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Żądamy prawa głosu!
Związkowcy z Grupy Azoty
Puławy sprzeciwiają się nowemu regulaminowi wyboru do
Rady
Nadzorczej
Spółki.
W związku z tym odbyła się
konferencja prasowa, w której
uczestniczyli: przewodniczący
Solidarności w puławskich Azotach Piotr Śliwa i jego zastępca
Sławomir Kamiński oraz zastępca
przewodniczącego lubelskiej Solidarności Marek Wątorski.
Na spotkaniu z mediami
9 kwietnia br. w Puławach związkowcy stanowczo sprzeciwili się
przyjętemu przez Radę Nadzorczą Grupy Azoty S.A. regulaminowi wyboru kandydatów na członków Rady. Chodzi o to, że zostało
ograniczone bierne prawo wyborcze, czyli umożliwiono kandydowanie tylko pracownikom Spółki
Grupa Azoty S.A. w Tarnowie. To
jest rażąco niesprawiedliwe i niedemokratyczne. To tak jakby załogi z Puław, Polic i Kędzierzyna
były drugiej kategorii.
Z kontrowersyjnym Regulaminem nie zgadza się Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność. Niezadowolenie wyraził zastępca przewodniczącego Marek
Wątorski.
- Trzeba podkreślić ogromną
rolę zakładu w programie rozwoju
społeczno-gospodarczego
Lubelszczyzny. Została złamana
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fundamentalna zasada partycypacji pracowniczej Załogi wiodącej spółki z Puław w systemie
zarządzania całej grupy WIELKIEJ SYNTEZY – mówił Wątorski. Zaapelował również do premiera Mateusza Morawieckiego
o szybką interwencję w tej sprawie i rozpoczęcie prac nad programem rozwoju Lubelszczyzny.
To jednak nie jedyny problem,
o którym alarmują związkowcy.
Postępuje ciągły drenaż zysku
wypracowywanego przez puławskie zakłady. W obronie puławskich Azotów stanęły dwie posłanki z Lubelszczyzny: Elżbieta
Kruk oraz Gabriela Masłowska,
które złożyły interpelacje do prezesa Rady Ministrów.
- „Działania i decyzje podejmowane przez Zarząd Grupy
Azoty w Tarnowie w stosunku do
puławskich zakładów skutkują
ogromnym wzburzeniem wśród

pracowników firmy i mieszkańców miasta, a przede wszystkim
wpływają na coraz gorsze wyniki
zarówno Puław, jak i całej grupy,
w której Puławy wypracowują
ponad 50% zysków" – czytamy
w interpelacji.
Grupa Azoty planuje zrealizować projekt Polimery Police
i produkcje polipropylenu. Pracownicy Azotów Puławy obawiają się, że ich zakład zostanie
wciągnięty do finansowania tej
inwestycji.
Parlamentarzystki
zaznaczyły w interpelacji, że
środki pieniężne puławskich
Azotów powinny być ulokowane
na Lubelszczyźnie.
Zaangażowanie
posłanek
docenił na konferencji Sławomir
Kamiński.
- Gdyby wszyscy posłowie
Lubelszczyzny tak się angażowali w sprawie Grupy Azoty Puławy jak te dwie panie, to myślę,
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że ta deklaracja, która kiedyś była
składana, żeby siedziba Grupy
była w Puławach, byłaby już dawno spełniona – mówił związkowiec.
Szef „Solidarności" w puławskich Azotach powiedział, że powinno się dbać, przede wszystkim
o dobro naszego regionu.

- Od 2012 roku, w ramach dywidendy wytransferowano z Lubelszczyzny ponad 900 milionów
złotych. Te pieniądze powinny
służyć naszemu regionowi, tworzyć nowe technologie, miejsca
pracy i budować pomyślność regionu. Służą nie nam lecz innym – zaznaczył Piotr Śliwa.

Grupa Azoty to największa
polska firma chemiczna. Spółka
zatrudnia około 16 tys. pracowników. Główne zakłady produkcyjne firmy zlokalizowane są w Kędzierzynie, Policach, Puławach
i Tarnowie. Firma jest czołowym
europejskim
producentem
nawozów.
Tomasz Kupczyk

Będą podwyżki - koniec sporu
Zakończył się spór zbiorowy
w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Zamościu. Pracownicy stopniowo otrzymają podwyżki wynagrodzenia.
Negocjacje związków zawodowych (NSZZ „Solidarność”, związek zawodowy pracowników MZK
i Solidarność ’80) z prezesem
spółki odbyły się 8 kwietnia br.
w Zamościu. W wyniku długich
rozmów osiągnięto porozumienie,
na mocy którego pracownicy
otrzymają podwyżki o 100 zł netto
od 1 kwietnia br. oraz kolejne 100
zł brutto od stycznia 2020 r.
Przewodniczący
zamojskiej
„Solidarności” Marek Walewander

podkreślił, że choć porozumienie
zostało
podpisane, to organizacje związkowe, które
weszły w spór zbiorowy, nie są usatysfakcjonowane.
Plusem
jest to, że zażegnano
konflikt w MZK.
Niezadowolenia
z wyniku rozmów nie
kryje przewodniczący Solidarności w MZK w Zamościu Andrzej
Efner.
- Nie jestem zadowolony z porozumienia. Mieliśmy większe
oczekiwania. Podwyżki są niskie.
Do takiej sytuacji przyczynił się
znacząco związek Solidarność
’80, który niedawno powstał

i sprzyjał pracodawcy. Istotne
jednak jest to, że spór zbiorowy
został zakończony i nie doszło
do strajku – powiedział związkowiec.
Spór zbiorowy w MZK w Zamościu trwał od września ubiegłego roku.
Tomasz Kupczyk

Szansa dla Świdnika?
Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało z koncernem Leonardo umowę offsetową na dostawę czterech śmigłowców dla
Marynarki Wojennej RP o wartości blisko 400 mln zł.
Jak powiedział minister Mariusz Błaszczak główna umowa
zostanie podpisana jeszcze w tym
miesiącu w Świdniku. Ministerstwo zaznacza, że ważne jest iż
zawarty został kontrakt z koncerGłos związkowca 15/2019

nem, który zajmuje się produkcją
w Polsce. Śmigłowce będą wykorzystywane do neutralizowania
okrętów podwodnych i prowadzenia
akcji
poszukiwawczoratunkowych.

Zawarta 8 kwietnia br. umowa
offsetowa zobowiązuje spółkę
Leonardo m.in. do stworzenia
centrum serwisowego dla śmigłowców AW 101 w Łodzi.
Firma Leonardo jest właścistr. 2

cielem spółki PZL-Świdnik, która
stanowi główny filar przemysłowy
tego koncernu w Polsce.
- Cieszymy się, że przetarg
zostaje finalizowany. Trudno powiedzieć jak wielkie znaczenie
będzie miało podpisanie umowy dla PZL-Świdnik. Szczegóły nie

są jeszcze znane. Dopiero dowiemy się jaka część kontraktu
będzie realizowana w Świdniku.
Wiadomo, że głównymi beneficjentami są Wojskowe Zakłady
Lotnicze Nr 1 S.A. oraz Centrum
Morskich Technologii Militarnych
Politechniki Gdańskiej. Na pewno

Ochrona pracownika
młodocianego

Pracownikowi młodocianemu,
który ma umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego można ją wypowiedzieć tylko w razie:
- niewypełnienia przez niego obowiązków wynikających z umowy
o pracę lub obowiązku dokształ-

cania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
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- ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy;
- reorganizacji zakładu pracy
umożliwiającej
kontynuowanie
przygotowania
zawodowego;
- stwierdzenia przez pracodawcę
nieprzydatności
młodocianego
do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe
(art. 196 Kodeksu Pracy).
W przypadku wydania przez
lekarza orzeczenia, że dana praca zagraża zdrowiu pracownika
młodocianego, pracodawca musi
zmienić mu rodzaj pracy. Natomiast, gdy pracodawca nie ma
takiej możliwości powinien niezwłocznie rozwiązać z młodocianym umowę o pracę, wypłacając

wyróżnieniem jest sam fakt, że
nasz koncern otrzymał zlecenie
na dostawę technologii – powiedział
Andrzej
Kuchta przewodniczący NSZZ Solidarność w PZL - Świdnik.
TK

mu odszkodowanie w wysokości
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
Pracownikowi młodocianemu
można wypowiedzieć umowę
także w razie przeprowadzenia
tzw. zwolnień grupowych z przyczyn niedotyczących pracowników w zakładzie zatrudniającym
co najmniej 20 osób. W doktrynie
panuje jednak opinia, że można
to zrobić tylko pod warunkiem, że
przyczyny niedotyczące pracownika faktycznie uniemożliwiają
kontynuowanie
przygotowania
zawodowego.
Natomiast, gdy pracodawca
w tych okolicznościach zamierza
zwolnić pracownika młodocianego w ramach tzw. zwolnień indywidualnych, dochodzi mu jeszcze
jeden warunek. Musi skonsultować wypowiedzenie ze związkami zawodowymi. Będzie mógł go
zwolnić tylko pod warunkiem niezgłoszenia przez zakładową organizację związkową sprzeciwu
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu. W razie
przeprowadzania zwolnień indywidualnych pracownikowi młodocianemu można również wypowiedzieć warunki pracy i płacy
jeżeli nie jest możliwe zatrudnienie go na dotychczasowym stanowisku. Jeśli pracownik odmówi
przyjęcia nowych warunków,
umowa rozwiąże się definitywnie.
Marta Śnioch
str. 3

Upamiętniliśmy ofiary
katastrofy smoleńskiej
Lublinianie uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Na Placu Litewskim obyły się uroczystości z zachowaniem ceremoniału
wojskowego. W intencji tragicznie zmarłych została odprawiona
Msza św.

W obchodach 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej uczestniczyli
m.in. przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich i samorządowych, IPN Oddział Lublin, Lubelski Kurator Oświaty,
służby mundurowe i organizacje
patriotyczne. Obecne były rów-
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Młodzież uroczyście odczytała 96 nazwisk ofiar katastrofy
smoleńskiej i tyle samo zapalono
zniczy. Po oddaniu salwy honorowej przedstawiciele Społecznego Komitetu złożyli wieniec
pod tablicą upamiętniającą ofiary
katastrofy na budynku klasztoru
oo. Kapucynów.
W kościele pw. Matki Bożej
Królowej Polski sprawowana była Msza św. za poległych w katastrofie. Na placu przy świątyni
złożono kwiaty i zapalono znicze.
10 kwietnia 2010 roku rządowy samolot na pokładzie z prezydentem RP prof. Lechem Kaczyńskim rozbił się koło smoleńskiego lotniska. Okoliczności katastrofy do dziś nie zostały wyjaśnione.
Tomasz Kupczyk

nież władze Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność
wraz z pocztem sztandarowym.Na Placu Litewskim została
odczytana okolicznościowa odezwa Społecznego Komitetu Obchodów 9. Rocznicy Katastrofy
Smoleńskiej.
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Życzenia W ielkanocne
W siedzibie lubelskiej Solidarności odbyło się spotkanie Wielkanocne Sekcji Ochrony Zdrowia
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność. Wśród zaproszonych gości 11 kwietnia br. były
władze Regionu, związkowcy
i kapłani, w tym jeden z Meksyku.
Przewodniczący Sekcji Marek
Chmielewski, w krótkiej refleksji
wprowadził zebranych w nastrój
zbliżających się Świąt Wielkanocnych i złożył życzenia. Głos zabrali również inni uczestnicy spotkania, po czym nastąpiły: modlitwa, pobłogosławienie pokarmu
i poczęstunek jajeczkiem.
TK

Szef lubelskiej Solidarności o strajku nauczycieli
Zapraszamy do wysłuchania
rozmowy w Radiu Lublin z 11
kwietnia br. Gościem programu
był Marian Król, przewodniczący Regionu z którym Tomasz Nieśpiał rozmawiał o strajku nauczycieli.
Oto link do programu:
https://www.youtube.com/watch?
v=wTtYnEeDZ6w
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Rząd powrócił do rozmów
Po

manifestacjach

NSZZ

„Solidarność” przed 16. urzędami wojewódzkimi strona rządowa powróciła do rozmów. Rozmowy odbywają się w powołanych jeszcze w lutym br. związkowo/rządowych zespołach roboczych. W kilku punktach nastąpił postęp w rozmowach, ale
trudno mówić dzisiaj o przełomie.
Członkowie
obradującego
w Warszawie Krajowego Sztabu
Protestacyjno-Strajkowego NSZZ
„Solidarność”, ocenili efekty manifestacji przed 16. urzędami woje-

wódzkimi,
które
Związek przeprowadził
4
kwietnia.
W każdym z miast
wojewódzkich brało
udział od kilkuset do
kilku tysięcy związkowców z Solidarności, przedstawicieli różnych grup
zawodowych, w tym
głównie pracujących
w obszarze finansów publicznych.
Informujemy, że w związku
z powrotem strony rządowej do
rozmów, NSZZ „Solidarność” pozostając w formule sztabu protestacyjno-strajkowego, będzie kontynuować negocjacje. Oprócz dotychczasowych zespołów powoła-

no podzespoły m.in. dot. emerytur
i systemu ubezpieczeń społecznych oraz Służby Ochrony Kolei.
O szczegółach będziemy informować
na
bieżąco.
Marek Lewandowski Rzecznik
Przewodniczącego KK
NSZZ „Solidarność”
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