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Na Lubelszczyźnie
pokonano barierę strachu
W Lublinie odbyły się centralne obchody 38. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych,
parlamentarnych
oraz duchowieństwo w tym Regionalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. prał. Zbigniew Kuzia i Krajowy Duszpasterz Kolejarzy ks.
kan.
Eugeniusz
Zarębiński.
Obecnością swoją zaszczyciły
nas liczne delegacje związkowców z pocztami sztandarowych
z całej Polski. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: uczestnicy
protestów i strajków Lipca 1980
roku z Czesławem Niezgodą na
czele; prezes Zarządu PKP SA

Krzysztof Mamiński; prezes PKP
SA Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel; Prezes Zarządu
PKP Cargo Czesław Warsewicz
z
członkami
Zarządu; Prezes
Zarządu
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa
Zbigniew
Tracichleb z członkami Zarządu;
Prezes Zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk; Komen-

dant Główny Straży Ochrony
Kolei Józef Hałyk; Prezes Zarządu PKP NATURA Tour Jacek
Zawadzki; Prezes Zarządu PKP
Tomasz Miszczuk; Prezes Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek; członek Zarządu Przewozy Regionalne Anna Lenarczyk; członek Zarządu PKP
Energetyka Konrad Tyrajski;
Prezes Zarządu PKP Informatyka; członek Zarządu Przewozy
Regionalne Sp. z o.o.; Prezes
Zakładów Usługowych „Wschód”
Andrzej Lipowski; Dyrektor Handlowy Anna Lenarczyk; dyrektorzy Kolejowych Zakładów Pracy;

Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc
nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie.
Jan Paweł II
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Przewodniczący Krajowej Sekcji
Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
Henryk Grymel; dyrektor Poczty
Polskiej POL RD Zbigniew Kosowski; Komendant Lubelskiej
Wojewódzkiej Komendy OHP
Piotr Gawryszczak, Prezes Zarządu Lubelski Węgiel Bogdanka
Artur Wasil wraz z Wiceprzewodniczącym Stanisławem Misterką,
Prezes Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Aleksander Batorski, Wiceprezes Zarządu PGE
Dystrybucja SA Andrzej Pruszkowski.
Rocznicę wydarzeń rozpoczęto 15 lipca od nadzwyczajnego
posiedzenia Zarządu Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność” w siedzibie IPN Oddział w Lublinie. Spotkanie otworzył przewodniczący Regionu Marian Król. Wprowadzono poczet
sztandarowy lubelskiej Solidarności, odśpiewano hymn państwowy i tradycyjnie pomodlono się za
ojczyznę słowami ks. Piotra Skargi. Głównym punktem obrad było
odczytanie
okolicznościowego
stanowiska, w którym podkreślono znaczenie Lubelszczyzny
w procesie powstawania Solidarności z główną rolą papieża św.
Jana Pawła II. Zaakcentowano
również konieczność podjęcia

Głos związkowca 29/2018

przez rząd działań zmierzających
do poprawy sytuacji gospodarczej naszego Regionu, który od
wielu lat jest
marginalizowany. Zaapelowano do premiera
o wypracowanie kompleksowego programu
rozwoju
Lubelszczyzny.
Na
posiedzeniu głos zabrał wojewoda
lubelski Przemysław Czarnek, który cytując bł.
ks. Jerzego Popiełuszkę mówił,

że największym wrogiem człowieka nie jest milicja, rząd czy
inny człowiek, ale własny lęk.

– Ludzie Solidarności lat
80. z Lublina temu strachowi
nie ulegli i uruchomili kamyczek, który doprowadził do lawiny zmian ku wolnej i demokratycznej Polsce.
Przedstawiciel rządu ustosunkował się do przyjętego stanowiska i zaznaczył, że te wybitne
postulaty są i będą przedmiotem
prac obecnego rządu oraz zapewnił, o podwyżkach dla pracowników administracji państwowej od 2019 roku.
Lekcję historii wygłosił dr Robert Derewenda z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. Wykładowca mówił, że
u podstaw powstania Solidarnostr. 2

ści była potrzeba wolności wewnętrznej, dlatego Polacy podejmowali protesty i strajki.
- Kajdany pękły, a proces,
który
został
uruchomiony
w lipcu 1980 roku w Lublinie,
był już niemożliwy do powstrzymania. Solidarność była
niezniszczalna ponieważ była
ona w ludziach. Można było
spacyfikować i rozwiązać organizację, ale to, co tkwiło w narodzie, było nieodwracalne –
zaznaczył Derewenda.
Po Mszy św. w Archikatedrze
Lubelskiej, nastąpił przemarsz do
byłej Lokomotywowni, gdzie odbyły się główne uroczystości, które prowadzili przewodnicząca
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Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Wiesława Stec oraz przewodniczący organizacji związkowej NSZZ
Solidarność
przy
PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki Mirosław Oleszczuk.
List od prezydenta RP odczytała pani Zofia Romaszewska.
W imieniu głowy
państwa wyraziła
wdzięczność bohaterom Lubelskiego
Lipca 1980.
– To dzięki Państwa odwadze i determinacji jesteśmy
dzisiaj ludźmi wolnymi i oby-

watelami
Rzeczypospolitej
świętującej 100-lecie odzyskania niepodległości – czytała
doradca prezydenta RP.
List od ministra infrastruktury
odczytał pan Tomasz Gontarz.
– Wydarzenia Lubelskiego
Lipca 1980 były bezpośrednim
impulsem dla protestów na
Wybrzeżu z sierpnia 1980 roku
i powstania NSZZ Solidarność.
Uważam, że po latach możemy
z całą pewnością stwierdzić,
że był to także jeden z najważniejszych etapów drogi, która
w 1989 roku przyniosła Polsce
wolność – czytał minister.
Głos zabrał również poseł na
Sejm RP Sylwester Tułajew.
Podkreślił, że 38 lat temu zało-

dze wytwórni WSK Świdnik nie
zabrakło gotowości, wiary i wielkiej odwagi do rozpoczęcia strajku, który szybko rozprzestrzenił
się na cały Region, obejmując
ponad 50 tys. osób ze 150 zakładów pracy całej Lubelszczyzny.
-To ludzie Solidarności upomnieli się o naszą godność,
w czasach gdy było trudno
o odwagę i nadzieję, wielu
uwierzyło, że walka ma sens,
trzeba to dziś mocno zaznaczyć - mówił poseł.
Z kolei prezes Zarządu PKP
SA Krzysztof Mamiński podziękował obecnym na uroczystościach, którzy brali udział w wydarzeniach Lubelskiego Lipca 38
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lat temu. Przypomniał, że była to
walka o prawdę. Ludzie zaryzykowali wszystko dla wolności
i udało się.
– Trzeba przypominać historię, bo bez pamięci o przeszłości nie zbudujemy prawdziwej
przyszłości – apelował Mamiński.
Z ramienia Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” przemawiał
Tadeusz Majchrowicz. Zwrócił
uwagę na fakt, że wydarzenia
Lubelskiego Lipca 1980 przez
wiele lat były deprecjonowane
i marginalizowane. Podziękował
Regionowi za przyjęte stanowisko, które wyraża troskę o pamięć historyczną i przyszłość Lubelszczyzny.
Czesław Niezgoda, kolejarz
i pierwszy przewodniczący MKZ
Regionu Środkowo-Wschodniego

gdyż wojsko i milicja otrzymywały
wyższe. Walczono również o demokrację i nietykalność strajkujących.
Przewodniczący Krajowej Sekcji
Kolejarzy Henryk Grymel, apelował do premiera o ustawę doty-

dziękował również wszystkim,
którzy włączyli się w organizację
38. rocznicy Lubelskiego Lipca
1980. Uroczystości wsparli materialnie: PKP SA; Fundacja Grupy
PKP; PKP Cargo SA; Linia Hutnicza Szerokotorowa; PKP Polskie Linie Kolejowe; PKP Energetyka SA; PKP Intercity SA;
Komenda Główna SOK; Związek
Pracodawców Kolejowych; Zakład Linii Kolejowych w Lublinie;
PKP Energetyka Zakład Świętokrzyski; Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ Solidarność; Zakład
Usługowy „Wschód”; MOZ NSZZ
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, a także pomoc pana Stanisława
Chrustka. Podziękowano również członkom Krajowej Sekcji
Kolejarzy NSZZ Solidarność
z Henrykiem Grymlem na czele;
NSZZ Solidarność PKP Cargo
SA Wschodni Zakład Spółki
w Lublinie; dyrektorom lubelskich
Zakładów Kolejowych, w tym:
Michałowi Bisekowi, Andrzejowi
Matysiewiczowi i Stanisławowi
Kostrzewskiemu.
Dla licznie zgromadzonych
gości był poczęstunek, atrakcje
dla dzieci, a całość uświetnił
koncert Contra Mundum. Mimo
deszczowej pogody było dużo
radości i świetna zabawa.
Tomasz Kupczyk

NSZZ Solidarność, mówił, że słowa Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski były
umocnieniem dla wszystkich
i dodawały sił, dlatego na Pomniku Doli Kolejarskiej został
umieszczony napis: Niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze
ziemi. Tej ziemi! Przypomniał,
że wśród postulatów były nie tylko żądania poprawy warunków
pracy i płacy. Domagano się też
zrównania zasiłków rodzinnych,
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czącą Straży Ochrony Kolei,
o którą Solidarność walczy już 12
lat.
Szef lubelskiej Solidarności
Marian Król zaakcentował konieczność zapewnienia należnego miejsca Lubelszczyźnie, aby
rozwój gospodarczy regionu osiągnął wyższy poziom. Ponadto
apelował o powstanie miejsca
pamięci historii najnowszej Lubelszczyzny.
Przewodniczący Regionu postr. 4
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W hołdzie wdzięczności za odważną postawę i poświęcenie
w walce o wolną i demokratyczną
Polskę oraz powstanie NSZZ Solidarność, Prezydium ZR uhonorowało statuą Lubelskiego Lipca
1980 Henryka Grymela i Krzysztofa Mamińskiego.

CEGIEŁKA NA SZTANDAR
Strajki z 1980 r., znane pod
nazwą Lubelski Lipiec 1980, będą
w szczególny sposób upamiętnione poprzez nadanie Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie im. Lubelskiego Lipca 1980. To wyjątkowa uroczystość dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Podjęliśmy się
wykonania sztandaru, który będzie
służył obecnym i przyszłym pokoleniom.
Kierujemy do komisji zakładowych i międzyzakładowych oraz
osób fizycznych apel o wsparcie
finansowe tej inicjatywy. Każda
darowana kwota ma wielkie znaczenie. Organizacje, które przekażą kwotę powyżej 500 zł, zostaną
upamiętnione poprzez wbicie pamiątkowego gwoździa w drzewiec
sztandaru.
Wpłaty należy dokonywać do
31 lipca br. na konto Regionu:
PKO II/Lublin
06102031500000370200032227
z dopiskiem sztandar.
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Wyróżniono również prezesa Zarządu PKP Cargo Czesława Warsewicza za pomoc w organizacji 38. rocznicy Lubelskiego Lipca
1980, a także za wkład organizacyjny i promocję Biegów
Solidarności.

DYLEMATY JĘZYKOWE
Weź tą książkę czy weź tę książkę?
W starannej polszczyźnie powinniśmy pisać i mówić
„Weź tę książkę”. Tradycyjna forma tę bywa jednak
zastępowana formą tą. Wynika to stąd, że wśród różnych określeń rzeczownika rodzaju żeńskiego (w naszym wypadku jest to wyraz książka) tylko zaimek ta ma w bierniku końcówkę -ę, podczas gdy inne określenia przyjmują końcówkę -ą: „Weź tę książkę”, ale: „Weź tamtą książkę”, „Weź pierwszą książkę”, „Weź ładną książkę”. Mówiąc „Weź tą książkę”, odmieniamy
zaimek ta analogicznie do tych określeń. W mowie potocznej jest to dopuszczalne, zwłaszcza w takich, jak podane w pytaniu, potocznych kon-

tekstach: „Połóż tą łyżkę”, „Daj tą skarpetę”.
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STANOWISKO
Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie
w sprawie obchodów 38. rocznicy wydarzeń „Lubelskiego Lipca 1980”
Strajk, jaki rozpoczęli
robotnicy WSK-PZL
w Świdniku, 8 lipca 1980 r., był iskrą, która
wznieciła pożar robotniczego buntu. Lipcowe strajki objęły 150 zakładów Lubelszczyzny. Wzięło
w nich udział łącznie ponad 50 tysięcy ludzi pracy.
Był to prawdziwie spontaniczny protest
w obronie godności życia i podmiotowości wszystkich Polaków. Lipcowe strajki na Lubelszczyźnie
otworzyły nowy rozdział polskiej historii. W istocie bowiem uruchomiły one pokojową i demokratyczną drogę walki, w wyniku której narodziła się
„Solidarność”, nie tylko jako nasz związek, ale
przede wszystkim jako potężny ruch społeczny,
będący wyrazem ludzkiej solidarności, bez której
nie byłoby możliwe odrodzenie demokratycznej
i suwerennej Polski tej, w której obecnie żyjemy.
Jej przesłanie przekazał nam papież Jan Paweł II,
syn polskiej ziemi i święty Kościoła, który w czerwcu 1979 r., podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, zaapelował do Polaków, aby zawsze byli wspólnie, zawsze byli razem „nigdy jeden
przeciw drugiemu”. Tamte słowa naszego papieża przebudziły Polaków, którzy trafnie zrozumieli
ich moralne przesłanie i podjęli takie działania. Pierwszym tego wyrazem były właśnie lubelskie
strajki w lipcu 1980 r. Były one strajkami pokojowymi, demokratycznymi, w których po raz pierwszy nie było przemocy i krwi. Miesiąc później, w sierpniu 1980 r., drogą tą poszli robotnicy Stoczni
Gdańskiej, podejmując kolejny protest, także pokojowy i demokratyczny, w obronie tych samych
wartości. Przyniósł on pierwsze, ale za to najważniejsze zwycięstwo.
Podpisane zostało pisemne porozumienie strajkujących z władzami, w wyniku którego narodziła się „Solidarność” – pierwszy wolny związek zawodowy w całym komunistycznym bloku.
Kontynuował on obraną w Lipcu 1980 r. drogę walki, która doprowadziła nas do demokratycznej
i wolnej Polski, w której dziś żyjemy. Pokojowa i demokratyczna droga działania stała się nie tylko
elementem szlachetnego etosu „Solidarności”, ale naszą największą wartością, którą możemy się
dzisiaj wszyscy szczycić.
Żyjemy w wolnym i demokratycznym państwie. Ci, którzy mówią, że jest inaczej, zaprzeczają tej prawdzie, usiłując jedynie bronić swoich przywilejów, niesłusznie zresztą nabytych. Wielu
z nich było w przeszłości prawdziwymi oprawcami Polaków. Wbrew temu, co możemy dzisiaj usłyszeć z ich ust, jesteśmy naprawdę wolnym i demokratycznym państwem, w którym istnieje autentyczny dialog społeczny. W jego rezultacie wydarzyło się w ostatnich kilkunastu miesiącach wiele
dobrego. Beneficjentem tego są wszyscy ludzie pracy w naszym kraju.
Jednak 38. Rocznica wydarzeń „Lubelskiego Lipca 1980” zobowiązuje nas do realnej oceny
sytuacji gospodarczej naszego regionu. Nie jest ona dla nas satysfakcjonująca.
Lubelszczyzna od wielu lat jest regionem, który pozostaje na marginesie polityki gospodarczej naszego kraju. Lokalne władze, nie mając wsparcia ze strony kolejnych rządów, nie były w stanie przeforsować żadnego własnego programu rozwoju Lubelszczyzny. Rządzący nigdy zresztą nie
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byli skłonni zainteresować się sytuacją gospodarczą naszego regionu ani jego dalszymi perspektywami. W rezultacie tego mocno odstajemy dzisiaj od reszty kraju. Widać to najlepiej po parametrach gospodarczego rozwoju.
Wystarczy wspomnieć o PKB, które w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi na Lubelszczyźnie zaledwie 68,9 proc. średniej krajowej i jest najniższe w Polsce.
Zwracamy się do Pana Premiera o podjęcie niezbędnych działań, zarówno tych doraźnych,
jak i długofalowych, w kierunku poprawy perspektyw rozwoju naszego regionu
Jeśli idzie o te pierwsze – doraźne, koniecznym jest podjęcie ze strony rządu pilnych działań
w zakresie m.in.:

Wyrównania płac w sektorze administracji państwowej regionu lubelskiego.

Jasnego określenia stosunku rządu w sprawie przedsiębiorstw branży zbrojeniowej, co miałoby podstawowe znaczenie dla lubelskiej wytwórni PZL-Świdnik S.A.,

Określenia stanowiska rządu w sprawie dalszej roli Zakładów Azotowych „Puławy” w Grupie
„Azoty”, co miałoby znacznie dla ich przyszłości oraz LW „Bogdanka” w Grupie ENEA,

Określenia stanowiska rządu w sprawie sytuacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL),
które będąc najnowocześniejszą placówką tego typu, nie pełni roli, jaką mogłoby pełnić.
Szczególnej poprawy wymaga sytuacja w regionalnej służbie zdrowia. Mamy w niej do czynienia z realnym zagrożeniem zdrowia i życia pacjentów. Rozwiązania organizacyjne poprzedniego
rządu, polegające jedynie na komercjalizacji placówek i usług medycznych, doprowadziły w istocie
do pogorszenia dostępności obywateli do świadczeń zdrowotnych.
Wymienione tematy to jedynie działania doraźne, które nie rozwiążą definitywnie trudnej
sytuacji, w jakiej znajduje się dzisiaj nasz region. Koniecznym jest opracowanie całościowego programu rozwoju dla Lubelszczyzny. Winien on uwzględniać zarówno potencjał i kapitał ludzki naszego regionu, ale też powinien uwzględniać wyzwania przyszłości, o których tak często Pan Premier wspomina w swoich wystąpieniach. Z uwagi na wagę tego problemu zwracamy się do Pana
Premiera z gorącą prośbą o powołanie zespołu zadaniowego do tego celu, pod kierunkiem Pana lub
pełnomocnika zadaniowego rządu, aby zadanie to mogło zostać skutecznie zrealizowane.
Zdajemy sobie również sprawę z tego, że opracowanie programu rozwoju dla Lubelszczyzny
będzie wymagało nie tylko udziału wielu specjalistów i czasu, ale jeszcze bardziej uzależnione będzie od decyzji gremiów rządowych. Chcemy jednak zainteresować Pana Premiera trudną sytuacją,
w jakiej znajduje się dzisiaj nasz region, deklarując jednocześnie swoją gotowość do współpracy
przy opracowywaniu wspomnianego programu.
Pragnąc lepszej przyszłości dla naszego regionu wracamy pamięcią do lipcowych dni 1980 r.,
które były pełne wiary i mądrości, wypływającej wprost ze społecznej nauki Kościoła. W lipcu 1980
r. robotnicy na Lubelszczyźnie byli odważni i sporo wówczas ryzykowali. Zadajemy dzisiaj pytanie,
co tak naprawdę sprawiło, że stać było ich wówczas na tak wiele? Ale zadajemy również pytania –
czy dzisiaj nas na to stać, czy jesteśmy gotowi kontynuować ten dorobek, czy jesteśmy wystarczająco odważni i czy jesteśmy w stanie ponieść ryzyko, aby coś zmienić? To pytania, które stoją dzisiaj
także przed Panem Premierem.

Przewodniczący
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
Głos związkowca 29/2018
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Młodzież lubelska
na Żoliborzu
17 i 18 lipca młodzież lubelskiej Solidarności pełniła służbę
przy grobie bł. księdza Jerzego
Popiełuszki. Delegacja z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA
przez całą dobę czuwała na warszawskim Żoliborzu.
Służba przy grobie trwa nieprzerwanie od 1984 roku, kiedy
to
zamordowano
kapelana
„Solidarności”. Warto wiedzieć,
że jeszcze za życia ks. Jerzego
od schyłku 1982 roku, w obliczu
zagrożenia życia, pełniono nocną
wartę na plebani. Wierni sami się
organizowali i dobrowolnie przychodzili dbać o bezpieczeństwo
kapłana.
Zaszczytną służbę pełnią
członkowie „Solidarności” z całej
Polski. Warta jest świadectwem
wyjątkowości człowieka, którym

był ks. Jerzy, a jego postać jest
ważna dla naszego Związku.
Nieustanne trwanie przy grobie kapelana to szacunek dla
dziedzictwa i ponadczasowych
wartości, które nam pozostawił.
Idee - takie jak prawda i wolność
- za które zginął ks. Jerzy, są

przekazywane młodemu pokoleniu Polaków.
Chętni do służby mogą zgłaszać się do swoich struktur zakładowych, aby zarezerwować
termin dyżuru.
Tomasz Kupczyk

Miesięcznica
za Ojczyznę

Tradycyjnie, jak co miesiąc,
19 lipca w kościele pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie, odbyła
się Msza św. za Ojczyznę. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marian Matusik.
Modlono się przy relikwiach bł.
ks. Jerzego Popiełuszki. Delegacja
Regionu
ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność zapaliła znicze przy pomniku ks. Jerzego.
Głos związkowca 29/2018
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Kartka
z kalendarza
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22 lipca 1983 roku, po 586 dniach zniesiono
w Polsce stan wojenny. Rozwiązano WRON,
ogłoszono amnestię, która obejmowała przestępstwa popełnione z powodów politycznych
albo w związku ze strajkiem lub akcją protestacyjną.
24 lipca 1985 r. Sejm znowelizował ustawę
o związkach zawodowych z października 1982
roku. Utrzymana została zasada jednej organizacji związkowej w jednym zakładzie pracy.
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Komunikat Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” w Lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim ws. wszczętego sporu zbiorowego
8 czerwca 2018 r. Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” przy Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, działając w interesie zatrudnionych Pracowników, weszła w spór zbiorowy po
uprzednim zgłoszeniu Pracodawcy postulatu płacowego, dotyczącego wzrostu, od czerwca 2018 r., miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł dla każdego pracownika.
Przedmiotem prowadzonego sporu zbiorowego, są od wielu lat bardzo niskie zarobki pracowników.
Kwota bazowa, stanowiącą podstawę ustalenia wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej, od 2009 r. pozostaje na niezmienionym poziomie. Wynagrodzenia pracowników LUW niemal nie różnią się od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w sieciach handlowych, w wielu przypadkach są niższe. Oczekiwania co do jakości naszej pracy stale rosną, a płace stoją od wielu lat w miejscu.
Międzyzakładowa Organizacja NSZZ ,,S” przy LUW w Lublinie podjęła decyzję o akcji ,,Napisz list do
Pana Premiera”.
W dniach od 23 lipca do 3 sierpnia 2018 r. w siedzibie LUW w Lublinie oraz w Delegaturach Urzędu
będzie prowadzona akcja umożliwiająca wszystkim pracownikom naszego Urzędu napisanie i skierowanie listu do Premiera Rządu w sprawie podwyższenia indywidualnego wynagrodzenia.
Całość akcji poprzedzona jest kampanią informacyjną wśród pracowników Urzędu.

Międzyzakładowa Organizacja
NSZZ ,,Solidarność” przy LUW w Lublinie
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Zmiany na rynku pracy
Minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Stanisław Szwed zaprezentowali dziś propozycje zmian w ustawie o rynku pracy. Ich celem ma być m.in. większa efektywność urzędów pracy oraz aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych.
„Po 14 latach obowiązywania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy żegnamy tę
ustawę. Ustawa idzie do lamusa. Dajemy nową propozycję - ustawę o rynku pracy" - powiedziała minister
Elżbieta Rafalska.
Obecnie inna sytuacja jest na rynku pracy niż przed laty, stąd propozycja nowych rozwiązań. Mamy rekordowo niski poziom bezrobocia. Ze wstępnych danych za czerwiec 2018 r. wynika, że liczba bezrobotnych spadła poniżej 1 mln osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi 5,9 proc. Korzystne tendencje
na rynku pracy przekładają się na wyższy wskaźnik zatrudnienia - w 2017 r. wyniósł 70,9 proc.
„Dobra sytuacja na rynku pracy to jest sytuacja, która stwarza doskonałe warunki do tego, żeby aktywizować osoby długotrwale bezrobotne, również sięgać do niewykorzystanych do tej pory zasobów pracy,
a wiec osób biernych zawodowo" – powiedziała minister Rafalska.
Proponowane zmiany dotyczą osób bezrobotnych, pracodawców oraz urzędów pracy. Szczegóły nowych rozwiązań zaprezentował podczas konferencji wiceminister Stanisław Szwed.
Poinformował, że proponowane w projekcie zmiany dotyczą m.in. profilowania pomocy, wsparcia długotrwale bezrobotnych, podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych do 130 proc. przy stażu pracy 30 lat. Mówił
także, że zmiany dla pracodawców dotyczą m.in. wprowadzenia bonu ofertowego czy ułatwienia kontynuacji pracy cudzoziemców u tego samego pracodawcy.
Główne cele zmian ustawy o rynku pracy to:

zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy;

zwiększenie dostępności i optymalizacja
form pomocy świadczonej przez urzędy
pracy;

zwiększenie pomocy
osobom w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy;

ułatwienie obywatelom polskim powrotu
do kraju z zagranicy;

ułatwienia w dostępie cudzoziemców
do polskiego rynku
pracy;

zmiana funkcjonowania Ochotniczych
Hufców Pracy.
Projekt ustawy został
przekazany do uzgodnień
międzyresortowych. Planowany termin wejścia
w życie nowych przepisów
to 1 stycznia 2019 r.
Źródło: MRPiPS
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Wyprzedaż mienia
wojskowego

3,7 %

Żuraw na kamazie, tokarka,
zbiornik na wodę, ciężarówka lubelski oddział Agencji Mienia
Wojskowego kolejny raz wyprzedaje sprzęt. W ofercie są 53 pozycje o łącznej wartości ponad
269 tys. zł. Ceny wywoławcze
zaczynają się od 35 zł, a kończą
na 36 tys. zł.
Źródło: Kurier Lubelski

Tyle wzrosło r/r przeciętne
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r.

Prezes odwołany
Aleksander Batorski nie jest
już prezesem Fabryki Cukierków
„Pszczółka” w Lublinie. Decyzję
o odwołaniu podjęto 18 lipca br.
przez zgromadzenie wspólników
spółki. W „Pszczółce” Batorski
pracował od 2016 r. Zanim został prezesem był dyrektorem
handlowym. Wcześniej pracował
m.in. w Eldorado, Tradis S.A. i
Eurocash S.A.
Źródło: Kurier Lubelski

74 %
badanych jest zadowolonych
ze swojej pracy.

Inwestycja w stocznie
Jesienią rządowi urzędnicy
przedstawią projekt wehikułu
finansującego budowę statków.
Kapitalizacja szacowana jest
na 2 mld zł.
Źródło: Puls Biznesu

Jest
wniosek
do
sądu
o areszt dla prezydenta Żyrardowa, zatrzymanego przez CBA.
Zarzuty związane z korupcją, 80
tys. zł łapówki przy ustawianiu
przetargów na gminne działki.
Zarzuty prokuratura przedstawiła
także 2 biznesmenom. Zagrożenie karą do 10 lat.

Nowe Święto
Komisja kultury i środków
przekazu zatwierdziła projekt
ustawy ustanawiającej w dniu 14
kwietnia nowe święto państwowe – Święto Chrztu Polskiego.
Projekt zainicjowany przez niezrzeszonego posła Jana Klawitera wpłynął do Sejmu w marcu
ub.r. Podpisało się pod nim 34
posłów różnych ugrupowań, od
PiS i Kukiz`15 po PSL oraz parlamentarzyści nieprzynależący
do żadnego z klubów lub kół.
Źródło: tysol.pl
Głos związkowca 29/2018

Film dokumentalny
Maria Stachurska, teściowa Roberta Lewandowskiego wyreżyseruje film o Stanisławie Leszczyńskiej, która była jej krewną
i mimo sprzeciwu władz KL Birkenau jako położna, odebrała
w obozie ok. 3000 porodów. Jak wyjaśnia Maria Stachurska, realizacja filmu o służebnicy Bożej, Stanisławie Leszczyńskiej, która
była jej cioteczną babcią, to pomysł, który dojrzewał w jej rodzinie
przez lata.
Źródło: tysol.pl
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