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Lubelski Lipiec 1980

34 lata po strajkach na
Lubelszczyźnie
Trwają obchody rocznicowe „Lubelskiego Lipca 1980 r.”
W niedzielę, 13 lipca, odbyła się ich oficjalna, regionalna
część. Tradycyjnie związkowcy i zaproszeni goście zebrali się pod „Pomnikiem Wdzięczności”, gdzie złożyli kwiaty,
a potem w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Tatarach
uczestniczyli we mszy św.
Przemawiając do uczestników uroczystości przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Soli-

darność”, Marian Król podkreślał: - Te wydarzenia przełamały
barierę strachu, dały początek
zmianom. Może to wszystko, co
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zrobiliśmy nie jest doskonałe,
ale to jest inna rzeczywistość.
Dziś nie ma barier rozwoju, jest
kwestia czy potrafimy, bo okazało się, że wolny
rynek nie zabezpiecza od
nieuczciwości,
a demokracja
nie uwalnia od
bezmyślności.
Dlatego warto dziś wrócić
do tych wartości, na których
budowano
Solidarność.
O konieczności wzajemnej współpracy i solidarności mówił także podczas
mszy św. duszpasterz lubelskiej
„Solidarności”, ks. Zbigniew
Kuzia.
W ramach tegorocznych obchodów na terenie parafii na
Tatarach odbyło się spotkanie
z uczestnikami strajków lipcowych, z prelekcją
dotyczącą wydarzeń sprzed 34
laty oraz dyskusją.
Niedzielne
uroczystości
to tylko jeden
z punktów programu rocznicowego. Lubelska
„Solidarność”
w z i ę ł a t a k ż e  
udział w uroczy-

stościach kolejarzy 20 lipca, od
godz. 9:30.
Natomiast w niedzielę, 27
lipca, w godz. 11:00-15:00 odbyła się akcja pod hasłem: „Nakręć Polskę na Lubelski Lipiec”.
W programie między innymi:
• zlot motocykli WSK w Lublinie,
• konkurs wiedzy o Lubelskim
Lipcu 1980 i PRL-u,
• pokaz i turniej gry „W Zakładzie. Lubelski Lipiec `80”,
• seans filmowy i dyskusja
o filmie
Agnieszka Kosierb
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Lubelski Lipiec 1980

Wykorzystajmy potencjał Lubelskiego Lipca!
Strajki, które ogarnęły Lubelszczyznę latem 1980 roku,
znane pod nazwą Lubelskiego Lipca, to jedno z ważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Nie ma wątpliwości, że przyczyniły się one do późniejszych wydarzeń
na Wybrzeżu i dały początek Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”.
Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” od ponad 30 lat stara się upamiętniać i przypominać o Lubelskim Lipcu 1980 r.
Tradycją stały się wspólne msze św. oraz spotkania
pod Pomnikiem Wdzięczności, przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie, czy też uroczystości w lubelskiej Lokomotywowni.
W bieżącym roku odbył się już XXII Bieg Solidarności
„Lubelski Lipiec 1980”, który od lat cieszy się niesłabnącą
popularnością wśród lubelskiej młodzieży i dzieci, a w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach tej imprezy rozgrywany
jest także Półmaraton Solidarności. Dzięki temu Lubelski
Lipiec dociera do biegaczy w całej Polsce, a także daleko
poza jej granice – między innymi do USA, Kenii, Niemiec
i wielu innych krajów.
W minionych latach podejmowaliśmy wiele inicjatyw, mających na celu zainteresowanie historią strajków

lipcowych ludzi młodych. Organizujemy spotkania z historycznymi grami planszowymi, wycieczki po zakładach
pracy, które wtedy strajkowały, przygotowujemy wystawy i konferencje. Okrągłe rocznice protestów lipcowych,
w Lublinie i innych miastach województwa, upamiętniamy poprzez koncerty i festyny, przypominające o minionych wydarzeniach.
Sięgamy także po formy bardziej rekreacyjne – w ramach uroczystości rocznicowych odbywały się spływy
kajakowe, rajdy rowerowe czy też turnieje piłkarskie.
Ponadto aktywnie współuczestniczyliśmy przy przygotowaniu filmów dokumentalnych na temat Lubelskiego Lipca. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku,
przy pomocy Zarządu Regionu Środkowowschodniego
NSZZ „Solidarność”, przygotowało ekspozycję na temat
strajków na Lubelszczyźnie w 1980 r. – otwarcie zaplanowane jest na koniec sierpnia tego roku.
W ostatnim czasie lubelska „Solidarność” aktywnie
zabiega o to, by Port Lotniczy Lublin nosił nazwę właśnie Lubelskiego Lipca. Przyjęto w tej sprawie Uchwałę
Zarządu Regionu oraz Stanowisko Walnego Zebrania
Delegatów Regionu w bieżącym roku.
Red.

(Na)Kręćmy Polskę na Lubelski Lipiec
Jak co roku NSZZ ,,Solidarność” Region Środkowowschodni podejmuje działania w celu upamiętnienia
strajków ,,Lubelskiego Lipca 1980”. W tym roku, w ramach 34. rocznicy tych wydarzeń, lubelska ,,Solidarność”
razem z Fabryką Gier Historycznych, Fundacją „Ruchu
Solidarności Rodzin”, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz przy wsparciu finansowym Miasta
Lublin, współorganizuje wydarzenie pt. ,,(Na)Kręć Polskę
na Lubelski Lipiec”.
W jego ramach 21 lipca
odbyła się darmowa wycieczka do Strefy Historii Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, który zajmuje się m.in.
upamiętnianiem wydarzeń
związanych z działalnością
tamtejszej opozycji solidarnościowej. Uczestnicy wycieczki obejrzeli interesującą wystawę pt. ,,Świdnik – miasto
wolności i marzeń”. Wśród
eksponatów największym zainteresowaniem cieszyły się motocykle wyprodukowane
przez WSK-Świdnik, czyli zakład pracy, od którego rozpoczęły się lipcowe strajki. MOK w swoich zbiorach posiada

20 egzemplarzy motocykli, w tym pierwszy i ostatni model, prototypy, które nie weszły do produkcji oraz motocykl,
który objechał cały świat. Ciekawymi eksponatami były też
odznaczenia, umundurowania i akcesoria lotnicze. Zwiedzający zobaczyli unikatowe fotografie i pamiątki związane
z działalnością ,,Solidarności” w Świdniku. Poza tym obejrzeli filmy dokumentalne poświęcone historii miasta. Przez
cały czas uczestnikom wycieczki towarzyszył przewodnik,
który udzielał szczegółowych
informacji.
Po tej wycieczce nasuwa
się stwierdzenie, że Świdnik
pomimo, że jest miastem stosunkowo młodym – powstał 60
l. temu – to posiada już bogatą
historię, a jej duża część związana jest z ,,Solidarnością”.
Zachęcamy wszystkich do
udziału w kolejnych inicjatywach w ramach wydarzenia
,,(Na)Kręć Polskę na Lubelski Lipiec”, wśród nich m.in.:
konkurs wiedzy o ,,Lubelskim Lipcu” i PRL-u, pokazy
i turnieje gier planszowych, projekcje filmów.
Monika Smolak
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Lubelski Lipiec w Lokomotywowni
Tradycyjnie, w trzecią niedzielę lipca, odbyły się uroczystości rocznicowe na kolei. Związkowcy, parlamentarzyści i samorządowcy modlili się w intencji uczestników
lubelskich strajków z 1980 r. Polowej mszy św. przewodniczył ks. biskup Ryszard Karpiński, który wspominał wydarzenia sprzed 34 laty.
Barwny korowód złożony z pocztów sztandarowych, orkiestry oraz zaproszonych gości przemaszerował z pierwszego peronu pod pomnik Doli Kolejarskiej.
Tutaj złożono kwiaty
i oddano hołd strajkującym kolejarzom.
Zastępca
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Tadeusz Majchrowicz przypomniał, że strajki na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 r.
poprzedziły protesty
na Wybrzeżu.
– Gdyby nie „lubelski lipiec” nie
byłoby
„polskiego
sierpnia”.(…) Składam podziękowania
wszystkim,
którzy
dali tę iskrę, aby
w sierpniu 1980 r.
stanęło
Pomorze
i stanął cały kraj przeciwko totalitarnemu systemowi – powiedział Majchrowicz.
Natomiast prezydent miasta Lublin, Krzysztof Żuk
podkreślał, że bez „Solidarności” nie byłoby dzisiejszej wolnej Polski. Obiecał też, że zrobi wszystko, by
pamięć o Lubelskim Lipcu 1980 mogła być godnie przekazywana kolejnym pokoleniom.
W lipcu 1980 r. Lubelszczyznę ogarnęła fala strajków, nazwana później Lubelskim Lipcem 1980. Obok
innych przedsiębiorstw regionu, stanął też cały lubelski węzeł kolejowy. Kolejarze rozpoczęli protest 16
lipca rano w Lokomotywowni, a potem zastrajkował cały węzeł - łącznie ponad 3,5 tys. osób. Ruch pociągów przez Lublin został zablokowany, a pociągi pasażerskie kończyły kursy przed Lublinem, do którego
dowożono pasażerów komunikacją zastępczą.                                                             Agnieszka Kosierb
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„Nie lękajcie się!”
Te słowa, wypowiedziane przez Wielkiego Polaka, Świętego Jana Pawła II, trafiły do serc i umysłów
Bohaterów Lubelskiego Lipca w 1980 roku. Stały
się zaczynem głośnego wyrażania sprzeciwu wobec nieludzkiego traktowania człowieka przez człowieka. Bo to ludzie zgotowali bliźnim ten los, tworząc komunistyczny system represji, wykorzystywany do upodlenia swojej siostry i brata. Bohaterowie
Lubelskiego Lipca pokazali, że systemy polityczne
rozsypują się w proch, natomiast wartości, zasady,
boskie prawo, szanujące podmiotowość każdego
człowieka od chwili poczęcia aż do śmierci, są ponad systemami, ponad doraźnymi interesami złych
ludzi – są ponadczasowe i wieczne.
Ale oto historia znowu zaczyna swój chichot. Ludzie ciężkiej pracy żyją w strachu o byt swój i swoich bliskich. Ich miejsca pracy są zagrożone nie
dlatego, że w Polsce nie ma już nic do zrobienia,
bo jest wspaniale rozwinięta infrastruktura, nauka
na światowym poziomie, świetne drogi czy wspaniała służba zdrowia – nie! – jest wprost przeciwnie.
A mimo to w III RP występuje drastyczny deficyt
miejsc pracy i olbrzymie, wręcz niehumanitarne bezrobocie. Znowu zło zaczyna triumfować. Wybrańcy
narodu, władze różnego szczebla, zamiast zajmować się rozwiązywaniem palących problemów spo-

łecznych bawią się w najlepsze w ekskluzywnych
lokalach i załatwiają „szemrane” interesy ze szkodą
dla polskiego społeczeństwa. A „elita”, podobnie jak
w komunie, stosując różne sztuczki i triki piarowskie,
dezinformuje i ogłupia ludzi. Przedstawiany przez
nią fałszywy obraz rzeczywistości jest kpiną z zasady przyzwoitości, poszanowania prawdy i etyki, które
stanowią podstawę bytu i rozwoju zdrowego społeczeństwa.
Zwracam się do tych, którzy odpowiadają za ten
stan rzeczy. Czy myślicie, że społeczeństwo jest głupie i nie widzi waszego kuglarstwa, waszej pogardy
wobec niego?! Czy sądzicie, że w nieskończoność
będzie tolerować niszczenie państwa i narodu polskiego? Tak samo sądzili ci, którzy utrwalali system
komunistyczny, a mimo to przyszedł Lubelski Lipiec,
a następnie Sierpień na Wybrzeżu 1980 roku i społeczeństwo postawiło tamę złu, systemowi, który
w zamyśle twórców miał trwać wiecznie. Otóż oświad-

czam, że ludzie pracy postawią tamę również temu
złu, które zaczyna triumfować w dzisiejszych czasach.
Nie ma zgody na brak patriotyzmu i solidaryzmu społecznego, czy brak poszanowania zapisów konstytucji
– najwyższego aktu prawnego naszego państwa. Wysokie stanowiska państwowe, które winni piastować
mężowie stanu, nie mogą być obsadzane przez cwaniaczków robiących geszefciki wszędzie i z każdym,
byle tylko kasa się zgadzała – oczywiście ich kasa, bo
troskę o finanse państwa mają daleko gdzieś. Żeby
powiedzieć gdzie, trzeba by się zniżyć do poziomu
języka stosowanego przez nich na taśmach prawdy
o kondycji moralnej i etycznej, sięgającej rynsztoka.
Polakom ukazuje się decydentów jako zbawców
państwa, kolei i całego społeczeństwa. Trzeba przyznać, że wielu ludzi daje się na to
nabrać. Umożliwiając im rządzenie
lub milcząc, popełnia się grzech
zaniechania. Natomiast tzw. elita jest najbardziej zainteresowana rozdzielaniem stanowisk (dla
swoich oczywiście, nie patrząc na
kompetencje), zbieraniem na siebie haków i wykorzystywaniem instytucji państwa do wzajemnych rozgrywek, zamiast
zająć się rozwiązywaniem realnych, nabrzmiałych do
granic możliwości problemów społecznych i gospodarczych. Szczytem bezczelności jest ukazywanie
Polakom kelnerów, jako największego zagrożenia
dla funkcjonowania państwa polskiego. I to wszystko
robione jest bez żadnej refleksji, rumieńca wstydu na
twarzy, że takiego chłamu nie kupi już nawet najwierniejszy z lemingów.
Mógłbym podawać jeszcze wiele przykładów na
to, że źle się dzieje w państwie polskim i przedstawiać mnóstwo argumentów za potrzebą odnowy
moralnej, którą należy rozpocząć od szczytów władzy – bo tam uczynione zło razi najmocniej.
Najlepiej zilustruje to spacer po terenie dawnej lubelskiej lokomotywowni, gdzie w pigułce widać skutki
rządów cwaniactwa i geszefciarstwa „elity”, porozumiewającej się językiem knajackim i gangsterskim.
Adam Szczerbatko
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Wiek emerytalny ponownie w Trybunale Konstytucyjnym!
2 miesiące temu, odpowiadając na skargę „Solidarności” ,Trybunał orzekł, że podwyższenie
wieku emerytalnego dla kobiet
i mężczyzno do 67 lat jest zgodne z Konstytucją RP. Zakwestionował jedynie emerytury częściowe. „Solidarność” z rozczarowaniem przyjęła ten werdykt.
Tymczasem   TK w wydanym
postanowieniu sygnalizacyjnym
z dnia 17 lipca br. , kierowanym
do Sejmu, zaznaczył, że podwyższenie wieku emerytalnego,
jako środek naprawczy, powinno
być jednym z wielu, a nie jedynym środkiem łagodzącym skutki
kryzysu funduszu ubezpieczeń
społecznych. Działania naprawcze powinny obejmować różne
dziedziny życia i wzajemnie się
uzupełniać. Zmiana, której dokonał Sejm, powinna być wsparta
„co najmniej efektywną polityką
zatrudniania oraz polityką rodzinną”.
„Solidarność” od początku
sprzeciwiała się reformowaniu
systemu emerytalnego   wyłącznie poprzez podniesienie wieku
uprawniającego do przejścia na

emeryturę. Związek domagał się
poddania planowanych zmian
pod głosowanie w drodze referendum ogólnokrajowego. Piotr
Duda, przewodniczący KK podczas prezentowania wniosku
w Sejmie (pod którym podpisały
się 2 miliony obywateli) z całą
mocą zaznaczał, że „proponowane przez rząd rozwiązania
doprowadzą do nieodwracalnych
zmian zarówno w życiu tego,
jak i następnych pokoleń”. Przewodniczący podkreślał wtedy, że
„wprowadzenie zapowiadanych
zmian wymaga stworzenia warunków motywujących i dających
szanse do kontynuacji aktywności zawodowej”. Sejm odrzucił
wniosek.
NSZZ „Solidarność” zwracał
uwagę, że tak drastyczne podwyższenie wieku emerytalnego
jest możliwe w krajach o ustabilizowanej sytuacji na rynku pracy,
posiadających efektywny system
publicznej opieki zdrowotnej.
W Polsce nie zostały spełnione
żadne warunki do podwyższania wieku emerytalnego. Nadal
konieczne są działania m.in.

w obszarach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ograniczania i uszczelnienia
KRUS-u, ograniczania patologii
w tzw. „samozatrudnieniu” oraz
stosowania „umów śmieciowych”, w systemie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, stabilizacji zatrudnienia
ludzi młodych, systemu rozwiązań prawnych i organizacyjnych
pozwalającym na kontynuowanie
zatrudnienia w wieku emerytalnym, poprawy bezpieczeństwa
i warunków wykonywania pracy, wzrostu efektywności systemu publicznej opieki zdrowotnej
i profilaktyki zawodowej.
Tymczasem według ostatniego raportu przygotowanego przez
Fundusz Ludnościowy ONZ i organizację HelpAge International
pod względem opieki społecznej
wobec osób starszych, Polska
zajęła 87 miejsce na 91 krajów!
W dzisiejszym postanowieniu
sygnalizacyjnym Trybunału znajdujemy znajomo brzmiące argumenty, używane przez „Solidarność” od co najmniej 2 lat.
www.solidarnosc.org.pl

Praca na czas określony nawet przez 20 lat
Około 450 tys. osób pracuje na czas określony,
choć powinny mieć stały etat – alarmuje „Dziennik
Gazeta Prawna”.
Z danych zebranych przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że co siódma terminowa umowa
o pracę jest zawierana na okres ponad 5 lat, a co
czwarta – na co najmniej 3 lata. Niektóre z nich są
podpisywane na 10, a nawet 20 lat! W chwili obecnej Kodeks pracy nie określa maksymalnego czasu,
na jaki można podpisać umowę na czas określony.  
Gazeta porównuje statystyki PIP, dotyczące
czasowego zatrudnienia na okres powyżej 5 lat z
łączną liczbą umów czasowych. Wynika z tego, że
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ok. 450 tys. osób pracuje na czas określony, choć
w większości powinny mieć stały kontrakt. Jeśli dodamy do tego osoby pracujące na okres od 3 do 5
lat, liczba urośnie do ok. 900 tys. Takich pracowników można zwolnić za dwutygodniowym wypowiedzeniem, bez konieczności uzasadnienia i konsultacji ze związkami zawodowymi.  
Tę sytuację ma zmienić nowelizacja Kodeksu
pracy, który ograniczy nadużywanie kontraktów na
czas określony. Dokument zostanie przedstawiony
partnerom społecznym do końca lipca – informuje
gazeta.
źródło: www.solidarnosc.org.pl
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Poczta Polska szuka oszczędności w płacach pracowników
„Poczta Polska” po raz kolejny
szuka oszczędności. Wprowadza
nowy system wynagrodzeń i wypowiada układ zbiorowy pracy - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zarząd Poczty Polskiej poinformował, że w ciągu sześciu miesięcy zmieni obowiązujący system wynagrodzeń
w firmie oraz zasady premiowania
pracowników. Spółka planuje zlikwidować większość dodatków do płacy. Dotychczasowe składowe pensji
(przynajmniej niektóre) staną się integralną częścią wynagrodzenia. Premie
mają otrzymywać tylko ci, którzy zrealizują zadania i plany sprzedaży.
Wszystkie związki zawodowe
działające w firmie są zgodne, że
pracownicy poczty już raz, w 2010 r.
sfinansowali restrukturyzację firmy.

Okiem
związkowca
W naszej „Solidarności” rozgorzała
gorącą dyskusja nad wyborami samorządowymi, z wyborami parlamentarnymi w tle. O tym, że interesy związkowców powinny być reprezentowane
zarówno na poziomie samorządów,
jak i parlamentu, trudno dyskutować,
bo to „oczywista oczywistość”. Pytanie zatem nie brzmi „czy”, ale „jak”.
Byłem świadkiem tego, jak niektórzy
związkowcy, za związkowe pieniądze,
budowli partię polityczną, która nazywała się RS AWS (sam też dołożyłem
do tego rękę – mea maxima culpa).
Pamiętam jak funkcjonowała sama
AWS i jak pasożytowała na związkowych strukturach i de facto na samych
związkowcach. Kolejnymi szefami
RS AWS byli: Marian Krzaklewski,
Jerzy Buzek, Mieczysław Janowski,
Krzysztof Piesiewicz. Ich późniejsze
życiorysy pokazują, że NSZZ powinien bardzo ostrożnie lokować swoje

Po zawarciu poprzedniego układu
zbiorowego pracy wszyscy pracownicy stracili finansowo. Tamte
decyzje wynikały ze zrozumienia,
jak trudna jest sytuacja Poczty Polskiej. Teraz tak łatwo już nie pójdzie.

– Wydaje mi się, że zmiany w systemie wynagrodzeń są nie do przyjęcia bez podniesienia kwoty prze-

znaczonej na fundusz płac – mówi
Bogumił Nowicki, szef „Solidarności” Pracowników PP – Pracownicy Poczty Polskiej są traktowani jak
wyrobnicy na folwarku – podkreśla,
bowiem jego zdaniem „zarząd chce
swoje błędne decyzje biznesowe finansować pieniędzmi przeznaczonymi dla pracowników”. – Nowy
regulamin premiowania wydaje się
konstruowany w taki sposób, aby
łatwo pozbawić ich premii. A to 12
proc. funduszu płac, czyli 400 mln zł
– zaznacza Nowicki.
Zarząd jest zobowiązany do podjęcia negocjacji ze związkami zawodowymi w sprawie nowego porozumienia w ciągu najbliższych trzech
miesięcy.
źródło: www.solidarnosc.org.pl

Dokąd i z kim idziemy?
sympatie. Z powyższych powodów
na posiedzeniu Zarządu Regionu
byłem inicjatorem dyskusji na temat:
„Jak związek zawodowy powinien
funkcjonować w świecie małej i dużej
polityki?”. Przedstawiłem efekt dyskusji, która odbyła się na posiedzeniu
Zarządu Oddziału „Ziemia Puławska”.
Członkowie Zarządu Oddziału jednoznacznie i jednogłośnie stwierdzili, że
członkowie związku powinni uczestniczyć w wyborach jako kandydaci
na radnych, powinni też promować
wartości związkowe i idee NSZZ „Solidarność”. Sam związek jednak nie
powinien angażować się strukturami
i składkami w jakiekolwiek wybory.
Po prezentacji tego stanowiska
okazało się, że zostało powołane stowarzyszenie z siedzibą w Zarządzie
Regionu pod nazwą „Solidarność
i praca”, którego jednym z celów ma
być reprezentowanie związkowców
w wyborach samorządowych.
Zadałem głośno pytanie, czy
przypadkiem nie zaczynamy budowy domu od komina i że może naj-
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pierw warto zapytać związkowców,
jak oni sobie to wszystko wyobrażają. I tu okazało się, że ponoć 80 %
związkowców nie chodzi na wybory.
Efektem dyskusji była decyzja o konieczności opracowania ankiety dla
związkowców oraz wypracowanie
pomysłu, jak dotrzeć do związkowców z informacją, że ich absencja
na wyborach jest szkodliwa dla nas
wszystkich.
***
Zachęcam do wypowiadania
się w tym temacie na mojej stronie
www.slawomirkaminski.pl i mam nadzieję na to, że rozpoczynam właśnie dyskusję, której efektem będzie
uczestniczenie 100% związkowców
w wyborach i wybór najlepszych
z najlepszych kandydatów na radnych, takich, którzy zawsze będą
wierni ideałom Solidarności, a nie
będą chcieli dojechać do koryta na
plecach związkowców.

Sławomir Kamiński
Przewodniczący Zarządu Oddziału
„Ziemia Puławska”
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Świdnicka WSK PZL w Europejskiej Radzie
					 Zakładowej!
W miniony piątek, 25 lipca, zakończono oficjalnie negocjacje
dotyczące wstąpienia świdnickiej WSK do Europejskiej Rady Zakładowej AgustaWestland. Tego dnia również podpisano ostateczne porozumienie.
W spotkaniu, oprócz przedstawicieli wszystkich związków działających we włoskiej firmie, wzięli
udział także przedstawiciele największych central związkowych
w Polsce – Piotr Duda z NSZZ
„Solidarność”, Jan Guz z OPZZ
oraz Tadeusz Chwałka z Forum
Związków Zawodowych. Obec-

ność wszystkich liderów związkowych pokazuje, jak ważne jest zawarte w Świdniku porozumienie.
Jak podkreślali związkowcy, ERZ
to pierwszy, ale niezwykle istotny,
krok w budowaniu dobrych relacji
na linii pracownicy-pracodawcy.
Postawą prawną tworzenia
ERZ jest dyrektywa Rady Unii
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Europejskiej nr 94/45/WE z 22
września 1994 roku. Przewiduje ona obowiązek informowania
i konsultowania pracowników
przez zarządy centralne w zakresie istotnych spraw dotyczących przedsiębiorstwa ponadnarodowego. W Polsce dyrektywa została wdrożona ustawą
z dnia 5 kwietn i a 2 0 0 2 r.
o europejskich radach
zakładowych.
Europejskie
Rady
Zakładowe
mogą
być tworzone,
z inicjatywy
zarządu centralnego
lub
na
wniosek
pracowników,
w przedsiębiorstwach zatrudniających na obszarze UE co
najmniej 1000 pracowników
i przynajmniej po 150 pracowników w 2 różnych państwach.
Rady mają prawo do uzyskiwania informacji dotyczących
wszystkich istotnych aspektów
funkcjonowania
przedsiębior-

stwa oraz prowadzenia konsultacji w sprawach mających
wpływ na sytuację pracowników
w wymiarze ponadgranicznym.
Zakres informowania i konsultowania pracowników określają przepisy powołanych aktów
prawnych.
Członkowie ERZ mają obowiązek informowania przedstawicieli pracowników zatrudnionych
w lokalnych przedsiębiorstwach
o treści uzyskanych informacji
i wynikach konsultacji z zarządami centralnymi. W tym kontekście, kwestią wzajemnego porozumienia związków zawodowych
i krajowych przedstawicieli ERZ
pozostaje wykorzystanie wniosków z konsultacji z centralnym
kierownictwem w dialogu między
pracodawcą i pracownikami na
poziomie przedsiębiorstwa.
Agnieszka Kosierb
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Przewodniczący Piotr Duda w Świdniku!
Związkowcy ze Świdnika mieli okazję spotkać się i porozmawiać z przewodniczącym Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”,
Piotrem Dudą. W Urzędzie Miasta dyskutowano o działaniach
Związku, o planach na przyszłość i najbardziej palących
problemach
polskich pracowników.
Szef „Solidarności” przyjechał do Świdnika w związku
z podpisaniem
porozumienia
o udziale związkowców z WSK
PZL w Europejskiej Radzie Zakładowej AgustaWestland. Spotkał się z Komisją Międzyzakła-

dową z WSK oraz złożył kwiaty
pod pomnikiem Świdnickiego
Lipca. Nie mogło zabraknąć
także chwili czasu na rozmowę
w szerszym gronie. Piotr Duda
podsumował działalność Komisji

Krajowej w mijającej kadencji.
Podkreślał także, że jest gotowy
nadal pracować dla NSZZ „Solidarność”.

Zwrócił uwagę, że przed
Związkiem wiele pracy i wyzwań.
Obiecał zebranym, że „Solidarność” nie odpuści kwestii emerytur Polaków i będzie za wszelką
cenę walczyła o zmianę ustawy
emerytalnej. Przypomniał też inne
działania związku, dotyczące między innymi sześciolatków, akcji
„sprawdzam polityka” czy też walki z umowami śmieciowymi.
Nie zabrakło także trudnych pytań i dyskusji z zebranymi, zwłaszcza, że sytuacja na rynku pracy
Lubelszczyzny jest bardzo trudna,
a członkowie związku oczekują
konkretnych działań i widocznych
efektów tych działań.
Mamy nadzieję, że obietnice
przewodniczącego Piotra Dudy
wkrótce staną się rzeczywistością.
Agnieszka Kosierb

Informacja
na bieżąco
W krajobraz Lublina, Świdnika oraz
Lubartowa już zdążyły się wpisać –
Co? – słupy informacyjne NSZZ
„Solidarność”!
Pojawiły się kilka miesięcy
temu i właśnie w ostatnich
dniach otrzymały nową,
trzecią już, szatę graficzną.
Jak się okazuje,
umieszczone w centralnych
miejscach miasta słupy są doskonałym nośnikiem informacji i pozwalają zwrócić uwagę na sprawy,
o których nie chcą mówić
na przykład media.
Zgodnie z planem takie „informacyjne przekaźniki” mają się pojawić we
wszystkich miastach powiatowych
naszego regionu.
A.K.

Biuletyn Informacyjny Nr 14-15 (866-867), 31.08.2014

Str. 9

Str. 10

Biuletyn Informacyjny Nr 14-15 (866-867), 15.08.2014

Spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych
Pomimo wakacji tempo pracy w Regionie Środkowowschodnim nie maleje. Właśnie rozpoczęła się seria spotkań z przedstawicielami organizacji związkowych.
Zebrania odbywają się zarówno
w Lublinie, jak i w terenie. Przewodniczący Marian Król oraz przedstawiciele prezydium ZR dyskutują ze
związkowcami o bieżących problemach i planach na przyszłość.
Głównym tematem spotkań jest
rozwój związku. Założenie na najbliższą kadencję to podwojenie
liczby członków NSZZ „Solidarność” w regionie. Jak podkreśla
przewodniczący, nie będzie to łatwe zadanie, ale jest wykonalne.
Spotkania ze związkowcami mają
na celu wskazanie metod dotarcia
do poszczególnych pracowników.
Jest to o tyle trudne, że każde środowisko, każdy zakład pracy ma

inną specyfikę. Ale członkowie
prezydium ZR obiecują pomoc
i wsparcie w organizowaniu związkowców.

Kobiety się szkolą

III Półmaraton tuż, tuż...

Tegoroczny II Półmaraton ,,Solidarności” cieszył się
dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 500
zawodników m.in. z Kenii, Ukrainy, a nawet z USA.
Naszym celem jest organizacja dużego i profesjonalnego biegu, rozpoznawalnego w całej Europie, dlatego przygotowania do kolejnej edycji rozpoczęliśmy już teraz.
W poniedziałek, 28 lipca 2014 r., na ścieżce biegowej
w wąwozie przy ul. Romantycznej, zorganizowaliśmy spotkanie z losowo wybranymi zawodnikami Półmaratonu.
Chcieliśmy dowiedzieć się, jakie mają spostrzeżenia na temat organizacji biegu. Miło nam było usłyszeć pochlebne
opinie, natomiast uwagi będą dla nas cennymi wskazówkami na przyszłość.
Dziękujemy osobom, które zechciały uczestniczyć
w spotkaniu. Uwagi można kierować drogą elektroniczną
na e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl.
(MS)

Ponadto trwają dyskusje dotyczące udziału „Solidarności” w zbliżających się wyborach. Członkowie
związku mogą się na ten temat wypowiedzieć osobiście, wypełniając
specjalną, anonimową ankietę.
Liczna obecność przedstawicieli organizacji
związkowych oraz
ich
aktywność
w dyskusji pokazują, jak bardzo
potrzebne są tego
typy
spotkania
i wymiana doświadczeń oraz pomysłów. Jest nadzieja, że przyniosą one konkretne
efekty już wkrótce.
Agnieszka Kosierb

Regionalna Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” na Lubelszczyźnie rozpoczęła nową kadencję od szkolenia swoich członkiń.
Spotkanie 30 kobiet rozpoczęło się od warsztatów z zakresu negocjacji. Prowadząca je Marzena Cichorzewska
zwróciła uwagę, że negocjacje są nierozerwalnie związane
z naszym codziennym życiem, nie tylko służbowym.
Każda uczestniczka, po rozwiązaniu odpowiedniego testu, przekonała się jakim jest typem negocjatora i jak najlepiej może wykorzystać przypisane mu cechy. Można było
to sprawdzić od razu w praktyce, przy ustalaniu najbardziej
honorowej osoby w nowatorsko przedstawionej historyjce
o Kmicicu, Oleńce i Radziwille. Trzeba przyznać, że padające argumenty za lub przeciw były naprawdę przemyślane, ale
najważniejsze, że dyskusja skończyła się porozumieniem.
Prowadząca zwróciła uwagę, że w negocjacjach nie należy
się skupiać na osobach biorących udział w negocjacjach, tylko
na problemie do rozwiązania. Istotne jest również opanowanie
towarzyszących rozmowom emocji, choć wszyscy wiemy, że
nie jest to łatwe.
Po zakończonych warsztatach, na spotkaniu mniej oficjalnym, kobiety dzieliły się swoimi kłopotami i radościami. Niejednokrotnie okazywało się, że problemy istniejące
obecnie w organizacji związkowej jednego zakładu, zostały już „przepracowane” przez organizację w innej firmie
i wzajemnie mogły skorzystać ze swoich doświadczeń.
Przed odjazdem panie zgodnie stwierdziły, że szkolenie
bardzo im się podobało i już czekają z niecierpliwością na
następne.
(RL)
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W puławskich „Azotach” znowu gorąco
Dokładnie dwa lata temu środowisko puławskie
i lubelska „Solidarność” rozpoczęli batalię o jeden z największych zakładów naszego regionu – Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Wtedy firmie groziło przejęcie przez
Synthos. Ale w wyniku licznych działań, protestów, petycji doszło do fuzji z Azotami z Tarnowa.
Dziś znowu pracownicy puławskich Azotów nie są
pewni swojej przyszłości. Dlaczego? Otóż okazuje się,
że na polskie zakłady chemiczne ostrzy sobie zęby rosyjski Acron. Sytuacja jest na tyle poważna, że nawet
Komisja Nadzoru Finansowego
wszczęła postępowanie administracyjne ws. nałożenia kar pieniężnych na Norica Holding, Vertco Ventures i Omana Holdings
w związku z transakcjami na akcjach Grupy Azoty S.A.
Grupa Azoty poinformowała
na początku czerwca, że Norica
Holding, spółka zależna rosyjskiej
grupy Acron, zwiększyła udział
w akcjonariacie Grupy nadzorowanej przez Skarb Państwa, o 2,8
proc. i ma ponad 20 proc. akcji chemicznej firmy. W związku z tym
pojawiły się obawy o możliwość
wrogiego przejęcia przez Rosjan.
KNF poinformowała ponadto, że
podobne postępowanie administracyjne zostało wszczęte wobec
podejrzenia naruszenia przez Raiffeisen Centrobank art.
69 ustawy o ofercie publicznej w związku z posiadaniem
akcji spółki Grupa Azoty.
„Przekazanie do publicznej wiadomości informacji
o wszczęciu postępowań ma na celu kształtowanie świadomości prawnej poprzez utwierdzenie prawidłowych
postaw wobec prawa oraz uświadomienie uczestnikom
rynku kapitałowego, że KNF na bieżąco weryfikuje wykonywanie przez akcjonariuszy obowiązków określonych
w art. 69 ustawy o ofercie publicznej” – podkreśliła KNF.
Pakiet ponad 20 proc. akcji Grupy Azoty daje rosyjskiej
firmie Norica Holding możliwość wprowadzenia swojego przedstawiciela do rady nadzorczej – uważa Komitet
Obrony Grupy Azoty, skupiający związki zawodowe ZA
Puławy.
Władze Azotów zapewniają, że firma jest dobrze zabezpieczona przed ewentualną próbą wrogiego przejęcia.
Ale, jak czytamy na stronie defence24.pl, zapisy gwa-

rantujące bezpieczeństwo Grupy Azoty mogą zostać zaskarżone przez Akron w Trybunale Sprawiedliwości UE.
Nie brakuje spraw, które mogłyby posłużyć Rosjanom za
precedens w ich walce o Azoty. Chodzi m.in. o ustawę
prywatyzacyjną Volkswagena, czy casus portugalskiej
spółki energetycznej GALP. Zanim Akron skorzysta
z takiej możliwości zapewne jeszcze zwiększy ilość posiadanych akcji Grupy. Dziś oficjalnie kontroluje 20,0026
proc. jej akcji, w rzeczywistości może to być nawet 25%,
bo dopiero po przekroczeniu tego poziomu należy wydać
odpowiedni komunikat giełdowy.
A przecież Rosjanie mogą skupywać papiery wartościowe także
poprzez fundusze inwestycyjne.
Stan posiadania tych podmiotów stanie się jawny dopiero po
przekroczeniu poziomu 5% akcji.
W chwili obecnej 22,53% Grupy
Azoty to akcjonariat rozproszony,
9,96% to ING Otwarty Fundusz
Emerytalny- to dwa obszary, które
mogą być podatne na penetrację
rosyjską.
Ponadto na tej samej stronie czytamy również, że pozycję
Akronu w Polsce (mówiąc ściśle jego właściciela Wiaczesława
Kantora) może wzmacniać nie
tylko próba wpływania przez tę
spółkę na dostawy surowców do
Azotów, czy przekazywanie informacji wpływających
na lokalną opinią publiczną, ale także uwarunkowania
biznesowo-personalne. Jak poinformował Wojciech
Surmacz, dziennikarz wPolityce.pl niejasne powiązania
towarzyskie mogą łączyć byłego wiceministra skarbu
(a obecnie prezesa Giełdy Papierów Własnościowych)
Pawła Tamborskiego z Wiaczesławem Kantorem i Janem
Kulczykiem. Jak wiadomo najbogatszy Polak zdobył
w ostatnim czasie kontrolę nad chemicznym Ciechem.
Czy zdecyduje się go sprzedać Rosjanom? Taki ruch zdecydowanie zmieniłby dotychczasowy układ sił.
Pytań i wątpliwości jest wiele. Nic więc dziwnego,
że związkowcy z Azotów starają się mobilizować siły
i działać, póki jeszcze jest o co walczyć. Jedną z form
jest petycja, którą można podpisać za pomocą strony internetowej. Nie wykluczają także pikiet i demonstracji
w obronie swojego miejsca pracy.
oprac. Agnieszka Kosierb
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