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Podsumowanie 2018 roku
Coś się kończy, coś się zaczyna. Dobiega końca 2018 rok. Był
to czas szczególny dla naszej Ojczyzny, z racji jubileuszowych
obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. NSZZ Solidarność ma ogromne zasługi w walce o wolność
naszego

kraju

i

godność

każdego

człowieka.

Również

w ostatnich kilkunastu miesiącach lubelska Solidarność aktywnie
włączała się w inicjatywy patriotyczne, a przede wszystkim podej-

mowała działania i akcje służące Ludziom Pracy. Stając u progu
Nowego Roku, trzeba pokrótce wspomnieć o tym co działo się
w naszym Regionie i nie tylko.
ności wybrano ponownie Mariana Króla. Zastępcami przewodni-

czącego zostali Marek Wątorski
oraz
Krzysztof
Choina.
W bieżącej kadencji w Komisji Krajowej będzie nas reprezentować również Wiesława
Stec. Warto podkreślić, że jesteśmy jedynym Regionem, który
utrzymał liczbę delegatów na
KZD z poprzedniej kadencji.

To był głównie rok
wyborczy
Już w listopadzie 2017 roku
rozpoczęły się wybory na dziewiątą kadencję do władz związkowych w jednostkach organizacyjnych NSZZ Solidarność.
W maju 2018 roku dokonano
wyboru władz Regionu Środkowo
-Wschodniego NSZZ Solidarność
oraz delegatów na KZD. Na przewodniczącego lubelskiej Solidar-

„Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces.”
Henry Ford
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N a j w a ż n i e j s z e d e c yz j e
1.
2.
3.

Wybór Piotra Dudy na przewodniczącego KK
Przyjęcie Uchwały Programowej
Wydłużenie kadencji władz z 4 do 5 lat

Trzy ustawy, które podpisał w 2018 roku Prezydent RP
Andrzej Duda - ważne dla Solidarności





Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę.
Ustawa, która wprowadza długo oczekiwane zmiany w zakresie
wolności związkowych. Zmiany mają obowiązywać od stycznia
2019 r. i umożliwiają objęcie prawem tworzenia organizacji
związkowych i wstępowania do nich, wszystkim osobom świadczącym pracę, bez względu na podstawę zatrudnienia.
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

W naszym Regionie
Powstały nowe organizacje związkowe w:


Carrefour Polska



Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie



Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach



Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Lublinie



Zespole Oświatowym im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej



Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

Szkolenia
Przeprowadzono wiele szkoleń
dla działaczy związkowych. Na
spotkaniach poruszano głównie
tematy dotyczące Społecznych
Inspektorów Pracy, a także mobbingu i dyskryminacji w miejscu
pracy. Wykłady były prowadzone
przez doświadczonych Okręgowych Inspektorów Pracy w Lublinie. Szkolenia podstawowe dla
działaczy funkcyjnych prowadził
zastępca przewodniczącego Marek Wątorski.
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Wśród wielu sukcesów, należy w szczególności podkreślić
dwie sprawy wygrane przez związkowców w sądzie:

Porady prawne
Prawnicy z Działu Prawnego Regionu Środkowo Wschodniego NSZZ
Solidarność udzielili licznych porad
eksperckich:
telefonicznie,
emailowo, a także w bezpośrednich
konsultacjach. Ponadto radcy prawni występowali przed sądem
w obronie interesów związkowców.



Związkowcy wygrali sprawę w Sądzie Rejonowym w Lublinie,
w pozwie złożonym przez dyrekcję COZL, który dotyczył zawieszania banerów przez pracowników, podczas akcji protestacyjnych. Pracodawca złożył apelacje, w której Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok uniewinniający w mocy.



Sąd Rejonowy Lublin-Zachód wydał postanowienie, przywracające do pracy Dariusza Dąbrowskiego - bezpodstawnie
zwolnionego związkowca w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Filharmonia musiała także wypłacić Dąbrowskiemu wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy.
Potrzebujesz pomocy prawnika?

Zadzwoń:
Napisz:
Przyjdź:

81 53 208 11 wew. 13, 14
prawnik.lublin@solidarnosc.org.pl
ul. Królewska 3

Pomoc świadczona jest nieodpłatnie.

Walczyliśmy o lepsze warunki pracy i płacy

Tsubaki Nakashima Polska w Kraśniku
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Ogólnopolska pikieta NSZZ „Solidarność” przed siedzibą Zarządu Grupy Azoty Puławy

Akcja zbierania podpisów pod listami skierowanymi do premiera - Lubelski Urząd Wojewódzki
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Oświatowa Solidarność protestowała przeciw polityce prowadzonej przez minister Annę
Zalewską. Przed siedzibą MEN w Warszawie pikietowała liczna grupa związkowców Lubelszczyzny

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie
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Cykliczne uroczystości i obchody organizowane oraz współorganizowane
przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność

38. rocznica Lubelskiego Lipca

Nadanie imienia Lubelskiego Lipca 1980
Szkole Podstawowej nr 40

Świdnickie Spacery
Dzień Solidarności i Wolności

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
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Rekonstrukcja historyczna w Zamościu
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Miesięcznice za Ojczyznę, obchodzone każdego 19 dnia miesiąca

Staraniem m.in. puławskiej Solidarności odsłonięto pomnik upamiętniający wydarzenia stanu wojennego, przy Grupie Azoty
Puławy.

XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy
na Jasną Górę

Upamiętnienie ks. Jerzego Popiełuszki
w Suchowoli

Uczestniczyliśmy w wielu uroczystościach państwowych i rocznicach m.in.

79. rocznica agresji Niemiec na Polskę
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
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3 Maja

155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Dzień Flagi

11 listopada

Lubelska Solidarność wraz z Fundacją Ruchu Solidarności Rodzin organizowały wiele wydarzeń sportowych promując rodzinę, wartości i NSZZ Solidarność

8. Rodzinny Rajd Rowerowy

26. Bieg Solidarności Lubelski Lipiec 1980
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6. PKO Półmaraton Solidarności

Biegi Łąkowe
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3. Mila Pamięci Ofiar Komunizmu

Solidarność dla Niepodległej
Odsłonięcie Masztu Niepodległości na rondzie im. Romana
Dmowskiego w Lublinie
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3. Nocna Mila Niepodległości
Działalność związkowa i wydarzenia z 2018 roku, zostały
przedstawione w telegraficznym skrócie. W celu głębszego
i szerszego zapoznania się
z tematami odsyłamy do strony
internetowej naszego Regionu,
gdzie w zakładce e-biuletyn
można sięgnąć do wszystkich
numerów elektronicznego wydania Głosu Związkowca.
Jaki będzie 2019 rok dla
NSZZ Solidarność? Z jakimi
wyzwaniami będzie musiała się
zmierzyć? W uchwale programowej jest wiele priorytetów,
które trzeba zrealizować. Szef
Komisji Krajowej zapowiedział
walkę o wyższe wynagrodzenia
dla pracowników sfery budżetowej. Niepokój budzą również
zły stan dialogu oraz niedotrzymywanie obietnic przez rząd.
Z kolei szef lubelskiej Solidarności Marian Król podkreślił,
że głównym celem w naszym
Regionie będzie dążenie do
poprawy sytuacji społecznogospodarczej Lubelszczyzny,
która jest zacofana względem
innych województw Polski.
W związku z tym już w styczniu
2019 roku, pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu odbędzie
się wspólnie z parlamentarzystami i samorządowcami z Lubelszczyzny.
Tomasz Kupczyk
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- Czym dla Pana jest
„Solidarność” dziś?

Dla dobra
Lubelszczyzny
Intencja naszą jest, aby merytorycznie rozmawiać i skutecznie
działać, w porozumieniu ze sprawującymi władze w parlamencie
i samorządach, dla dobra Lubelszczyzny – powiedział Marian Król,
Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność,

Jest
przede
wszystkim
związkiem zawodowym, ale
również ruchem społecznym.
W pierwszej fazie transformacji
ustrojowej Solidarność musiała
wziąć odpowiedzialność za ojczyznę, uczestnicząc w rządzeniu. Potem nastąpiło wycofanie
ze sprawowania władzy, po
czym w 1997 r., zwycięstwem
AWS, ponownie nasz związek
wziął odpowiedzialność za państwo. Gdyby tak się nie stało, to
trudno powiedzieć, gdzie byśmy
teraz byli. Oczywiście trzeba
było zapłacić dużą cenę za rządzenie, ale warto było dźwigać
sztandar i dla Polski się poświęcać. Być może wtedy dłonie
były zbyt słabe, lecz udało się
wiele zrobić, dlatego dziś żyjemy w państwie, w którym wiele
zależy od nas, a nie od podmiotów zewnętrznych. Ukraina
i Białoruś poszły w innym kierunku, dlatego że nie było tam
takiego ruchu jak u nas.
Cały wywiad zamieszczony
jest w styczniowym numerze
Czasu Solidarności.

w rozmowie z Tomaszem Kupczykiem.

- Jak został Pan związkowcem?
Jako młody człowiek miałem
szczęście żyć w czasie „rewolucji
Solidarności” i wówczas zapisałem
się do NSZZ Solidarność. Optymizm i chęć zmiany świata, a także wewnętrzne przekonanie, dawały mi nadzieję, że ówczesny
system totalitarny można znieść,
poprzez
zorganizowanie
się
i społeczny opór. To się sprawdziło. Nowy ustrój mógł przyjść przez
rozlew krwi albo w sposób pokojowy, przez ogólnospołeczny protest
i nacisk.
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Kartka
z kalendarza


29 XII 1980 - 12 I 1981
Ukazuje się 1. numer „Biuletynu Informacyjnego” Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” Regionu ŚrodkowoWschodniego w Lublinie. Redakcję tworzą: Włodzimierz Jachman,
Józef Popłonkowski, Eugeniusz Wilkowski, Janusz Winiarski, Danuta Winiarska, Zdzisław Bradel, Tadeusz Zachara, Jan Krzysztof Wasilewski, Wiesław Lipiec, Krzysztof Michałkiewicz, Paweł Nowacki,
Michał Zulauf, Zbigniew Perzyna, Janusz Stępniak. Do 13 XII 1981
ukaże się 19 numerów.
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Zmarł biskup
Tadeusz Pieronek
27 grudnia, w Krakowie
zmarł bp Tadeusz Pieronek.
Miał 84 lata. Był m.in. biskupem
pomocniczym
sosnowieckim
i sekretarzem generalnym KEP.

5,7 %
Tyle wyniosła stopa bezrobocia w Polsce, w listopadzie 2018 roku.
Źródło: GUS

DYLEMATY JĘZYKOWE
W każdym razie czy w każdym bądź razie?
Powinno być w każdym razie lub - w nieco innym
znaczeniu - bądź co bądź. Wyrażenie w każdym
bądź razie, powstałe być może ze skrzyżowania
tych dwóch, nie uchodzi za poprawne.
Głos związkowca 52/2018

Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy gdańskiej delegatury CBA.
Dwóch z zatrzymanych mężczyzn to trójmiejscy przedsiębiorcy budowlani. W prokuraturze
usłyszeli zarzuty dotyczące wystawiania faktur poświadczających wykonanie prac budowlanych, które w rzeczywistości nie
miały miejsca. Ich łączna wartość
to ponad 1.3 mln zł.
W tej samej sprawie agenci
CBA zatrzymali także starszego
poborcę podatkowego z Pierwszego
Urzędu
Skarbowego
w Gdyni. Mężczyznę zatrzymano
w związku z uzasadnionym podejrzeniem przyjmowania korzyści majątkowych związanych
z pełnieniem funkcji publicznej,
w tym od osób wprowadzających
do obrotu fikcyjne faktury.
22.12.2018 r.

Uśmiechnij
się!
Powiedz mi, czy masz chęć do
pracy ?
– Czasami mam.
– I co wtedy robisz?
– Siadam w kącie i czekam aż
mi przejdzie.
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Zapraszamy na Królewską 3 po odbiór
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