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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 24-25/2022 

    09.12.2022 

Osiem obszarów negocjacji  
Rząd-Solidarność 

Z ramienia związku w skład 

Zespołu weszli: członek Pre-

zydium Komisji Krajowej Hen-

ryk Nakonieczny, współprze-

wodniczący Zespołu robocze-

go, a także członkowie Komisji 

Krajowej reprezentujący po-

szczególne branże i sektory 

gospodarki: Bogdan Kubiak, 

Bartłomiej Mickiewicz, Edyta 

Odyjas, Ryszard Proksa, Woj-

ciech Ilnicki, Bogdan Kuchta, 

Bogusław Hutek i Jarosław 

Grzesik. Stronę rządową  

w pracach Zespołu reprezen-

tować będzie minister Marek 

Kuchciński, szef Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów (jako 

współprzewodniczący zespołu 

roboczego), a także 17 człon-

ków – przedstawicieli po-

szczególnych ministerstw.  

Zgodnie z ustaleniami rozmo-

wy będą toczyły się w ośmiu na-

stępujących obszarach: 

1. Wsparcia przedsiębiorstw 

energochłonnych w związku  

z wysoką dynamiką cen nośni-

ków energii i gazu. 

2. Zmian w systemie polityki 

energetycznej Polski. 

3. Wzrostu wynagrodzeń 

dla zatrudnionych w sferze 

finansów publicznych w 2023 

roku oraz zmian systemo-

wych w kształtowaniu wyna-

grodzeń w państwowej sferze 

budżetowej z uwzględnieniem 

oświaty. 

4. Odmrożenia odpisu na Za-

kładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych. 

5. Wyłączenia dodatku za 

pracę w warunkach szkodliwych 

dla zdrowia, szczególnie uciążli-

wych lub niebezpiecznych z pła-

cy minimalnej. 

6. Zmian systemowych  

w funkcjonowaniu oraz finanso-

waniu Domów Pomocy Społecz-

nej. 

7. Ochrony pracowników 

podlegających szczególnej 

ochronie, w tym działaczy związ-

kowych. 

8. Zmiany ustawy o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych – emerytu-

ry stażowe oraz uchylenia wyga-

szania emerytur pomostowych. 

Red.  

Zgodnie z ustaleniem po spotkaniu z premierem Ma-

teuszem Morawieckim, które miało miejsce 17 listopada 

br., po odwołanej manifestacji „Marsz Godności”, określo-

no skład i sposób pracy roboczego Zespołu do spraw wy-

pracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospo-

litej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ Solidarność. Prze-

wodniczący KK Piotr Duda podziękował premierowi Ma-

teuszowi Morawieckiemu za wywiązanie się z zobowiąza-

nia i terminowe powołanie oraz zaprezentowanie pełnego 

składu Zespołu.  
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Zabrakło miejsca na terenie 

całego Centrum Dystrybucji w Te-

resinie w celu zorganizowania spo-

tkania wyborczego dla członków 

NSZZ Solidarność. Związkowcy 

wybierali władze statutowe organi-

zacji głosując 7 grudnia 2022 r. 

przed bramą wjazdową do maga-

zynu. Przedstawiciele NSZZ Soli-

darność nie otrzymali też przepust-

ki, aby wjechać na parking. Zostali-

śmy poinformowani, że „tereny 

parkingów znajdujących się przy 

sklepach czy magazynach mogą 

być wykorzystywane na cele zwią-

zane z  prowadzoną przez Stokrot-

kę działalnością gospodarczą”. 

Pomimo niesprzyjającej pogo-

dy frekwencja była rekordowa  

i wyniosła 100 %. Magazyn logi-

styczny położony w Polsce cen-

tralnej  zajmuje powierzchnię po-

nad 34 tys. m2. 

Pracodawca wskazuje, że 

„specyfika branży, w której działa 

oparta jest na rozproszonej struktu-

rze terenowej, w ramach której dzia-

łają poszczególne placówki handlo-

we. Placówki te dysponują ograni-

Nie było miejsca … 

czonymi możliwościami lokalowy-

mi. Z tego względu, brak jest obiek-

tywnej i realnej możliwości zapew-

nienia w nich przestrzeni odpowied-

niej do organizacji spotkań z pra-

cownikami”.  Dalej „(…) niezależnie 

od powyższego, każdorazowe do-

puszczenie na teren placówki oso-

by trzeciej powoduje dezorganiza-

cję pracy w sklepach i magazy-

nach, ryzyko naruszenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa, a także szereg 

wątpliwości na gruncie przestrzega-

nia przepisów BHP i RODO”.  

Kilka dni wcześniej, w Zamo-

ściu, odbyły się wybory władz sta-

tutowych Organizacji Związkowej 

Pracowników Służby Więziennej. 

Przedstawiciele NSZZ Solidarność 

zostali wpuszczeni na teren zakła-

du karnego. Członkowie związku 

głosowali w udostępnionym na ten 

cel pomieszczeniu. 

A. Symbor 

Jesteśmy obecni na naszym kanale na Youtubie! Można tam znaleźć materiały historyczne, 

bieżące informacje, relacje i… wszystko, co zechcecie, by się tam ukazało! 

Jak oglądać? 

 

Sposób 1: wchodzimy na stronę naszego regionu:  

solidarnosc.org.pl/lublin i klikamy w grafikę: 

 

 

Sposób 2: wchodzimy na Youtuba i wpisujemy w wyszukiwanie Solidarność Lublin. Po-

jawia się ikonka iTVSolidarność i już możemy oglądać. 

 

Aby nie przegapić nowości na naszym kanale zasubskrybujcie go poprzez kliknięcie napisu 

„Subskrybuj”! 

 Dziękujemy i zapraszamy do współpracy  Redakcja 

Zapraszamy! 
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Podwyżki dla pracowników Poczty Polskiej 

Wynagrodzenia zasadnicze 

pracowników Poczty Polskiej 

wzrosną od 1 grudnia o 450 zł 

brutto. Wraz z pochodnymi mie-

sięczna podwyżka wyniesie 

przeszło 560 zł brutto. Ponadto 

do 10 grudnia na konta pocztow-

ców wpłynie nagroda świąteczna 

w wysokości 400 zł brutto. Pod-

wyżka i dodatkowa premia to 

efekt starań „Solidarności” dzia-

łającej w Poczcie Polskiej. 

Porozumienie w tej sprawie 

przedstawiciele związku i praco-

dawcy podpisali pod koniec 

września. – Pracownicy powinni 

być zadowoleni. Rok 2022 jest 

przełomowy, bo udało nam się 

wynegocjować najwyższe pod-

wyżki w historii firmy. Patrząc 

realnie na nasze możliwości, 

osiągnęliśmy wszystko, co byli-

śmy w stanie osiągnąć – mówi 

Witold Paluszak, wiceprzewodni-

czący „Solidarności” w Poczcie 

Polskiej. 

Jak zaznacza, w całym 2022 

roku wynagrodzenia pracowników 

Poczty Polskiej wzrosły łącznie  

o ok. 1000 zł brutto. Pierwsza 

podwyżka, wynosząca 300 zł brut-

to, weszła w życie w styczniu. – 

Ponadto udało nam się podpisać 

protokół dodatkowy przedłużający 

funkcjonowanie Zakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy oraz 

korzystne dla pracowników regu-

laminy pracy i Zakładowego Fun-

duszu Świadczeń Socjalnych – 

dodaje Paluszak. 

Podkreśla, że w Poczcie Pol-

skiej działa blisko 100 organiza-

cji związkowych, co utrudnia dia-

log z pracodawcą. – Dojście do 

porozumienia w tak dużym gro-

nie jest praktycznie niemożliwe. 

Z tego powodu ciężar prowadze-

nia negocjacji dotyczących po-

prawy warunków pracy i płacy 

spoczywa na „Solidarności”  

– mówi. 

W Poczcie Polskiej zatrudnio-

nych jest ok. 67 tys. pracowników. 

solidarnosc.org.pl 

10 GRUDNIA (sobota)   

Orlik Szkoły Podstawowej  

nr 52  

ul. Jagiełły 11 - godz. 10 00 

  

OGNISKO OMEGA  

ZAPRASZA 

ZAGRAJ Z NAMI 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
NIGDY WIĘCEJ STANU WOJENNEGO  

– NIGDY WIĘCEJ KOMUNY 



Głos związkowca 24-25/2022 str. 4 

Zbigniew Fronczek to człowiek 

zaangażowany w zachowanie 

dziedzictwa kulturowego na daw-

nych Kresach Wschodnich, Pre-

zes Stowarzyszenia Pisarzy Pol-

Bene Meritus dla Zbigniewa Fronczka 

skich w Lublinie, Od lat 

redaktor naczelny i wy-

dawca dwumiesięcznika 

literackiego "Lublin. Kul-

tura i Społeczeństwo".  

Pracuje na rzecz Sto-

warzyszenia Wspólnota 

Polska. Animator kultu-

ry, regionalista, znany 

na Ukrainie, Białorusi, 

Litwie, a także na Sło-

wacji. Duży sukces od-

niosły książki autora poświęcone 

Lublinowi.      

Lubelska „Solidarność” 7 grud-

nia br. wyróżniła Zbigniewa 

Fronczka prestiżowym medalem 

„Bene Meritus”. –  Kierowaliśmy się 

nie tylko potrzebą wynagrodzenia 

za wykonaną pracę dla promowa-

nia naszego Regionu, czynimy to 

także w tym celu, by Pana postać 

była bardziej znana w środowisku 

Lubelskiej Solidarności, by znalazła 

szerokie uznanie, na które jak naj-

bardziej Pan zasługuje – powiedział 

wiceprzewodniczący Regionu Środ-

kowo-Wschodniego NSZZ Solidar-

ność Marek Wątorski, wręczając 

wyróżnienie podczas okolicznościo-

wego spotkania w siedzibie Stowa-

rzyszenia Wspólnota Polska  

w Lublinie. 

Red. 

W hipermarketach godzino-

we obroty po 21.00 stanowią 

poniżej 1 proc. całodziennego 

utargu – wyliczyła handlowa 

Solidarność. Zdaniem związ-

kowców w obliczu kryzysu 

energetycznego sieci handlowe 

powinny skrócić godziny otwar-

cia sklepów. Apel w tej sprawie 

9. listopada został skierowany 

do Polskiej Organizacji Handlu 

i Dystrybucji.  

Apel handlowej Solidarności to 

reakcja na podejmowane w ostat-

nim czasie działania sieci handlo-

wych zmierzające do ograniczenia 

zużycia energii. – Niektóre sieci  

w związku z bardzo wysokimi ce-

nami energii wyłączyły część 

oświetlenia w swoich sklepach. 

Inne przykręciły ogrzewanie. Są 

też takie, które skróciły godziny 

otwarcia sklepów, co w naszej 

ocenie jest najlepszym rozwiąza-

niem. Zwróciliśmy się POHiD, aby 

w ramach branżowego porozu-

mienia wszystkie sieci skróciły go-

dziny pracy hiper i supermarketów 

oraz dyskontów spożywczych do 

godziny 21.00 – mówi Alfred Buja-

Handlowa Solidarność chce skrócenia  
godzin pracy w sklepach 

ra, przewodniczący Krajowej Sek-

cji Handlu NSZZ Solidarność.  

W ocenie związkowców funk-

cjonowanie sklepów wielkopo-

wierzchniowych do późnych go-

dzin nocnych nie ma ekonomicz-

nego uzasadnienia –  Ruch  

w sklepach po godzinie 21.00 

radykalnie spada. Z danych, któ-

re pozyskaliśmy, wynika, że  

w przypadku hipermarketów 

utarg między godziną 21.00  

a 22.00 stanowi poniżej 1 proc. 

całodziennych przychodów skle-

pu. Z kolei w segmencie dyskon-

tów jest to ok. 2 proc. całodzien-

nego utargu. Przychody uzyski-

wane ze sprzedaży są znacznie 

niższe od kosztów funkcjonowa-

nia sklepów – czytamy w piśmie 

skierowanym do POHiD, organi-

zacji zrzeszającej największe 

zagraniczne sieci handlowe 

funkcjonujące w naszym kraju. 

Jak wskazuje Alfred Bujara, 

długie godziny otwarcia sklepów 

są za to skrajnie uciążliwe dla 

pracowników, zwłaszcza  

w mniejszych miejscowościach, 

gdzie komunikacja publiczna 

funkcjonuje  w ograniczonym za-

kresie. - Pamiętajmy, że zdecydo-

wana większość osób zatrudnio-

nych w handlu to kobiety. Gdy 

kończą pracę w środku nocy, czę-

sto nie ma już autobusu, którym 

mogłyby wrócić do domu. Muszą 

iść na piechotę, często kilka kilo-

metrów, co jest po prostu niebez-

pieczne. Zwłaszcza teraz, gdy 

wiele samorządów, z uwagi na 

kryzys energetyczny, wyłącza 

oświetlenie ulic – mówi Bujara.  

Handlowa „Solidarność” pod-

kreśla również, że skrócenie go-

dzin otwarcia sklepów pozwoliłoby 

choćby częściowo zniwelować 

problem braku rąk do pracy  

w handlu i ogromnego przeciąże-

nia pracowników. - To po prostu 

będzie się opłacać sieciom han-

dlowym. I ze względu na proble-

my  kadrowe, i z uwagi na wyso-

kie koszty energii. Niejako przy 

okazji skorzystają pracownicy, 

którzy nie będą już kończyć zmia-

ny w środku nocy. Na takim roz-

wiązaniu zyskają wszyscy – za-

znacza Alfred Bujara. 

solidarnosc.org.pl 
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Jadwiga Kiszczak urodziła się 

15 października 1947 r. w Lubli-

nie. Ukończyła Państwową Wyż-

szą Szkołę Muzyczną w Warsza-

wie. Jako nauczycielka pracowa-

ła w Państwowej Wyższej Szko-

le Muzycznej I stopnia w Świdni-

ku, w Szkole Muzycznej st. Pod-

stawowego i Licealnego im.  

K Lipińskiego w Lublinie,  

w Szkole Muzycznej I i II st. im. 

T. Szeligowskiego w Lublinie  

i Centrum Edukacji Artystycznej 

w Warszawie. 

Od 1980 r. była członkiem 

„Solidarności”, delegatem na 

Zjazd Regionalny Sekcji Oświaty 

oraz delegatem szkół artystycz-

nych na Ogólnopolskie Zjazdy 

tych szkół w Poznaniu i Warsza-

wie w 1981 r. 

Od 1982 r. wraz z siostrą 

Małgorzatą, we współpracy  

z Seminarium Duchownym  

w Lublinie i Solidarnością Ro-

dzin, organizowała obozy dla 

dzieci osób represjonowanych  

i internowanych – „Wakacje  

z Bogiem”. Uczestniczyła także 

w obozach sportowo-

obronnych dla młodzieży w La-

sach Janowskich. 

Nie żyje Jadwiga Kiszczak 

Zajmowała się kolpor-

tażem wydawnictw nieza-

leżnych, zorganizowała 

bibliotekę dla nauczycieli 

oraz lokal dla drukarzy. 

Przewoziła matryce biule-

tynów ze Świdnika do 

Lublina. Współorganizo-

wała „Jasełka”, które od-

bywały się w prywatnych 

domach. 

Od 4 września 1982 

r. do 12 lipca 1989 r. 

była rozpracowywana 

przez Wydz. III WUSW 

w Lublinie. Dwukrotnie 

zatrzymywana powyżej 

48 godz. przez SB 

(1986 r. i 1987 r.) po re-

wizji w mieszkaniu, wzy-

wana na rozmowy 

ostrzegawcze do prokuratury. 

„Nieznani sprawcy” włamali się 

także do jej samochodu. 

Po reaktywowaniu Solidarno-

ści została przewodniczącą Or-

ganizacji Zakładowej w Szkole 

Muzycznej st. Podstawowego  

i Licealnego w Lublinie. 

W latach 1990-2012 wizytator-

ka Centrum Edukacji Artystycznej 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w Warszawie na Re-

gion Lubelski. 

Od 2000 r. aktywnie pracowa-

ła w Stowarzyszeniu Represjo-

nowanych w Stanie Wojennym, 

w ostatnim czasie jako przewod-

nicząca. 

Odznaczona Złotym Krzy-

żem Zasługi przez Prezydenta 

RP na Uchodźctwie „Za zasługi 

w działalności niepodległościo-

wej”, Złotym Krzyżem Zasługi 

Prezydenta RP, Medalem Ko-

misji Edukacji Narodowej, Me-

dalem Prezydenta Lublina, Od-

znaką „Zasłużony dla Woje-

wództwa Lubelskiego”, Odzna-

ką Honorową Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego RP 

„Zasłużony dla Kultury Pol-

skiej”, Semper Fidelis Gdańsk, 

Bene Merendi Civitati Świdnik, 

Krzyżem Wolności i Solidarno-

ści, Kawalerem Orderu Odro-

dzenia Polski. 

Zmarła 12 listopada 2022 r. 

Serdeczne wyrazy żalu i współczucia 
 

Rodzinie 
 

Śp. JADWIGI KISZCZAK 
 

składają 
 

Przewodniczący oraz związkowcy 
z Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność” 


