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    Nauka jest jak niezmierne morze... Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.  
 

            Stefan Żeromski 

20 czerwca br. w siedzibie Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ  Solidarność odbyło się szkolenie Społecznych Inspekto-

rów Pracy, które poprowadził nadinspektor pracy Krzysztof Okse-

niuk z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. W szkoleniu 

uczestniczyło kilkudziesięciu związkowców. 

Związkowcy się szkolą 
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Szkolenie  dla Sekcji  

20 czerwca br. w siedzibie 

lubelskiej Solidarności odbyły 

się szkolenia z uprawnień oraz 

obowiązków organizacji związ-

kowych dla pracowników Sek-

cji Ochrony Zdrowia Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność.  

 Z prawem związkowym pra-

cowników zapoznał mec. Prze-

mysław Gardynik z biura praw-

nego Regionu. 

Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność prowadzi 

cykliczne szkolenia dotyczące 

ochrony związkowej pracowni-

ka w oparciu o najnowszy stan 

prawny. Udzielana jest pomoc  

w rozwiązywaniu praktycznych 

problemów przy stosowaniu 

przepisów ustawy o związkach 

zawodowych i kodeksu pracy. 

Prawnicy informują o sank-

cjach nakładanych przez PIP  

i sądy za nieprzestrzeganie 

przepisów związkowych. 
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Pracodawca wskazuje, iż po-

wodem rozwiązania umowy jest 

ciężkie naruszenie obowiązków 

pracowniczych, wynikających  

z art. 100 Kodeksu pracy. W uza-

sadnieniu dyrektor Sęk pisze, iż 

naruszenie tych obowiązków na-

stąpiło w drodze podpisania 

przez Dąbrowskiego pisma  

z dnia 25 kwietnia 2017 r., zawia-

damiającego Dyrektora Filharmo-

nii o podjęciu przez Związek Za-

wodowy decyzji o wstąpieniu  

w spór zbiorowy bez wymaganej 

decyzji właściwego organu 

Związku Zawodowego. 

Dariusz Dąbrowski, jako prze-

wodniczący Organizacji Związko-

wej NSZZ „S” w Filharmonii, 25 

kwietnia 2017 r. podpisał postula-

ty organizacji, do której należy, 

wykonując swój mandat, nadany 

mu przez członków organizacji. 

Takie zachowanie jest realizacją 

przepisu, wynikającego z art. 1, 

ust. 1 Ustawy o Związkach Za-

wodowych, dotyczącego samo-

rządności, niezależności i samo-

dzielności. Na mocy tego przepi-

su nie ma obowiązku przedkłada-

nia uchwał organów Organizacji 

Zakładowych pracodawcy. 

- Zostałem zwolniony zwycza-

jem dyrektora Sęka, w sposób 

nieprawidłowy, mailem bez pod-

pisu elektronicznego, w trybie 

dyscyplinarnym ze stanowiska 

muzyka orkiestrowego za działal-

ność związkową. Jest to świado-

ma decyzja dyrektora Sęka ude-

rzająca w swobodę działalności 

związków zawodowych. Jestem 

przewodniczącym, objętym ochro-

ną, na moje zwolnienie nie wyra-

ził zgody zarząd związku, więc 

decyzja dyrektora Sęka jest świa-

domym naruszeniem prawa. Nie 

pierwszym. W styczniu dyrektor 

Sęk podjął bezprawną próbę 

zwolnienia, również objętego 

ochroną, inspektora orkiestry –

pisze w oświadczeniu Dariusz 

Dąbrowski. 

W odpowiedzi na zawiadomie-

nie wystosowane przez dyrektora 

1 czerwca br., Komisja Zakłado-

wa NSZZ „S” w Filharmonii Lu-

belskiej nie wyraziła zgody na 

rozwiązanie umowy o pracę  

z Dariuszem Dąbrowskim.  

W dokumencie przedstawiono 

obszerną argumentację dotyczą-

cą bezzasadności zarzutów wo-

bec przewodniczącego oraz 

wskazano, iż przynależność  

i działalność w ramach związku 

zawodowego nie może być sa-

moistną przyczyną rozwiązania 

stosunku pracy z działaczem 

związkowym. Komisja argumen-

towała także, iż członek NSZZ 

„Solidarność”, zgodnie z art. 32 

ustawy o związkach zawodo-

wych, jest chroniony wobec 

wszelkich jednostronnych dzia-

łań pracodawcy zmieniających 

na niekorzyść jego status pra-

cownika. 

Warto również nadmienić, że 

w przypadku braku zgody orga-

nizacji związkowej na rozwiąza-

nie stosunku pracy, pracodawca 

nie ma prawa na jednostronne 

rozwiązanie umowy z danym 

pracownikiem – przepis ten wy-

nika z art. 32, us. 1. Mimo to, 

dyrektor Sęk zdecydował się roz-

wiązać umowę z Dariuszem Dą-

browskim. 

 W toku dalszej obrony Dariu-

sza Dąbrowskiego, przedstawi-

ciel Organizacji Zakładowej 

NSZZ „S” w Filharmonii, Renaldo 

Wójtowicz spotkał się z dyrekto-

rem Janem Sękiem, jednak pra-

codawca nie zmienił swojej de-

cyzji, mimo ponownej argumen-

tacji o bezzasadności decyzji. 

W obronie przewodniczącego 

Dąbrowskiego wystąpił także 

Związek Zawodowy Polskich Ar-

tystów Muzyków Orkiestrowych. 

Zakładowa Organizacja tego sto-

warzyszenia, działającego rów-

nież przy Filharmonii Lubelskiej, 

wystosowała pismo do Marszał-

ka Województwa Lubelskiego 

Stanisława Sosnowskiego o po-

moc w wycofaniu dyscyplinarne-

go zwolnienia z pracy Dariusza 

Dąbrowskiego. Urząd Marszał-

kowski jest prawnym organizato-

rem filharmonii. We wniosku po-

dano obszerną argumentację 

dotyczącą bezzasadności zwol-

nienia przewodniczącego KZ 

NSZZ „S”. 

 

Mateusz Bednarek 

Konflikt w Filharmonii  

Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

przy Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego w Lubli-

nie został zwolniony przez dyrektora placówki, Jana Sęka. Pracu-

jący na stanowisku muzyk orkiestrowy-klarnecista został poinfor-

mowany o rozwiązaniu stosunku pracy korespondencyjnie, 13 

czerwca br. jednak decyzja została wydana 5 dni wcześniej.  

Dyrektor postanowił rozwiązać umowę o pracę z winy pracowni-

ka, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
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Jak pracować w upale? 

Gdy słupek rtęci pnie się 

coraz wyżej, wydajność pracy 

może maleć. Jak temu zapo-

biec? Wskazówki znajdziemy 

w przepisach prawa pracy. Pa-

miętajmy – w czasie upałów na 

pracodawcy spoczywają do-

datkowe obowiązki. 

  

Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, pracodawca ma obo-

wiązek organizowania pracy  

w sposób zmniejszający jej 

uciążliwość. Dotyczy to także 

pracy wykonywanej w trakcie 

upałów. Warto wiedzieć, że naj-

większą efektywność i wydajność 

pracy osiąga się przy temperatu-

rze w granicach 17-20 stopni. 

  

Wysokość temperatury 

  

Jakkolwiek istniejące regula-

cje nakładają  na pracodawcę 

obowiązek zapewnienia w po-

mieszczeniach odpowiedniej 

temperatury, wymiany powietrza 

oraz zabezpieczenia przed wilgo-

cią oraz niekorzystnymi warunka-

mi cieplnymi i nasłonecznieniem, 

to jednak – co do zasady – nie 

określają maksymalnej tempera-

tury powietrza, w jakiej praca mo-

że być wykonywana w pomiesz-

czeniach. Mówią jedynie o tem-

peraturze minimalnej – ta nie mo-

że być niższa niż 14 stopni Cel-

sjusza, a w pomieszczeniach biu-

rowych i takich, w których wyko-

nywana jest lekka praca fizyczna, 

18 stopni Celsjusza. 

  

Większa ochrona  

młodocianych 

  

O ile – jak wspomniano –  

w odniesieniu do większości pra-

cowników maksymalna tempera-

tura, w jakiej może być wykony-

wana praca w pomieszczeniach, 

nie została określona, o tyle takie 

uregulowanie wprowadzono  

w stosunku do pracowników mło-

docianych. 

Zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 24 sierp-

nia 2004 roku w sprawie wykazu 

prac wzbronionych i warunków 

ich zatrudniania przy niektórych  

z tych prac, pracownicy z tej gru-

py nie mogą pracować w po-

mieszczeniach, w których tempe-

ratura przekracza 30 stopni Cel-

sjusza, a wilgotność względna 

powietrza – 65%. 

  

Klimatyzacja i zimne napoje 

  

Zmniejszenie związanych  

z upałami uciążliwości pracy  

w pomieszczeniach jest możliwe 

między innymi dzięki wentylacji  

i klimatyzacji. Stosowanie takich 

rozwiązań zwalnia pracodawcę  

z obowiązku zapewnienia napo-

jów pracownikom wykonującym 

pracę w pomieszczeniach za-

mkniętych, o ile temperatura  

w takich pomieszczeniach  nie 

przekracza 28 stopni Celsjusza. 

W razie, gdy w pomieszczeniu, 

temperatura wynosi co najmniej 

29 stopni, pracodawca musi za-

pewnić napoje. W takiej sytuacji 

nie ma znaczenia to, czy stano-

wisko pracy jest wyposażone  

w klimatyzację czy też nie. 

W odniesieniu do osób pracu-

jących na otwartej powierzchni 

obowiązek zapewnienia napojów 

przez pracodawcę ma miejsce 

wtedy, gdy temperatura przekra-

cza 25 stopni. W tym przypadku 

napoje muszą być wzbogacone 

o sole mineralne i witaminy. Nie-

zależnie od tego, czy praca jest 

wykonywana w pomieszczeniu 

czy na otwartej powierzchni, na-

poje powinny być dostępne dla 

pracowników w ciągu całej zmia-

ny roboczej. Co ważne, niere-

spektowanie przez pracodawcę 

tego obowiązku stanowi wykro-

czenie zagrożone karą grzywny 

od 1 do 30 tys. złotych. 

  

Skrócenie czasu pracy 

  

Zgodnie z przepisami prawa 

pracy, pracodawca może w upal-

ne dni wprowadzić dodatkowe 

przerwy albo pozwolić pracowni-

kowi na wcześniejsze wyjście  

z pracy. Warto przy tym pamię-

tać, że zależy to wyłącznie od 

dobrej woli pracodawcy. Jedno-

cześnie nie może to powodować 

obniżenia wynagrodzenia pra-

cownika. 

  

Przerwy regeneracyjne 

  

W ostatnich latach rośnie po-

pularność oferowanych przez 

niektórych pracodawców tzw. 

przerw regeneracyjnych w poko-

jach relaksu. 

 

Źródło: MRPiPS 
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Z życia Komisji Krajowej 

Obradująca w Zakopanem Komisja Krajowa Solidarności okre-

śliła postulaty dot. ustawy budżetowej. W swoim stanowisku żą-

da 8,5 proc. wzrostu płacy minimalnej (co stanowi kwotę 2278 zł), 

12 proc. wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz odmrożenia kwoty naliczania funduszu socjal-

nego, co dałoby wzrost na jednego pracownika o ok. 300 zł. 

Członkowie Komisji Krajowej upoważnili Prezydium KK do opra-

cowania scenariuszy działań w razie nie spełnienia tych postula-

tów. Solidarność nie wyklucza protestów. 

Fot. Marek Lewandowski 

- Chcemy by rosły wskaźniki,  

a nie kwoty – mówił 20 czerwca 

podczas obrad Komisji Krajowej 

NSZZ Solidarność jej przewodni-

czący Piotr Duda. Związkowcy 

żądają ustalenia średniorocznego 

wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej 

na 2019 rok na poziomie nie 

mniejszym niż 12 proc. 

Komisja Krajowa upoważniła kie-

rownictwo Związku do opracowa-

nia scenariuszy działań - w tym 

akcji protestacyjnych - w razie 

niespełnienia jego postulatów. 

 Podczas posiedzenia odby-

wającego się w Zakopanem 

członkowie Komisji Krajowej 

przyjęli stanowisko ws. wynagro-

dzeń w państwowej sferze bu-

dżetowej, minimalnego wynagro-

dzenia za pracę oraz wysokości 

odpisów na zakładowy  

fundusz świadczeń socjalnych.  

 Żądają w nim ustalenia śred-

niorocznego wskaźnika wzrostu 

wynagrodzeń w państwowej sfe-

rze budżetowej na 2019 rok na 

poziomie nie mniejszym niż 12 

proc. 

- Taki wzrost to jedynie re-

kompensata wzrostu kosztów 

utrzymania spowodowanych 

wzrostem inflacji – mówił pod-

czas obrad Henryk Nakonieczny, 

członek Prezydium KK NSZZ 

Solidarność odpowiedzialny za 

dialog i negocjacje w Radzie Dia-

logu Społecznego. I przekony-

wał: 

- Zdarza się, że pracownik 

pomocy społecznej będąc po 

pracy pisze o zapomogę do po-

mocy społecznej. Nie można pa-

trzeć na to bezkrytycznie. 

 Związkowcy przypomnieli, że 

od 2011 roku do teraz wskaźnik 

wzrostu wynagrodzeń dla pra-

cowników sfery budżetowej ani 

drgnął. W tym czasie skumulo-

wana inflacja przewyższyła 12 

proc. Realna wartość wynagro-

dzeń spadła. 

„Nie poprawia tej negatywnej 

sytuacji nieznaczne zwiększenie 

funduszu wynagrodzeń w pań-

stwowej sferze budżetowej  

w ostatnich dwóch latach, ponie-

waż większość tych środków 

przeznaczona została na wzrosty 

wynagrodzeń urzędników i funk-

cjonariuszy w tym sędziów i pro-

kuratorów, które regulowane są 

w oparciu o inne ustawy” – piszą 

członkowie KK NSZZ Solidar-

ność w swoim stanowisku. 

 Związkowcy są przekonani, 

że taki sposób rozdysponowania 

środków  powoduje pogłębianie 

nierówności i rozwarstwienie 

grup zatrudnionych w sektorze 

publicznym. 
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„Wzrost wynagrodzeń pracow-

ników sfery budżetowej powinien 

dotyczyć wszystkich grup zawo-

dowych, a nie jedynie wybra-

nych”. Piszą też, że efektem ta-

kiej sytuacji może być pogorsze-

nie jakości świadczonych usług 

przez instytucje publiczne. 

 Komisja Krajowa stoi również 

na stanowisku, że zaproponowa-

na przez stronę rządową wyso-

kość minimalnego wynagrodze-

nia za pracę, która miałaby wy-

nieść 2220 zł oraz wysokość mi-

nimalnej stawki godzinowej na 

2019 rok jest nie do przyjęcia.  

W 2007 roku we wspólnym ko-

munikacie rządu RP i NSZZ Soli-

darność zawarto deklarację sys-

tematycznego podnoszenia wy-

nagrodzenia minimalnego tak, by 

w 2010 roku stanowiło ono 50 

proc. prognozowanego przecięt-

nego wynagrodzenia w gospo-

darce narodowej. Wbrew tym 

uzgodnieniom, zaproponowane 

na przyszły rok wynagrodzenie 

minimalne spowoduje obniżenie 

relacji jego wartości do prognozo-

wanego przeciętnego wynagro-

dzenia w gospodarce narodowej 

w 2019 roku do poziomu ok. 46,5 

proc. (dla porównania w 2017 

roku ta relacja wynosiła 46,8 

proc.). Solidarność nie zgadza 

się na takie rozwiązanie. 

 Członkowie KK NSZZ Solidar-

ność żądają, by wzrost minimal-

nego wynagrodzenia za pracę  

i wzrost minimalnej stawki godzi-

nowej na 2019 rok był co naj-

mniej na poziomie 8,5 proc. 

Związkowcy chcą też, by mini-

malne wynagrodzenie za pracę 

wzrastało do poziomu 50 proc. 

przeciętnego wynagrodzenia 

w  tempie zgodnym ze wzrostem 

gospodarczym. KK NSZZ Soli-

darność domaga się także od-

mrożenia wysokości odpisów na 

zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych. Obecnie podstawę 

do wyliczeń odpisu podstawowe-

go stanowi przeciętne wynagro-

dzenie z drugiego półrocza 2012 

roku. 

  

Do posiedzenia Komisji Krajowej w Zakopanem odniósł się Przewodniczący lubelskiej Solidar-

ności Marian Król, który był uczestnikiem obrad. 

 

- Wiodąca problematyka ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej, z mojego 

punktu widzenia, to walka o podwyżkę płac, szczególnie w sferze budżetowej. 

Jest to pewna kontynuacja tych celów, które Walne Zebranie Delegatów Regio-

nu Środkowo-Wschodniego przyjęło, aby upomnieć się o płace dla pracowni-

ków, którzy często mają zamrożone wynagrodzenie. Będziemy się przede 

wszystkim upominać o te zagadnienia, które dotyczą województwa lubelskiego. 

Szykujemy inicjatywę, żeby z problemami Lubelszczyzny zapoznać Pana Pre-

miera, który, w trakcie wizyty w naszym regionie, nie był do końca zorientowany z jakimi problemami zma-

ga się województwo lubelskie.  
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Miesięcznica za Ojczyznę 

Kartka  

z kalendarza 

 

 

 28 czerwca 1991 r. został podpisany w Bu-

dapeszcie protokół rozwiązujący Radę Wza-

jemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). 
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BĘDZIE MUZEUM 

 

W Toruniu powstanie Mu-

zeum „Pamięć i Tożsamość” 

im. św. Jana Pawła II. 

Będzie to kolejna instytucja 

kultury współtworzona przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego. Muzeum bę-

dzie prezentować ponad 1000-

letnią historię chrześcijańskiej 

Polski ze szczególnym 

uwzględnieniem nauki św. Jana 

Pawła II i jej oddziaływania na 

losy Polski, Europy i Świata. 

Źródło: MKiDN 
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 Jeśli rzeczownik jest rodzaju żeńskiego, to 

mówimy półtorej (np. godziny, szklanki, mą-

ki, łyżeczki, strony). Jeśli rzeczownik jest 

rodzaju męskiego lub nijakiego, mówimy 

wtedy półtora (kilograma, litra, tortu, raza, 

tygodnia, miesiąca). Zatem mówimy półtora roku. 

DYLEMATY JĘZYKOWE 

Półtora czy półtorej roku? 
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4696,59 zł 

Tyle wyniosło przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie  

w sektorze przedsiębiorstw  

w maju 2018 roku  

19 czerwca br. CBA zatrzy-

mało 8 osób. Podejrzenie wyłu-

dzenia 28 mln zł przez syndyka, 

prawnika i grupę biznesmenów. 

Wśród zatrzymanych przez 

warszawskich agentów CBA jest 

były prokurator, obecnie radca 

prawny oraz osoby zarządzają-

ce spółkami wykorzystywanymi 

do wyprowadzania pieniędzy  

z masy upadłości. 28 mln 600 

tys. złotych zostało wyłudzonych 

na szkodę firmy specjalizującej 

się w budowie i remontach infra-

struktury kolejowej poprzez fik-

cyjne umowy i faktury. 

Prowadzący postępowanie 

nie wykluczają kolejnych zatrzy-

mań i powiększenia listy zarzu-

tów. 

„Oto człowiek” 

 

Citizen Go organizuje kam-

panię „Ecce Homo. Oto czło-

wiek. Każdy”. Celem organizato-

rów kampanii jest podkreślenie 

prawa do życia każdego czło-

wieka, niezależnie od stanu 

zdrowia oraz stopnia sprawności 

i fazy rozwoju prenatalnego.  

W wielu miastach zawisną bilbo-

ardy, które przypomną o takim 

samym prawie do życia dla 

wszystkich. Kampania będzie 

prowadzona również m.in.  

w mediach oraz przed wyświe-

tlaniem filmów w kinach. 

Wszystko po to, by ukazać lu-

dziom świat widziany oczami 

chorego dziecka. 

Źródło: Nasz Dziennik 

Nowy minister 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel złożył rezygna-

cję z powodów osobistych. Informację podało ww. ministerstwo 18 

czerwca br. Stanowisko Jurgiela objął Jan Krzysztof Ardanowski, któ-

ry będzie musiał poradzić sobie z zagrożeniem suszy i problemem 

ASF. 

Fenomen Solidarności 

 

W trakcie posiedzenia Komi-

sji Krajowej w dniach 19-20 

czerwca br., NSZZ Solidarność  

i Uniwersytet Papieski im. Jana 

Pawła II w Krakowie podpisały 

akt powołania Międzynarodowe-

go Instytutu Badań Fenomenu 

Solidarności. Placówka powsta-

nie na krakowskim wydziale filo-

zofii oraz w Granadzie, przy 

tamtejszym biskupstwie. Będzie 

to pierwszy instytut tego typu. 

„S” jest też prawdopodobnie 

pierwszym związkiem na świe-

cie, którego dziedzictwo będzie 

badane w ten sposób. Inicjaty-

wie błogosławi Człowiek Roku 

Tygodnika Solidarność arcybi-

skup Marek Jędraszewski. 

Źródło: tysol.pl 

Prężna gospodarka 

 

- Polska 

gospodarka 

jest prężna  

i nie widać 

w niej nie-

równowag - 

oceniła 

agencja S&P w opublikowanym 

21 czerwca raporcie.  

Uważamy, że prężną gospo-

darkę Polski wspiera reżim płyn-

nego kursu walutowego oraz 

niezależna i wiarygodna polity-

ka NBP. Relatywnie odporna 

gospodarka nie posiada wyraź-

nych nierównowag, co bilansuje 

jednak wyższa podatność 

na zmienność kursu walutowe-

go oraz potencjalne szo-

ki zewnętrzne - napisano  

w raporcie. 

Źródło: tysol.pl 

62 % badanych w czerwcu dobrze ocenia 

poziom życia swojej rodziny. To wzrost o 2 pkt. 
proc. w porównaniu z majem. 

Źródło: MRPiPS 
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