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SKUTECZNOŚĆ W DZIAŁANIU
XXIX Walne
Zebranie
Delegatów
Regionu
ŚrodkowoWschodniego
NSZZ
„Solidarność”
Już po raz 29-ty delegaci naszego regionu spotkali
się, by dyskutować i podejmować ważne dla związku
decyzje. Zastanawiali się
także, co zrobić, aby podejmowane działania były skuteczne i w jaki sposób poprawić
uzwiązkowienie
w swoich macierzystych
organizacjach.
Wprowadzenie regionalnego sztandaru oraz odśpiewanie hymnu państwowego oficjalnie rozpoczęło
obrady. Wśród gości tegorocznego spotkania byli
obecni, między innymi, dyrektor Lubelskiego Oddziału IPN Dariusz Magier,
Okręgowy Inspektor Pracy
w Lublinie Włodzimierz Biaduń oraz przedstawiciel
Prezydenta Lublina, Zdzisław Niedbała. Nie zabrakło
także zasłużonych działaGłos związkowca 30/2016

czy NSZZ „Solidarność” Regionu
Środkowo-Wschodniego. Zostali oni
odznaczeni medalami Bene Meritus
oraz statuetkami Lubelskiego Lipca
1980, w dowód uznania dla ich pracy
związkowej i wyjątkowej postawy.
Podczas zebrania nie mogło zabraknąć także podsumowania pracy
wykonanej w regionie od początku kadencji. Marian Król, przewodniczący
lubelskiej „Solidarności” przedstawił
sprawozdanie z działalności ZR. Zwrócił uwagę, że nieodmiennie od kilku lat
najważniejsza jest dla nas skuteczność w działaniu, a ta możliwa jest
przy znaczącej liczbie związkowców.
Nic więc dziwnego, że niezmiennie
priorytetem w naszym regionie jest rozwój związku. Pracownicy Działu Rozwoju wykazują się dużą skutecznością
w docieraniu do potencjalnych członków

związku, mają także bardzo dobre
wyniki w zakładaniu nowych organizacji związkowych. W okresie
sprawozdawczym udało się w naszym regionie powołać 24 nowe
organizacje i pozyskać 1200
członków. Przewodniczący podkreślał, że nie był to łatwy okres
w działalności. Przez długi czas
nie funkcjonował dialog społeczny,
a związki zawodowe traktowane
były jako zło ostateczne.
Zmianę przyniosły wybory
prezydenckie, a potem parlamentarne.
Szef
lubelskiej
„Solidarności” podkreślał, że
związek powrócił do dialogu, ale
jest wiele spraw, o które będziemy się stale upominać – między
innymi wiek emerytalny czy ograniczenie handlu w niedzielę.
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Żywą dyskusję wśród delegatów wywołał temat rozwoju związku. Uczestnicy zebrania zastanawiali się nad metodami pozyskiwania związkowców, a także nad
środkami, jakie na te działania
trzeba wykorzystać. Delegaci zgłaszali także potrzebę stałej aktywności związku w przestrzeni społeczno-kulturalnej, wskazując, że
jest ona potrzebna nie tylko ze
względów wizerunkowych, ale także jako realizacja misji, która stoi
przed „Solidarnością”.
Podjęto także rozmowę na
temat kadencyjności działaczy

związkowych. Delegaci zastanawiali się, czy takie rozwiązanie
poprawi
skuteczność
pracy
związkowców, czy też może
sprawi, że organizacje będą miały problem ze znalezieniem liderów. Z dyskusji wynikało, że
większość jednak uważa kadencyjność za dobre rozwiązanie
i szansę na zaangażowanie młodych w działalność związkową.
Niestety, jest też mnóstwo
problemów i bolączek w poszczególnych zakładach pracy
naszego regionu. Ciągle borykamy się ze zwolnieniami, nie-

Ponadto
przewodniczący
zwracał uwagę na pracę regionu
dotyczącą
funkcjonowania
w
przestrzeni
informacyjnomedialnej. Odniósł się do zmian
w wydawnictwie regionu – powstania miesięcznika Czas Solidarności, a także tygodnika Głos
Związkowca, który rozsyłany jest
do związkowców drogą mailową.
Podsumował działania podejmowane w obronie pracowników
i ich praw – liczne protesty, pikiety, negocjacje i konferencje.
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stabilna jest sytuacja Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej, PZL
WSK Świdnik czeka na decyzje
w sprawie kontraktu na śmigłowce dla armii, niepokój jest
także w środowisku nauczycielskim w związku z proponowanymi zmianami w oświacie. Niemniej jednak cały czas prowadzone są działania, rozmowy,
związkowcy szukają jak najlepszych rozwiązań dla dobra pracowników.
Niestety, XXIX WZD nie
przyjęło żadnych uchwał i stanowisk. Okazało się bowiem, że
niektórzy delegaci nie są w stanie wytrwać do końca obrad,
a ich nieobecność podczas głosowań sprawiła, że zebranie
zostało zerwane. Delegaci, którzy pozostali do końca obrad
zdecydowali, że o zachowaniu
kolegów i koleżanek należy poinformować komisje rewizyjne
jednostek, które reprezentują.
Zachowanie takie to brak szacunku wobec wszystkich związkowców, a szczególnie tych,
którzy wybrali wspomniane osoby na swoich przedstawicieli do
najwyższej władzy regionu.
Zebranie Delegatów
zakończyła
wspólna
eucharystia, połączona
z uroczystościami 32.
rocznicy
męczeńskiej
śmierci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki.
W kościele św. Piotra
Apostoła, gdzie od ponad 30 lat trwają modlitwy za Ojczyznę, związkowcy prosili o kanonizację patrona Niezależnego
Samorządnego
Związku Zawodowego
„Solidarność”. Następnie złożyli kwiaty pod
pomnikiem bł. Jerzego.
Agnieszka Kosierb
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Bł. ks. Jerzy
w Świdniku
W niedzielę poprzedzającą 32. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku odbyła się
uroczysta msza św. w intencji NSZZ
„Solidarność” WSK PZL Świdnik oraz
honorowych dawców krwi. Podczas
eucharystii nastąpiło wprowadzenie
relikwii bł. ks. Jerzego, które przywieźli
do Świdnika brat i bratowa błogosławionego podczas wizyty w maju tego
roku.
We wspólnej modlitwie wzięli udział
związkowcy oraz władze samorządowe
i miejskie Świdnika, a także honorowi
krwiodawcy z WSK Świdnik, których
patronem jest bł. ks. Jerzy.
Na zakończenie eucharystii związkowcy, w otoczeniu pocztów sztandarowych, złożyli kwiaty przed tablicą
upamiętniającą
patrona
NSZZ
„Solidarność”.
A.K.

SZKOLENIA W REGIONIE
W ostatnim tygodniu w naszym
regionie odbyły się dwa szkolenia
dla działaczy związkowych.
Tematem pierwszego z nich
była sztuka negocjacji. Zajęcia pro-

Głos związkowca 30/2016

wadził Jan Plata-Przechlewski,
specjalista z Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”.
Uczestnicy dowiedzieli się
między innymi, na czym polega

komunikowanie się, zarówno werbalne,
jak i niewerbalne, poznali rodzaje i style
negocjacji, uczyli się, w jaki sposób precyzować interesy grupy, formułować cele
i przedstawiać oferty w ramach procesu
negocjacyjnego. Poznali także techniki
i strategie negocjacyjne. Najcenniejsze
jednak okazały się zajęcia praktyczne.
Natomiast podczas drugiego szkolenia uczestnicy dyskutowali na temat
mobbingu w miejscu pracy. Mieli oni
okazję dowiedzieć się, jak wyglądają
działania o charakterze mobbingowym
i jak im przeciwdziałać oraz gdzie szukać pomocy.
Więcej informacji na temat bieżących szkoleń w naszym regionie można
uzyskać w Dziale Szkoleń Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność pod nr tel. 81 532 08 11 wew. 20.
A.K.
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Od 17 października do 5 grudnia br. w Lublinie, przy ul. Królewskiej 15 potrwa zbiórka darów w ramach akcji Polacy-Rodakom. Zebrane produkty zostaną przekazane w paczkach noworocznych naszym
rodakom zza wschodniej granicy.
Zbierane będą: produkty spożywcze 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.

ZAPRASZAMY !!!

Serdeczne wyrazy żalu i wspóczucia

TERESIE SZTEJNBIS
z powodu śmierci

SYNA
składa
Regionalna Sekcja Służby Zdrowia
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
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