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Minister na Królewskiej 

12 lutego w siedzibie lubel-

skiej Solidarności gościła mini-

ster edukacji narodowej Anna 

Zalewska. Podczas spotkania 

dyskutowano o kształcie funkcjo-

nowania systemu szkolnictwa, 

zmianach w Karcie Nauczyciela 

oraz finansowaniu oświaty. 

Z Anną Zalewską spotkało się 

prezydium Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność, 

Lubelski Kurator Oświaty Teresa 

Misiuk, przewodniczący Krajowej 

Sekcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ Solidarność Ryszard Prok-

sa oraz związkowcy z lubelskiej 

oświaty. 

Otwierając dyskusję przewod-

nicząca Regionalnej Sekcji 

Oświaty i Wychowania Wiesława 

Stec podziękowała za współpra-

cę i sukcesy odniesione podczas 

długich negocjacji z szefową re-

sortu. Doceniła uregulowanie 

pensum pedagogów, likwidację 

stanowiska asystenta, a także 

możliwość uzupełnienia etatu  

w innych szkołach. Wiesława 

Stec nakreśliła jednocześnie 

najważniejsze obawy i pytania 

związane z wdrożoną reformą 

oświaty i systemem wynagra-

dzania nauczycieli. Zwróciła 

uwagę na zaistniałe mankamen-

ty, które wynikają z braku dopre-

cyzowania przepisów w Karcie 

Nauczyciela i rozporządzeniach 

oraz możliwość dowolnej inter-

pretacji prawa, co stawia peda-

gogów w niekorzystnej sytuacji, 

w konfrontacji z dyrektorami 

szkół, bądź organami jednostek 

samorządu terytorialnego. Bo-

lączką reformy jest również 

wprowadzenie zbyt częstego 

obowiązku oceny pracy nauczy-

ciela, która ma być co trzy lata. 

Minister edukacji odniosła się 

do uwag i zaznaczyła, że wiele 
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postulatów Solidarności udało się 

zrealizować. Żądania związkow-

ców związane z nadzorem peda-

gogicznym zostały urzeczywist-

nione poprzez wzmocnienie in-

stytucji kuratora. Ponadto związki 

zawodowe zostały włączone do 

systemu tworzenia prawa w edu-

kacji. Większym wsparciem obję-

to małe szkoły. 

Minister Zalewska wymieniła 

sukcesy w odniesieniu do placó-

wek niepublicznych. Udało się 

znieść kominówki dla dyrektorów, 

a zatem nie ma już wygórowa-

nych wynagrodzeń, zlikwidowano 

umowy śmieciowe, które zastą-

piono umowami o pracę dla nau-

czycieli, ponadto uszczelniono 

dotacje.   

Anna Zalewska podkreśliła 

istotną rolę dyskusji i współpracy 

między ministerstwem edukacji, 

związkami zawodowymi i samo-

rządami przy realizacji prawa 

oświatowego. 

W przeciągu trzech lat nastąpi 

podwyżka wynagrodzeń dla nau-

czycieli w sumie o 15 procent,  

a pierwszy wzrost o 5 procent 

będzie z początkiem kwietnia br. 

Wyróżniający się i najlepsi peda-

godzy mają szansę otrzymać 

500 zł.   

Na spotkaniu związkowcy za-

dawali wiele nurtujących pytań, 

nauczyciele pytali m.in. o fun-

dusz socjalny i kwestie wynagro-

dzeń. Na koniec zebrania swoją 

obecność szefowa resortu 

uwieczniła wpisem do księgi pa-

miątkowej. Tego samego dnia 

Anna Zalewska była z wizytą  

w Chełmie na spotkaniu z samo-

rządowcami i dyrektorami szkół. 

 

Tomasz Kupczyk  
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W samo południe, w Kraśniku 

Japoński pracodawca spółki 

Tsubaki Nakashima Polska  

w Kraśniku (wcześniejsze Tsuba-

ki-Hoover Polska) rażąco łamie 

prawa pracowników firmy. Związ-

kowcy domagają się przestrzega-

nia zasad BHP oraz podwyżki 

wynagrodzenia. Sprawę na bie-

żąco monitoruje Region Środko-

wo-Wschodni NSZZ Solidarność, 

który użyje wszystkich możliwych 

instrumentów, aby pomóc zało-

dze. 

We wrześniu ub. r. załoga TN 

Polska weszła w spór zbiorowy  

z pracodawcą. Główne postulaty, 

dotyczyły poprawy warunków 

BHP i podwyżek płac. Związkow-

cy domagali się dostosowania 

temperatur w pomieszczeniach 

zakładu do wymaganych przepi-

sami oraz podwyżki wynagrodze-

nia za pracę. O ile pierwszy wa-

runek został częściowo osiągnię-

ty to w kwestii uposażenia wszel-

kie negocjacje zakończyły się 

niepowodzeniem i podpisano 

protokół rozbieżności.  

W związku z trudną sytuacją 

pracowników i lekceważeniem 

postulatów załogi, 15 lutego br., 

w samo południe, w NSZZ Soli-

darność Oddział Kraśnik, odbyła 

się konferencja prasowa, w której 

udział wzięli m.in: przewodniczą-

cy Komitetu Protestacyjnego Sta-

nisław Szczygielski, szef lubel-

skiej Solidarności Marian Król 

wraz z wiceprzewodniczącym 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność Markiem Wą-

torskim.  

We wrześniu 2017 r. związ-

kowcy domagali się podwyżki 

wynagrodzenia o 400 zł. W stycz-

niu br. japoński pracodawca pod-

niósł pensję o 100 zł brutto. Jed-

nak zmiana wynagrodzenia nie 

spełnia oczekiwań związkowców, 

poza tym została dokonana bez 

porozumienia ze związkami za-

wodowymi. W tym miesiącu od-

były się mediacje, w wyniku któ-

rych związkowcy poszli na kom-

promis i styczniową podwyżkę 

wliczyli w poczet postulowanych 

400 zł. Pracodawca jednak wy-

kluczył podwyżki. 

- Swoją argumentację praco-

dawca opiera na słabych zyskach 

za 2017 r. W rozmowach bazo-

waliśmy na wynikach finanso-

wych za 2016 r., czyli opierając 

się na danych, które są dostępne 

w KRS. W tej chwili nie wiemy 

czy firma słabo prosperuje, po-

nieważ nie dysponujemy jeszcze 

sprawozdaniem za zeszły rok – 

podkreślił Szczygielski. 

 - Spodziewamy się, że po tej 

konferencji pracodawca przemy-

śli swoje stanowisko i będzie 

chciał jeszcze rozmawiać z nami 

o podwyżkach. Jeśli tak się nie 

stanie i nie będzie żadnego 

ustępstwa, przygotujemy się do 

referendum strajkowego. (…) Bę-

dziemy korzystać ze wszystkich 

dopuszczalnych prawem form 

nacisku na pracodawcę – zazna-

czył przewodniczący Komitetu 

Protestacyjnego. 

Zaniepokojenie sytuacją w TN 

Polska wyraził przewodniczący 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

Marian Król. Zaznaczył, że za-

skoczeniem i paradoksem jest 

stosowanie w Polsce takiego sty-

lu zarządzania, który w kulturze 

japońskiej nie ma miejsca. Zapo-

wiedział jednocześnie konse-

kwencję w dążeniu do realizacji 

postulatów związkowych.  
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- Według naszego rozpozna-

nia firma osiągnie większy zysk 

za 2017 r., niż w 2016 r. Będzie-

my zgłaszać do służb państwo-

wych, aby wyegzekwować od TN 

Polska informację o stanie firmy. 

Związkowcy chcą negocjować na 

partnerskich zasadach, ale aby 

były one możliwe, to pracodawca 

najpierw powinien udostępnić 

dane o wyniku finansowym spółki 

– mówił Król.  

Jeśli kwestie pracownicze nie 

zostaną uregulowane, związki 

zawodowe będą manifestować 

siłę jedności w konfrontacji z ja-

pońskim pracodawcą.  

- Jeśli będą potrzebne akcje 

Solidarnościowe, to przyjadą 

związkowcy nie tylko z Lublina, 

ale z całego kraju i pokażą, że 

jest problem, z którym zmagamy 

się od wielu lat. Pewne granice 

zostały przekroczone i  widocz-

nie trzeba użyć innych narzędzi 

nacisku na pracodawcę – pod-

kreślił szef lubelskiej Solidarno-

ści.   

Gdy 10 lat temu był kryzys, 

pracownicy THP zgodzili się na 

urlopy bezpłatne, aby ratować 

sytuację. Załoga spółki, dając  

z siebie maksimum wysiłku, osią-

gnęła optymalną wydajność  

i przyczyniła się do osiągnięcia 

zysku przez firmę. Załodze przy-

bywa obowiązków, co przy ro-

snącym tempie pracy, nie idzie  

w parze z dowartościowaniem 

pracowników. Coraz lepsza kon-

dycja finansowa TN Polska nie 

przekłada się na wzrost wynagro-

dzenia za pełną zaangażowania  

i ciężką pracę. 

W 2011 r. zmieniony został 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pra-

cy, w którym zostały ograniczo-

ne, korzystne dla pracowników 

zapisy. Wobec braku konstruk-

tywnego porozumienia z Zarzą-

dem TN Polska Sp. z o.o., związ-

ki zawodowe: NSZZ Solidarność, 

Związek Zawodowy Metalowcy 

oraz Wolny Związek Zawodowy, 

podjęły uchwałę o powołaniu Ko-

mitetu Protestacyjnego, którego 

przewodniczącym został Stani-

sław Szczygielski. 

Związkowcy nie odpuszczą  

i użyją wszelkich gwarantowa-

nych prawem instrumentów, aby 

walczyć we wspólnej sprawie. 

Będzie podjęta na szeroką skalę 

akcja protestacyjna. Przewidzia-

ne jest przeprowadzenie referen-

dum strajkowego.  

Tomasz Kupczyk 
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Pożegnanie śp. Leszka Gryniewicza 

W piątek 9 lutego w kościele 

pw. Znalezienia Krzyża  Święte-

go  w Końskowoli, pożegnali-

śmy  śp. Leszka  Gryniewicza. 

 W uroczystościach pogrzebo-

wych udział wzięło wielu emery-

tów i pracowników  IUNG-u   

z panią dyrektor Teresą Doro-

szewską na czele oraz poczet 

sztandarowy Solidarności w któ-

rym byli:  Cezary Kruk, Andrzej 

Perzyński i Andrzej Księżniak. 

Kwiaty złożyły: dyrekcja Insty-

tutu, Rady Naukowej, osoby pra-

cujące z Leszkiem oraz Komi-

sja  Zakładowa NSZZ Solidar-

ność z przewodniczącym Jaro-

sławem Mołdochem. 

Na zakończenie uroczystości, 

nad grobem śp. Leszka  Grynie-

wicza, piękną mowę pogrzebową 

wygłosił Ignacy Czeżyk.  

Śp. Leszek Gryniewicz był 

jednym z założycieli związku So-

lidarność w IUNG-u. 

W okresie stanu wojennego ak-

tywnie działał w podziemiu. Po 

1989 roku, przez kilka kadencji  

był sekretarzem Komisji Zakłado-

wej  w naszym Instytucie . 

Za działalność związkową zo-

stał odznaczony Złotym Krzyżem 

Zasługi. 

Część Jego Pamięci! 

 

Andrzej Perzyński 

Upamiętniono Sybiraków 

Mszą św. w kościele pw. 

Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej 

w Lublinie rozpoczęły się obcho-

dy 78. rocznicy masowych depor-

tacji Polaków na Sybir. Euchary-

stii przewodniczył bp Ryszard 

Karpiński.W uroczystościach 15 

lutego br. udział wzięli przedsta-

wiciele władz wojewódzkich i sa-

morządowych, kombatanci, 

członkowie Związku Sybiraków, 

służby mundurowe i młodzież. 

Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność reprezentował 

wiceprzewodniczący Krzysztof 

Choina wraz z pocztem sztanda-

rowym. 

Po Mszy św. uczestnicy prze-

szli pod pomnik Matki Sybiraczki 

przy Centrum Kultury, gdzie ode-

grano hymn Rzeczypospolitej 

Polskiej, wygłoszono okoliczno-

ściowe przemówienia oraz złożo-

no kwiaty. 

W lutym 1940 roku była pierw-

sza masowa deportacja Polaków 

na Sybir. Wywieziono głównie 

osadników wojskowych, urzędni-

ków państwowych, służę leśną 

oraz pracowników PKP. Łącznie 

deportowano ok. 140 tys. osób. 

Trudne warunki atmosferyczne  

i niewolnicza praca przyczyniły 

się do dużej śmiertelności ze-

słańców. W kolejnych miesiącach 

były jeszcze kolejne trzy wywóz-

ki.  

Tomasz Kupczyk 

Fot.  Agnieszka Gieroba 

Gość Niedzielny    
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 W 

W ostatnim czasie odbyły 

się wybory w organizacjach 

związkowych NSZZ Solidar-

ność w następujących za-

kładach: 

 

- Spółdzielnia Mieszkanio-

wa Czechów w Lublinie. Prze-

wodniczącą została pani Do-

rota Jaśkowska. 

 

- Zespól Szkół nr 11 w Lu-

blinie. Przewodniczącą zosta-

ła pani Zuzanna Pawlak. 

 

- Miejski Zespół Żłobków w 

Lublinie. Przewodniczącą zo-

stała pani Bożena Berdzik. 

 

Zwycięzcom gratulujemy! 

 

Z życia Komisji Krajowej 

Obradował zespół ds. prawa pracy  

Wydłużenie urlopu wypoczyn-

kowego, modyfikacja składników 

wynagrodzenia minimalnego  

a także zmiany diet w zagranicz-

nej podróży służbowej to tylko 

niektóre zagadnienia, którymi 

zajmie się Zespół Problemowy 

ds. prawa pracy Rady Dialogu 

Społecznego, informuje 

"Dziennik Gazeta Prawna". 

Na pierwszy ogień idą zmiany 

limitów zatrudnienia tymczaso-

wego. Pracodawcy proponują, 

aby układ zbiorowy pracy mógł 

je wydłużać do maksymalnie 24 

miesięcy. Związki zawodowe 

wyraziły wolę podjęcia rozmów, 

jednak "Solidarność" zwraca 

uwagę, że w takiej sytuacji pra-

cownicy tymczasowi powinni być 

uwzględniani przy ustaleniu li-

czebności załogi. 

– Każde rozwiązanie, którego 

celem jest promowanie zawiera-

nia układów zbiorowych, zasłu-

guje na rozważenie – mówi  

w rozmowie z dziennikiem Sła-

womir Adamczyk, kierownik 

Działu Branżowo Konsultacyjne-

go KK  - Zwróciliśmy jednak 

uwagę, że w takiej sytuacji pra-

cownicy tymczasowi powinni być 

uwzględniani przy ustaleniu li-

czebności załogi. Skoro układ 

zbiorowy regulowałby kwestie 

związane z zatrudnieniem pra-

cowników tymczasowych, to 

osoby teraz traktowane jako za-

trudnieni z zewnątrz stawałyby 

się w pewnym sensie członkami 

załogi. Powinni być więc 

uwzględniani przy ustalaniu li-

czebności podczas powoływania 

służby bhp oraz europejskich 

rad zakładowych - wyjaśnia Ad-

amczyk.  

W trakcie ostatniego posie-

dzenia zespołu partnerzy spo-

łeczni omawiali harmonogram 

prac. Każda ze stron zgłaszała 

priorytetowe tematy. OPZZ po-

stuluje m.in. prace nad wydłu-

żeniem wymiaru urlopu wypo-

czynkowego do 32 dni, zagwa-

rantowanie pracownikom co 

najmniej dwóch wolnych nie-

dziel w miesiącu, dokonanie 

zmian w ustawie o rozwiązywa-

niu sporów zborowych. 

NSZZ „Solidarność” wskazu-

je m.in. konieczność zmian  

w zakresie diet w zagranicznej 

podróży służbowej, tak, aby jej 

wysokość była dostosowana do 

realnych wydatków, jakie wyde-

legowany pracownik ponosi  

w czasie pobytu w danym kraju 

oraz sposoby wdrożenia poro-

zumienia europejskich partne-

rów społecznych w sprawie ak-

tywnego starzenia i podejścia 

międzypokoleniowego. 

Pracodawcy natomiast pro-

ponują m.in. dyskusję nad efek-

tami prac komisji kodyfikacyjnej 

prawa pracy oraz rozmowy do-

tyczące zatrudnienia cudzo-

ziemców i szeroko rozumianej 

polityki imigracyjnej państwa,  

a także powrót do rozmów na 

temat doprecyzowania przepi-

sów podatkowych w zakresie 

bonów, talonów i innych świad-

czeń dla pracowników. 

- Oczywiście wspieramy po-

stulaty rozmów również na inne 

tematy, jak choćby nieuwzględ-

nianie dodatków w płacy mini-

malnej – dodaje ekspert 

"Solidarności". 

Źródło: Komisja Krajowa 
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Otwarcie wystawy 

W Sejmie RP otwarto wysta-

wę „W drodze do niepodległo-

ści”. Ekspozycja składa się z 30 

plansz opisujących najważniej-

sze wydarzenia związane z od-

zyskaniem przez Polskę nie-

podległości. Całość wystawy 

dopełnia 14 plansz, które 

przedstawiają zasłużone posta-

ci związane z walką o suweren-

ność. 

Źródło: Nasz dziennik  

W obronie Mary 

12 lutego br. miała miejsce 

manifestacja w obronie słynnej 

działaczki pro-life Mary Wagner. 

Grupa około 40 osób protesto-

wała przed budynkiem kanadyj-

skiej ambasady w Warszawie. 

Protest poprzedziła Msza Świę-

ta. Zgromadzeni, poprzez mo-

dlitwę różańcową, pragnęli za-

manifestować solidarność  

z obrończynią życia nienaro-

dzonych. 

Źródło: Nasz dziennik 

Świdnicki plac 

W Świdniku zostanie prze-

budowany plac Konstytucji  

3 Maja. Cała inwestycja będzie 

związana ze 100-leciem odzy-

skania przez Polskę niepodle-

głości. Urząd miasta ogłosił już 

przetarg na wykonanie prac. 

Termin składania ofert mija 23 

lutego. Firma, która zwycięży, 

będzie miała czas na realizację 

do końca października. 

Źródło: Dziennik wschodni 

Zmarł Jan Buczek 

9 lutego br odszedł do Pana 

żołnierz Armii Krajowej Jan Bu-

czek psed. „Dąbek”. Zmarły 

walczył w oddziale por. Edwar-

da Błaszczaka pseud. „Grom”. 

W 1946 roku został uwięziony  

i przetrzymywany przez UB  

w Biłgoraju, wyjechał do Szcze-

cina, jednak wrócił w rodzinne 

strony i mimo kłopotów  

w związku z przynależnością 

do AK, osiedlił się na stałe  

z rodziną w Józefowie – wiosce  

w woj. Lubelskim. Miał 98 lat. 

Msza Święta pogrzebowa od-

Pozytywne gospodarcze 

prognozy 

Według raportu kwartalnika 

ekonomicznego Banku PKO BP 

trwa globalne ożywienie, na 

którym skorzysta również pol-

ska gospodarka. Wzrost PKB 

ma utrzymać się na poziomie 

4,6%. Motorem wzrostu ma być 

silna dynamika inwestycji (także 

prywatnych), stabilny wzrost 

konsumpcji, a także rosnący 

eksport napędzany zarówno 

przez eksport towarów, jak  

i eksport usług, który jest jed-

nym z najbardziej dynamicznie 

rozwijających się sektorów pol-

skiej gospodarki. Wzrosnąć ma-

ją również płace - mimo napły-

wu imigrantów, nierównowaga 

na rynku pracy wciąż będzie 

narastać, co ma skutkować 

przyspieszeniem wzrostu płac. 

Źródło: tysol.pl 

Odtajnione archiwa 

Polska będzie czwartym kra-

jem, który uzyska dostęp do 

archiwalnych dokumentów Ko-

misji Narodów Zjednoczonych 

ds. Zbrodni Wojennych. Znajdu-

je się tam raport polskiego rzą-

du w Londynie, który informo-

wał zachodnie kraje, za pośred-

nictwem wywiadu i kontrwywia-

du AK,  o niemieckich obozach 

śmierci i eksterminacji Polaków 

i Żydów. Dokumenty przeanali-

zuje Ośrodek Badań nad Totali-

taryzmami im. Witolda Pileckie-

go. Wszystkie materiały liczą 

łącznie ok. 450 tys. stron i doty-

była się 14 lutego w kościele 

parafialnym w Józefowie. 

Źródło: tysol.pl 

czą ponad 30 tys. osobnych 

przypadków zbrodni wojen-

nych. 

Źródło: radiomaryja.pl 

Stop przemocy 

Związki zawodowe wzywają 

rządy i pracodawców do przyję-

cia nowej konwencji Międzyna-

rodowej Organizacji Pracy ma-

jącej na celu wyeliminowanie 

przemocy i molestowania sek-

sualnego w miejscu pracy. 

Pierwsza dyskusja dotycząca 

nowej konwencji już w czerwcu 

tego roku. Ponad jedna trzecia 

kobiet na całym świecie – 818 

milionów – doświadczyło prze-

mocy seksualnej lub fizycznej 

w domu, w swoich społeczno-

ściach lub w miejscu pracy. 

Przemoc występuje w prze-

strzeni publicznej, domu, Inter-

necie, czy w pracy. Każdy, bez 

względu na płeć, wiek czy sta-

tus materialny może jej doznać. 

Dlatego tak ważne jest stworzenie 

nowej i pierwszej konwencji MOP 

dotyczącej przeciwdziałania prze-

mocy wobec kobiet i mężczyzn  

w miejscu pracy.  

Źródło: tysol.pl 
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