaostrzenie polityki
klimatycznej UE. Jak mocno ucierpi na tym nasza
gospodarka, przekonamy się, gdy Komisja Europejska przedstawi szczegóły nowego pakietu.
– Polska nie odniosła na szczycie Rady Europejskiej sukcesu, lecz porażkę. To, jak dotkliwa jest
to porażka, okaże się, gdy przedstawione zostaną
szczegółowe zapisy drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. Jednak już dzisiaj wiadomo, że
po jego wdrożeniu energia elektryczna na pewno
zdrożeje, na pewno wzrosną koszty dla przemysłu
oraz gospodarstw domowych i na pewno obniży się
konkurencyjność polskiej gospodarki – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej
Solidarności.
Najbardziej istotnym ustaleniem październikowego szczytu przywódców unijnych państw jest
przyjęcie nowego celu redukcyjnego CO2 do roku
2030 na poziomie przynajmniej 40 proc. w stosunku
do roku 1990. Cel ten jest wiążący dla wszystkich
państw UE. Oprócz tego zgodnie z drugim pakietem klimatyczno-energetycznym w 2030 roku 27
proc. energii elektrycznej ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Cel ten jest wiążący na poziomie całej
Unii, na szczycie nie wyznaczono celów krajowych.
Nowy pakiet zakłada również poprawę efektywności energetycznej o 27 proc., jednakże cel ten jest
orientacyjny i niewiążący.

Serdeczne wyrazy żalu i współczucia
Drogiej Koleżance
Elżbiecie Typiak
z powodu śmierci
MAMY
składają Koleżanki i Koledzy
z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”.

Koszty dla gospodarek Polski i innych biedniejszych krajów UE związane z wdrożeniem drugiego
pakietu mają zgodnie z ustaleniami szczytu zostać
zrekompensowane poprzez przydział darmowych
uprawnień do emisji CO2. Jednak, jak przekonuje
Zbigniew Gidziński, ekspert Komisji Krajowej NSZZ
Solidarność ds. polityki klimatycznej, na obecnym
etapie nie da się wyliczyć kosztów wdrożenia drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego, a więc
tym bardziej ocenić skuteczności mechanizmów
kompensacyjnych. – Decyzja Rady Europejskiej
o akceptacji założeń pakietu 2030 umożliwia Komisji Europejskiej przygotowanie propozycji przepisów
wdrażających, które następnie zostaną skierowane
do legislacji w Parlamencie Europejskim. Przepisy
te określą szczegółowo zasady wdrożenia i realizacji pakietu oraz warunki korzystania z przyznanych
derogacji. Dopiero wtedy będzie można precyzyjnie
wyliczyć koszty dla polskiej gospodarki – wyjaśnia
Zbigniew Gidziński.
www.solidarnosc.org.pl

W każdą środę o godz. 14:30,
na stronie www.lublin.com.pl,
półgodzinny program na żywo
prowadzony przez NSZZ „Solidarność”
Zapraszani goście
przybliżają tematykę
ważną nie tylko dla związkowców.
Zapraszamy do oglądania!
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