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 Dotychczasowa ustawa  

o referendum ogólnokrajowym to 

kiełbasa na kiju – niby jest, lecz 

politycy tak ją obwarowali, usta-

nowili sobie tyle zabezpieczeń, 

że w praktyce realizacja tego 

obywatelskiego prawa jest bar-

dzo trudna – mówił Piotr Duda, 

p r z e w o d n i c z ą c y  N S Z Z 

„Solidarność”, podczas debaty 

poświeconej referendom, jaka 

odbyła się w Warsza-

wie 23 listopada br. 

Zdaniem przewod-

niczącego „S” refe-

rendum ogólnokrajo-

we powinno być obli-

gatoryjne, zarządza-

ne zawsze wtedy, gdy 

pod wnioskiem podpi-

sze się milion obywa-

teli. Zbieranie podpi-

sów zaś nie powinno 

być ograniczone cza-

sowo. 

Podczas debaty 

dyskutowano też 

m.in. o tym, czy oby-

watele mają decydo-

wać o konkretnej 

ustawie, czy też kie-

runku, w jakim ma iść parlament 

pracując nad prawem dotyczą-

cym konkretnego zagadnienia. 

Zdaniem Piotra Dudy referendum 

powinno być kierunkowe. – Po-

mysł, aby w referendum rozstrzy-

gać o konkretnej ustawie, jest 

błędny. Po to obywatele wybiera-

ją parlament, by tworzył prawo. 

Oczywiście, trzeba te prace mo-

nitorować – mówił szef „S”. 

Uczestniczący w debacie Sta-

nisław Tyszka, z klubu Kukiz’15, 

postulował rozszerzenie zakresu 

referendów o zagadnienia zwią-

zane z podatkami czy długiem 

publicznym. Kazimierz Michał 

Ujazdowski (PiS), w imieniu rzą-

dzącej partii, podtrzymał „wolę 

Referenda dla obywateli 

o przyjęciu – bądź odrzuceniu 

konkretnej, wypracowanej przez 

parlament, ustawy, przy zacho-

waniu kryterium frekwencji przy 

ustalaniu ważności referendum. 

Święcicki dopuszczał zmniejsze-

nie tego progu, lecz absolutnie 

nie jego likwidację. 

Debatę „Referenda dla oby-

wateli, czyli jakie” zorganizował 

Instytut Spraw Obywatelskich, 

który od kilku lat zabiega o roz-

szerzenie wpływu obywateli na 

życie publiczne w ramach kam-

panii „Obywatele decydują”. Od 

kilku lat partnerem Instytutu  

w tych dzia łan iach jest 

„Solidarność”. 

www.solidarnosc.org.pl 

urealnienia instytucji referen-

dum”. Jego zdaniem referenda 

powinny być kierunkowe. Nato-

miast Maciej Święcicki z PO był 

zdecydowanie przeciw referen-

dum obligatoryjnemu. Zdaniem 

tego posła obywatele mogliby 

decydować w referendach  

Fot. M. Żegliński 
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Szkolenia działaczy   

to rozwój skuteczności 

Profesjonalizm naszych organi-

zacji i wzmocnienie wizerunku 

NSZZ „Solidarność” to cel przygo-

towywanych przez nas szkoleń. 

Chcemy motywować działaczy 

związkowych do zwiększenia ak-

tywności w swoim środowisku 

pracy i dlatego zapraszamy do 

udziału w projekcie, mającym na 

celu pozyskiwanie nowych człon-

ków do NSZZ „Solidarność”.  

W miniony weekend (20-22 

listopada br.) Marek Wątorski  

i Krzysztof Wodrowski (dział roz-

woju związku) przeprowadzili 

dwa szkolenia, wpisujące się  

w projekt: rozwój związku i moty-

wacja do liczebnego wzmocnie-

nia organizacji związkowej.  

Pierwsze z nich, skierowane do 

oświatowej „Solidarności” oddziału 

biłgorajskiego, tomaszowskiego  

i hrubieszowskiego, zostało dodat-

kowo poszerzone o problematykę 

społecznego nadzoru pracy. Szko-

lenie SIP poprowadzili inspektorzy 

Państwowej Inspekcji Pracy  

z Okręgowego Inspektoratu PIP  

w Lublinie. Uczestniczyło w nim 

ponad 70 osób.  

Drugie szkolenie było skiero-

wane do związkowców z nowo 

powstałych organizacji. Wzięło  

w nim udział 25 działaczy funk-

cyjnych z siedmiu organizacji 

związkowych. Efektem spotkania 

było opracowanie planu rozwoju 

związku w firmach, które repre-

zentowali uczestnicy szkolenia.  

Obecnie prowadzimy nabór na 

kolejny blok szkoleniowy dotyczą-

cy aktywności i motywacji w orga-

nizacji.                Marek Wątorski 

Obradująca w Kaliszu, 19 listopada br., 

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wycho-

wania NSZZ „Solidarność”, odniosła 

się do expose premier Beaty Szydło, 

dotyczącego części oświatowej. 

W reakcji na słowa szefowej nowego rzą-

du, RSKOiW podjęła stanowisko, w którym 

czytamy, że związkowcy pozytywnie oceniają zapo-

wiedź likwidacji tzw. „godzin karcianych”, wzmocnie-

nia pozycji nauczyciela oraz działania mające na celu 

odbiurokratyzowanie szkoły. 

Jednocześnie oświatowa „Solidarność” podziela 

niepokój związany z zapowiedziami likwidacji gim-

nazjów i oczekuje, że ewentualne decyzje w tej 

sprawie będą poprzedzone merytoryczną debatą  

i dogłębną analizą podstawy programowej. 

RSKOiW NSZZ „Solidarność” zwróciła się także 

z apelem do związkowców związanych z oświatą, 

by organizowali spotkania z posłami Prawa i Spra-

wiedliwości na temat konsekwencji planowanych 

przez rząd zmian w szkolnictwie. 

Ponadto oświatowa „Solidarność” podtrzymała sta-

nowisko w sprawie podwyżek dla nauczycieli, pracow-

ników administracji, obsługi szkół i placówek oświato-

wych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

które jest podstawą trwającego sporu zbiorowego. 

Rada Sekcji Krajowej oczekuje, że nowy rząd podej-

mie negocjacje w tej sprawie w trybie pilnym.       A.K. 

Warto się pochwalić, że NSZZ „Solidarność” ma 

swoich reprezentantów przy ministerialnym stole.  

Wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej 

został dr hab. Marcin Zieleniecki. Jako ekspert z Ze-

społu Prawnego Komisji Krajowej NSZZ „S” znalazł 

się na liście najbardziej wpływowych prawników  

w Polsce. Jest specjalistą prawa pracy oraz ubezpie-

czeń społecznych. Na obecnym stanowisku będzie 

odpowiedzialny za departament ubezpieczeń społecz-

nych i koordynację systemów zabezpieczenia spo-

łecznego. Wiceminister Zieleniecki w swoich wypowie-

dziach wskazał priorytetowe obszary, którymi będzie 

chciał się zająć m.in. obniżeniem wieku emerytalnego 

oraz przygotowaniem ustawy o dodatkach do świad-

czeń emerytalno-rentowych. Zadeklarował również 

chęć poprawy procedury powoływania prezesa ZUS. 

Następny związkowiec – poseł Stanisław Szwed 

– został sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodzi-

ny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowy wiceminister 

będzie odpowiedzialny za rynek pracy, fundusze, 

departament prawa pracy oraz za dialog społeczny, 

będzie więc blisko współpracował z nową Radą Dia-

logu Społecznego przy Prezydencie RP. 

Obaj panowie deklarują, że zdając sobie sprawę 

z ciążącej na nich odpowiedzialności, będą rzetelne 

i sumiennie wykonywać swoje zadania.  

oprac. RL, źródło:www.solidarnosc.org.pl 

Ministrowie  

z „Solidarności” 

Po expose – reakcja  

środowiska oświatowego 
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Na październikowym spotkaniu 

Rady Regionalnej Sekcji Kobiet 

panie z  uwagą wysłuchały, przed-

stawionej przez koleżankę praw-

niczkę, opinii nt. proponowanych 

zmian w przepisach. Analiza po-

prawek, odnoszących się do  sze-

roko pojętego prawa rodzinnego 

oraz prawa pracy, przygotowana 

została w ramach konsultacji spo-

łecznej. Jak się okazało, nie 

wszystkie zmiany będą korzystne. 

Nic nie mamy przeciwko rozsze-

rzeniu wykazu prac wzbronionych 

kobietom, zwłaszcza będącym  

w ciąży i karmiącym piersią. Znie-

sie to wszelkiego rodzaju niedomó-

wienia między pracodawcą  

i pracownicą.  

W kwestii wniosków doty-

czących uprawnień pracowni-

ków związanych z rodziciel-

stwem sprawa nie jest już tak 

oczywista. Proponowane zmia-

ny mogą doprowadzić do nasi-

lenia biurokratyzacji, a poten-

cjalny rodzic dodatkowo będzie 

narażony na stres związany  

z dopilnowaniem formalności, 

aby dostać to, co mu się należy. 

Nie znalazła uznania,  

w oczach prawniczki, propozy-

cja aby za okres zwolnienia pra-

cownika z obowiązku świadczenia 

pracy w okresie wypowiedzenia nali-

czano mu wynagrodzenie zgodnie  

z zasadami obowiązującymi przy 

ustalaniu wynagrodzenia za urlop – 

nie należy mylić urlopu z okresem 

wypowiedzenia. Oczywiście wszyst-

kie zebrane panie poparły opinię 

specjalistki. Natomiast zmiany obli-

gujące pracodawców do większego 

porządku w aktach osobowych pra-

cowników są jak najbardziej pożąda-

ne. Dzięki temu może zmniejszyć 

się liczba procesów sądowych  

w sprawach o emeryturę, które wy-

nikają właśnie z bałaganu w doku-

mentacji pracowniczej. Z aprobatą 

spotkała się także propozycja po-

szerzenia kręgu osób uprawnionych 

do dodatkowych świadczeń z tytułu 

urodzenia dziecka oraz wyrównania 

wysokości zasiłku macierzyńskiego 

do poziomu świadczenia rodziciel-

skiego. Panie nagrodziły brawami 

dobrą, rzetelną pracę swojej kole-

żanki. 

Z kolei Przewodnicząca Rady 

przekazała zebranym informację na 

temat, odbywającego się wówczas 

w Brukseli, spotkania Komitetu Ko-

biet EKZZ. Tematem dyskusji była 

między innymi równowaga płci, czy 

raczej jej brak. Panie miały okazję 

zapoznać się z raportem w tej kwe-

stii, przygotowanym na podstawie 

ankiet przeprowadzonych wśród 

pracowników reprezentujących Eu-

ropejskie Rady Zakładowe. Raport 

zawierał dane z zakresu dialogu 

społecznego, równości płci, godze-

nia życia zawodowego i osobistego 

oraz odpowiedzialności społecznej 

przedsiębiorstw. Krótkie wyjaśnienie 

– międzynarodowe przedsiębior-

stwa, których z roku na rok jest co-

raz więcej, dla sprawnego funkcjo-

nowania muszą mieć wypracowany 

odpowiedni system komunikowania 

się między państwami, na terenie 

których prowadzą działalność. 

Wspólnota Europejska powołała, 

właśnie w tym celu, Europejskie Ra-

dy Zakładowe. Jak czytamy w dyrek-

tywie regulującej zasady ich działa-

nia są one tworzone dla 

„informowania pracowników i kon-

sultowania się z nimi na odpowied-

nim szczeblu kierownictwa i repre-

zentacji, w zależności od podnoszo-

nej kwestii”. Jest to więc jedna  

z form usprawnienia dialogu spo-

łecznego.  

Z informacji zawartych w rapor-

cie wynika, że w wielu aspektach 

dotyczących pracy i wynagrodzeń 

kobiet i mężczyzn nadal istnieją 

duże różnice. Najwięcej z nich 

można zauważyć analizując liczbę 

zatrudnionych kobiet, wynagrodze-

nie i jakość zatrudnienia. Dla przy-

kładu: kobiety otrzymują wynagro-

dzenia niższe o 16 %, a różnica 

między emeryturami kobiet i męż-

czyzn wynosi 39 %. Poszczególne 

zakłady pracy, biorące udział  

w badaniu, wskazywały na różnice 

istniejące na ich terenie i deklaro-

wały podjęcie działań, aby je zmi-

nimalizować. 

Ogólnie firmy mają podjąć pra-

cę w zakresie: 

* równości pod względem nieza-

leżności finansowej, 

* równej płacy za taką samą pracę, 

* osiągnięcia równowagi płci w ob-

szarach podejmowania decyzji, 

* przyjęcia strategii zwalczania 

wszelkiego rodzaju przemocy 

wobec kobiet, 

* poprawy zarządzania i ustawo-

dawstwa UE. 

Dla ujednolicenia i uporządkowa-

nia pracy nad kwestiami wymienio-

nymi w raporcie zamieszczono, jako 

podsumowanie, model porozumie-

nia między ERZ a centralnym kie-

rownictwem przedsiębiorstwa lub 

grupy przedsiębiorstw. 

Wiele informacji zawartych  

w raporcie, dotyczących różnic 

płci, zebrane panie potwierdzały  

z własnego doświadczenia, ale 

były też takie, z którymi się wcze-

śniej nie spotkały. Jak stwierdziły, 

miło się przekonać, że są proble-

my, które ich nie dotyczą. 

Na zakończenie zebrania panie 

zadeklarowały chęć powrotu do 

cyklicznych spotkań tematycznych, 

rozwijających zainteresowania  

i umożliwiających nabycie nowych 

umiejętności.  

Renata Lesicka 

Kobiety za równością szans! 
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PKO Półmaraton Solidarności  

w elicie biegowej  

19 listopada br. Marek Wątor-

ski, dyrektor PKO Półmaratonu 

Solidarności,  uczestniczył w de-

bacie na temat zwyczajów biega-

czy w Polsce. Spotkanie zostało 

zorganizowane przez głównego 

sponsora naszego biegu – Bank 

PKO BP. Była to doskonała oka-

zja do wymiany doświadczeń  

z organizatorami największych 

biegów PKO BP w Polsce. – Ma-

my nadzieję, że dzięki wpisaniu 

w 2013 roku naszej imprezy  

w kalendarz biegowy PKO Banku 

Polskiego będziemy w stanie 

przygotować dla biegaczy z Pol-

ski i zagranicy w 2016 roku jesz-

cze lepsze zawody tj. 4. PKO 

Półmaraton Solidarności – po-

wiedział dyrektor biegu.  

Wśród zaproszonych gości byli 

między innymi: Sebastian Chmara, 

wiceprezes Polskiego Związku 

Lekkiej Atletyki, Monika Jagiełło, 

starszy kierownik 

projektów w agencji 

badawczej PBS, 

Paweł Januszewski, 

lekkoatleta, dzienni-

karz sportowy, ini-

c j a t o r  a k c j i 

„BiegamBoLubię”, 

dyrektorzy najwięk-

szych biegów PKO 

w Polsce. Prowa-

dzący debatę, 

dziennikarz sportowy TVP Maciej 

Kurzajewski, uczestnik 2. Półmara-

tonu Solidarności,  bardzo ciepło 

wypowiadał się o naszej imprezie. 

Chwalił jej 

organizację  

i podkreślił, 

że trasa bie-

gu, w słońcu 

Wyżyny Lu-

b e l s k i e j ,  

z licznymi 

podbiegami, 

jest najtrud-

n i e j s z ą  

w Polsce,  

a być może 

także w Europie. – Tak trzymajcie. 

Trudna trasa biegu to marka, która 

was wyróżnia – powiedział Kurza-

jewski.  

Każdego, kto chce się spraw-

dzić, zapraszamy do startu w 4. 

PKO Półmaratonie Solidarności.   

Przypomnijmy, że 3. PKO Pół-

maraton Solidarności był biegiem 

głównym 23. Biegu Solidarności 

„Lubelski Lipiec 1980”. Dystans 

21,097 km ukończyło ponad 530 

zawodników z kraju i ze świata. 

Na starcie 19 biegów towarzy-

szących stanęło ponad 4 tysiące 

dzieci i młodzieży.  

Przygotowania kolejnej edycji 

naszej imprezy już ruszyły. Na 

zawody zapraszamy w sobotę,  

4 czerwca 2016 r.  

M.W. 

Wycieczka do Transylwanii 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PZL-Świdnik S.A. zaprasza na wycieczkę po ru-

muńskim Siedmiogrodzie, zwanym też Transylwanią. To jeden z najbardziej tajemniczych regionów tury-

stycznych Europy. Siedem miast, od których pochodzi jego nazwa, założyli siedem wieków temu osadni-

cy sascy. Dzisiaj jego pozostałością są niepowtarzalne, zabytkowe miasteczka, wyglądające jak przenie-

sione z bajki oraz rzadko spotykane na świecie warowne kościoły i chłopskie zamki. 

Termin wyjazdu to 30.04-06.05.2016 r. Koszt wycieczki – 1499 zł/os. (w przypadku rezerwacji potwier-

dzonej do 31.12.2015 r.).  

Zapisy i informacje w biurze KM NSZZ „Solidarność” PZL-Świdnik S.A., tel. 81 722 66 56. 

Szczegółowy program wyjazdu dostępny jest na naszej stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl/

lublin w zakładce Komunikaty. 

zdj, facebook 



Wyrazy żalu i współczucia  

Monice Wójtowicz  

Przewodniczącej Koła NSZZ „Solidarność”  

przy Szkole Podstawowej nr 24 w Lublinie 

z powodu śmierci  

OJCA 

składają Koleżanki i Koledzy  

z Organizacji Międzyzakładowej  

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  

przy Zarządzie Regionu 
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„Oto dziś dzień krwi i chwały. Oby dniem wskrzesze-

nia był! W tęczę Franków Orzeł Biały. Patrząc, lot swój 

w niebo wzbił” – tymi słowami zaczyna się 

„Warszawianka 1831 roku”, polska pieśń patriotyczna 

jednoznacznie kojarząca się polskiemu społeczeństwu 

z powstaniem listopadowym. Był to jedyny polski zryw 

niepodległościowy XIX wieku, który miał realne szanse 

zakończyć się sukcesem. Głównym 

atutem zmagań Polaków z Imperium 

Romanowów, w 1831 r., było posia-

danie przez stronę polską regular-

nych jednostek wojskowych, które, 

odpowiednio zorganizowane  

i dowodzone, były zdolne do poko-

nania wojsk rosyjskich i zmuszenia 

cara Mikołaja I do daleko idących 

ustępstw na rzecz Królestwa Kon-

gresowego. 

Wybuch powstania listopadowe-

go, w nocy z 29 na 30 listopada  

1830 r., rozpoczął się dość niefortun-

nie dla Polaków. Grupa spiskowców, 

składająca się w głównej mierze  

z podchorążych, dokonała ataku na 

Belweder – rezydencję wielkiego księcia Konstantego I. 

Carski namiestnik Królestwa jednak zdołał zbiec  

z pałacu. Sukcesem zakończył się atak na Arsenał,  

w którym znajdowały się pokaźne zapasy broni i mate-

riałów wojennych. Ludność cywilna Warszawy masowo 

poparła patriotyczne działania spiskowców. Do konspira-

torów przyłączyli się również żołnierze i oficerowie  

4. pułku piechoty liniowej, co umożliwiło sprawne opano-

wanie stolicy. 3 grudnia został powołany Rząd Tymcza-

sowy. Polacy podjęli próbę pokojowego zażegnania kon-

fliktu z Imperium Rosyjskim. Rokowania, prowadzone 

przez księcia Adama Czartoryskiego z carem Mikołajem 

I, zakończyły się jednak niepowodzeniem. 25 stycznia 

1831 r., uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego, cesarz 

Rosji został pozbawiony tronu polskiego i godności króla 

Polski. Akt detronizacji Mikołaja I stał się główną przyczy-

ną wybuchu wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku. Na teren 

Królestwa Polskiego zostały wprowadzone wojska inter-

wencyjne, pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybi-

cza. Pomimo dużej dysproporcji sił, na niekorzyść strony 

polskiej, korpusom Królestwa udało 

się zwyciężyć Moskali pod Stocz-

kiem (14 luty) i zatrzymać ich po-

chód w kierunku Warszawy, w za-

ciętej bitwie pod Olszynką Grochow-

ską (25 luty). Śmiała ofensywa, za-

planowana przez gen. Ignacego 

Prądzyńskiego, zaowocowała suk-

cesami wojsk polskich pod Wawrem 

i Dębem Wielkim (31 marca) oraz 

Iganiami (10 kwietnia). Nie udało się 

jednak ostatecznie rozbić sił feldm. 

Iwana Dybicza. W krwawej bitwie 

pod Ostrołęką (26 maja) polskie jed-

nostki zostały pokonane i zmuszone 

do odwrotu w kierunku Warszawy. 

Ostrzał pozycji rosyjskich, prowadzo-

ny przez 4. baterię artylerii lekkokonnej płk. Józefa Be-

ma, uchronił polskie jednostki przed całkowitą porażką.  

6 września 1831 r. wojska rosyjskie, dowodzone przez 

feldm. Iwana Paskiewicza, przystąpiły do szturmu umoc-

nień polskich, broniących Warszawy. W krwawych zma-

ganiach na Woli zginął gen. Józef Sowiński. Masom mo-

skiewskiej piechoty dzielnie stawiała opór reduta nr 54, 

gdzie dowódcą artylerii był ppor. Julian Ordon. Jej hero-

iczna obrona została opisana w wierszu Adama Mickie-

wicza pt. „Reduta Ordona”. Upadek Warszawy, 7 wrze-

śnia 1831 r., przypieczętował klęskę powstania listopa-

dowego. 22 października skapitulowała ostatnia twierdza 

powstańcza – Zamość. 

Zasadniczą przyczyną porażki tego zrywu niepod-

ległościowego była słabość polskiego naczelnego 

dowództwa. Gen. Jan Skrzynecki nie potrafił wyko-

rzystać sukcesów wojsk polskich w początkowym 

okresie kampanii. Przed polskimi jednostkami stała 

realna szansa całkowitego rozbicia wojsk interwen-

cyjnych feldm. Iwana Dybicza. Jak można przypusz-

czać, sukcesy na polach bitew dałyby przewagę pol-

skiej dyplomacji przy wznowieniu rokowań z carem 

Mikołajem I, podobnie jak to miało miejsce po zwy-

cięskiej bitwie warszawskiej w 1920 roku. 

Marcin Paluch, historyk 

mapa źródło: wiadro.org.pl  

Powstanie Listopadowe 1830-1831 
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