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KARTKA Z KALENDARZA
8 marca
– Dzień Kobiet

Święto Kobiet (International Women’s Day) obchodzone jest corocznie jako wyraz szacunku dla ofiar
walki o równouprawnienie kobiet.
Zostało ustanowione dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet,
pracownic fabryki tekstylnej, które
8 marca 1908 roku w Nowym Jorku domagały się praw wyborczych
i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące
w pomieszczeniach fabrycznych
z zamiarem uniknięcia rozgłosu.
W wyniku nagłego pożaru zginęło
129 kobiet.
Za pierwowzór Dnia Kobiet
przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było
to święto przypadające na pierwszy
tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem

i płodnością. Z okazji tego święta
mężowie obdarowywali swoje żony
prezentami i spełniali ich życzenia.
W większości krajów Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca, choć
są wyjątki – w Tunezji obchodzi się
je 13 sierpnia.
Zazwyczaj panie w Polsce otrzymują w prezencie słodycze i kwiaty.
Goździki nadal są niezwykle popularne. Obok nich królują tulipany
i czerwone róże, te szczególnie dla
partnerek. Jednak w innych krajach,
na przykład we Włoszech, kobiety
otrzymują gałązki akacji srebrzystej. Podobny podarunek otrzymują
w Rosji.

dzie i Tobago, przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz
całej grupy ludzi w USA, Europie,
Afryce, Azji i na Karaibach.
W Polsce nie istnieje tradycja
obchodzenia tego święta. Niektóre
media próbują jednak je wprowadzić od kilku lat, proponując datę 10
marca. Data nie jest przypadkowa:
w tym dniu w polskim Kościele
katolickim obchodzone jest wspomnienie 40 Świętych Męczenników
z Sebasty (oficjalnie do 1969). Prawdopodobnie lokalnie dzień ten świętowany był już przed 2000 rokiem
w miejsce zniesionego wspomnienia
męczenników.

10 marca
– Dzień Mężczyzn

Niemniej jednak Wszystkim
– Kobietom i Mężczyznom – życzymy pomyślności i wszelkiego
dobra na każdy dzień, nie tylko
8 i 10 marca!
Redakcja

Tradycja obchodzenia tego święta na świecie została zapoczątkowana 19 listopada 1999 roku w Trynida-

Przyjaźni pracodawcy
Na początku kwietnia 14 pracodawców odbierze z rąk Bronisława
Komorowskiego, Prezydenta RP
oraz Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” certyfikaty
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. To szósta edycja akcji, której celem jest promowanie dobrych
praktyk w zakładach pracy.
O wyborze zdecydowała Komisja Certyfikacyjna, w skład ktorej
weszli przedstawiciele Związku,
Rady Ochrony Pracy przy Sejmie
RP oraz prezydenta Bronisława Komorowskiego, który po raz kolejny
objął patronat nad akcją. Wyróżniony certyfikatem „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom” ma prawo
posługiwania się nim przez okres
trzech lat. W tym czasie nie można
ponownie wystartować w konkursie.
Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą
prawa pracownicze i zasady dialogu
społecznego.
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Uroczystość wręczenia certyfikatów „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, z udziałem prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbędzie się w
poniedziałek, 7 kwietnia, w Pałacu
Prezydenckim o godz.14.00.
Laureaci VI edycji akcji certyfikacyjnej Pracodawca Przyjazny Pracownikom:
• Łuksja Sp. z o.o. w Łukowie,
• PSS „Społem” w Radomiu,
• Zakład Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Pabianicach,
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Jaworznie,
• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Mielcu,
• Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. w Starogardzie
Gdańskim,
• ZOZ Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,

•
•
•
•
•
•
•

Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.
w Legionowie,
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach,
NSK Bearings Polska S.A.
w Kielcach,
Neapco Europe Sp. z o.o. w Praszce,
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie,
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Zabrzu,
SFW Energia Sp. z o.o. w Gliwicach.
www.solidarnosc.org.pl
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Przewodniczący wróci do pracy?
Ruszył proces zwolnionego dyscyplinarnie Leszka Rudzińskiego, przewodniczącego „Solidarności”
w lubelskim PKS-ie. 3 marca br., odbyła się pierwsza rozprawa. Jak deklarują obie strony, jest wola
porozumienia.
W związku z tym kolejne spotkanie przed sądem zostało wyznaczone
za miesiąc, 3 kwietnia
br. Do tego czasu będą
trwały negocjacje, które
mamy nadzieję, zakończą się przywróceniem
Leszka Rudzińskiego do
pracy.
Pod koniec listopada
ubiegłego roku Leszek
Rudziński, zatrudniony w Lubelskich Liniach Autobusowych, otrzymał wypowiedzenie z pracy. Związkowcy natychmiast stanęli w obronie niesłusznie

Szkolenia
podstawowe
Ruszyły szkolenia dotyczące podstawowych
zasad funkcjonowania organizacji związkowej.
Są one skierowane do wszystkich, którzy już są
po wyborach na nową kadencję. Także do tych,
którzy pełnili już funkcje związkowe. Zapraszamy
na nie tylko przewodniczących, ale wszystkich
członków Komisji Zakładowych.
Czego można się dowiedzieć na takim szkoleniu? Najważniejszych informacji potrzebnych do
codziennego funkcjonowania w obszarze działalności związkowej. Są informacje z zakresu finansów i obowiązków, jakie spoczywają w tej kwestii
na działaczach związkowych. Można zapoznać
się z prawnymi aspektami funkcjonowania organizacji. I co najważniejsze, wymienić doświadczenia, nawiązać kontakty, dowiedzie się, gdzie
szukać pomocy!
Wszystkich chętnych zapraszamy do Działu
Szkoleń, tel. 81 532 08 11 wew. 20 lub zbp.lublin@solidarnosc.org.pl.
Związkowców z oddziałów Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zapraszamy na szkolenia podstawowe po zakończeniu
wyborów, w poszczególnych siedzibach oddziałów. O terminach poinformujemy wkrótce.
Red.
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zwolnionego działacza, dając marszałkowi Województwa Lubelskiego – odpowiadającemu za państwowego przewoźnika – czas na wyjaśnienie z prezesem spółki zaistniałej sytuacji. Niestety, na wysyłane do marszałka pisma
i stanowiska nie było żadnego odzewu. W związku z tym Zarząd Regionu
Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność” podjął decyzję o pikietowaniu
Urzędu Marszałkowskiego. Związkowcy chcieli
w ten sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na łamanie prawa, zwłaszcza,
że Państwowa Inspekcja
Pracy potwierdziła, iż zwolnienie przewodniczącego było bezprawne.
Agnieszka Kosierb

WIEŚCI

Z ZR

5 marca 2014
•
•

•

•
•
•
•

•

Region wspiera dwóch Ukraińców, przebywających
w szpitalach w Łęcznej i w Tomaszowie Lub.
Potrzebna jest zmiana w strategii rozwoju związku.
Region Środkowowschodni jest stawiany za wzór
pod tym względem, ale można zrobić więcej. Będą
opracowane zasady rozwoju do realizacji przez
wszystkich działaczy. W każdej organizacji trzeba
wyłonić lidera, który będzie odważnie działał i osiągał sukcesy.
W Tomaszowie L. kontrole PIP wykazały słuszność
zastrzeżeń ze strony związku. Organizacja NSZZ
„S” przy dawnym Daewoo wynegocjowała podwyżki i korzystne dla związkowców zapisy.
Przyjęto wykonanie budżetu ZR za 2013 r.
Dyskutowano nad uchwałą nr 3 XXV WZD – nadanie sali konferencyjnej im. L. Kaczyńskiego. Uchwała zostanie przedstawiona do reasumpcji.
Ustalono termin kolejnego WZD na 25-26 czerwca
br. w ośrodku „Lachówka” w Świdniku.
Odbyła się pierwsza rozprawa w sądzie ws. zwolnionego z pracy związkowca – Leszka Rudzińskiego. Sprawę odroczono do kwietnia, aby strony miały
czas na podjęcie ugody. Na czas trwania negocjacji
wstrzymano pikiety.
Trwają przygotowania do obchodów rocznicy 10
kwietnia i 4 czerwca 1989 r.
(RL)
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500 pracowników
w „S”. Jak to się robi
w Lublinie
Ponad pół tysiąca nowych członków w ciągu pięciu
miesięcy – to osiągnięcie Regionu Środkowowschodniego. Dział Rozwoju powstał tam jedenaście lat temu, jako
jeden z pierwszych w kraju, i od tamtego czasu Zarząd
Regionu konsekwentnie stawia na organizowanie pracowników.
W 2003 roku postanowiono rozwój związku sprofesjonalizować. Na bazie stażystów z urzędu pracy stworzono
grupę organizatorów związkowych, którzy zostali przygotowani do pracy przy wsparciu Działu Rozwoju i Działu Szkoleń Komisji Krajowej. Grupa podjęła wówczas
pierwsze próby rozmów z pracownikami, czego efektem
była organizacja zakładowa w lubelskim Real. Kolejnym
krokiem było oparcie działań na organizatorach etatowych, którzy pomagali organizować się pracownikom
w firmach, gdzie nie było Związku oraz wspierali w rozwoju organizacje już istniejące. Dzięki takim działaniom
kilkukrotnie udało się powstrzymać naturalny spadek
uzwiązkowienia, a 2007 roku nawet je zwiększyć.
Dzisiaj lubelski Dział Rozwoju jest najliczniejszy w kraju i zatrudnia pięciu etatowych pracowników, którzy okresowo są wspierani przez stażystów. Dodatkowo, w skład
zespołu zajmującego się organizowaniem pracowników
wchodzi regionalny koordynator ds. rozwoju, angażuje się
też liderów oddziałowych. Takie efekty nie byłby możliwe
bez świadomości regionalnych władz, które tworzą taki organizujący model działania Regionu i aktywnie włączają się
we wszystkie rozwojowe inicjatywy lokalne i ogólnopolskie, niezależnie od specyfiki firmy i branży. Efekty pracy
zespołu są systematycznie mierzone, ale najważniejsze, że
przyświeca im filozofia przekazu pracownikom, że związek
zawodowy jest najlepszym narzędziem do rozwiązywania
problemów. Ostatnie lata upływającej kadencji zaowocowały pozyskaniem 424 nowych członków w 2010 r., 332
nowych członków w 2011r, 965 nowych członków w 2012
roku oraz 850 nowych członków w 2013 roku.
Dzięki istnieniu Działu Rozwoju na poziomie regionalnym możliwy był też udział Regionu Środkowowschodniego w strategii współpracy z Komisją Krajową.
Współpracę rozpoczęto od seminarium dla wszystkich
członków Zarządu Regionu, które przygotowało kierownictwo Działu Rozwoju Związku i Działu Szkoleń
KK. W rezultacie opracowano plan rozwoju dla regionu
i podpisano Porozumienie o współpracy pomiędzy Regionem Środkowowschodnim i Komisją Krajową. – Dzisiaj możemy mówić o sukcesie tej współpracy. W okresie
od października 2013 do lutego 2014 koordynatorzy krajowi wspólnie z organizatorami regionalnymi i liderami
zakładowymi zorganizowali w sumie ponad pół tysiąca
nowych członków – mówi Kacper Stachowski, kierownik
Działu Rozwoju Komisji Krajowej.
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Rozwój

Związku

W wyniku współpracy powstały organizacje zakładowe
w PPHU WOFAM należącej do grupy Black Red White
w Biłgoraju (60 członków), Fabryce Cukierniczej Solidarność (prawie 300 członków) czy RG Bogdanka (ponad 40
członków). Podczas współpracy rozwinięto także organizacje zakładowe w Azoty Puławy, MPK Lublin, WSK Świdnik, Lubelski Węgiel Bogdanka, Kaufland oraz włączono
się w ogólnopolską kampanię w Lidl, czego efektem jest
organizacja oddziałowa – wylicza Kacper Stachowski.
– Współpraca z kolejnym regionem, jakim jest Region
Środkowowschodni pokazuje, jak ważne jest funkcjonowanie działów rozwoju w regionach i centrali – mówi Ireneusz Pszczoła, krajowy koordynator ds. rozwoju. – Mając
coraz bogatsze doświadczenia we współpracy z innymi
regionami, możemy zaoferować kolejnym lepsze wsparcie
w organizowaniu pracowników. W naszej pracy doświadczenia nie zdobywa się z literatury, ale z codziennych rozmów z pracownikami, a każdy zakład pracy i każdy pracownik jest inny. Budujące jest to, że współpracowaliśmy
z regionem, dla którego rozwój Związku jest tak ważny.
Z przyjemnością i satysfakcją będziemy kontynuowali tę
współpracę w przyszłości – dodaje Ireneusz Pszczoła.
– Już od dawna dbamy, by Dział Rozwoju Związku
w naszym regionie funkcjonował jak najlepiej – mówi Marian Król, przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. – Wiemy, że będziemy
skuteczni tylko wtedy, gdy będzie nas dużo. Ponadto zdajemy
sobie sprawę, że są takie miejsca, w których nigdy nie będzie Związku, jeśli sami tam nie pójdziemy i nie wskażemy
pracownikom możliwości organizowania się. Działamy dwutorowo: tworząc nowe organizacje, nie zapominamy o tych
istniejących od lat. Doświadczenie uczy nas, że z każdą grupą zawodową trzeba rozmawiać trochę inaczej, dlatego tak
ważny jest bezpośredni kontakt z ludźmi. W ostatnim czasie
współpracowaliśmy z Działem Rozwoju Komisji Krajowej,
co dało nam możliwość wymiany doświadczeń i spojrzenia
na nasze wewnętrzne działania z nowej perspektywy. Myślę,
że obie strony dobrze oceniają wspólne działania, a efekty –
nowe organizacje – mówią same za siebie. Nie wykluczam, że
do takiej współpracy jeszcze wrócimy, bo koordynatorzy KK,
jako pośrednicy między regionami, mają szansę przekazywania nam najbardziej efektywnych rozwiązań z różnych części
naszego kraju – dodaje szef regionu.
Wieloletnie doświadczenia w obszarze rozwoju Związku, wsparte przez nowoczesne podejście do rynku pracy
sprawia, że warto przenosić dobre praktyki z Lublina do
innych regionów. – Włączenie do tego modelu doświadczeń
z innych regionów oraz zaprzyjaźnionych związków z Europy mogłoby być pomysłem na budowę silnego uzwiązkowienia w Polsce – uważa Kacper Stachowski. – Dla pełnego
sukcesu konieczne jest profesjonalne włączenie się wszystkich struktur w takie działania i wytrwałość w ich realizacji.
Tego w Lublinie nie brakuje – podsumowuje Stachowski.
Dział Rozwoju Związku KK
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Szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy w 2014 r.
Wszystkie szkolenia odbywają się w godz. 10:00-14:00
•
•
•

•
•
•

Puławy Blok III i V – 24.03.2014 r., prowadzi:
IP M.SKOREK, koordynator: Michał Czerwiński
81/8864490
Kraśnik Blok I i IV – 7.04.2014r., prowadzi: NIP
A.DERZA, koordynator: Józef Michalczyk 605360100
Zamość, Biłgoraj, Tomaszów Blok I i IV –
09.05.2014 r. Szkolenie w Zamościu dla 3 powiatów, prowadzi: NIP W.KAWALEC, koordynator:
Zbigniew Ryba 534009205, 846863550
Hrubieszów Blok I i VI – 26.05.2014 r. szkolenie w O/ZAMOŚĆ, koordynator: Jadwiga Piróg
692149849
Lublin Blok I i VI - 16.06.2014 r., prowadzi: NIP
W.KAWALEC, A.KUCHARSKA
Lublin Blok VII – 08.09.2014 r., prowadzi: NIP
L.OSTASZ

Bloki tematyczne
I – Kp i inne przepisy (4h)
Badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy: statystyka wypadkowa Polska, Lubelszczyzna, regulacje prawne w zakresie rozpoznawania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, badanie i ustalanie przyczyn wypadków przy pracy – studium
przypadków, przedstawienie najczęściej powtarzanych
błędów w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej,
choroby zawodowe, świadczenia z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych.
II – Kp , przepisy bhp i inne przepisy (4 h)
Zagadnienia technicznej ochrony pracy na stanowiskach pracy: oświetlenie, hałas, mikroklimat, badania
lekarskie, szkolenie BHP, substancje chemiczne, odzież
ochronna i robocza oraz sprzęt ochrony osobistej, magazynowanie i transport wewnątrzzakładowy, podstawowe
zagadnienia higieny pracy.
III – Kp, przepisy bhp (4 h)
Aktualizacja wymagań prawnych z zakresu prawa
pracy i bhp: zmiany przepisów w zakresie obowiązków
i odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa
i higieny pracy, zmiany przepisów branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagadnienia
prawne ochrony pracy: nawiązanie i rozwiązanie umowy
o pracę, umowy o pracę a umowy cywilno-prawne, wynagrodzenie za pracę, czas pracy i systemy czasu pracy,
urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy kobiet i młodocianych, wykroczenia przeciw prawom pracowników.
IV – Przepisy bhp, Kp i inne przepisy (4 h)
1. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
występujące w środowisku pracy – uregulowania
prawne, NDN, NDS.
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Zamość, Biłgoraj, Tomaszów Blok III i V –
12.09.2014 r. Szkolenie w Tomaszowie Lub. dla 3
powiatów, prowadzi: IP M.SKOREK
Kraśnik Blok III i V – 27.10.2014 r., prowadzi: IP
M.SKOREK
Puławy Blok II i IV – 17.11.2014 r., prowadzi: NIP
A.DERZA
Lublin Blok II i IV – 8.12.2014 r., prowadzi: NIP
A.DERZA

Ponadto w ramach realizacji przez OIP w Lublinie
programów prewencyjnych, adresowanych do pracowników branży leśnej oraz nauczycieli o terminach
szkoleń dla zainteresowanych branż poinformujemy
w terminie późniejszym.
2. Postęp w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
– ochrony zbiorowe, ochrony indywidualne.
3. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa
i higieny pracy – Ergonomia stanowisk pracy –
Techniczna ochrona pracy.
V – Przepisy, ustawy (4 h)
Regulacje prawne dotyczące powołania, funkcjonowania oraz uprawnień Społecznych Inspektorów Pracy:
zadania SIP w zakresie bezpieczeństwa pracy, higieny
pracy oraz prawnej ochrony pracy, współpraca Społecznych Inspektorów Pracy z innymi organami nadzoru.
VI – Przepisy kp (4 h)
Aktualizacja wymagań prawnych z zakresu prawa
pracy: przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu, zasady, przejawy dyskryminacji, stres i inne
czynniki psychospołeczne związane z pracą. Mobbing.
VII – Przepisy kp i inne przepisy (4 h)
Zatrudnianie pracowników:
• warunki zatrudniania pracowników skierowanych do pracy na terytorium RP z państw UE
i państw spoza UE,
• ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, pozycja prawna pracownika tymczasowego
świadczącego pracę w zakładzie w którym działają
związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy,
• podległość służbowa pracownika tymczasowego świadczącego pracę w grupach zawodowych
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, odpowiedzialność za organizację stanowiska pracy
i wykonywanie pracy przez pracownika tymczasowego
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Konkretna pomoc naszym sąsiadom!
Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” aktywnie
włączył się w pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Ostatnie
wydarzenia na Ukrainie pokazały, że pokój i bezpieczeństwo są
bardzo ulotne.
Nie możemy
pozostać obojętni na cierpienie drugiego człowieka.
Dlatego nasz
region
objął
opieką rodzinę pana Jarka
z Ukrainy, który
obecnie przebywa w szpitalu w Tomaszowie Lubelskim. Ma amputowaną
prawą dłoń, jest poparzony. Towarzyszy mu żona Natalia, na
Ukrainie została ich córka. W tym
momencie wspierają ich nasze

koleżanki z „Solidarności” przy
SP ZOZ w Tomaszowie Lub.
Ponadto wspieramy pana Andrzeja Żupnyka, młodego informatyka, który na Majdanie stracił

rękę. W chwili obecnej przebywa
w szpitalu w Łęcznej, ale chce
wracać do siebie, na Ukrainę.
Jest harcerzem ze Lwowa, na
Majdanie był razem ze swoją drużyną. Pomagają mu związkowcy
z „Solidarności” przy KWK „Bogdanka”.
Bieżące potrzeby naszych
podopiecznych nie są wielkie, ale
zdajemy sobie sprawę, że pomoc
będzie szczególnie potrzebna
w momencie, kiedy zechcą powrócić do swoich domów.
Zwracamy się z gorącym apelem o wsparcie naszej inicjatywy.
Prosimy o wpłaty na konto:
PKO II/Lublin 06 1020 31500000
3702 0003 2227 z dopiskiem
UKRAINA.
Dziękujemy
za okazane serce!

Z K O M I S J I KRAJOWEJ

Apel przewodniczącego KK
w sprawie sankcji wobec Rosji
Konieczność agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę, dla niczym nie zagrożonego bezpieczeństwa obywateli Rosji poza jej granicami, jest takim samym bezczelnym pretekstem, jak uzasadnienie agresji na
Polskę 17 września 1939 r.
Dlatego cała wspólnota międzynarodowa, a szczególnie Unia Europejska, musi podjąć wspólnie
wszelkie możliwe kroki przeciwko jawnemu bezprawiu. I nie chodzi tu o działania wojenne, ale o sankcje polityczne, gospodarcze, izolowanie Rosji na forum międzynarodowym, a także pomoc samej Ukrainie. Jeśli trzeba – nawet wojskową.
Apeluję do polskich władz: do Prezydenta, Premiera, Ministra Spraw Zagranicznych i wszystkich
osób mających wpływ na politykę naszego kraju o zdecydowane działania. Nawet takie, jakie odważył
się podjąć św. pamięci prezydent Lech Kaczyński podczas agresji na Gruzję.
Ukraina odzyskała niepodległość w następstwie rewolucji „Solidarności”. To my, Polacy, walnie przyczyniliśmy się do rozpadu bloku wschodniego i dzisiaj nie możemy zmarnować tego zwycięstwa.
Wzywam wszystkie struktury naszego Związku – jesteśmy w okresie naszych wewnętrznych
związkowych wyborów. Podczas zebrań wyborczych przyjmujcie i wysyłajcie stanowiska wzywające nasze władze państwowe do działań na rzecz Ukrainy. Ślijcie protesty do władz rosyjskich
i instytucji międzynarodowych. Organizujcie protesty przed rosyjskimi placówkami dyplomatycznymi.
Piotr Duda,
przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”
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„Solidarność” z Ukrainą
Związkowcy z „Solidarności” w sobotę, 8 marca br. pikietowali przed ambasadą Rosji w Warszawie. Była to manifestacja
wsparcia dla narodu Ukrainy, a jednocześnie potępienie rosyjskiej agresji wobec naszych sąsiadów.
Ponad dwutysięczny tłum odśpiewał hymny Polski i Ukrainy,
rozpoczynając w ten sposób
demonstrację. – „Solidarność”
to związek zawodowy. Ale to

też solidarność międzyludzka
i solidarność międzynarodowa
– mówił pod ambasadą rosyjską
w Warszawie Piotr Duda, przewodniczący KK – Dlatego dzisiaj
tu jesteśmy.
Przewodniczący zwracał uwagę, że choć społeczeństwo zdało
egzamin w tej trudnej dla Ukrainy sytuacji, politycy są za bardzo
ostrożni i niechętni do podejmowania decyzji. – Biznes i sprawy
finansowe nie mogą brać góry
nad wolnością i godnością obywateli. Jeśli ONZ nie może pomóc i tylko biernie się przygląda
mordowaniu obywateli, to niech

się rozwiąże. Po co nam taka organizacja.
– Panie Putin, opanuj się pan
wreszcie – wołał szef Związku –
Musimy apelować do Unii Europejskiej i Stanów
Zjednoczonych,
do ich polityków,
aby podjęli działania, które doprowadzą Rosję do
opamiętania.
Wraz ze związkowcami
pikietowali ukraińscy
i białoruscy studenci, a także
przedstawiciele
Syrii, która również walczy o niezależność.

Demonstracja miała charakter pokojowy, znamienne było
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skupienie i spokój podczas gromadzenia się manifestantów.
Z głośników słychać było muzykę i szmer cichych rozmów.
Gwizdki i trąbki uruchomiono
dopiero podczas wystąpień.
Pod ambasadą reprezentowane były prawie
wszystkie
regiony
NSZZ
„Solidarność”.
Nie
zabrakło
także
związkowców z Regionu Środkowowschodniego
z wiceprzewodniczącym
Krzysztofem
Choiną na czele.
Agnieszka Kosierb
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Fundacja
„Ruch Solidarności
Rodzin”
posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego,
potwierdzony przez Sąd Rejonowy
w Lublinie,
nr KRS: 0000088689.
Głównym przesłaniem Fundacji jest poprawa
warunków życia oraz stwarzanie możliwości rozwoju polskim rodzinom. Funkcjonujemy również w sferze kulturalno-historycznej i edukacyjnej, co pozwala na propagowanie postaw patriotycznych wśród
dzieci i młodzieży. Wszystkie działania Fundacji
na rzecz osób potrzebujących mają ścisły związek
z ideą podstawowej międzyludzkiej solidarności.
Podaruj nam

podatku dochodowego
lub dowolną kwotę pieniędzy na konto:

Bank PEKAO SA III O/Lublin
88 1240 2382 1111 0000 3895 8209
Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
20-109 Lublin, ul. Królewska 3
tel. 81/53-208-11 wew. 31 lub 26
www.fundacjaruchusolidarnoscirodzin.pl
fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Dzięki Wam możemy pomagać
potrzebującym

Warszawa, 6.03.2014 r.

OŚWIADCZENIE
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w sprawie projektu zmian w ustawie
o systemie oświaty NSZZ „Solidarność ” przeciwko zatrudnianiu nauczycieli na podstawie Kodeksu
Pracy.
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” stanowczo przeciwstawia się planom zatrudniania nauczycieli wspomagających
w szkołach podstawowych na podstawie Kodeksu
Pracy. W myśl projektu zmian w ustawie o systemie oświaty zakłada się, że nauczyciele wspomagający mają mieć taki sam poziom wykształcenia
i przygotowania do pracy jak nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
Jednak nie będą oni zatrudniani na podstawie Karty Nauczyciela.
Przeciwko takiemu rozwiązaniu ostro zaprotestował przewodniczący Sekcji Krajowej Ryszard Proksa na posiedzeniu podkomisji sejmowej powołanej do rozpatrzenia projektu zmian
w ustawie o systemie oświaty.
Ku naszemu zdziwieniu pomysł zatrudniania nauczycieli wspomagających na podstawie Kodeksu
Pracy poparł przedstawiciel ZNP.
Wojciech Jaranowski
Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”
Pani
Grażynie Soszyńskiej
Dyrektor Zespołu Poradni nr 2 w Lublinie
i długoletniemu członkowi NSZZ „Solidarność”
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
wraz ze słowami wsparcia w trudnych chwilach
po stracie
MAMY
składa
Komisja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność”
Pracowników Poradni i Placówek Oświatowych
w Lublinie
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