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Uroczystości
regionalne
42 lata temu ponad 100 000
pracowników ze 170 zakładów
pracy Lubelszczyzny podjęło
strajk, który bez rozlewu krwi
doprowadził do agonii systemu komunistycznego. Robotnicy pokonali barierę strachu,
podpisano też pierwsze w PRL
-u porozumienie. W niedzielę,
24 lipca przedstawiciele najwyższych
władz
państwowych, samorządowych, delegacje służb mundurowych,
instytucji i stowarzyszeń oraz
związkowcy
oddali
hołd
uczestnikom strajków.
Uroczystości rozpoczęły się od
złożenia kwiatów pod Krzyżem
Wdzięczności, na terenie byłej
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fabryki Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów.
Przewodniczący Regionu Marian Król powiedział, że robotnicy
podejmując strajk, mieli na celu

uwolnienie się z okowów systemu komunistycznego.
– 42 lata temu, nie chodziło
o kotleta, gdyby tak było, to strajk
zakończyłby się po czterech godzinach, a trwał cztery dni. Celem było upodmiotowienie człowieka, człowieczeństwo i dążenie do wolnej Ojczyzny – podkreślił Król.
W Archikatedrze Lubelskiej
sprawowana była Msza św., pod
przewodnictwem Regionalnego
Duszpasterza Ludzi Pracy ks.
prał. Zbigniewa Kuzi, który również wygłosił homilię.
Następnie uczestnicy udali się
do auli Caritas, na okolicznościowe spotkanie. Wicewojewoda
Lubelski Robert Gmitruczuk,
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy,
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wręczył odznaczenia osobom zasłużonym, w służbie państwa
i społeczeństwa.
Za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej i związkowej,
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski zostali odznaczeni:
Wiesław
Grzegorczyk
i Mieczysław Szczygieł.
Złotym Krzyżem zasługi zostali
wyróżnieni: Zbigniew Bartysiak,
Marek Chmielewski, Krzysztof
Dąbrowski i Ludwik Kawalec.
Srebrnym Krzyżem Zasługi
zostali
odznaczeni:
Czesław
Mendykowski, Adam Partyka
i Antoni Pasieczny.
Brązowym Krzyżem Zasługi
zostali
odznaczeni:
Czesław
Brzyski, Leszek Kot, Jan Pietruszka i Mirosław Szymański.
Medalem Stulecia Odzyskanej
Niepodległości zostali odznaczeni: Andrzej Opoka i Krzysztof
Radko.
Ponadto decyzją Prezydium
ZR, za zasługi dla NSZZ
„Solidarność”, medalem Bene
Meritus zostali wyróżnieni zasłużeni związkowcy.
Okolicznościowe słowa do zebranych skierowali: sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Jan Kanthak oraz wicewojewoda Piotr Gmitruczuk.
Został także odczytany list od ministra edukacji i nauki, prof. Przemysława Czarnka.
Odbył się również panel historyczny z udziałem prof. Tomasza Panfila, dra Marcina Dąbrowskiego, dra Roberta Derewendy – dyrektora IPN Oddział
Lublin oraz Ryszarda Blajerskiego, uczestnika strajków
w LZNS. Dyskusje poprowadził
dr Leszek Pietrzak.
T. Kupczyk
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Podsumowanie akcji protestacyjnej
pracowników DPS-ów

W czwartek (21 lipca br.), podczas konferencji prasowej, koordynator Zespołu NSZZ „Solidarność” Domów
Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego Małgorzata Guz podsumowała akcję protestacyjną pracowników DPS-ów.
Przedstawiciele
DPS-ów
pikietowali przed siedzibami
powiatów w: Kraśniku, Świdniku, Lublinie, Lubartowie,
Chełmie, Krasnymstawie, Zamościu, Biłgoraju, a także
przed Urzędem Miasta w Lublinie.
Sytuacja w Domach Pomocy Społecznej nie uległa poprawie. Jest nadal bardzo
trudna. Podczas pikiet doszło
do wymiany informacji ze starostami i przedstawicielem
prezydenta Lublina.
Jedynie w Chełmie starosta
nie znalazł czasu na spotkanie
z protestującymi. Co więcej,
rozpoczął proces wygaszania
części domów pomocy, destabilizując w ten sposób poczucie bezpieczeństwa socjalnego
pracowników. Solidarność złoGłos związkowca 18-19/2022

żyła w tej sprawie doniesienie
do PIP.
Część starostów i władze
Lublina, na obecnym etapie protestów, pozytywnie zareagowały
na postulaty, zapowiedziano
podwyżki. Oczywiście te, jeszcze niepotwierdzone propozycje
finansowe, to tylko deklaracje
ustne. Jedynie Starostwo w Lubartowie potwierdziło zapowiedzi podwyżek na piśmie. Dla
nas jest to tylko częściowe załatwienie problemu. 200 czy 300
złotych podwyżki nie załatwi 18
lat zapóźnień w systemie opieki
długoterminowej.
Taki, minimalny, aczkolwiek
ważny ruch płacowy, nie zasypie przepaści jaka dzieli nas od
innych branż.
Szkoda jedynie, że obietnice
planowanego wzrostu płac nie-

którzy starostowie składają za
pośrednictwem mediów, a nie
przy stole negocjacyjnym. Strona związkowa o tych planach
czyta jedynie w gazetach.
Część organów prowadzących domy poinformowała, że
szuka w swoich budżetach pieniędzy z planem przekazania ich
na podwyżki w najbliższych miesiącach. Są to między innymi:
Prezydent Lublina, Starosta Krasnostawski, Starosta Lubartowski, Starosta Zamojski. Natomiast z Chełma nie mamy żadnej informacji.
Warto podkreślić, że zapowiadane podwyżki finalnie będą realizowane przez konkretnych dyrektorów domów pomocy, a poziom rokowań i partnerskiej współpracy związków
zawodowych z niektórymi dyrektorami pozostawia wiele do
życzenia.
Strona związkowa cały czas
jest gotowa do negocjacji i takiego działania, by jak najlepiej
zabezpieczyć interesy każdego
pracownika domu. Zwłaszcza
obecnie, gdy w domach pomocy trwają spory zbiorowe,
a inflacja osiąga rekordowe
wyniki, każdy ruch płacowy,
powodujący podwyższenie wynagrodzenia, jest bardzo cenny. Chleb, niezależnie od stanowiska pracy, zdrożał dla
każdego z nas jednakowo.
Pod koniec maja br., podczas
posiedzenia WRDS Województwa Lubelskiego, Starosta Lubelski zobowiązał się do zwołania
konwentu starostów, któremu
przewodniczy,
ws.
sytuacji
w DPS-ach. Do posiedzenia
miało dojść w czerwcu br., ale
do dziś spotkanie się nie odbyło.
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Zrzeszeni w zespole pracownicy DPS-ów apelują do starostów i prezydenta Lublina
o wsparcie ich działań i zainicjowanie rozmów z rządem w sprawie ustawowych rozwiązań dotyczących finansowania domów
pomocy.
Związkowcy przesłali list
otwarty Regionalnego Zespołu
NSZZ Solidarność Regionu
Środkowo-Wschodniego Domów Pomocy Społecznej Wo-

jewództwa Lubelskiego Prezydentowi RP, Marszałek Sejmu
RP, Premierowi, Konstytucyjnym Ministrom, wszystkim posłom na Sejm RP województwa lubelskiego, a także Przewodniczącej Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny Sejmu
RP wraz ze wszystkimi posłami tej komisji.
Apelują także do posłów
ziemi lubelskiej o zainteresowanie problemem i podjęcie
działań, mających na celu systemowe zmiany w DPS-ach.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z resortem
zdrowia przygotowały projekt
ustawy sejmowej, dotyczący
możliwości świadczenia w Domu Pomocy Społecznej ambulatoryjnej opieki medycznej.
Oznacza to, że prawdopodobnie pojawią się możliwości
finansowania przez NFZ usług
medycznych w domach, wykonywanych przez zatrudnioną
tam kadrę medyczną.
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To rozwiązanie może uwolnić środki finansowe, dotychczas ponoszone przez domy na
te usługi i przekierować je na
pozostałych pracowników. Ale
przy założeniu wprowadzenia
wzrostu minimalnego wynagrodzenia zawodów medycznych
w domach pomocy np.: pielęgniarek, musi nastąpić istotny
wzrost płac wszystkich pracowników domu pomocy.
W przeciwnym wypadku
nastąpi ogromny rozrzut pomiędzy wynagrodzeniami pracowników medycznych i pozostałych, zatrudnionych w DPS
-ach. Szacuje się, że ta różnica mogłaby wynieść nawet do
3000 zł, przy założeniu, że
zarobki opiekuna pozostaną
na niezmienionym poziomie,
bo w obecnym systemie prawno-finansowym nie będzie
w budżetach organów prowadzących środków na zbudowanie optymalnej gradacji
siatki płac w domach.

Mając na względzie te i inne
czynniki ekonomiczne, analizując
cały obecny system opieki długoterminowej związkowcy uważają,
że strona rządowa powinna poważnie rozważyć powrót do rozwiązań finansowych systemu dotacji dla wszystkich podopiecznych domu niezależnie od daty
skierowania do domu wg. zasad
sprzed stycznia 2004 roku.
Tylko system krajowej, budżetowej dotacji finansowej na długoterminową pomoc społeczną zapewni godne warunki pensjonariuszom i odpowiednie wynagrodzenie pracowników. Lubelszczyzna,
mając najwyższy wskaźnik wieku
senioralnego w skali kraju, przy
najniższym PKB, stałym odpływie
ludzi młodych oraz braku perspektyw dynamicznego rozwoju gospodarczego, jest w szczególnie
trudnej sytuacji, jeśli chodzi o finansowanie domów pomocy społecznej.
Dla naszego regionu powinien
być stworzony rządowy program
z elementem tzw. „janosikowego”,
który pozwoli dogonić bardziej rozwiniętą Polskę.
Członkowie NSZZ Solidarność
Regionu
ŚrodkowoWschodniego apelują do rządzących każdego szczebla o zmianę
systemu finansowania pomocy
społecznej w województwie lubelskim.
Red.
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Lubelska Biegowa Triada Pamięci
już w sobotę 10 września
Na półmetku wakacji ruszamy z zapisami na 7. Milę Pamięci Ofiar Komunizmu, bieg z cyklu
Lubelska Biegowa Triada Pamięci. Wydarzenie upamiętnia ofiary komunizmu na świecie,
w tym znanych i nieznanych bohaterów podziemia antykomunistycznego, którzy oddali swoje
życie dla Ojczyzny.
Biegowa Triada Pamięci to cykl biegowy dla młodzieży i dzieci od klasy 5 szkoły podstawowej, a także dla rodziców i nauczycieli. Organizator przygotował: zapisy elektroniczne, profesjonalny pomiar czasu, medal ukończenia biegu, nagrody dla zwycięzców i nagrody specjalne, losowane podczas ceremonii zwycięzców, a wszystko to bezpłatnie.
Bieg rozpocznie się o godz. 8:30 uroczystą zbiórką przy muszli koncertowej Ogrodu Saskiego w Lublinie. Od godz. 9:00, w 30 minutowych odstępach, na trasę wyruszą trzy grupy biegaczy. Dystans 1609 metrów nie jest najdłuższy, ale wymaga przygotowania.
Bieg objęty patronatem honorowym i finansowany przez Ministra Sportu w ramach programu
„Sport dla wszystkich”
Realizowane w ramach programu Samorządu Województwa Lubelskiego „Warto być Polakiem” wydarzenie, zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego
Jarosława Stawiarskiego.
Współorganizacja: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
Organizator: Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” i Region Środkowo-Wschodni NSZZ
„Solidarność”
Patronat honorowy: Wojewoda Lubelski, Prezydent Miasta Lublin.
Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie solidarnosc.org.pl/lublin lub solidarnoscrodzin.pl
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