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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 5/2019  

    1.02.2019 

„Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język,  

po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili" 

Sokrates 

Komunikat Sztabu  

Protestacyjno-Strajkowego  

z dnia 29 stycznia 2019 roku 

Sztab Protestacyjno - Strajko-

wy KSOiW NSZZ „Solidarność", 

na spotkaniu w Warszawie, po-

stanowił: 

- powołać do 14 lutego regio-

nalne sztaby protestacyjno - 

strajkowe, 

- do 15 marca rozpocząć pro-

cedury wejścia w spór zbiorowy 

na poziomie placówek oświato-

wych (lub go kontynuować),  

- oflagować placówki oświato-

we zgodnie z decyzją regional-

nych sztabów oraz 

- zaapelował do sztabów re-

gionalnych o podjęcie lokalnych 

akcji protestacyjnych, 

- zdecydował o podjęciu dzia-

łań informacyjnych skierowanych 

do rodziców - wysłać do mediów 

i instytucji „List do rodziców”. 

Sztab postanowił także, że do 

czasu realizacji naszych postula-

tów płacowych, przedstawiciele 

KSOiW NSZZ „S” będą brali 

udział w spotkaniach z MEN, je-

dynie w charakterze obserwato-

rów. 

Olga Zielińska 
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Co daje NSZZ Solidarność? 

W Twoim zakładzie pracy: 

 Negocjuje lepsze warunki pracy  

 Uczestniczy w ustalaniu regulaminu pracy   

 Interweniuje, gdy pracodawca złamie Twoje prawa  

 Organizuje wybory społecznego inspektora pracy   

 Negocjuje porozumienia z pracodawcą w przypadku zwolnień    

  grupowych  

  Negocjuje pakiety socjalne w przypadku zmian właścicielskich  

  Integruje pracowników, organizuje pomoc w sprawach prywatnych  

  Zapewnia wybranym członkom szczególną ochronę stosunku pracy  

 Tylko związek zawodowy może zawrzeć zakładowy układ zbiorowy pracy 

W Twoim Regionie: 
 

 Umożliwia podnoszenie kwalifikacji  

 Pomaga w tworzeniu organizacji związkowych   

 Informuje o działaniach Związku za pomocą własnych mediów  

 Zapewnia bezpłatne porady prawne i reprezentację przed sądem pracy  

 Umożliwia udział w projektach europejskich  

 Uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego   

 Broni miejsc pracy w regionie  

 Administruje Regionalnym Funduszem Strajkowym   

 Organizuje wyjazdy na ogólnopolskie akcje związkowe  

 Organizuje regionalne obchody rocznic ważnych wydarzeń 

W Twojej branży: 

 Negocjuje ponadzakładowe układy zbiorowe pracy   

 Uczestniczy w sektorowym dialogu społecznym  

 Prowadzi współpracę międzynarodową. „S” jest afiliowana przy euro-   

  pejskich branżowych strukturach związkowych!  

 Identyfikuje problemy gospodarcze w poszczególnych branżach  

 Organizuje akcje i kampanie społeczne w obronie praw pracowników  

 Umożliwia szkolenia specjalistyczne  

 Wspiera organizacje zakładowe zebrane w sekcjach branżowych 

W Twoim kraju: 

 Reprezentuje materialne i moralne interesy pracowników   

 Uczestniczy w pracach Rady Dialogu Społecznego   

 Organizuje opinię publiczną w sprawach ważnych dla pracowników   

 Przygotowuje korzystne dla pracowników projekty aktów prawnych  

 Posiada prawo interwencji w odpowiednich organach administracji   



Głos związkowca 5/2019 str. 3 

 Reprezentuje interesy polskich pracowników 

na forum międzynarodowym   

 Zarządza Krajowym Funduszem Strajkowym   

 Opiniuje akty prawne   

 Pomaga w tworzeniu organizacji związkowych. 

 

 

 

Słowniki podają, że słowo granica oznacza linię 

graniczną, a zagranica obce kraje. Mówi się: 

„Jadę za granicę”, ale „Wracam z zagranicy”. For-

ma „Wracam zza granicy” (zza lini granicznej) jest 

uważana za niepoprawną dla określenia powrotu  

z obcego kraju. 

DYLEMATY JĘZYKOWE 

Wracać z zagranicy 
czy zza granicy? 

Nic o nas bez nas.  

Solidarność to związek dla Ciebie! 

Pracownicy Stokrotki Sp. z o.o, 

która przejęła sieć handlową Al-

dik, mają  możliwość wstępowa-

nia do NSZZ „Solidarność”.  

W październiku ubiegłego roku 

NSZZ „Solidarność” - w interesie 

pracowników zatrudnionych  w 

sieci handlowej STOKROTKA Sp. 

z o.o. - weszła w spór zbiorowy  

z Pracodawcą. 

W wyniku wytrwałych negocja-

cji uzgodniliśmy z Pracodawcą 

podwyżkę ekwiwalentu za pranie 

odzieży, która obowiązuje od 

stycznia 2019 r. 

Najważniejszy postulat związ-

ku zawodowego „Solidarność”, 

PODWYŻKA WYNAGRODZENIA 

KAŻDEGO PRACOWNIKA o 500 

zł brutto, na obecnym etapie ne-

gocjacji jest ODRZUCANY przez 

Pracodawcę.   

Załoga sklepów ma dość poni-

żającego traktowania zatrudnio-

nych. Sieć handlowa „Stokrotka” 

w której świadczymy pracę, pre-

tenduje do największego gracza 

na rynku polskim. JEDNAK 

PRZYJĘTA PRAKTYKA WYNA-

GRADZANIA ZA DOBRĄ PRACĘ 

wskazuje na to, że coroczna pod-

wyżka wynagrodzeń jest jedynie 

wynikiem podniesienia minimal-

nego wynagrodzenia za pracę 

przez polski rząd a NIE JEST 

WYNIKIEM DOBREJ PRACY  

I WZROSTU POTENCIAŁU NA-

SZEJ FIRMY. Wygląda na to że 

zyski z naszej pracy czerpią tylko 

nieliczni z właścicielem sieci 

włącznie. Siłą Pracowników we 

współczesnym świecie jest do-

brze zorganizowana w związku 

zawodowym Załoga, z jasno 

określonymi celami. 

Pracowniku, czy masz świado-

mość, że nie będąc członkiem 

NSZZ „Solidarność” popierasz 

Pracodawcę i utwierdzasz go  

w przekonaniu, że coroczne mini-

malne podwyższenie Twojego 

wynagrodzenia jest szczytem 

Twoich marzeń! W ten sposób 

zgadzasz się na słabe warunki 

pracy. Firma Stokrotka swój po-

tencjał buduje na rozwoju sieci 

handlowej. Bez Pracowników ten 

efekt byłby nieosiągalny. Jeste-

śmy kapitałem firmy w nas też 

trzeba inwestować. Chcemy za-

rabiać więcej, chcemy uzgodnić 

z Pracodawcą, aby nasze płace 

wzrastały realnie. Póki co w skle-

pach nie pracują roboty tylko lu-

dzie.   

Tylko razem możemy więcej! 

Przyłącz się do NSZZ 

„Solidarność” KONTAK DO NAS: 

e-mil:  

zzstokrotkasolidarnosc@gmail.com  

Tel. 662 961 454  
 

Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ „Solidarność” 

mailto:zzstokrotkasolidarnosc@gmail.com


praca. Za niedopuszczalne nale-

żałoby uznać praktyki fałszowa-

nia stanu faktycznego na okolicz-

ność wykonywania badań pomia-

rów czynników szkodliwych  

w celu zaniżenia występowania 

realnych zagrożeń do poziomu 

średnich wielkości (pył, hałas, 

wibracja inne).  

Organizacja związkowa może 

i powinna interweniować w tego 

typu sytuacjach. Jest zróżnicowa-

na częstotliwość dokonywania 

pomiarów czynników szkodli-

wych. Na pewno częściej należy 

prowadzić tego rodzaju pomiary, 

badania występujących w środo-

wisku pracy czynników rakotwór-

czych, czy mutogennych i azbe-

stu. Po raz pierwszy pracodawca 

dokonuje tego rodzaju badań po-

miarów czynników szkodliwych  

w terminie do trzydziestu dni od 

dnia rozpoczęcia działalności.  

Szczególną ochronę prawną 

przed skutkami hałasu, wibracji  

w środowisku pracy są objęte 

osoby młodociane oraz kobiety  

w ciąży. Warto pamiętać, że wy-

kaz pracowników narażonych na 
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Praca w warunkach  

szkodliwych 

W trosce o realną a nie fikcyjną 

ochronę zdrowia i życia osób wy-

konujących pracę, pracodawca 

zobowiązany jest w świetle obo-

wiązujących przepisów prawnych 

do szczegółowego zdiagnozowa-

nia czynników szkodliwych w śro-

dowisku pracy, za pomocą pomia-

rów, badań realizowanych przez 

uprawnione do tego instytucje.  

Pracodawca określa, jakiego 

rodzaju czynniki szkodliwe mają 

podlegać pomiarowi w środowisku 

pracy. Mogą to być czynniki fi-

zyczne (hałas, zapylenie, mikrokli-

mat zimny czy gorący, wibracja, 

promieniowanie elektromagne-

tyczne), czynniki chemiczne 

(wszelkie substancje rakotwórcze, 

mutogenne, toksyczne, uczulają-

ce) i czynniki biologiczne takie jak 

bakterie, wirusy, mikroorganizmy 

roślinne, zwierzęce. Ponadto pra-

codawca jest ustawowo zobowią-

zany na podstawie art. 23711a 

ustawy kodeks pracy do konsulto-

wania z organizacjami związkowy-

mi procedur w sferze metodologii 

typowania, rozpoznawania, wyko-

nywania badań, pomiarów, czyn-

ników szkodliwych dla zdrowia 

poprzez bieżące konsultacje czy 

działania kontrolno – nadzorcze.  

Wskazane czynniki szkodliwe 

winny zostać uwzględnione  

w ocenie ryzyka zawodowego 

wraz ze wskazaniem procedur 

profilaktycznych pozwalających 

na ograniczenie, wyeliminowanie 

zagrożeń. Badania, pomiary czyn-

ników szkodliwych nie mogą być 

wykonywane w warunkach nie 

uwzględniających stanu faktycz-

nego, w jakim wykonywana jest 

działanie substancji chemicz-

nych, czynników o działaniu ra-

kotwórczym lub mutogennym 

jest przechowywany przez czter-

dzieści lat po ustaniu narażenia. 

W przypadku likwidacji zakładu 

dokumentacja ta zostaje przeka-

zana państwowemu wojewódz-

kiemu inspektorowi sanitarnemu. 

Stosowane przez pracowników 

na okoliczność występujących 

czynników szkodliwych w środo-

wisku pracy środki ochrony indy-

widualnej mają maksymalnie za-

pobiegać szkodliwym dla zdro-

wia i życia skutkom istniejących 

czynników. 

Kazimierz Pasternak 

Rozmowa kwalifikacyjna: 

- Proszę opowiedzieć coś więcej o 

sobie. 

- Wolałbym nie, ponieważ na-

prawdę zależy mi na tej pracy. 

Uśmiechnij 

się!  



 

NSZZ „Solidarność” z sieci marketów Biedronka, 15 

stycznia 2019 r. rozpoczęła referendum strajkowe. Jest ono 

realizowane poza sklepami, bo Jeronimo Martins Polska 

(właściciel sieci sklepów „Biedronka”) utrudnia związkow-

com procedurę dotyczącą referendum. Nie chce przekazać 

im imiennej listy pracowników, gdyż zgodnie z prawem  

w referendum musi wziąć udział przynajmniej połowa osób 

zatrudnionych w Biedronce, aby Związkowcy mogli ogłosić 

strajk. Sprawę zgłoszono do prokuratury.                                         
 

Źródło: Komisja Krajowa 

Pieniądze na COZL 
 

Radni sejmiku województwa lubelskiego przy-

jęli budżet na 2019 rok. Dochody są szacowane 

na 1 mld 193 mln zł. Z tej puli, 153 mln trafi na służbę zdrowia. Na 

dokończenie rozbudowy i modernizację Centrum będą przeznaczo-

ne 84 mln zł, a na zakup wyposażenia placówki popłynie 14 mln zł.  

TK 
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Kartka  

z kalendarza 
 

 30 stycznia 1986 r. po cenzurze spektaklu „Dziady”  

w Warszawie, przy pomniku Mickiewicza odbyła się manife-

stacja, podczas której interweniowała milicja, aresztując 35 

studentów. Następstwem tego były protesty studenckie  

w dniach 8-23 marca 1968 r., m.in. w Warszawie, Gdańsku, 

Krakowie, Łodzi, Toruniu i Poznaniu.  

 6 lutego 1989 r. rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu.  

W Biedronce trwa  

referendum strajkowe 

Akcja odwiedzania biur  

parlamentarzystów 

 

W poniedziałek 4 lutego br. odbędzie 

ogólnopolska akcja odwiedzin biur posel-

skich i senatorskich Zjednoczonej Prawi-

cy. To pierwsza z akcji Sztabu Protesta-

cyjno-Strajkowego NSZZ “Solidarność”, 

który zawiązał się 11 stycznia  

w Warszawie. 

- Podczas odwiedzin będziemy prze-

kazywać posłom i senatorom postulaty 

Związku, a także będziemy informować  

o konsekwencjach niepodejmowania part-

nerskiego dialogu. Akcję podsumujemy  

5 lutego w Warszawie, gdzie zbierze się 

Sztab na swoim kolejnym spotkaniu 

- mówi Marek Lewandowski, rzecznik pra-

sowy Przewodniczącego KK NSZZ 

„Solidarność.” 

Źródło: Komisja Krajowa 

 

 
 

Serdeczne wyrazy żalu  

i współczucia  

Żonie i Rodzinie  

śp. prof. dra n. med.  

Leszka Szczepańskiego 

reumatologa  

SPSK 4 w Lublinie  

składają 

Przewodnicząca  

Helena Gorczyca  

oraz Komisja Zakładowa 

NSZZ „Solidarność”  

przy SPSK nr 4. 
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37. rocznica Świdnickich Spacerów  

5 lutego 1982 roku świdniczanie po raz pierwszy wyszli z domów, by o godz. 19.30, w porze nadawania głów-

nego wydania Dziennika Telewizyjnego, spacerować ulicą Sławińskiego (dziś Niepodległości). Była to pokojowa 

forma sprzeciwu wobec kłamstw komunistycznej propagandy. Aby uczcić te niezwykłe wydarzenia, 5 lutego br. 

zapraszamy na oficjalne obchody. 

PROGRAM  

 

5 lutego 
godz. 19.00 (pomnik Świdnickich Spacerów, plac przy fontannie) 

- oficjalne uroczystości, następnie spacer ulicą Niepodległości 

godz. 19.30 (sala kameralna, MOK w Świdniku) 

- wprowadzenie - dr hab. Tomasz Panfil z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie 

- „Spacerem po wolność” i „Świdnickie dziuple kultury” - pokaz filmów TVP 3 Lublin, scenariusz i reżyseria Magda-

lena i Rafał Kołodziejczykowie 

- IMPREZY TOWARZYSZĄCE  

28 stycznia - 4 lutego (Strefa Histor ii, II piętro w Galer ii Venus)  

- „Fenomen Spacerów” - cykl spotkań dla młodzieży świdnickich szkół z uczestnikami wydarzeń, połączony z poka-

zem reportażu Pauliny Niezbeckiej i Jakuba Boczkowskiego 

5 - 19 lutego (MOK w Świdniku) 

- „Skrzydła Wolności. Polskie drogi do Niepodległości” - wystawa prac uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Pla-

stycznego, zorganizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych im. CK Norwida w Lublinie oraz Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem merytorycznym Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie 

6 lutego (Szkoła Podstawowa nr  5 w Świdniku) 

- gra miejska dla uczniów SP nr 5 

 

Patronat honorowy nad obchodami objęli: Artur Soboń, Poseł na Sejm RP, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, 

Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Waldemar Jakson Burmistzr Miasta Świdnik. 
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Zapraszamy na Królewską 3 po odbiór! 
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Obrady w Kraśniku 

 

31 stycznia br. odbyło się po-

siedzenie Rady Oddziału Kraśnik 

NSZZ,,S". W spotkaniu uczestni-

czyli m.in. wiceprzewodniczący 

Regionu Marek Wątorski i prze-

wodniczący kraśnickiej Solidar-

ności Józef Michalczyk. 

Wiodącym tematem spotkania 

był rozwój Związku. Podczas 

wspólnych dyskusji wypracowa-

ne były najważniejsze rozwiąza-

nia usprawniające funkcjonowa-

nie związku zawodowego.  

 Z przepisami znowelizowanej 

ustawy o związkach zawodo-

wych, związkowców zapoznał 

mec. Bartłomiej Kozyrski, który 

wyczerpująco odpowiadał na za-

dawane pytania w czasie  

dyskusji.  

TK 

 

Czy wiesz, że… 

 

Województwo lubelskie ma powierzchnię 

25 122,46 km2 (8 % powierzchni Polski). Wo-

jewództwo lubelskie zamieszkuje 2 126 mln 

osób.  
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Agenci CBA 

zatrzymali pię-

ciu członków 

zorganizowa-

nej grupy prze-

stępczej zaj-

mujących się 

przestępczością gospodarczą,  

w tym wyłudzeniami podatku 

VAT. Tym razem są to przedsię-

biorcy prowadzący swoją dzia-

łalność w okolicach Jarosławia  

i Przemyśla. Materiał dowodowy 

zebrany dotychczas w sprawie 

wskazuje, że suma z nierzetel-

nych faktur VAT wynosi co naj-

mniej 3 mln zł. 

Zatrzymani usłyszą zarzuty  

w Prokuraturze Regionalnej  

w Lublinie. 

30.01.2019 r. 

5,1% 
Tyle według wstępnego sza-

cunku wyniósł  produkt krajowy 

brutto (PKB) w 2018 roku, wo-

bec 4,8% w 2017 roku. 

Źródło: GUS 

Ustawa podpisana 
 

W dniu 30 stycznia 2019 r. 

Prezydent RP Andrzej Duda 

podpisał ustawę budżetową na 

2019 rok. 
 

Źródło: PREZYDENT.PL 


