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Wielkość pracy zawodowej polegać może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi.  

Antoine de Saint-Exupery 

Posiedzenie Zarządu Regionu 

W dniu 26 marca br. miało 

miejsce kolejne posiedzenie 

Zarządu Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidar-

ność. Spotkano się, by omówić 

bieżącą działalność związku 

oraz przyjąć uchwały ws. wy-

konania budżetu za rok 2017 

oraz powołania zespołu do 

przygotowania uchwały pro-

gramowej. Rozpatrzono także 

odwołanie pracowników Po-

radni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Hrubieszo-

wie. 

Istotnym punktem zebrania 

członków Zarządu Regionu było 

rozpatrzenie odwołania pracow-

ników jednej z placówek oświato-

wych w Hrubieszowie. Podjęto 

decyzję, by wstrzymać się  

z ostateczną deklaracją do czasu 

uzupełnienia dokumentacji, 

świadczącej o działalności prze-

ciw idei Solidarności. 

 Na zebraniu podjęto jedno-

głośnie uchwały w sprawie wyko-

nania budżetu Zarządu Regionu 

za rok 2017 oraz powołania ze-

społu do przygotowania uchwały 

programowej. W skład zespołu 

weszło Prezydium Regionu oraz 

Marek Chmielewski, Stanisław 

Koper, Jacek Kot i Antoni Pa-

sieczny. 

Przedyskutowano także istot-

ne kwestie dotyczące bieżącej 

działalności w Regionie. Prze-

wodniczący Marian Król przed-

stawił tematykę, którą zajmowało 

się Prezydium, a także zaprosił 

do uczestnictwa w obchodach 8. 

rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. 

Zastępca Przewodniczącego Ma-

rek Wątorski krótko scharaktery-

zował działalność działu rozwoju 

związku, przytaczając najnowsze 

dane dotyczące nowo powstałych  

organizacji i członków związku. 

Głos zabrali także przewodni-

czący Oddziałów oraz Sekcji 

Branżowych, którzy zreferowali 

ostatni okres swojej aktywności. 

W większości jednostek admini-

stracyjnych regionu, wybory na 

kadencję 2018-2022 dobiegają 

końca. W kraśnickiej firmie Tsu-

baki Nakashima w dalszym cią-

gu trwa protest, jednak coraz 

bardziej realne jest podpisanie 

porozumienia pomiędzy pra-

cownikami i pracodawcą, nato-

miast do Grupy Azoty Zakłady 

Azotowe „Puławy” S.A. przyje-

chał mediator, który ma pomóc 

w zażegnaniu sporu.  

 

Mateusz Bednarek 
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Wybory w największej Organizacji 

Związkowej Kraśnika 

22 marca br. w kraśnickiej  

Fabryce Łożysk Tocznych odbyło 

się  33. WZD, które tym razem 

miało charakter wyborczy. Zebra-

nie otworzył Ryszard Bodziuch, 

który zaproponował prezydium 

zebrania i przedstawił sprawoz-

danie z minionej kadencji. Prze-

wodniczącym zebrania wybrano 

Józefa Michalczyka. Wybrano 

władze związkowe  na kadencję 

2018-22. 

Podjęto niezbędne uchwały 

dotyczące funkcjonowania 

związku w kolejnej kadencji.  

W wyniku głosowania przewod-

niczącym został ponownie wy-

brany Ryszard Bodziuch. Powo-

łano również  17-osobową Komi-

sję Międzyzakładową i wybrano 

8 delegatów na WZD w Lublinie. 

Tego samego dnia ukonstytuow-

ała się nowa KM z wiceprzewod-

niczącym Krzysztofem Zieliń-

skim. W zebraniu uczestniczył 

Przewodniczący Regionu Środ-

kowo-Wschodniego Marian Król, 

wraz z Wiceprzewodniczącym 

Markiem Wątorskim. Prezes FŁT 

Jacek Jurak przedstawił aktual-

ną sytuację w zakładzie. Zebra-

nie zakończyło się Świątecznymi 

Życzeniami. Komisja Międzyza-

kładowa w FŁT jest największą 

organizacją związkową w Kra-

śniku. 

 

Józef Michalczyk 
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 Cytat tygodnia… 

 

 

Piotr Śliwa  

przewodniczącym  

Komisji Międzyzakładowej  

NSZZ Solidarność  

w Grupie Azoty  

Puławy S.A. 

„Z szacunkiem odnosimy się do wyników ba-

dań, ale wiemy, jak są prowadzone. Dlatego 

jesteśmy pełni optymizmu.” 

 

     Jarosław Kaczyński o wynikach 

najnowszego sondażu przeprowadzonego przez 

Kantar Millward Brown dla „Faktów” TVN i TVN24. 

22 marca br. odbyło się wybor-

czo-sprawozdawcze Walne Ze-

branie Delegatów NSZZ 

„Solidarność” przy Grupie Azoty 

Zakłady Azotowe Puławy S.A. 

Podczas zebrania wybrano 

władze związku na kadencję 

2018-2022. Z ramienia lubelskiej 

Solidarności wybory nadzorował  

i pomocą służył wiceprzewodni-

czący Regionu Środkowo-

Wschodniego Marek Wątorski.  

Członek Zarządu Grupy Azoty 

Puławy S.A. Andrzej Skwarek 

przedstawił obecną sytuację na 

rynku nawozowym. Z kolei prze-

wodniczący sekretariatu Przemy-

słu Chemicznego Mirek Miara 

wyjaśnił zakres działania i obecną 

sytuację w firmach chemicznych.  

Na zebraniu zostały podniesio-

ne kwestie, które dotyczą pracy 

oraz zmian zachodzących w Gru-

pie, jak i w samym związku. Dys-

kusja dotyczyła  m.in. takich te-

matów jak: dodatkowa godzina 

wolna dla pracowników pracują-

cych na jedną zmianę; budowa 

nowego bloku energetycznego; 

premia czy raczej jej brak na 

Święta Wielkanocne; poprawa 

warunków pracy Zakładowego 

Dozoru Technicznego; planów 

wobec pionu handlowego; obec-

nej sytuacji  związku na tle uwa-

runkowania prawnego i gospo-

darczego oraz uzwiązkowienia  

w kraju. Przedstawiono również 

dotychczasowe osiągnięcia 

związku, jak i porażki.  

Przewodniczącym  Komisji 

Międzyzakładowej został wybra-

ny Piotr Śliwa, który jest młodym 

człowiekiem i już zapowiedział 

szereg zmian, które wprowadzą 

nową jakość w „Solidarności”. 

Priorytetem zwycięzcy będzie 

przede wszystkim poszerzenie 

grona członków Solidarności  

i zachęcenie młodego pokolenia 

do wstępowania i aktywnej dzia-

łalności w szeregach związku 

zawodowego. 

- Trzeba wyjść naprzeciw po-

trzebom młodzieży. Już są po-

mysły szkoleniowe i integracyj-

ne. Chcielibyśmy, aby rozwinęło 

się i dobrze funkcjonowało koło 

fotografii, gdzie można będzie 

rozwijać swoje talenty. Duży na-

cisk musi być położony na inte-

grację, dlatego w najbliższym 

czasie planujemy wspólne wyj-

ście na strzelnicę i do teatru, cie-

kawą atrakcją są również zawo-

dy wędkarskie. Nie zapominamy 

również o Dniu Dziecka – zazna-

czył przewodniczący.  

Nie mniej ważnym wyzwa-

niem jest również podwyższenie 

standardów udzielanych porad 

prawnych. Profesjonalizm oraz 
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Włączać  

 czy włanczać? 
   

 

 Poprawna forma to włączać, a także podłączać, 

załączać, wyłączać, odłączać.  

DYLEMATY 

  JĘZYKOWE 

poszerzenie zakresu świadczenia 

usług mają zadowolić i zaspokoić 

w pełni oczekiwania związkowca. 

- Ponadto pracownicy zgłosili za-

potrzebowanie na kilka szkoleń, 

związkowcy chcą się doskonalić, 

aby aktywnie działać - dodał Śli-

wa. 

Piotr Śliwa podkreślił, że na 

bieżąco monitorowana jest spra-

wa związana z wydzieleniem pio-

nu handlowe-

go z Zakładów 

Azotowych 

Puławy S.A.  

- Mamy cały 

czas pogoto-

wie strajkowe  

i wyznaczony 

jest mediator  

z ministerstwa. 

Było jedno 

spotkanie, które nie zakończyło 

się konsensusem. Pod pewny-

mi warunkami jesteśmy także 

gotowi do ustąpienia z trzecie-

go punktu dotyczącego odwoła-

nia jednego z wiceprezesów 

Spółki – zaznaczył Śliwa.   

Nowy przewodniczący sta-

wia na dobrą komunikację ze 

związkowcami. - W zakładzie 

pracy jest też radiowęzeł  

i chcielibyśmy go wykorzystać 

do dobrego przepływu informa-

cji – mówił Śliwa. Istotne jest 

również dbanie o miejsca pa-

mięci i tożsamość Solidarności.  

Piotr Śliwa liczy na dobrą 

współpracę z Regionem Środ-

kowo-Wschodnim NSZZ Soli-

darność. Docenił zaangażowa-

nie ZR, gdy wymagało tego do-

bro Zakładów Azotowych Puła-

wy S.A. i związkowców.  

W latach 2014-2017 Piotr 

Śliwa był członkiem Komisji 

Międzyzakładowej Grupy Azoty 

Puławy, pełnił funkcję wice-

przewodniczącego. W czerwcu 

ub.r. zastąpił Andrzeja Jacynę 

na stanowisku przewodniczą-

cego. Śliwa jest również dele-

gatem na WZD i członkiem Za-

rządu Regionu Środkowo-

Wschodniego.  

Zwycięzcy gratulujemy i ży-

czymy wielu sukcesów na niwie 

związkowej! 

 

Tomasz Kupczyk 

Z okazji Świąt  

Zmartwychwstania Pańskiego  

życzymy wszystkim Czytelnikom,  

aby Chrystus Pan, który zwyciężył 

śmierć i pokonał grzech,  

napełnił Wasze serca pokojem i miłością.  

Niech fakt pustego grobu umacnia wiarę  

i przemienia przestrzenie życia, które potrzebują  

zmian na lepsze.  

Życzymy, aby najbliższe dni były spotkaniem  

w rodzinnej i ciepłej atmosferze,  

w chwilach refleksji , uśmiechu  

i odrobinie związkowej lektury.  

                 Redakcja                                                                                                                     
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Spotkanie Wielkanocne  

w lubelskiej Solidarności 

26 marca w siedzibie lubel-

skiej Solidarności odbyło się 

spotkanie Wielkanocne w którym 

udział wzięli m.in.: przedstawi-

ciele władz parlamentarnych, 

wojewódzkich i samorządowych, 

Lubelski Kurator Oświaty Teresa 

Misiuk, Członek Zarządu Lubel-

skiego Węgla Bogdanka Adam 

Partyka, dyrektor PKP Cargo 

S.A. Wschodni Zakład Spółki  

w Lublinie Michał Bisek, przed-

stawiciele służb mundurowych  

i inspekcji, a także duchowień-

stwo i licznie zgromadzeni 

związkowcy.  

Spotkanie otworzył i przywitał 

gości przewodniczący Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność Marian Król.  

– Chciałbym, aby Boża Miłość 

utrwaliła się w nas i pozostała  

w zbliżających się świętach 

Zmartwychwstania Pańskiego – 

życzył Król.  

Życzenia świąteczne złożyli 

również: Regionalny Duszpa-

sterz Ludzi Pracy, ks. prał. Zbi-

gniew Kuzia, Senator RP Stani-

sław Gogacz, Wojewoda Lubel-

ski Przemysław Czarnek i przed-

stawiciel Prezydenta Miasta Lu-

blin Tomasz Rakowski. 

Po złożonych życzeniach go-

ście poczęstowali się pokarmem 

ze świątecznego stołu.    
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W ostatnim czasie odbyły się wy-

bory w organizacjach związkowych 

NSZZ Solidarność w m.in. następu-

jących zakładach: 

 

 OM NSZZ „Solidarność” Pracow-

ników Samorządowych i Oświaty 

w Krasnobrodzie - Grzegorz  

Piwko. 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. 

Zamoyskiego i Zakład Remonto-

wo-Konserwacyjny Sp. z o.o.  

w Zamościu - Mieczysław Piścio. 

 Pogotowie Ratunkowe i Transport 

Sanitarny w Zamościu - Maciej 

Różański. 

  „SPOMASZ” Zamość S.A. w Za-

mościu - Zygmunt Kniaź.  

 Pracownicy Oświaty i Wychowa-

nia Miasta i Gminy Poniatowa - 

Anna Szewczenko. 

 Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 

- Sławomir Ostapczuk. 

 Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. 

z o.o. w Zamościu - Tadeusz Le-

nard. 

 Puławska Spółdzielnia Mieszka-

niowa w Puławach - Edward Po-

drażka. 

 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej w Lublinie - Mateusz Waw-

rzycki. 

    Zwycięzcom gratulujemy!  
 

Sprostowanie 

W numerze 11 Głosu Związkowca na stronie 3, 

podaliśmy błędnie nazwisko przewodniczącego 

Organizacji Związkowej Emerytów i Rencistów 

PKP PLK S.A. w Lublinie. Właściwie powinno 

być Andrzej Kuchta. Za pomyłkę  

przepraszamy. 

Kartka  

z kalendarza 

 

 28 marca 1996 r. rozpoczął się proces oskarżonych 

o sprawstwo kierownicze śmierci 44 osób, które 

zginęły na Wybrzeżu, w grudniu 1970 r. Kierowanie 

zbrodnią ludobójstwa zarzucono 12 oficerom woj-

ska i milicji. 25 kwietnia Sąd Wojewódzki umorzył 

postępowanie wobec Wojciecha Jaruzelskiego  

i Kazimierza Światły. 

 30 marca 1982 r. rozpoczęła się rozprawa przeciw-

ko organizatorom strajku w Stoczni Gdańskiej po 

wprowadzeniu stanu wojennego. Skazani zostali 

m.in. Krzysztof Dowgiałło, Tomasz Moszcz, Alojzy 

Szablewski.  

W czerwcu skazano Stanisława Fudakowskiego 

oraz inne osoby, a za udział w strajku kolegium ds. 

wykroczeń ukarało 234 stoczniowców. 

 2 kwietnia 2005 r. w  Watykanie, o godz. 21.37 

zmarł Jan Paweł II. Jego pontyfikat trwał ponad 26 

lat. Papież jest autorem 14 encyklik, beatyfikował 

1338 osób, kanonizował 51. Powołał 231 kardyna-

łów. Odbył 104 podróże zagraniczne. 

 3 kwietnia 1981 r. ukazał się 1 numer „Tygodnika 

Solidarność” - pisma Krajowej Komisji Porozumie-

wawczej NSZZ „Solidarność”. 

 

 

 

Serdeczne wyrazy  

współczucia i głębokiego żalu 

Ewie Zydorek  

Sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  

z powodu śmierci  
 

MĘŻA 
 

Składa 

Marian Król 

Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność”  

w Lublinie   
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Z życia Komisji Krajowej 

Komisja Kodyfikacyjna Prawa 

Pracy przyjęła projekt nowego 

Kodeksu pracy oraz Kodeksu 

zbiorowego prawa pracy. Jedno-

cześnie jej przewodniczący Mar-

cin Zieleniecki poinformował, że 

propozycje nie są jeszcze osta-

tecznymi projektami ustaw. Prze-

ciwko propozycjom zgodnie gło-

sowali eksperci należący do 

NSZZ "Solidarność", OPZZ i Pra-

codawców RP. 

Marcin Zieleniecki przede 

wszystkim zaznaczył, że obecny 

Kodeks pracy ma już ponad 40 lat 

i był wielokrotnie nowelizowany. 

Poza tym jest przestarzały i kryty-

kowany przez wiele stron. 

Propozycja jest efektem 18 

miesięcy działalności Komisji Ko-

dyfikacyjnej Prawa Pracy. Teraz 

projekt trafi do Ministerstwa Ro-

dziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

a następnie do Rady Dialogu 

Społecznego, gdzie będzie się 

toczyć dalsza dyskusja. 

Tekst projektu przyjęto więk-

szością głosów. 10 osób głoso-

wało za, 3 były przeciw,  

a jedna osoba nie wzięła udziału 

w głosowaniu w związku z wyjaz-

dem zagranicznym. Co cieka-

we, przeciwko głosowali zgodnie 

eksperci należący do NSZZ 

"Solidarność", OPZZ i Pracodaw-

ców RP. 

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy 

przyjęła projekt nowego prawa pracy 

Podczas prac komisji eksperci 

uznali m.in., że art. 22 par. 1 Ko-

czył jednocześnie, że nowy ko-

deks proponuje uporządkowanie 

kwestii samozatrudnienia. Po-

wiedział: Komisja proponuje, aby  

w pewnym zakresie sprawy sa-

mozatrudnienia poddać ochronie 

kodeksu. 

 

Urlopy 

 

 

 

 

 

Wcześniej wśród propozycji zna-

lazł się postulat, aby niezależnie 

od stażu każdy miał do wykorzy-

stania 26 dni urlopu. Marcin Zie-

leniecki powiedział na konferen-

cji prasowej, że "Komisja Kodyfi-

kacyjna uznała, że kryterium sta-

żu pracy w przypadku ustalania 

długości urlopu wypoczynkowe-

go nie jest właściwe". 

Komisja uznała, że nie są na-

tomiast potrzebne zmiany  

w przypadku urlopów na żąda-

nie. 

Prof. Jakub Stelina, pracujący 

w komisji nad zbiorowym pra-

wem pracy, mówił o potrzebie 

ożywienia dialogu społecznego: 

Istotą zbiorowego prawa pra-

cy jest to, że partnerzy społeczni 

w drodze dialogu kształtują wła-

sne relacje, w tym relacje za-

trudnienia. Głównym wynikiem 

tego dialogu powinny być układy 

zbiorowe pracy. 

 

Oprac. Aleksander Fedoruk , PAP 

Umowy o pracę  

     i samozatrudnienie 

deksu pracy, który mówi o na-

wiązywaniu stosunku pracy, jest 

nieskuteczny. 

Marcin Zieleniecki przypo-

mniał, że Polska jest rekordzistą, 

jeśli chodzi o liczbę osób, która 

pracuje na podstawie umów cy-

wilnoprawnych lub terminowych 

umów o pracę. Średnia w UE to 

jest 14 proc. W Polsce takich 

osób jest 27 proc. 

Podstawą zatrudnienia ma-

ją być umowy o pracę lub samo-

zatrudnienie. To ostatnie rozwią-

zanie zostanie zarezerwowane 

dla specjalistów. 

Komisja zaproponowała sto-

sowanie kilku nowych rodzajów 

umów o pracę. Będą to: umowa 

o pracę sezonową, umowa  

o pracę dorywczą, umowa o pra-

cę tzw. nieetatową. 

Przewodniczący był dopyty-

wany, czy projekt komisji może 

wykluczyć dorabianie do etatu 

na podstawie umów cywilno-

prawnych. Odpowiedział: 

- Nie jestem w stanie zgodzić 

się z tezą, że komisja kodyfika-

cyjna wykluczyła pracę na pod-

stawie umów cywilnoprawnych. 

Taka możliwość istnieje. 

Tym samym komisja nie zde-

cydowała się chociażby na kon-

trowersyjną propozycję, by do 

etatu nie można było dorabiać 

na podstawie umowy-zlecenia. 

Będzie można, ale maks. 32 

godz. w miesiącu. 

Prof. Mirosław Włodarczyk, 

który zasiadał w komisji, zazna-
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1598 zł  

Tyle wyniósł dochód 

rozporządzalny na 

osobę w 2017 r. To 

wzrost o 8,8 % r/r 

W IV kw. 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń 

granicy Polski była wyższa niż przed rokiem - cudzo-

ziemców o 3,0% i Polaków o 3,9%. 

Były minister sportu z lat 2013

-2015 Andrzej B. usłyszał uzupeł-

nione i zmienione zarzuty doty-

czące podania nieprawdy  

w oświadczeniach majątkowych. 

Podstawą są ustalenia z kontroli  

i śledztwa prowadzonego przez 

Delegaturę w Łodzi i Prokuraturę 

Okręgową w Warszawie. Niepra-

widłowości w oświadczeniach 

majątkowych podejrzanego mają 

większą skalę niż w ogłoszonych 

zarzutach podejrzanemu w lutym 

2016 r. 

Agencja ratingowa Moody’s 

podwyższyła szacunek PKB 

Polski na 2018 r. do 4,3 proc. 

z 3,5 proc. (ostatnie prognozy 

z września) - raport agencji  

z 27 marca. Szacunki dla defi-

cytu sektora finansów publicz-

nych i długu publicznego  

w tym roku zrewidowano w dół 

do 1,8 proc. PKB i 51,6 proc 

PKB. 

Źródło: PAP 

 

Z Zachodu powiało zimnym wiatrem 

 

Łącznie 27 krajów, w tym USA, 18 państw 

UE, a także m.in. Ukraina, Kanada i Australia, 

ogłosiło od poniedziałku wydalenie 122 rosyj-

skich dyplomatów w reakcji na próbę otrucia 

w Salisbury byłego oficera rosyjskiego wywia-

du wojskowego GRU Siergieja Skripala. 

Źródło: PAP 

PKN Orlen rozwija 

skrzydła 
 

PKN Orlen podpisał 

porozumienie z rządem 

Litwy. Zobowiązał się do 

inwestycji w energetykę  

i rozwój rafinerii.  

Bogdanka stawia na odpowie-

dzialny biznes i współpracę 
 

Pracownicy Lubelskiego 

Węgla Bogdanka zorganizowali 

we wtorek w Lublinie spotkanie 

dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, w celu pogłę-

bienia relacji między kopalnią  

i otoczeniem społecznym. 

Wszystko po to, żeby lepiej po-

znać potrzeby swoich partne-

rów i lepiej budować strategię 

wspierania społeczności lokal-

nej.  

Źródło: Lubelski Kurier 

PKP PLK w I kw. 2018 r. podpisały umowy za 4,5 mld zł. 
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