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Fedrowanie się opłaca

Na przykładzie Pana zakładu
pracy, czy można powiedzieć,
że Solidarność jest skuteczna?
Myślę, że świetnie dajemy sobie radę, choć mamy świadomość, że oczekiwania są dużo
większe. Co roku prowadzimy
skuteczne negocjacje płacowe

Solidarność jest…

NSZZ Solidarność jest dla
mnie bardzo ważna, plasuje się
na trzecim miejscu. Na pierwszym jest Kościół, na drugim
rodzina, a na trzecim Solidarność.
Stanisław Budyński
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z pracodawcą. W ostatnim czasie
podpisaliśmy porozumienie płacowe na 2020 rok. Skoro dla załogi uzyskujemy podwyżki, które
są największą motywacją do pracy, to myślę, że to jest skuteczność.
Na przestrzeni lat NSZZ Solidarność w „Bogdance” wielokrotnie wykazywała się skutecznym
działaniem.
Tak
było
np.
w latach 90. Nasza organizacja,
w tym ówcześni przedstawiciele
Jan Andrzejkiewicz czy Alfred
Bondyra, musieli się zmierzyć
z likwidacją oraz restrukturyzacją
naszego zakładu i udało się osiągnąć sukces.

Z kolei w latach 2015-2016
zmagaliśmy się z próbą włączenia firmy w struktury grupy kapitałowej ENEA, a tym samym
z groźbą przeniesienia ośrodka
decyzyjnego poza Lubelszczyznę. Skuteczne działanie Solidarności, we współpracy z innymi związkami, pozwoliło utrzymać odrębność LW „Bogdanka”.
Ten okres jest mi szczególnie
bliski, gdyż wraz z Przewodniczącym Antonim Pasiecznym
prowadziliśmy te sprawy w imieniu Solidarności.
Cały
wywiad
dostępny
w majowym wydaniu Czasu Solidarności.

Zobowiązanie
prolongowane
- Zaproponowałem przewodniczącemu NSZZ Solidarność Piotrowi Dudzie zawarcie kolejnej
umowy na kolejny okres mojej
prezydentury, w której prolongowane będzie zobowiązanie i postulat wprowadzenia emerytury
zależnej od stażu pracy - powiedział prezydent Andrzej Duda.
Prezydent, 29 kwietnia br.
podczas sesji pytań i odpowiedzi
(Q&A) na Facebooku podkreślił,
Lublin
że wprowadzenie emerytur
zależ-

Fot. Prezydent.pl

nych od stażu pracy to postulat
zgłaszany przez związki zawodowe co najmniej od 2015 r.
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Dzięki Solidarności, prezydentowi RP
i premier Emilewicz z Tarczy 3.0
wykreślono antypracownicze zapisy
Podjęliśmy konkretne działania, rozmawialiśmy z Kancelarią
Prezydenta, z Panem ministrem
Muchą, potem z Panem Prezydentem. Podkreślaliśmy, że jest
to sytuacja kuriozalna. Te propozycje zawarte w Tarczy 3.0 dotyczyły chociażby zwolnień pracowników bez ustalania tego ze
związkami zawodowymi, wyrzucenia na margines ustawy
o szczególnej ochronie, zwolnień
działaczy związkowcy i osób
szczególnie chronionych.
Kolejna sprawa dotyczyła Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. W „Tarczy 1.0” udało
nam się wynegocjować, że jest
podniesiony limit do 11 tys. na
zapomogi dla pracowników, któGłos związkowca 18/2020

rzy
teraz
są
w trudnej sytuacji.
A co się okazało
w najnowszej propozycji tarczy? Że
rząd nacjonalizuje
ten fundusz. Nie tylko, że nie będzie odpisu na fundusz, to jeszcze zgromadzone środki przechodzą na rzecz pracodawcy. To
po prostu tak, jakby ktoś splunął
nam w twarz! To sytuacja nie do
przyjęcia!
Kolejna rzecz – to możliwość
jednostronnego
zawieszenia
przez pracodawców układów
zbiorowych pracy i regulaminów.
To chciano też nam odebrać.
Jedyną osobą, która wysłuchała
mnie i przeciwstawiła się temu,

to Pan Prezydent. Po raz kolejny
stanął na wysokości zadania i po
raz kolejny musimy mu za to podziękować. Podziękowania kierujemy także do minister Emilewicz, która negocjowała z Solidarnością przez wiele godzin.
I to dzięki Andrzejowi Dudzie
i Jadwidze Emilewicz, Solidarności udało się te haniebne zmiany
wyrzucić z nowej tarczy.
Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność
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Absurd wymyślony przez polityków jest tak samo
głupi jak oni - Tryptyk dla myślących
Zdecydowałem się napisać tych kilka słów sprowokowany zaciekłym atakiem na jeden z fundamentów funkcjonowania Państwa Polskiego - POCZTĘ POLSKĄ.
Część I DO POLITYKÓW
Szanowni zatroskani o los
i bezpieczeństwo pracowników
Poczty. Gdzie Państwo byliście,
kiedy dokonywano depolonizacji
Poczty, wyprzedawano jej majątek, zwalniano tysiące pracowników (blisko 40 tys. ludzi straciło
pracę, a ci, którzy pozostali w zatrudnieniu,
zostali
wpędzeni
w skrajną biedę, bo zarabiali
mniej niż godność ludzka na to
pozwala), likwidowano Urzędy
Pocztowe, zastępowano je kramami na bazarkach, sklepach rybnych itp.?
Dlaczego wysoko podnosiliście
ręce za niszczącymi Pocztę rozwiązaniami dążącymi do sprywatyzowania i sprzedaży Poczty
operatorowi niemieckiemu DHL?
Dlaczego chcieliście wymazania z mapy Polski niebieskożółtych
barw
pocztowych?
Bo
ten
nieprzyzwoity ,,czerwono-żółty mazgaj” nie
jest przypadkowy, choć z powagą
Urzędu nie ma nic wspólnego.
Z czapek listonoszy i budynków
Poczty zniknęło Godło RP i to też
nie był przypadek. Wyjaśnię, że
nie oczekuję od Was odpowiedzi,
bo wiem, że mierzi Was wszystko,
co Polskie. Teraz zapragnęliście
do końca zeszmacić Pocztę idiotycznym twierdzeniem, że jest zagrożeniem dla zdrowia i życia
mieszkańców.
Absurd, jakim posłużyli się ci zatroskani politycy, jest tak samo
głupi jak oni sami.
Część II DO OBYWATELI
POLSKI
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Otóż, od momentu wprowadzenia obostrzeń, czyli zamknięcia przedszkoli, szkół, galerii
handlowych itd., wrota przed
obywatelami zatrzasnęły Urzędy
Miast, Urzędy Gmin, Starostwa,
ale czy to oznacza, że z mieszkańcami na drogę korespondencyjną. I jak Państwo myślicie, kto
te miliony przesyłek urzędowych
rachunków emerytur i rent Państwu do domostw dostarcza?
Przymusowy areszt domowy
nałożony na Państwa sprawił, że
chętniej niż zwykle zamawiacie
towary do swoich domów. Kto,
jak nie Kurierzy w milionach
sztuk codziennie je Państwu dowożą? W tym miejscu nadmienię
tylko, że Poczta, aby utrzymać
miejsca pracy musi poprzez
świadczone usługi na te miejsca
pracy zarobić, bo nie jest w sferze budżetowej jak instytucje
państwowe, nie otrzymuje dotacji
jak instytucje kultury, nie żyje
z odsetek jak banki i nie jest finansowana z podatków obywateli jak samorządy. A jednak daje
radę, czasami pewnie trochę
ułomnie, czasami popełnia błędy,
ale daje radę, bo Pracownicy
Poczty to też tylko ludzie.
Od zawsze mieli wpajaną służebność wobec Rzeczypospolitej
Polskiej i jej Obywateli. Dlatego
też Poczta przyjęła na siebie realizację
kolejnej
zamówionej
i opłaconej usługi dostarczenia
pakietów wyborczych od zleceniodawcy. Nie stać nas bowiem
na rezygnację z możliwości zarabiania pieniędzy.

Zatem
proszę
Państwa
o odrobinę zrozumienia i szacunku dla 80 tys. Pracowników
Poczty Polskiej.
Cześć III DO PRACOWNIKÓW
Lublin
POCZTY
Szanowne Koleżanki i Koledzy. Jest nas blisko 80 tys. Mamy różne zainteresowania, zdolności, zapatrywania, poglądy
polityczne, preferencje. Pomimo
wielu wewnętrznych, moim zdaniem niepotrzebnych podziałów,
które są wynikiem prostackiej
propagandy, niewybrednych ataków i chamskich zachowań anonimowych „zatroskanych”.
Jednak to wszystko odkładamy na bok w momencie, kiedy
przychodzimy do pracy. Każdy
z nas zatrudniając się do pracy
na Poczcie powinien mieć wiedzę i świadomość, że nie jest to
zwyczajna firma zwykły zakład
pracy. Poczta to historia, to tradycja, to służba, z której powinniśmy być DUMNI, którą powinniśmy szanować pielęgnować
i przekazywać następnym pokoleniom.
Dlatego proszę, zadbajmy
o to, aby Poczta Polska miejsce
Naszej służby odzyskała należne
miejsce w hierarchii i świadomości społecznej obok takich instytucji jak Państwowa Staż Pożarna Policja, Wojsko Polskie, bo to
jest naprawdę znamienite grono
i warto w nim się znaleźć.
Witold Paluszak (członek Rady Krajowego Sekretariatu Łączności, Przewodniczący Organizacji Podzaładowej NSZZ Solidarność Poczty Polskiej w Poznaniu)
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Święto Konstytucji 3 Maja
W Lublinie odbyły się uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Delegacja różnych środowisk reprezentowanych przez Komitet Honorowy Obchodów wzięła udział we Mszy
św. celebrowanej w intencji Ojczyzny przez abp. Stanisława Budzika w archikatedrze lubelskiej oraz
złożyła kwiaty przed Pomnikiem
Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim w Lublinie. W uroczystościach lubelską Solidarność reprezentował Marian Król.
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„Nie ma mnie dla nikogo"
"Pamiętam takie zdarzenie:
Jestem u niego w pokoju. Jest już
po Mszy Świętej za Ojczyznę.
Ksiądz Jerzy bardzo zmęczony,
ledwo stał na nogach. Położył się
na tę swoją wersalkę w pokoiku
i rzekł mi: „Nie ma mnie dla nikogo". Po paru minutach dzwonek
do drzwi. Wchodzą ludzie i mówią: "Proszę pana, my tyle kilo-

metrów jechaliśmy, chcieliśmy
porozmawiać z Księdzem Jerzym". "Przykro mi - mówię - ale
jest
bardzo
zmęczony
i bardzo źle się czuje". Nagle słyszę głos Księdza Jerzego:
"Proszę wprowadzić". No taki był
Ksiądz Jerzy. Chciał ludziom dać
wszystko ponad własne siły”.
Jerzy Szóstko - hutnik (Piotr

Czartoryski-Sziler
Polskę)

oraz na stronie internetowej Regionu. Zapraszamy do oglądania,

komentowania, dyskusji i zadawania pytań. Jesteśmy dla Was.
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Solidarność
na kryzys
W związku z trudną sytuacją
spowodowaną epidemią koronawirusa i ograniczeniem bezpośrednich spotkań, organizatorzy
związkowi lubelskiej Solidarności
wyszli z inicjatywą prowadzenia
vloga. Wśród poruszanych tematów są prawa pracownicze, kwestie tarczy antykryzysowej oraz
korzyści wynikające z organizowania się w związku zawodowym.
Pliki filmowe dostępne są na
facebooku Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność fanpage Solidarność na kryzys

Posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Koordynowania skutków
społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa WRDS WL
W dniu 21 kwietnia 2020 r. odbyło się pierwsze zdalne posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Koordynowania skutków
społeczno-gospodarczych
pandemii koronawirusa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.
Konferencję poprowadził PrzeGłos związkowca 18/2020

wodniczący Zespołu – Pan Marian Król.
Zebrani ocenili aktualny stan
zaopatrzenia jednostek służby
zdrowia, wskazali braki oraz istniejące bariery ich funkcjonowania. Dyskusję wspierał Pan Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecz-

nej i Ochrony Zdrowia WRDS WL.
Doraźny Zespół
Roboczy zredagował Stanowisko Nr 1/2020
w sprawie problemów zabezpieczenia szpitali województwa lubelskiego w czasie epidemii koronawirusa.
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