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pojawiła	się	propozycja	odebra-
nia	 należności	 w	 naturze,	 na	
przykład	 w	 maszynach	 dostęp-
nych	 w	 firmie.	 Pracownicy	 nie	
wyrazili	 zgody	 na	 takie	 rozwią-
zanie	i	nadal	czekają	na	należne	

im	pieniądze.
P r a c o w -

nicy	 byłego	
LZPS-u	 zo-
stali	 zwolnieni		
z	pracy	w	trybie	
natychmiasto-
wym	 29	 grud-
nia	 2011r.	 144	
osoby	 straciły	
za t rudn ien ie		
z	dnia	na	dzień,	
a	 pracodawca	
nawet	 nie	 ra-

czył	 poinformować	 zaintereso-
wanych	o	złej	kondycji	zakładu.	
Jak	by	 tego	było	mało,	 jeszcze	
16	 grudnia	 2011	 r.,	 w	 rozmo-
wie	ze	związkami	zawodowymi,	
prezes	firmy	przekonywał	o	do-
brej	 kondycji	
zakładu	 i	moż-
liwościach	 do-
datkowej	 pro-
dukcji.	 Sposób	
r o zw i ą z an i a	
umowy	 –	 pra-
cownicy	 otrzy-
mali	 wypowie-
dzenia	 kurie-
rem	 –	 sprawił,	
że	na	początku	
2012	roku	zde-
sperowani	 lu-
dzie	zebrali	się	
pod	siedzibą	firmy.	Tego	samego	
dnia	rozpoczęli	strajk	okupacyj-
ny.	Trwał	on	ponad	3	 tygodnie,	
a	jego	przebieg	był	momentami	
niezwykle	 dramatyczny.	 Były	
pracodawca	nie	pozwalał	na	do-
starczenie	 protestującym	 wody	

Na	 konferencji	 prasowej,	
zwołanej	 31	 stycznia,	 przewod-
niczący	lubelskiej	„Solidarności”,	
Marian	Król,	podkreślał,	że	gwa-
rantem	 realizacji	 postanowień	
porozumienia	 jest	 Wojewódzka	

W styczniu ubiegłego roku pracownicy LZPS Sp. z o.o., po 
ogłoszeniu likwidacji zakładu, podpisali porozumienie, na mocy 
którego mieli otrzymać zadośćuczynienie pieniężne. Niestety, 
okazało się, że obiecane pieniądze zwolnieni pracownicy otrzy-
mali tylko częściowo. 

Pracownicy  LZPS  oszukani!

Komisja	 Dialogu	 Społeczne-
go	 z	 panią	wojewodą	 na	 czele,	
ale	 również	 związki	 zawodowe.	
Obiecał	kilkudziesięciu	obecnym	
pracownikom	 zlikwidowanego	
zakładu,	 że	 „Solidarność”	 nie	
pozostawi	tej	sprawy,	dopóki	nie	
zakończy	się	pozytywnie.

W	porozumieniu	podpisanym	
26	 stycznia	 2012	 r.	 pracownicy	
otrzymali	gwarancję,	że	dostaną	
ponad	7	tys.	zł	odprawy.	Jednak	
tuż	przed	wypłatą	odszkodowań	
likwidator	 chciał	 zmniejszyć	 na-
leżne	 byłym	 pracownikom	 upo-
sażenie.	 Zgodnie	 z	 jego	 pro-
pozycją	 każdy	 z	 pracowników	
miał	 otrzymać	nie	7	 tys.	 zł,	 a	 5	
tys.	 zł,	 z	 klauzulą	wykluczającą	
dalsze	 roszczenia.	 Ponad	 80	
osób	 zgodziło	 się	 na	 takie	 roz-
wiązanie,	 ale	 58	 pracowników	
domagało	 się	 wypłaty	 zgodnie	
z	porozumieniem.	Otrzymali	oni	
trzy	 raty	 ze	 wspomnianej	 kwo-
ty,	czyli	niewiele	ponad	3	tys.	zł.	
Po	 kilku	 miesiącach,	 dokładnie		
w	 październiku	 ubiegłego	 roku,	

i	 żywności	 albo	 wyłączał	 prąd		
i	ogrzewanie.	Podczas	protestu	
wsparcie	 pracownikom	 udzie-
lił	 Zarząd	 NSZZ	 „Solidarność”		
w	Lublinie.	To	z	jego	inicjatywy,	
17	stycznia	2012	r.,	ulicami	Lu-
blina	przeszła	manifestacja	pod	
hasłem	 „Żądamy	 przestrzega-
nia	 prawa”,	 której	 celem	 było	
zwrócenie	uwagi	na	karygodne	
praktyki	 zarządu	 spółki	 Pro-
tektor	 S.A.	 Protestujący	 złożyli	
petycje	 w	 Urzędzie	Wojewódz-
kim,	 w	 Prokuraturze	 Rejono-
wej	 oraz	 w	 Komendzie	 Woje-
wódzkiej	 Policji.	 W	 petycjach	
pojawiły	 się	 zarzuty	 dotyczące	
bierności	 oraz	 niedostateczne-
go	 zaangażowania	 w	 obronę	
praw	 pracowniczych	 i	 ściganie	
łamiących	prawo	władz	Protek-
tora.	Powodem	takich	zarzutów	
było	między	 innymi	doniesienie		
o	 popełnieniu	 przestępstwa,	
złożone	do	Prokuratury,	na	któ-
re,	zdaniem	pracowników	LZPS
-u	nie,	było	żadnej	reakcji.

Determinacja	 pracowników	
LZPS-u	 była	 ogromna	 i	 udało	
się	 im	doprowadzić	do	mediacji	
z	likwidatorem.	Ich	efektem	było	
wspomniane	 porozumienie.	 Jak	

się	 okazuje,	 dokument	 ten	 nie-
wiele	znaczył	dla	prezesa	 „Pro-
tektora”	 i	 likwidatora	 LZPS-u.	
Zwolnieni	pracownicy	do	tej	pory	
nie	otrzymali	obiecanych	pienię-
dzy…

Agnieszka Kosierb
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Wkrótce	minie	rok	od	podpisania	porozumienia	
pomiędzy	 protestującymi	 pracownikami	 a	 likwida-
torem	LZPS	Sp.	z	o.o.	w	 likwidacji.	Porozumienie	
zawarte	przy	udziale	mediatora	określało	wysokość	
i	zasady	wypłacania	odpraw	należnych	zwalnianym	
pracownikom	LZPS	Sp.	z	o.	o.	Pomimo	sprecyzo-
wania	w	porozumieniu	źródeł	pozyskania	środków	
na	wypłatę	odpraw	i	pozyskania	tych	środków	przez	
likwidatora	–	części	pracownikom	odprawy	nie	zo-
stały	wypłacone.

Zarząd	 Regionu	 Środkowowschodniego	 NSZZ	
„Solidarność”	 wyraża	 oburzenie	 z	 powodu	 kolej-

STANOWISKO NR 21
Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 10 stycznia 2013 r.
ws. realizacji porozumienia zawartego w LZPS Sp. z o.o.

nego	przypadku	bezkarnego	łamania	prawa	przez	
osoby	zarządzające	Protektorem	S.A.	 i	 LZPS	Sp.	
z	o.o.

Zastrzeżenia	budzi	również	postępowanie	orga-
nów	ścigania,	które	otrzymały	zgłoszenia	o	licznych	
przypadkach	łamania	prawa	a	podejmują,	wg	nas,	
jedynie	pozorne	działania.

Zarząd	 Regionu	 Środkowowschodniego	 NSZZ	
„Solidarność”	 żąda	 wypłacenia	 należnych	 odpraw	
pracownikom	LZPS	Sp.	z	o.	o.,	a	wszystkie	instytucje	
i	organy	powołane	do	egzekwowania	prawa	w	Polsce	
wzywa	do	podjęcia	zdecydowanych	działań.

Region	 Środkowowschodni	 NSZZ	 „Solidar-
ność”	 ogłasza	 konkurs	 na	 „Pracodawcę	 Fair	
Play”	 województwa	 lubelskiego.	 W	 rywalizacji	
mogą	 wziąć	 udział	 wszyscy	 pracodawcy	 Lu-
belszczyzny.

Lubelska	 „Solidarność”	 chce	w	 ten	 sposób	
promować	 pracodawców	 przestrzegających	
prawa	 pracy	 i	 przepisów	 bhp,	 wspierających	
zatrudnienie,	jak	również	realizujących	zasady	
dialogu	społecznego.	Zgłoszenia	do	konkursu	
może	 dokonać	 sama	 firma,	 ale	 także	 związki	
zawodowe,	organa	administracji	publicznej	czy	
organizacja	 zrzeszająca	 pracodawców,	 oczy-
wiście	za	zgodą	pracodawcy.

Zwycięzca	 zostanie	 wyłoniony	 w	 listopadzie	
2013	 roku	 przez	 kapitułę	 konkursową,	 złożoną	
z	osób	cieszących	się	zaufaniem	w	środowisku	
społecznym,	 gospodarczym	 i	 kulturalnym	 Lu-
belszczyzny.

Nagrodą	w	konkursie	 jest	 tytuł	 „Pracodawca	
Fair	Play”,	przyznany	na	okres	roku	oraz	spot	re-
klamowy	w	TVP	Lublin.

Wypełnione	 formularze	zgłoszeniowe	można	
składać	do	31	lipca	2013	r.	w	siedzibie	ZR	w	Lu-
blinie,	przy	ul	Królewskiej	3.

Szczegółowe	informacje	oraz	formularz	zgło-
szeniowy	dostępne	na	stronie	www.solidarnosc.
org.pl/lublin.

Agnieszka Kosierb

KonKurs „Pracodawca 
Fair Play”

Program obchodów

26 lutego 2013 r.
10:00	–	 złożenie	 kwiatów	pod	pomnikiem	upa-

miętniającym	wydarzenia	„Świdnickich	spacerów”,
10:20	–	happening	historyczny,	Plac	Konstytucji	

3	Maja,
18:00	–	spektakl	multimedialny	„Świdnickie	spa-

cery”,	 reż.	 Magdalena	 Mazurek-Chlebuś,	 Strefa	
sztuki,	Galeria	Venus,	II	piętro.

27 lutego 2013 r.
10:00	–	turniej	gry	planszowej	„W	zakładzie.	Lu-

belski	 Lipiec	 ‘80”	 dla	 szkół	 ponadgimnazjalnych,	
Strefa	sztuki,	Galeria	Venus,	II	piętro.
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W	V	edycji	akcji	nagrodzono	22	firmy:
•	 Zakład	Energetyki	Cieplnej	SA	 	w	 	Katowi-

cach,
•	 Muzeum	w	Gliwicach,
•	 Sanofi	–	Aventis	Sp.	z	o.	o.	-	Rzeszów,
•	 Samodzielny	Publiczny	Zespół	Opieki	Zdro-

wotnej	–	w	Brzesku,
•	 Dom	Pomocy	Społecznej	w	Kole,	
•	 ENEA	Wytwarzanie	SA		–	Świerże	Górne	–	

Kozienice,
•	 Dolina	Nidy	Sp.	z	o.o.	–		Leszcze,	
•	 Cementownia	,,WARTA”	SA		–	Trębaczew,
•	 Poznańska	 	 Spół-

dzielnia	 Mieszka-
niowa	 ,,Winogra-
dy”	w	Poznaniu,	

• Miejskie Przed-
siębiorstwo Ko-
munikacyjne – 
Lublin,

•	 Wojewódzki	 Za-
kład	 Opieki	 Zdro-
wotnej	nad	Matką,	
Dzieckiem	 i	 Mło-
dzieżą	 –	 Samo-
dzielny	 Publiczny	
w	Częstochowie,

•	 Przedsiębiorstwo	 Energetyki	 Cieplnej	 Sp.		
z	o.o.	–	Stargard	Szczeciński,

•	 Bombardier	 Transportation	 /ZWUS/	 Polska	
Sp.	z	o.o.	–	Katowice,

•	 Zakład	 Pojazdów	 Szynowych	 Sp.	 z	 o.o.		
w	Stargardzie	Szczecińskim,

•	 Nemak	Poland	Sp.	z	o.o.	–	Bielsko-Biała,
•	 Kopalnia	Wapienia	,,MORAWICA”	SA	–	Mo-

rawica,
•	 Polska	 Grupa	 Energetyczna	 Górnictwo		

i	 Energetyka	 Konwencjonalna	 SA	 Oddział	
Elektrociepłownia	Gorzów	–	Gorzów	Wielko-
polski,	

•	 Miejski	Zakład	Komunikacji	Sp.	z	o.o.	w	Ko-
szalinie,	

•	 Nadwiślańska	 Spółka	 Energetyczna	 Sp.		
z	o.o.	–	Brzeszcze,	

•	 Konsorcjum	 Przedsiębiorstw	 Robót	 Górni-

czych	i	Budowy	Szybów	SA	–	Mysłowice,	
•	 Polska	Federacja	Hodowców	Bydła	i	Produ-

centów	Mleka	z	siedzibą	w	Warszawie,	
•	 Zakład	Energetyki	Cieplnej	Tczew	Sp.	z	o.o.	
Zgoda	buduje	–	powtarzał	wielokrotnie	w	swoim	

wystąpieniu	Bronisław	Komorowski.	–	Choć praco-
dawcy i związkowcy mają do odegrania zupełnie 
inne role w zakładzie pracy, cieszy, że jest i powin-
na być wspólnota interesów, wspólnego myślenia  
o przyszłości firmy, wspólnej odpowiedzialności.

Prezydent	podkreślał,	że	dobry	pracodawca	nie	
musi	 być	 łagodny,	 ale	
musi	 być	nastawiony	na	
dialog	i	współpracę.	

Przewodniczący	 KK	
dziękował	 Prezydento-
wi	RP,	że	po	raz	kolejny	
objął	 patronatem	 tę	 ak-
cję.	 Zwrócił	 uwagę,	 że		
w	chwili	obecnej	dyskry-
minowanie	związków	za-
wodowych	stało	 się	 rze-
czą	 nagminną,	 a	 prze-
cież	 „związki	 zawodowe	
są	chronione	dzięki	kon-

stytucji	RP,	na	straży	której	stoi	Prezydent	RP".
–	Kochani pracodawcy, „Solidarność" was dzisiaj 

uhonorowała, bo przestrzegacie prawa pracy, pra-
wa polskiego. Wy mówicie, że to rzecz normalna	
–	zwrócił	się	do	nagrodzonych	Piotr	Duda.	–	Ale ją 
w imieniu Związku, dziękuję wam dzisiaj za to, że 
w tych trudnych czasach człowiek jest najważniej-
szym kapitałem w waszych firmach.

Do	konkursu	mogły	być	zgłoszone	firmy,	 któ-
rych	codzienne	praktyki	zbieżne	są	z	wartościa-
mi	 propagowanymi	 przez	 NSZZ	 „Solidarność".	
Wśród	 kryteriów	 branych	 pod	 uwagę	 było	m.in.	
preferowanie	 stałego	 zatrudnienia	 i	 przestrze-
ganie	bezpieczeństwa	i	standardów	pracy.	Waż-
ne	było	 też,	by	pracownicy	mieli	nieskrępowaną	
możliwość	 tworzenia	 w	 zakładzie	 związków	 za-
wodowych.

H. Daszczyńska
źródło: www.solidsarnosc.org.pl

Pracodawca 
przyjazny 

pracownikom
Bronisław Komorowski, Prezydent RP oraz Piotr Duda, przewod-

niczący KK NSZZ „Solidarność” uhonorowali, 30 stycznia br., wybra-
nych pracodawców statuetką Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 
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Strajkowali	 związkowcy	
ze	 spółek	 Grupy	 PKP:	 PKP	
PLK,	 PKP	 Cargo	 i	 PKP	 In-
tercity.	 Związkowcy	 z	 pozo-
stałych	 spółek	 wspierali	 pro-
test,	 np.	 wywieszając	 flagi.		

wadzona jest prowokacja, polega-
jąca na nakłanianiu pracowników 
do podpisywania oświadczeń do-
tyczących korzystania ze świad-
czeń przejazdowych według za-
sad określonych przez pracodaw-

ców, pomimo iż 
są one przed-
miotem sporu 
zbiorowego –	
poinformował	
Henryk	 Grymel	
w	 komunika-
cie,	pod	którym	
podpisali	 się	
również	 Da-
riusz	Browarek,	
wiceprzewodni-
czący	Federacji	
Związków	 Za-
wodowych	Pra-
cowników	 PKP	

oraz	 Leszek	 Miętek,	 przewodni-
czący	 Konfederacji	 Kolejowych	
Związków	Zawodowych.	

Pociągi stanęły! 
Strajk ostrzegawczy na kolei!

Stanęły pociągi w całej Polsce. Związkowcy kolejowi przepro-
wadzili strajk ostrzegawczy, który trwał od godz. 7.00 do 9.00.

Między	 związkowcami	 kolejo-
wymi	 a	 Grupą	 PKP	 toczy	 się	
spór	 zbiorowy	 dotyczący	 ulg	
przejazdowych.	 W	 sierpniu	
spółki	 należące	 do	 grupy	 za-
powiedziały,	 że	 w	 2013	 roku	
nie	 będą	 wykupywać	 już	 praw	
do	 zniżek	 dla	 emerytowanych	
pracowników	 –	 emeryci	 będą	
musieli	robić	to	sami.	Powodem	
miały	 być	 oszczędności	 –	Gru-
pa	 PKP	 chciała	 w	 ten	 sposób	
zaoszczędzić	 ok.	 27	 mln	 zł.	
Związkowcy	nie	 zgodzili	 się	na	
likwidację	ulg.	

Mediacje	 w	 tej	 sprawie	 trwają	
od	kilku	 tygodni.	 15	stycznia	pra-
codawcy	poprosili	o	przerwę	w	me-
diacjach	do	25	stycznia.	Powodem	
miała	 być	 chęć	 lepszego	 przygo-
towania	się	do	spotkania.	Sprawy	
przybrały	jednak	inny	obrót.

–	 Od 21 stycznia 2013 roku 
w poszczególnych zakładach pro-

Zdaniem	 związkowców,	 taka	
sytuacja	 świadczy	 o	 arogancji	
pracodawców	 i	 lekceważeniu	
strony	społecznej.	

–	Okazało się, że pracodaw-
cy są na tyle cwani, że w tym 
czasie wymuszali podpisywanie 
oświadczeń	 –	 	 powiedział	 Piotr	
Duda,	 przewodniczący	 NSZZ	
„Solidarność”,	 który	 w	 środę	
rano	komentował	wydarzenia	na	
kolei	na	antenie	Polsat	News.	–	
Całą winę za tę sytuację ponosi 
Zarząd PKP i minister Nowak	–	
ocenił	Duda.

W	 takiej	 sytuacji	 związki	 za-
wodowe,	 będące	 stroną	 sporu,	
podjęły	decyzję	o	strajku	ostrze-
gawczym.	 Związkowcy	 kolejowi	
zwrócili	 też	uwagę,	że	pełną	od-
powiedzialność	za	uruchomienie	
i	koszty	strajku	ponosi	strona	pra-
codawców.

Strajkowali	 także	związkowcy	
z	 naszego	 regionu.	 W	 Lublinie		
i	na	Lubelszczyźnie	 ruch	kolejo-
wy	zamarł	na	2	godziny.

źródło: www.solidarnosc.org.pl

Związki	 działające	 na	 kolei	 wystąpiły	 z	 pismem	 do	 mediatora		
w	 sporze	 zbiorowym	 oraz	 pełnomocnika	 pracodawców.	 Informują		
w	 nim	 o	 niepokojących	 działaniach	 pracodawcy,	mających	 na	 celu	
zastraszenie	i	pacyfikowanie	pracowników.

Już	w	dniu	strajku,	 jak	dowiedzieliśmy	się	z	nieoficjalnych	źródeł,	
Służby	Ochrony	Kolei	otrzymały	polecenie	legitymowania	strajkujących	
kolejarzy	w	Lublinie.	Jednak	pełniący	wówczas	służbę	odmówili	wyko-
nania	polecenia,	jako	niezgodnego	z	prawem.	Obecnie	trwa	ustalanie	
nazwisk	 pracowników,	 którzy	wzięli	 udział	w	 strajku	 ostrzegawczym.	
Jest	to	ewidentne	łamanie	praw	pracowniczych	i	ustawy	o	związkach	
zawodowych,	gdyż	kolejarze	uczestniczyli	w	legalnym	strajku.

Związkowcy	żądają	oświadczenia,	w	którym	pracodawca	zobowią-
że	się	do	niewyciągania	konsekwencji	od	protestujących.	W	przeciw-
nym	razie	strona	związkowa	przyjmie	to	jako	zerwanie	sporu	zbioro-
wego	z	winy	pracodawcy.

Więcej	na	ten	temat	na	stronie	internetowej	www.solidarnosc.org.
pl/lublin

Agnieszka Kosierb

Represje po strajku na kolei?
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Przed Bramą Krakowską pojawili 
się tradycyjni kolędnicy – królowie, 
anioły, diabły turoń, bocian oraz zu-
pełnie nietypowi: ława rządowa,  
a w niej ministrowie: Arłukowicz, 
Mucha, Nowak, Palikot, Pawlak, Ro-

re przestały kursować. Z kolei Pali-
kot zachęcał dzieci do „zażywania 
śmieci” i przestrzegał przed naukami 
kościoła. Minister Pawlak tłumaczył, 
że on niczemu nie jest winien, on tyl-
ko na wszystko przyzwolenie dawał. 

Minister Ro-
stowski wszelkie 
oskarżenia przyj-
mował ze stoic-
kim spokojem bo 
„Ja do Brukseli 
w nagrodę poja-
dę!”.

Jako ostat-
ni na kamieniu 
prawdy stanął 
premier Tusk. 
Młodym za 
ACTA, obie-

cał długie oczekiwanie na pracę, 
starszym coraz dłuższe lata pracy 
– ogólnie „Więc skutecznie 
próbujemy wam Polskę zo-
hydzić, mówiąc: będąc Pola-
kiem należy się wstydzić”. 

Dla każdego wyrok śmier-
ci był identyczny – „Za twe 
zdrady, za twe zbytki, idź do 
piekła boś ty brzydki!”. Tego 

dnia diabły 
p r a c o w i c i e 
wykorzysty-
wały widły. 

Rozprawa 
nad polityka-
mi zakończyła 
się życzeniami 
dziecka skierowa-
nymi do wszystkich 
ludzi pracy „… Dla 
każdego z nas kraj 
sprawiedliwy ……. 
Śmiało w przyszłość 
patrzmy Rodacy! 
Niech nas zdobią: 
życzliwość, ofiarność, 
prawda, dobro i … 
SOLIDARNOŚĆ!”

Szopa obywatelska

„Z polityki miłości nic już nie zostało…”
W zimowy poniedziałek, 28 stycznia, mieszkańcy Lublina  

i okolic mogli zobaczyć niecodzienne kolędowanie. Wszystko 
odbywało się w konwencji standardowej szopki noworocznej. 

stowski oraz premier Tusk. Pomiędzy 
nimi stanął kamień prawdy. To na nim, 
wzywani w kolejności alfabetycz-
nej,  „spowiadali się” politycy. Jako 
pierwszy, doprowadzony na miejsce 
przez anioła, tłumaczył się minister 
zdrowia. Podsumowując powiedział: 
„Dla ludzi bogatych będą lecznice, 
a dla was i waszych dzieci – kostni-
ce”. Nie spodobała się widzom taka 
obietnica. Jako 
bezstronny sędzia 
werdykt wyda-
wała śmierć. Po 
osądzeniu mini-
ster Arłukowicz 
został przechwy-
cony przez dia-
bły. 

Minister spor-
tu wyśpiewała 
„Dla żartu zo-
stałam ministrą 
sportu”, minister 
transportu chlubił 
się autostradami 
od parady, licz-
nymi radarami  
i pociągami, któ-

Związkowcy i wolontariusze, 
którzy odgrywali poszczególne role 
w szopce, zebrali rzęsiste brawa od 
widzów. Pojawiło się wiele pochleb-
nych komentarzy pod ich adresem. 
Być może nastąpi kolejna odsłona 
szopy obywatelskiej…

Happening był kolejnym wyda-
rzeniem wpisującym się w akcję stop 
67. Regionalna „Solidarność” w ten 
humorystyczny sposób przypomnia-
ła o umowach śmieciowych, braku 
pracy dla młodych, podwyższeniu 
wieku emerytalnego, zadłużeniu 
i wielu innych niedociągnięciach 
rządu na wielu płaszczyznach życia 
społeczno-gospodarczego.

Renata Lesicka
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PKS na równi pochyłej
Sytuacja	 lubelskiego	 PKS-u	

jest	coraz	gorsza.	Wszelkie	dzia-
łania,	 a	 raczej	 ich	 symulowanie,	
nie	przyniosły	rezultatów.	Łącze-
nie	 PKS-ów	 nie	 pomogło,	 więc	
marszałek	 chce	 je	 teraz	ponow-
nie	podzielić.

Kontrola	NIK	ujawniła	niepra-
widłowości	 w	 zarządzaniu,	 Pań-
stwowa	 Inspekcja	 Pracy	 także	
wykazała	 błędy	 w	 funkcjonowa-
niu,	a	mimo	tego,	nie	ma	żadnych	
decyzji	 o	 zmianach.	 Pracownicy	
są	przerażeni,	wielu	z	nich	od	li-
stopada	 nie	 otrzymuje	 poborów	
lub	wypłacane	są	zaliczki	w	wy-
sokości	500	zł.	

Jak	 podkreślają	 związkowcy	
–	 nie	 oczekują	 podwyżek,	 choć	
płaca	w	PKS-ie	to	około	1600	zł	
brutto,	ale	chcą	jasnej	deklaracji,	
co	 dalej	 z	 ich	 zakładem	 pracy.	
Ponadto	 pracownicy	 są	 zanie-
pokojeni	działaniami	organu	wła-
ścicielskiego,	 który	 akceptując	
rozkłady	 jazdy	prywatnych	prze-
woźników,	 pozbawia	 PKS-y	 pa-
sażerów.	

Wychodząc	 naprzeciw	 ocze-
kiwaniom	pracowników	PKS-ów,	
ZR	powołał	zespół	roboczy,	który	
ma	podjąć	próbę	rozmów	z	mar-
szałkiem.	 Zdecyduje	 także,	 czy	
związkowcy	 podejmą	 akcję	 pro-
testacyjną,	 gdyby	 rozmowy	 nie	
przyniosły	rezultatów.

Działania	 są	 konieczne,	 gdyż	
istnieje	realne	zagrożenie,	że	pu-
bliczny	 przewoźnik	 na	 Lubelsz-
czyźnie	przestanie	w	najbliższym	
czasie	istnieć.

Energetyka po konsolidacji
Pracownicy	PGE	Polska	Gru-

pa	 Energetyczna	 S.A.	 z	 niepo-
kojem	obserwują	działania	swo-
jego	 zarządu.	 Przeprowadzona	
w	 ubiegłym	 roku	 konsolidacja	

sprawiła,	że	brygady	usuwające	
awarie	 elektryczne	 nie	 nadąża-
ją	z	wykonywaniem	zleceń.	Po-
nadto	 załoga	 firmy	 nie	 jest	 na-
turalnie	 zastępowana,	 pracują	
coraz	 starsi	 energetycy,	 którzy	
nie	mają	 komu	 przekazać	 swo-
ich	umiejętności.	Istnieje	obawa,	
że	 nie	 będą	 w	 stanie	 wykonać	
wszystkich	powierzonych	im	za-
dań.	

Dlatego	 związkowcy	 poprosili	
o	podjęcie	stanowiska	przez	ZR,	
w	którym	domagają	się	wyjaśnień	
i	wskazania	dalszej	drogi	rozwoju	
firmy.

W I E Ś C I   Z   Z R            W I E Ś C I  Z  Z R

6 lutego 2013 – trudna sytuacja w lubelskich 
przedsiębiorstwach

czący	 zakładowej	 „Solidarno-
ści”,	 związki	 zrobią	 wszystko,	
by	 zabezpieczyć	 pracujących	
w	 Fabryce	 Łożysk	 Tocznych		
w	Kraśniku.

Zwolnienia w „Skarbówce”  
i lubelskich szpitalach

Około	200	osób	może	stracić	
pracę	w	Urzędach	Skarbowych	
na	 terenie	Lubelszczyzny.	Wią-
że	się	to	z	restrukturyzacją	firmy	
i	likwidacją	niektórych	jednostek	
terenowych.	 Jak	 poinformował	
przedstawiciel	 „Solidarności”	
w	 Izbie	 Skarbowej	 w	 Lublinie,	

p l a n o w a n e	
jest	 stworze-
nie	 centrali,	
co	 spowoduje	
stałą	utratę	ta-
kich	 działów,	
jak	kadry,	księ-
gowość	 czy	
piony	 informa-
tyczne.

D e c y z j e		
o	 połącze-
niu	 lubelskich	
szpitali	 rów-
nież	 spowo-

dują	 cięcia	 w	 zatrudnieniu.	 Do	
końca	 roku	 odejść	 musi	 około	
350	osób.	Ale	w	tym	przypadku	
istnieje	realna	szansa,	by	odby-
ło	się	to	na	zasadzie	dobrowol-
nych	odejść.	Pracownicy,	którzy	
utracą	pracę	w	szpitalach,	będą	
korzystać	 ze	 świadczeń	 przed-
emerytalnych	 lub	 odejdą	 na	
emerytury.

We	 wszystkich	 przypadkach	
związkowcy	 zostali	 zapewnieni	
o	 pomocy	 i	 wsparciu	 ze	 strony	
ZR	 we	 wszystkich	 działaniach,	
koniecznych	 do	 obrony	 pracow-
ników	i	miejsc	pracy.

Agnieszka Kosierb

FŁT Kraśnik będzie  
sprywatyzowana

Zapadła	 wstępna	 decyzja		
o	 sprzedaży	 kraśnickiej	 fabryki.	
Z	trzech	inwestorów,	zaintereso-
wanych	kupnem,	pozostała	firma	
z	Chin.

Pracownicy	 i	 związkowcy		
z	 Kraśnika	 z	 decyzji	 są	 zado-
woleni,	gdyż	zakład	od	dłuższe-
go	 czasu	miał	 spore	 trudności.	
Pojawienie	 się	 inwestora	 daje	
szansę	 na	 dalszą	 produkcję		
i	 utrzymanie	miejsc	pracy.	Nie-
pokój	 budzi	 jedynie	 niesprecy-
zowana	jeszcze	kwestia	pakietu	
ochronnego	 dla	 pracowników.	
Ale	 jak	 zapowiada	 przewodni-
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„Solidarność” pamięta

Powstanie Styczniowe na Lubelszczyźnie (II)
W Miasteczku Akademickim 

przy ul. Langiewicza, obok daw-
nego Hotelu Asystenta UMCS 
,stoi skromny pomnik. Na pa-
miątkowej tablicy czytamy: 
Miejsce straceń powstańców  
z 1863 r. W miejscu tym zostali 
zamordowani przez władze car-
skie … Leon Frankowski I-szy 
komisarz Rządu Narodowego 
na woj. lubelskie oraz dowódcy 
oddziałów powstańczych Jó-
zefat Barszczewski … Tadeusz 
Błoński… Kazimierz Bogdano-
wicz … Jan Kochański… Józef 
Meskuł…”. Kim byli? Za co 
zginęli?

Józefat Barszczewski (ur. 
1837) pochodził z rodziny lubel-
skiego przedsiębiorcy budowla-
nego. Pracował jako protokolant 
sądu poprawczego policji okrę-
gu lubelskiego. W okresie przy-
gotowań do powstania stycznio-
wego mianowany dowódcą pod-
oddziału złożonego z około 100 
powstańców. W nocy z 22 na 
23 stycznia 1863 roku, na cze-
le swojego oddziału, brał udział 
w ataku na rosyjskie koszary  
w Lubartowie. Akcja nie powio-

dła się, a Józefat został lekko 
ranny. Po powrocie do Lublina 
został aresztowany przez Ro-
sjan, osądzony przez sąd polo-
wy i rozstrzelany 3 lutego 1863 
roku w wąwozie (obecnie okoli-

do przyszłego powstania. Zor-
ganizował i umundurował na 
własny koszt oddział złożony  
z około 400 powstańców pie-
szych i 60 konnych. Z chwilą 
wybuchu powstania miał ze swo-

im oddziałem 
opanować mia-
sto Chełm. Do 
próby zdoby-
cia miasta jed-
nak nie doszło, 
gdyż na skutek 
zdrady woj-
sko rosyjskie 
a r e s z t o w a ł o 
część spiskow-
ców, zgroma-
dzonych w po-
bliskim lesie.

W pierw-
szych dniach 
powstania do-
wodzony przez 
Bogdanowicza 
oddział stoczył 

z Rosjanami dwudniową walkę 
pod Rudką koło Krasnegosta-
wu, po czym, przez Puchaczów 
i Łęczną, dotarł do Zezulina, 
gdzie zaległ w pobliskich lasach. 
W Łęcznej Bogdanowicz, jako 
przedstawiciel władz powstań-
czych, ogłosił Manifest Rządu 
Narodowego, agitował też miej-
scową młodzież do wstępowania 
w szeregi powstańców.

Pod koniec lutego udał się  
w rodzinne strony po zaopa-
trzenie i prowiant dla oddziału.  
W drodze powrotnej został w Ze-
zulinie schwytany przez Koza-
ków i osadzony w areszcie w Lu-
blinie. Sąd wojenny skazał go na 
śmierć przez rozstrzelanie. Gen. 
Chruszczow, dowódca lubel-
skiego garnizonu, proponował 
skazańcowi złagodzenie kary,  
o ile poprosi cara o łaskę, Bogda-
nowicz jednak odmówił. Zginął 
6 marca 1863 roku, rozstrzelany 
w wąwozie obok koszar święto-
krzyskich. 

ce Hotelu Asystenta) za kosza-
rami świętokrzyskimi (najstar-
sza część dzisiejszych budyn-
ków KUL).

Tadeusz Błoński (ur. 1811) 
drukarz w zakładzie topograficz-
nym w Lublinie. W momencie 
wybuchu powstania dowodził 
jednym z powstańczych oddzia-
łów atakujących rosyjski gar-
nizon w Lubartowie. Podczas 
walki został ranny i dostał się 
do niewoli. Rozstrzelany wraz  
z J.Barszczewskim, J.Kochań-
skim i J.Meskułem 3 lutego 1863 
roku w wąwozie za rosyjskimi 
koszarami. 

Kazimierz Bogdanowicz 
urodził się w Nadrybiu (1837) 
koło Łęcznej, w rodzinie zie-
miańskiej. Uczył się w gim-
nazjum w Lublinie. W okre-
sie przygotowań do powstania 
styczniowego związał się ze 
stronnictwem Czerwonych. 
Cały swój majątek przeznaczył 
na sfinansowanie przygotowań Kazimierz Bogdanowicz
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Pamięć o nim przetrwała  
w ludowej pieśni śpiewanej na 
Polesiu: Bogdanowicz się nazy-
wał, / liczył lat dwadzieścia parę, 
/ w młodym wieku pokazywał, / 
jak Ojczyznę czcić i wiarę. 

Jan Kochański (ur. 1837). 
Pracował jako kucharz u księży 
misjonarzy w Lublinie. 23 stycz-
nia 1863 roku brał udział w wal-
kach o Lubartów. Został ranny, 
dostał się do rosyjskiej niewoli. 
Rozstrzelany 3 lutego 1863 wraz 
z J. Barszczewskim, T. Błońskim 
i J. Meskułem. 

Józef Meskuł (ur. 1833). Po-
licjant z Kamionki. 23 stycznia 
1863 roku brał udział w ataku 
na rosyjskie koszary w Lubar-
towie. Rozstrzelany 3 lutego 
1863 roku wraz z J. Barszczew-
skim, T. Błońskim i J. Kochań-
skim. 

Leon Frankowski. Urodził 
się (1843) w rodzinie ziemiań-
skiej w Liwkach Szlacheckich 
koło Łosic na Podlasiu. Uczył 

tyczne, rozpo-
wszechniane 
po całym kra-
ju.     

Mimo mło-
dego wieku 
umiał zjedny-
wać sobie lu-
dzi. Objeżdżał 
województwa 
płockie, lu-
belskie, pod-
laskie, Wołyń, 
Podole, Ukra-
inę i Mołdawię. 
Odwiedzał pa-
triotycznie na-
stawionych ziemian, mieszczan 
i chłopów, agitował na rzecz 
przyszłego zbrojnego powstania 
przeciwko caratowi. Dzięki ak-
tywnej i skutecznej działalności 
politycznej miał wysoką pozycję 
w Komitecie Centralnym Na-
rodowym stronnictwa Czerwo-
nych: został mianowany komi-
sarzem cywilnym województwa 
lubelskiego. 

Tuż przed wybuchem powsta-
nia odwiedzał dowódców więk-
szych oddziałów powstańczych 
na Lubelszczyźnie i wyznaczył 
im cele taktyczne. Ze studentów 
Instytutu Rolnego w Puławach  
i z okolicznej młodzieży zorga-
nizował i uzbroił oddział liczący 
około 800 ludzi. Jego dowódcą 
mianował byłego porucznika ar-
mii carskiej, Antoniego Zdanowi-
cza. W dniu wybuchu powstania 
oddział zajął Kazimierz, a dzień 
później w Kurowie zdobył furgon 
pocztowy, dzięki czemu powstań-
cza kasa wzbogaciła się o pokaź-
ną sumę 48 tysięcy rubli. 

Zdanowicz okazał się dowódcą 
nieudolnym. Dowodzony przez 
niego oddział pomaszerował naj-
pierw do Lubartowa, a stamtąd 
przez Puławy, Gołąb, Kazimierz, 
Tomaszów Lubelski do Annopo-
la. Tutaj powstańcy zostali osa-
czeni przez zbliżający się od stro-
ny Lublina silny oddział wojsk 
carskich. Polacy przeprawili się 
na lewy brzeg Wisły w nadziei, 
że uda im się ujść pogoni. Nieste-

ty, Rosjanie również przekroczyli 
Wisłę, dopadli powstańców pod 
Słupczą, gdzie dokonali ich po-
gromu. Frankowski został ranny, 
dotarł do Sandomierza i ukrył się 
w szpitalu, został jednak rozpo-
znany przez rosyjskiego żandar-
ma. Przewieziono go do Lublina 
i poddano leczeniu w szpitalu 
wojskowym. Był wielokrotnie 
przesłuchiwany, jednak nikogo 
ze swoich współpracowników 
nie zdradził, całą winę biorąc na 
siebie. Przez sąd wojenny został 
skazany na śmierć przez powie-
szenie. Rodzice wybłagali dla 
syna darowanie życia, o ile pod-
pisze akt lojalności wobec cara. 
Akt zdobyto w ostatniej chwili 
i odczytano Leonowi w drodze 
na szubienicę, odmówił jednak 
jego podpisania, prosił natomiast 
o śmierć przez rozstrzelanie. Kie-
dy ta prośba została odrzucona – 
wstąpił na szafot ze słowami „po-
śpieszcie się”. Miał wszystkiego 
20 lat …

W 1916 roku, kiedy wojska 
carskie opuściły Lublin, prochy 
Frankowskiego, Barszczewskie-
go, Błońskiego, Bogdanowicza, 
Kochańskiego, Meskuła i 30 
innych nieznanych z nazwiska 
powstańców w uroczystej pro-
cesji przeniesiono na cmentarz 
przy ul. Lipowej i pochowano 
we wspólnej mogile, obok której 
prawie zawsze płoną znicze pa-
mięci … 

Jan Sarzyński

się w gimnazjum w Warszawie, 
które ukończył w roku 1861. 
Podczas nauki w gimnazjum 
rozpoczął działalność konspi-
racyjną. Był jednym z organi-
zatorów manifestacji ulicznych 
w Warszawie w latach 1860-62 
oraz spotkania młodzieży pol-
skiej i litewskiej w Horodle (X-
1861) dla uczczenia 450-lecia 
Unii Horodelskiej. W Warsza-
wie zorganizował tajną drukar-
nię, w której drukowano ulotki, 
obwieszczenia i pisma patrio-

Grobowiec powstańców styczniowych 
na cmentarzu przy ul. Lipowej
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nuje	ciągle	się	 rozwijać,	 tak	by	było	dostępne	co-
dziennie,	od	rana	do	wieczora.

Na	 razie	
chętni	 mogą	
o d w i e d z a ć	

LCGH	w	godz.	od	11:00	do	16:00	
w	następujące	dni:

Już	 jest	 i	każdy	może	przyjść!	LCGH	8	 lutego	
br.	oficjalnie	rozpoczęło	swoją	działalność	i	czeka	
na	 chętnych	 do	 gry.	 Każdy,	 kto	 tylko	ma	 ochotę	
może	wybrać	się	do	centrum	przy	ul.	Królewskiej	
3	 i	 spróbować	 swoich	 sił	 w	 grach	 planszowych.		
A	jest	w	czym	wybierać!	Inicjatywa	założenia	LCGH	

powstała	w	lip-
cu	2012	 r.,	 po	
sukcesie	orga-
nizacyjnym	cy-
klu	 imprez	 pt.	
„32.	 rocznica	
Lube lsk iego	
Lipca	 ’80	 na	
wesoło!	 Lipiec	
z	 grami	 plan-
szowymi”,	 or-
ganizowanych	

przez	 Fabrykę	 Gier	 Historycz-
nych,	Instytut	Pamięci	Narodowej	
oraz	Zarząd	Regionu	Środkowow-
schodniego	 NSZZ	 „Solidarność”.	
Bardzo	ciepłe	przyjęcie	inicjatywy	
stało	się	bodźcem	do	kontynuacji	
pomysłu	 i	w	ten	sposób	powstało	
Lubelskie	Centrum	Gier	Historycz-
nych.	

Podczas	otwarcia	pomysłodaw-
cy	 zapowiedzieli,	 że	 centrum	 pla-

Lubelskie Centrum Gier Historycznych 
oficjalnie otwarte!
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•	 12.02.2013	r.	(wtorek)
•	 13.02.2013	r.	(środa)
•	 17.02.2013	r.	(niedziela)
•	 19.02.2013	r.(wtorek)
•	 20.02.2013	r.	(środa).
Wierzymy,	 że	 fanów	 gier	 planszowych	 nie	 za-

braknie.	Podczas	otwarcia	każdy	mógł	spróbować,	
jak	to	jest	stać	w	kolejce	czy	wziąć	udział	w	strajku.	
Chętnych	nie	brakowało,	zwłaszcza	wśród	młodych	
gości	imprezy.	Z	zapałem	przystąpili	do	zgłębiania	
tajemnic	 gier.	 I	 oby	 ich	 postawa	była	 zachętą	 dla	
kolejnych	fanów	gier	planszowych.

Agnieszka Kosierb

Okiem 
związkowca

Zmarł arcybiskup Ignacy Tokar-
czuk. Na mszy świętej pogrzebo-
wej przemówił ks. prałat Kazimierz 
Kaczor, mój kuzyn. Dzięki niemu 
poznałem działania ks. arcybiskupa 
Ignacego Tokarczuka, na przełomie 
lat 60/70, perfidię władz w tym okre-
sie i niezwykłe postawy miejscowej 
ludności w Bieszczadach.

Ksiądz Kazimierz został pro-
boszczem w Nowosielcach Kuźmiń-
skich. Właśnie w tym okresie odwie-
dzałem go tam jako student, a potem 
jako pracownik naukowy UMCS.

 Co tam się nie wyprawiało!
W okolicy było kilka drewnianych 

i murowanych cerkwi, zamienionych 
przez władze na składy siana lub 
nawozów sztucznych. Składowanie 
chemicznych nawozów sztucznych 
było szczególnie zabójcze dla sta-
rych murów. Tak było w przypadku 
cerkwi w Kuźminie. Na nieustanne 
prośby, żeby oddano budynek na po-
trzeby kultu dla coraz liczniejszych 
osiedleńców, odpowiedziano: „jak 
rolnicy wykupią nawozy”. A władza 
dowoziła nawozy non-stop. Jakie 
było moje zdziwienie pewnej wio-
sny, gdy w całej okolicy zobaczyłem 
przed domami stosy worków z nawo-
zami, które ludzie wykupili w ciągu 
kilku dni, a inni sprzątali i porządko-
wali cerkiew bez żadnych zezwoleń. 
W Wielkim Tygodniu biskup Ignacy 
Tokarczuk miał poświęcić budynek 
cerkwi, przemianowany na kościół 
katolicki. Przyjechały oddziały mi-
licji i ZOMO, aby „zapobiec niele-

galności”. Chciano aresztować ks. 
Kazimierza, ale mieszkańcy wsi sta-
nęli z kłonicami i widłami w obronie 
kapłana. ZOMO odjechało. Ks. Ka-
zimierz dostał sankcję prokuratorską, 
ale biskup kościół poświęcił. Były 
grzywny – kolejka mieszkańców 
ustawiała się w banku lub na poczcie, 
z workami bilonu o jak najmniej-
szych nominałach i rzucali je przera-
żonym kasjerkom do liczenia. Trwało 
to godzinami.

Inna historia była z drewnianymi 
cerkwiami wypełnionymi sianem. 
Ks. Kazimierz w wakacje zapraszał 
studentów architektury, aby zrobili 
inwentaryzację cerkwi tzn. naszki-
cowali i ponumerowali wszystkie 
elementy. Miało to ogromne znacze-
nie przy ich późniejszych, szybkich 
(jednodniowych) przenoszeniach  
w odpowiednie miejsce. Tak było  
w Wojtkówce i Jureczkowej. Prze-
nosiny robiono w dzień 22 lipca, kie-
dy władza świętowała. Nim władza  
i milicja się zorientowały, drewniane 
kościółki już stały, a ks. biskup Igna-
cy Tokarczuk je poświęcał.

Inna historia była z kościółkiem 
w Nowosiółkach. Tam wiele lat sta-
rano się o zezwolenie na kościół, 
oczywiście prośby rozpatrywano 
odmownie – „możecie zbudować 
tylko małą kaplicę na cmentarzu”. 
Pewnego lata na placu obok „ob-
wodnicy bieszczadzkiej” ktoś obsiał 
pole kukurydzą. Pod jej osłoną przez 
jedną noc wykonano fundamenty,  
a za kilka dni zbudowano drewniany 

kościół. Milicja i SB szukali spraw-
ców tej nielegalnej budowy. Nigdy 
ich nie znaleźli, a ks. biskup Ignacy 
Tokarczuk z radością poświęcił ko-
lejny kościół.

Stan wojenny zastał ks. Kazi-
mierza na parafii w Haczowie, gdzie 
jest najstarszy w Polsce gotycki ko-
ściół drewniany i miejsce kultu MB 
z Haczowa. Przyjechałem tam, gdy 
dużą stodołę przerabiano na salę wi-
dowiskową i dom parafialny. To tu 
odbywały się potajemne wykłady 
profesorów KUL (Adam Stanow-
ski, Ewa Deptułowa). Bywał tu prof. 
Trzeciakowski, Zygmunt Łupina  
i wielu innych. Dochodziło niekiedy 
do zabawnych sytuacji. Plebanii pil-
nował wilczur, który wabił się Zomo. 
Pewnego razu ks. Kazimierz wołał na 
psa: „Zomo, Zomo do budy!”. No-
cujący tam wtedy Zygmunt Łupina, 
usłyszawszy krzyk ZOMO, zaczął się 
pakować i w bieliźnie uciekł na strych 
plebanii myśląc, że plebanię otacza  
oddział ZOMO. Było trochę radości, 
gdy wieść dotarła do Kurii w Przemy-
ślu do biskupa Ignacego Tokarczuka.

Pochodzę z Diecezji Przemyskiej  
i jestem dumny, że jej biskupem, a póź-
niej arcybiskupem był śp. ks. Ignacy 
Tokarczuk. Te kilka opisów świadczą  
jaki „duch był wtedy w narodzie”. Czy 
dziś stać nas na podobne działania?

Józef Kaczor

„ZOMO do budy…”
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Jerzy Łatkiewicz urodził się w Biłgoraju i z tym mia-
stem związał swoje dorosłe życie. W 1968 roku wyjechał 
na studia medyczne do Szczecina, gdzie czynnie uczest-
niczył w demonstracjach przeciwko ówczesnej władzy. 
Zapłacił za to karą więzienia, którą odbył w Nowogar-
dzie.

Po powrocie do rodzinnego Biłgoraja, w 1980 roku, 
założył „Solidarność” w WSS „Społem” i przez wiele 
lat aktywnie działał w strukturach Związku. Ponadto an-
gażował się w działalność społeczną w swoim mieście. 
Wszyscy, którzy go znali, zapamiętają go jako człowie-
ka uczynnego i szczerze oddanego rodzinie, miastu i Oj-
czyźnie.

Jerzy Łatkiewicz odszedł do Pana 28 listopada 2012r. 
Z głębokim żalem pożegnali go przyjaciele i znajomi  
z NSZZ „Solidarność” Oddziału Biłgoraj, Rejonowego 
Komitetu Obywatelskiego Ziemi Biłgorajskiej, Ruchu 
Społecznego oraz Samorządu Powiatu.

Red.

Wspomnienie 
o śp. Jerzym Łatkiewiczu

CENA: przy	 45	 uczestnikach:	 590 PLN + 
120 Euro

Cena zawiera:
•	 transport	 autokarem	 klasy	 LUX	 (DVD,	

barek,	WC,	klimatyzacja,	fotele	lotnicze),	
•	 4	noclegi,	
•	 4	śniadania,	4	obiadokolacje,	1	obiad	na	

trasie,	
•	 opieka	pilota-przewodnika	
•	 ubezpieczenie	NNW	i	KL		
Na bilety wstępu do zwiedzanych obiek-

tów oraz na przewodników miejscowych na-
leży przeznaczyć 10-15 Euro/os. 

Zapisy w biurze związku do dnia 
15.03.2012 r., tel. 81 722 6095.

Szczegółowe	 informacje	 dostępne	 na	 stro-
nie	 internetowej	 www.solidarnosc.org.pl/lublin	
w	zakładce	Komunikaty.

NSZZ „Solidarność” WSK-PZL Świdnik S.A. 
zaprasza na wycieczkę objazdową 

KRAJE NADBAŁTYCKIE: 
LITWA – ŁOTWA – ESTONIA 

29.05-03.06.2013 r.

Rząd przyjął 5 lutego projekt noweli Kodeksu Pracy, 
wprowadzający ruchomy czas pracy i wydłużający okres 
rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy. Eksperci 
NSZZ „Solidarność” krytykują projekt, a minister Kosi-
niak-Kamysz twierdzi, że to dobre rozwiązania i żałuje, 
że nie otrzymał poparcia związkowców.

Zgodnie z projektem, okres rozliczeniowy ma zostać 
wydłużony do 12 miesięcy. – Dzięki temu pracodawca, 
mając mniej zleceń ograniczy czas pracy pracowników 
np. do 7 godzin dziennie i wcześniej puści ich do domu 
– tłumaczy minister pracy na blogu rządowym. – Kie-
dy pojawi się więcej zamówień załoga zostanie w pracy 
odpowiednio dłużej. Ważne, żeby wszystko sumowało się  
w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

To nie koniec nowości. Ministrowie opowiedzieli się 
też za ruchomym czasem pracy. – Pracownicy będą mogli 
zaczynać robotę np. w poniedziałek o godzinie 8 rano, we 
wtorek i w środę o 11, a w czwartek i piątek znów o 8. Daje-
my też możliwość rozpoczynania pracy np. między godziną 
8 a 11. To szczególnie ważne we wszystkich publicznych in-
stytucjach, ale i w całym sektorze usługowym – uzasadnia 
minister. Jak twierdzi, to sprawdzone rozwiązania zaczerp-
nięte z ustawy antykryzysowej, przyjętej w porozumieniu 
ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. 
– Ustawa antykryzysowa obowiązywała do końca 2011 r. 
– przypomina minister. – Zamiast przedłużać jej działanie, 
zdecydowaliśmy wtedy wspólnie z partnerami społecznymi, 
że najlepsze rozwiązania chcemy na stałe wprowadzić do 
Kodeksu Pracy. Tak właśnie się dzieje – dodaje.

Tymczasem NSZZ „Solidarność” nie zgodził się na 
zaproponowane rozwiązania, bo projekt budzi poważne 
wątpliwości prawne. Opinię na ten temat przygotował dr 
hab. Marcin Zieleniecki, który komentuje przyjęty projekt 
w następujący sposób: „Mam wątpliwości, czy projekt 
ustawy nowelizacyjnej w kształcie przedstawionym do za-
opiniowania partnerom społecznym jest zgodny z dyrek-
tywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
2003 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu 
pracy. Dyrektywa, jako zasadę, przyjmuje, że okres rozli-
czeniowy czasu pracy nie może przekraczać 4 miesięcy, 
dopuszczając wyjątki od tej zasady. Są one możliwe jedy-
nie w przypadkach wyraźnie wskazanych w dyrektywie. 
Tymczasem w projekcie proponuje się, aby 12-miesięczny 
okres rozliczeniowy czasu pracy mógł być wprowadzo-
ny, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, 
technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Prze-
słanka przyczyn obiektywnych nie pełni w tym przypadku 
w żadnym stopniu funkcji eliminacyjnej. (...)”          SIS 6

Więcej na stronie: www.solidarnosc.org.pl/lublin

Ruchomy czas pracy


