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Drugie spotkanie Zarządu Regionu w nowej kadencji rozpoczęło się tradycyjnie od modlitwy za Ojczyznę. W sali konferenzebrali

Środkowo-Wschodniego
Związku Zawodowego

Posiedzenie
Zarządu Regionu
cyjnej

e-Tygodnik Regionu

się

przedstawiciele

Regionu

Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność”, by dyskutować o aktualnych
sprawach minionego miesiąca.

Przewodniczący Regionu Marian Król zabrał głos jako pierwszy, przedstawiając sprawozdanie z pracy Prezydium ZR. Szef
lubelskiej solidarności krótko
scharakteryzował tematykę, którą zajmowano się na spotkaniach
pięcioosobowej grupy. Poruszono m.in. kwestię ostatnich już

przygotowań do 26. Biegu Solidarności Lubelski Lipiec 1980
oraz 6. PKO Półmaratonu,
a także pochylono się nad kwestią podwyżek w sferze budżetowej w Urzędzie Wojewódzkim.
Protesty z tym związane coraz
bardziej się rozszerzają. Na posiedzeniu uchwalono również wy-

sokość wynagrodzeń członków
Prezydium Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność.
Istotnym punktem zebrania
było omówienie przygotowań do
38. rocznicy Lubelskiego Lipca
1980. Przewodniczący regionu
przedstawił programy spotkań
zarówno „Świdnickiego Lipca
1980”,
jak
i
obchodów
„Lubelskiego Lipca 1980.” Uroczystości odbędą się odpowiednio 8 i 15 lipca br.
Głos zabrali także przewodniczący Oddziałów oraz Sekcji
Branżowych, którzy zreferowali
ostatni okres swojej aktywności.
Warto wspomnieć o istotnym
spotkaniu
przewodniczącego
oddziału Zamość z przedstawicielami oddziału w Hrubieszowie,
w celu przywrócenia właściwego
funkcjonowania komórki NSZZ
„Solidarność” w Hrubieszowie.
Przemawiali także przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji
Pożarnictwa, Maciej Piszczek
i przewodniczący Organizacji
Zakładowej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szymon Lejawka. Sytuacja w obu zakładach jest poważna. Zarząd Regionu upoważnił
Prezydium do kolejnych kroków
ws. interwencji w sekcji pożarnictwa, natomiast sytuacja w RCKiK
jest monitorowana na bieżąco.
Na spotkaniu podsumowano

Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości, więcej!
nie ma przyszłości człowieka i narodu.
Jan Paweł II
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także imprezę biegową, która odbyła się 2 czerwca. Głos zabrał
Zastępca Przewodniczącego Marek Wątorski, dziękując wszystkim angażującym się w profejonalne przeprowadzenie przedsięwzięcia. Skarbnik regionu mówił
także o rozwoju związku, poruszając istotną sprawę potencjalnych profitów płynących z wprowadzenia w szeroki obieg elektronicznej karty członkowskiej.
Wiceprzewodniczący przytoczył
dane, wskazując na ciągły wzrost
liczby członków w regionie.
W okresie od stycznia do maja
br., do NSZZ „Solidarność” dołączyło 398 osób.
Na zebraniu pochylono się
również nad kwestią zbliżających
się wyborów samorządowych
oraz udostępniono harmonogram
dyżurów przy grobie patrona
NSZZ „Solidarność”, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Następne posiedzenie Zarządu
Regionu jest zaplanowane na 15
lipca.
Mateusz Bednarek
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Zebranie Sekcji Oświaty
Posiedzenie RSOiW w dniu 11
czerwca zdominowała relacja
z Walnego Zjazdu Delegatów
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", który
miał miejsce 17 i 18 maja
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Członkowie Rady Sekcji do porządku dziennego przeszli nad
informacją o ponownym wyborze
Ryszarda Proksy na Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania.
Z gorącym poparciem spotkało się natomiast stanowisko WZD
w sprawie odwołania Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji narodowej, skierowane bezpośrednio do Premiera RP. W stanowisku tym delegaci wskazali na
utratę zaufania do obecnej minister, która według nich jedynie
pozoruje dialog ze związkami,
a jej działania wprowadzają chaos w systemie edukacji i zwiększają obciążenia nauczycieli
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zbędną biurokracją. Z podobną
akceptacją spotkało się stanowisko dotyczące zmiany systemu
wynagradzania nauczycieli. Delegaci uznali za patologiczny i, co
niezwykle istotne, pozwalający
na wypaczanie informacji dotyczących
płac
pracowników
oświaty. Zaaprobowane zostało
również stanowisko WZD ws.
wzrostu płac, w którym delegaci
zarzucili minister Zalewskiej manipulowanie liczbami, co wprowa-

dza opinię publiczną w błąd
i świadczy o arogancji oraz lekceważeniu przez panią minister
środowiska oświatowego, podczas gdy proponowane podwyżki
(w ciągu trzech lat!) nie rekompensują nawet wzrostu cen,
a pogłębiają przepaść między
płacami nauczycieli a płacami
w innych sektorach gospodarki.
Burzliwą dyskusję i oburzenie
na działania ministerstwa wywołały także stanowiska dotyczące

DYLEMATY JĘZYKOWE

Piętnasty czerwiec czy piętnasty czerwca?
Polski jest językiem fleksyjnym. To oznacza
m.in., że niemal zawsze, kiedy mamy wątpliwości, czy coś odmienić, czy też nie, zwykle
można założyć, że owszem, odmiana będzie
wskazana. Dlatego mówimy: "dzisiaj mamy piętnasty czerwca".
Wczoraj był czternasty czerwca. A jutro będzie szesnasty czerwca.
I tak dalej.
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nierównego traktowania nauczycieli, którego ofiarą padli nauczyciele wychowawcy placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej,
bibliotekarze szkolni, nauczyciele
specjaliści,
nauczyciele praktycznej nauki zawodu oraz nauczyciele wychowawcy z tzw. zakładów poprawczych. Natomiast
zdziwienie
i
niezadowolenie
u części członków Rady Sekcji
wywołało pominięcie w stanowiskach WZD kwestii dyskryminacji
prawnej nauczycieli młodzieżowych
domów
kultury.
Ożywiona wymiana opinii
i myśli była z pewnością pasjonująca i przyniesie w przyszłości
znaczące efekty w postaci krystalizacji stanowisk działaczy
związkowych, a w ten sposób
określone zostaną najważniejsze
kierunki działań w bieżącej kadencji RSOiW. Przewodnicząca
Wiesława Stec podkreśliła na
koniec dyskusji, że różnice w poglądach są naturalne, a ścieranie
się stanowisk niezwykle pożądane.
W drugiej części spotkania
odbyła się skromna, ale bardzo
miła uroczystość, podczas której
Wiceprzewodniczący
Zarządu
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Regionu Marek Wątorski podziękował wolontariuszom 26. Biegu
Solidarności za ofiarną pracę
przed i w trakcie imprezy. W ramach podziękowania otrzymali

oni dyplomy, medale i koszulki
biegu. Podczas swojego wystąpienia Dyrektor Biegu podkreślił
światową rangę sportową organizowanej imprezy i wyraził nadzieję na dalszą współpracę
z wolontariuszami "Solidarności"
w przyszłym roku. Na koniec zaprosił członków RSOiW na obchody Lubelskiego Lipca (15 lipca) oraz
Dnia Solidarności
i Wolności (31 sierpnia).
Jak zawsze, członkowie Rady
Sekcji omówili także bieżącą sytuację w swoich organizacjach,
dzielili się doświadczeniami, prosili o wsparcie koleżanki i kolegów z sekcji. Bardzo często nieprecyzyjność przepisów prawa
i ich nieznajomość rodzi wiele
problemów pracowniczych.
Waldemar Jakubowski
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ZWIĄZKOWCY WALCZĄ
Od 22 lutego 2017 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie trwa
spór dotyczący podwyżek wynagrodzeń, wprowadzenia dodatków za pracę w niedzielę i święta
oraz zaliczenia czasu dojazdu
i powrotu z akcji do czasu pracy
ekip uczestniczących w terenowych akcjach poboru krwi. Mimo
dobrej woli wszystkich członków
załogi, dotychczasowe rozmowy
nie przynoszą rozwiązania.
Nowa Pani Dyrektor, w reakcji
na wywieszenie plakatów przez
związkowców,
zawiadomiła prokuraturę, o możliwości popełnienia przestępstwa.
Związkowcy
z RCKiK uważają, że
tego typu działania
niekorzystnie wpływają na ducha dialogu społecznego.
- My nie jesteśmy
tchórzami, nie boimy
się
ewentualnych
konsekwencji protestu. Uważamy, że
rozwieszenie plakatów nie jest żadną
niedopuszczalną
przez prawo formą.
Czekamy spokojnie
na podejście prokuratury w tej
sprawie. Jako związkowiec takich
działań nie akceptujemy, bo to
nie jest forma prowadzenia sporu
zbiorowego, który powinien toczyć się, tak jak wszyscy podkreślają, w duchu dialogu społecznego i koncyliacji - mówi przewodniczący organizacji NSZZ „S”
w RCKiK w Lublinie, Szymon Lejawka.
Związkowcy są gotowi na
kompromis, dalsze rozmowy
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i zawarcie porozumienia, ale wyłącznie po wycofaniu sprawy
z prokuratury. Dyrekcja zarzuca
związkowcom, że nie pracują tak,
jak powinni i poprzez wywieszanie plakatów, szkalują dobre imię
Centrum.
- My nie szkalujemy, naprawdę nie zależy nam na szkalowaniu czy oczernianiu dobrego imienia firmy i te plakaty nie miały
tego na celu. Chodziło o zwrócenie uwagi, że pracują tu ludzie,
którzy żądają przede wszystkim
szacunku do własnej pracy i do-

brego traktowania - mówił Szymon Lejawka.
Mimo zarzutów dyrekcji, pracownicy w dalszym ciągu wykonują swoje obowiązki. Regionalne
Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie może pochwalić się nowoczesnym
sprzętem, a także odpowiednio
wykwalifikowaną kadrą, gotową
do wykonywania różnego rodzaju
badań i prowadzenia akcji terenowych.

- Mamy najnowocześniejszą
aparaturę w Polsce, robimy bardzo specjalistyczne badania,
mamy świetnie wykwalifikowaną
kadrę, o czym powinienem powiedzieć na początku, diagnostów, pielęgniarek, lekarzy, ale
także personelu administracyjnego – mówi przewodniczący organizacji w RCKiK.
W dniach 6-8 czerwca br. odbyło się referendum strajkowe,
w którym wzięło udział ponad
78% załogi, z czego ponad 98%
opowiedziało się za strajkiem.
Załoga jest zdeterminowana, by walczyć
o swoje prawa, co
potwierdza wynik głosowania. Jak podkreśla Szymon Lejawka,
liderzy
związkowi
w RCKiK są tylko
przedstawicielami
zatrudnionych i są
zobowiązani do przekazywania nastrojów
wśród załogi.
- Jesteśmy tak naprawdę reprezentantami załogi i skierowanie wobec nas takich zarzutów, to tak
naprawdę skierowanie całej sprawy przeciw wszystkim pracownikom. Te
wywieszone plakaty zawierały
informację, że żądamy szacunku
dla pracownika, i nie wiem, czy
aż tak trudno to przełknąć, bo to
jest nasz główny postulat – kończy przewodniczący Lejawka.
Tekst powstał przy współpracy z przewodniczącym organizacji NSZZ „S” w RCKiK w Lublinie, P. Szymonem Lejawką.
Redakcja Biura Informacyjnego ZR
str. 5

Sprawa prof. Starosławskiej na wokandzie

Jak podaje Dziennik Wschodni, prof. Elżbieta Starosławska
straciła posadę dyrektora COZL
w marcu 2016 r. Powodem dyscyplinarnego zwolnienia były wyniki kontroli, dotyczące m.in. nieprawidłowości w dostarczaniu
leków dla szpitala. Prof. Starosławska
złożyła
odwołanie
i otrzymała odszkodowanie, jednak sąd nie uwzględnił wniosku o przywrócenie do pracy. Sprawa trafiła do sądu odwoławczego,
gdzie
postanowiono ponownie przyjrzeć się okolicznościom. Wskazano, że w pierwszym
przypadku nie dokonano wystarczającego rozpoznania istoty
sprawy, tj. m.in. nie
przyjrzano się wszystkim dowodom i nie
uwzględniono zeznań
prof. Starosławskiej.
Zarząd Województwa
Lubelskiego
złożył
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odwołanie w tej sprawie, twierdząc, iż takie stanowisko jest
podważeniem systemu zamówień publicznych. Powrót do
sprawy nastąpi w sądzie 21
czerwca.
Warto wspomnieć, iż w dalszym ciągu toczy się postępowanie dotyczące naruszenia zasad
wypowiedzenia warunków płacy

i obniżki płac przez pracodawcę.
Członkowie organizacji związkowej NSZZ „S” z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przeszło
rok temu weszli w spór zbiorowy
z pracodawcą i wystąpili do sądu, by walczyć o swoje prawa.
Jak podkreśla mecenas Daniel
Paul, istnieje duże prawdopodobieństwo na pozytywne rozpatrzenie wielu spraw.
- W przypadku znaczącej
części spraw, mamy do czynienia z naruszeniem formalnym od
strony pracodawcy, który popełnił błędy proceduralne, co
uprawnia do twierdzenia, że jest
duża szansa na pozytywny wyrok z tej tylko przyczyny – mówił
mecenas Paul.
W wielu sprawach zakończono informacyjne przesłuchanie
poszkodowanych oraz osób,
które zarządzały wówczas zakładem. W związku z napiętymi
terminami sądowymi oraz dużą
ilością toczących się spraw, postępowanie cały czas trwa.
Mateusz Bednarek
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Kiedy pracownik powinien otrzymać
umowę o pracę i czy powinna być ona
zawarta na piśmie?
W myśl art. 29 § 1 i 2 Kodeksu
pracy, umowa o pracę powinna
być zawarta w formie pisemnej
i powinna określać strony umowy,
rodzaj umowy (np. na okres próbny, na czas określony, na czas
nieokreślony), datę jej zawarcia
oraz warunki pracy i płacy, w tym
w szczególności:





rodzaj pracy,
miejsce wykonywania pracy,
wynagrodzenie za pracę
odpowiadające rodzajowi

pracy,
ze
wskazaniem
składników wynagrodzenia,

wymiar czasu pracy,

termin rozpoczęcia pracy.
Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika –
potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków.
Niepotwierdzenie na piśmie
zawartej z pracownikiem umowy
o pracę powoduje, iż pracodawca
lub osoba działająca w jego imieniu popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art.
281 pkt 2 Kodeksu pracy). Za powyższe wykroczenie inspektor
pracy nakłada mandat karny
w wysokości od 1.000 do 2.000 zł
albo kieruje wniosek o ukaranie

UWAGA
SZKOLENIA!!!
Już 20 czerwca br. w siedzibie Regionu
Środkowo-Wschodniego inspektorzy
PIP przeprowadzą szkolenia z zakresu
Społecznego Inspektora Pracy.
Są jeszcze wolne miejsca na szkolenia
podstawowe dla działaczy
związkowych, 26 czerwca br.
Przeprowadzi je zastępca przewodniczącego ZR Krzysztof Choina.
Zapisy do 25 czerwca u Sławomira
Walczaka pod nr: 815320811 w. 20.

Głos związkowca 24/2018

do właściwego sądu. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za
wykroczenie przeciwko prawom
pracownika określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu
dwóch lat od dnia ostatniego
ukarania takie wykroczenie, inspektor pracy ma prawo w postępowaniu mandatowym nałożyć
grzywnę w wysokości do 5.000 zł
(art. 96 § 1a pkt 1 i §1b Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia). Na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez
inspektora pracy sąd może orzec
karę grzywny w wysokości do
30.000 zł.

Kartka
z kalendarza






17 czerwca 1981 r. przebywający w Polsce
Czesław Miłosz spotkał się z załogą Stoczni
Gdańskiej im. Lenina.
17 czerwca 1985 r. w Warszawie został aresztowany Tadeusz Jedynak, członek TKK NSZZ
„Solidarność”, szew RKW Regionu ŚląskoDąbrowskiego, w VIII 1980 uczestnik strajku
w KWK Manifest Lipcowy, sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego. Został mu postawiony
zarzut zdrady ojczyzny.
11-14 czerwca 1992 r. w Stoczni Gdańskiej odbyła się I tura IV zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność. Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”
ponownie został Marian Krzaklewski.
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Odznaczeni działacze opozycji
demokratycznej

15 czerwca br. w siedzibie lubelskiego oddziału IPN zostały
wręczone odznaczenia państwowe - Krzyże Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojska, służb
mundurowych i stowarzyszeń represjonowanych.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili dyrektor IPN Oddział
w Lublinie Marcin Krzysztofik,
który wręczał odznaczenia oraz
przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marian Król.
Całość wydarzenia uświetnił
występ artystyczny młodzieży
z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie.
Krzyż Wolności i Solidarności
został ustanowiony przez Sejm
5 sierpnia 2010 roku. Po raz
Głos związkowca 24/2018

pierwszy
przyznano
go
w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez
Prezydenta RP, na wniosek
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji
wobec dyktatury komunistycz-

nej, za działalność na rzecz
odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub
respektowanie praw człowieka
w PRL Źródłem uchwalenia
Krzyża Wolności i Solidarności
jest Krzyż Niepodległości z II
RP.
Oprac. na podstawie źródła z IPN

str. 8

Głos związkowca 24/2018

str. 9

Z życia Komisji Krajowej
Informacja prawna dotycząca zakresu
przedmiotowego zakazu przetwarzania
danych osobowych członków NSZZ
"Solidarność" przygotowana przez Zespół Prawny Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarność".
Wobec wątpliwości pojawiających się w związku z wejściem
w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
prawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a dotyczącymi
dalszego obowiązywania nakazu
pod adresem pracodawców wynikającego z art. 331 ustawy z dnia
23 maja 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015
r., poz. 1881 z zm.) stanowiącego, iż pracodawca, na pisemny
wniosek zakładowej organizacji
związkowej i za pisemną zgodą
pracownika, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia pracownika składkę związkową w zadeklarowanej przez niego wysokości Zespół Prawny KK NSZZ
„Solidarność” informuje co następuje.
I.
Art. 9 ust. l RODO wprowadza
zakaz przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne
lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych
w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub daGłos związkowca 24/2018

nych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Jednakże jednocześnie ust. 2 punkty (a) - (j) tego artykułu wskazuje sytuacje,
w których zakaz ten nie ma zastosowania.
II
W świetle tych postanowień
nie ma żadnych podstaw do odmowy przez pracodawcę realizowania obowiązków, o których
mowa w art. 331 u.z.z. albowiem
powyższy zakaz nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do
wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw
przez administratora lub osobę,
której dane dotyczą, w dziedzinie
prawa pracy, zabezpieczenia
społecznego i ochrony socjalnej,
o ile jest to dozwolone prawem
Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem
zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą art. 9 ust. 2 pkt b RODO.
III.
W kontekście problemu potrącania składek członkom NSZZ
„Solidarność”, należy podkreślić,
że odbywa się to na pisemny
wniosek zakładowej organizacji
związkowej i za pisemną zgodą

pracownika, co oznacza że pracodawca posiada dane osobowe
pracownika pozyskane zgodnie
z prawem i w celu realizacji wyraźnego obowiązku ustawowego
a przetwarzanie danych w związku
z czynnością potrącenia składki
jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków przez pracodawcę
w dziedzinie prawa pracy.
IV.
W związku z powyższym należy pamiętać, iż zaniechanie
przez pracodawców realizacji
obowiązków wskazanych w art.
331 u.z.z. stanowi czyn zabroniony pod groźbą kary określony
w art. 35 ust. 4 pkt 4 tej ustawy
zgodnie z którym kto w związku
z zajmowanym stanowiskiem lub
pełnioną funkcją nie dopełnia
obowiązków określonych w art.
261 331 i 341 podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Zespół Prawny Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność
Kierownik Biura Eksperckiego
KK NSZZ Solidarność
Katarzyna Zimmer-Drabczyk

Biuro Eksperckie
Zespół Prawny KK NSZZ
Solidarność
Główny Specjalista
dr hab. Krzysztof Woźniewski
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Marsz za życiem
W ponad 60 miastach całej
Polski odbył się kolejny Marsz
dla Życia i Rodziny. Tysiące Polaków dało sygnał dotyczący
kierunku, w którym powinna
zmierzać nasza polityka. Marsz
miał miejsce również w Lublinie.
10 czerwca br. mieszkańcy regionu lubelskiego zebrali się
o godz. 15:00 pod Kościołem
akademickim KUL, by uczestniczyć w Eucharystii. Następnie
Marsz przeszedł lubelskimi ulicami na zamkowe błonia, gdzie
wspólnie świętowano. Wydarzenie odbyło się pod hasłem
„Dziękuję, że żyję”.
Źródło: pch24.pl

14,50
zł brutto
Tyle zgodnie z propozycją
rządu może wynieść minimalna stawka godzinowa
w 2019 roku.
Zysk wzrasta
PKP
Cargo
zakończyło
pierwszy kwartał 2018 r. zyskiem netto w wysokości ponad 43,7 mln zł. Rok wcześniej
za ten sam okres towarowy
przewoźnik wykazał stratę
w wysokości blisko 9,2 mln zł.
Grupa PKP Cargo w I kwartale
wykazała 35,6 mln zł zysku
netto wobec straty 1,43 mln zł
rok wcześniej.
Źródło: business insider

Mistrzostwa rozpoczęte
Znaczek pocztowy z wizerunkiem kapitana polskiej reprezentacji Roberta Lewandowskiego
wprowadziła
do
obiegu w czwartek, w dniu inauguracji
mistrzostw świata w Rosji Poczta Polska.
Źródło: PAP
Głos związkowca 24/2018

W inauguracyjnym meczu
21 mundialu Rosja pokonała
Arabię Saudyjską 5:0.

13 czerwca br. agenci z rzeszowskiej Delegatury CBA zatrzymali na gorącym uczynku
przyjęcia łapówki, w wysokości
50 tys. zł, biznesmena – doradcę z Sandomierza. To połowa
kwoty (pierwsza rata) jakiej zażądał za swoje przysługi. Zatrzymanie to efekt operacji specjalnej. Agenci wkroczyli do akcji
w jednym z warszawskich hoteli.
Mężczyzna nie spodziewał się
takiego obrotu sprawy i zdecydowanego działania funkcjonariuszy CBA. W chwilę po tym,
jak wziął gotówkę, był już w rękach agentów Biura.
Ustalenia
rzeszowskiego
CBA wskazują, że mężczyzna
powoływał się na wpływy w Krajowej Administracji Skarbowej,
a za pieniądze miał załatwić zwrot ok. pół miliona zł nienależnego VAT-u.
Zgromadzone materiały trafią
teraz do Prokuratury Okręgowej
w Warszawie, gdzie zatrzymany
przez CBA usłyszy zarzuty.
Czynności trwają, a sprawa
jest rozwojowa, badane będą
kolejne wątki m.in. dotyczące
ewentualnych wyłudzeń VAT.

Terroryści nawołują do nienawiści
Terroryści z ISIS opublikowali przed piłkarskimi mistrzostwami
świata plakaty wzywające wszystkich dżihadystów do przeprowadzenia zamachów podczas rozpoczętego Mundialu w Rosji.
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