
Głos związkowca 32/2018 str. 1 

e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 32/2018  

    10.08.2018 

Sprawiedliwość to mocna, stała wola oddawania każdemu tego, co mu się należy. 

Św. Tomasz  z Akwinu 

Dyskryminacja pracowników 

W Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej dyrekcja dokonała ob-

niżek wynagrodzeń pracowni-

kom. Problem polega na tym, że 

zostały one wprowadzone na nie-

przejrzystych zasadach i z po-

krzywdzeniem najmniej zarabia-

jących. Związkowcy, którzy złoży-

li w tej sprawie pozwy do sądu, 

spotykają się z nierównym trakto-

waniem przez pracodawcę, który 

wobec załogi stosuje podwójne 

standardy. Utrudnia się m.in. 

awansowanie oraz korzystanie  

z urlopu.  

Niezadowolenie wyraziła jedna 

z pracownic COZL, która spotka-

ła się z niesprawiedliwością. 

- Jestem dyskryminowana 

przez obecną dyrekcję w sen-

sie płacowym. Składałam pi-

smo o przeszeregowanie mnie 

na wyższe stanowisko pracy,  

w tym samym zawodzie co moi 

koledzy i koleżanki, ale nie do-

stałam awansu. Nie wiem, dla-

czego. Stwierdzili, że praco-

dawca nie musi przeszerego-

wywać. Jednocześnie koleżan-

ka z pracy dostała przeszere-

gowanie, a pierwsze pytanie, 

które jej zadali, dotyczyło tego 

czy się procesuje. Uważam, że 

jest to nie w porządku wobec 

mnie. Mam być poszkodowana 

dlatego, że jestem  w związku?  

Domagam się swoich praw – 

powiedziała Anna Lis pracownik 

Ośrodka Rehabilitacji w COZL. 

Jak wskazał przewodniczący 

organizacji związkowej przy 

COZL Józef Krupa, takich przy-

padków jest dużo i pracownicy 

chcą równego traktowania. 

Takich sytuacji jest wiele, 

do komisji zakładowej wpłynę-

ło już 78 podań – zaznaczył 

Krupa.  

Związkowcy prowadzą rów-

nież batalię o zlikwidowane dys-

trybutory z wodą. W ostatnich 

dniach są bardzo wysokie tem-

peratury, a pacjenci i personel 

nie mają dostępu do - zagwaran-

towanej prawem - wody w zakła-

dzie pracy. W tej sprawie zostało 

skierowane pismo do Państwo-

wej Inspekcji Pracy.  

Dotychczas związkowcom 

udało się wywalczyć skrócenie 

czasu pracy, w związku z upała-

mi, a także zatrudnienie  specja-

listy chorób zakaźnych w Cen-

trum.  

Komisja zakładowa przy 

COZL skierowała apel do Zarzą-

du Regionu o podjęcie działań 

mających na celu uzdrowienie 

sytuacji w Centrum. 

 

Tomasz Kupczyk 
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 W dniu 24 lipca br., w Ośrod-

ku Szkolenia Komendy Woje-

wódzkiej Państwowej Straży Po-

żarnej w Lublinie, odbyło się 

Walne Zebranie Delegatów Mię-

dzyregionalnej Sekcji Pożarnic-

twa NSZZ „Solidarność” woj. lu-

belskiego, którego celem było: 

1) podjęcie uchwały w spra-

wie przynależności do nowotwo-

rzonej krajowej struktury branżo-

wej strażaków (zgodnie z zalece-

niami Prezydium Komisji Krajo-

wej NSZZ „Solidarność”) – 

uchwałę podjęto jednogłośnie, 

2) przyjęcie stanowiska  

w sprawie rozliczania czasu służ-

by strażaków, poświęcanego na 

badania lekarskie – przyjęte jed-

nogłośnie, 

3) wybór dodatkowego człon-

ka rady MSP NSZZ Solidarność 

(zgodnie z przyjętym kluczem 

liczba przedstawicieli w radzie 

sekcji jest zależna od ilości 

członków organizacji) – dodatko-

wym członkiem rady został stra-

żak z Organizacji Zakładowej  

w Hrubieszowie, który został wy-

brany jednogłośnie, 

Spotkanie Sekcji Pożarnictwa 

4) wybór dodatkowego dele-

gata na WZD Krajowej Struktury 

Branżowej (z uwagi na to, że li-

czebność MSP NSZZ Solidar-

ność woj. lubelskiego przekro-

czyła 700 członków) – mandat 

delegata otrzymał Przewodniczą-

cy Organizacji Zakładowej działa-

jącej przy KP PSP Kraśnik, który 

został wybrany prawie jednogło-

śnie (jeden głos wstrzymujący). 

5) zatwierdzenie nowego regula-

minu MSP NSZZ Solidarność woj. 

lubelskiego, uchwała została podjęta  

jednogłośnie. 

Kolejnym etapem zebrania 

było spotkanie z Lubelskim Ko-

mendantem Wojewódzkim PSP 

w Lublinie st. bryg. Grzegorzem 

Alinowskim, który podczas ze-

brania omówił proces oraz wyso-

kość pozyskanych środków na 

remonty (i budowy nowych 

obiektów), które w ostatnich la-

tach przekroczyły 60 mln zł. Mó-

wił także o bardzo dużej wymia-

nie taboru samochodowego  

w PSP (przedstawił szczegółowy 

rozdział pojazdów na poszcze-

gólne powiaty). W dalszej części 

przedstawił plany dotyczące wy-

miany umundurowania ze środ-

ków centralnych, czyli zakup pra-

wie 260 kompletów ubrań z prze-

znaczeniem dla 6 Jednostek Ra-

towniczo-Gaśniczych podległych 

KM PSP Lublin. W ostatniej czę-

ści przedstawił wpływ ustawy 

modernizacyjnej na wzrost za-

robków strażaków zajmujących 

poszczególne grupy zaszerego-

wania. 

Maciej Piszczek 

Przewodniczący MSP NSZZ 

"Solidarność" Województwa Lu-

belskiego 

 



Czy przedsiębiorca będący 

osobą fizyczną, prowadzący 

handel osobiście we własnym 

imieniu i na własny rachunek, 

którego zakaz handlu nie obo-

wiązuje, może w niedziele  

i święta korzystać z pomocy 

członków rodziny?  

Korzystanie z okazjonalnej  

i nieodpłatnej pomocy członków 

rodziny w takim przypadku nie 

narusza przepisów ustawy. Oso-

by te nie mogą jednak być pra-

cownikami lub zatrudnionymi  

u takiego przedsiębiorcy i wyko-

nywać odpłatnej pracy w inne dni 

tygodnia. 

Jak należy rozumieć pojęcie 

„piekarni”? Czy obejmuje miej-

sce, w którym chleb jest wypie-

kany i sprzedawany, czy doty-
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czy tylko miejsca, w którym 

prowadzony jest całkowity pro-

ces wyrobu chleba.  

Zgodnie z definicją słowniko-

wą piekarnią jest zakład produku-

jący pieczywo, jak również sklep, 

w którym sprzedaje się pieczywo. 

Z wyłączenia spod zakazu han-

dlu mogą jednak korzystać tylko 

te piekarnie, w których przeważa-

jąca działalność polega na han-

dlu wyrobami piekarniczymi (art. 

6 ust. 1 pkt 28 ustawy). 

Jakie przesłanki należy 

uznać za decydujące dla uzna-

nia, że przedsiębiorca będący 

osobą fizyczną prowadzi han-

del we własnym imieniu i na 

własny rachunek? Czy dopusz-

czalny będzie handel przez jed-

nego ze wspólników spółki cy-

wilnej lub franczyzobiorcę? 

Objęcie wyłączeniem z art. 6 

ust. 1 pkt 27 ustawy wspólników 

spółki cywilnej będzie możliwe, 

przy założeniu, że osoby te będą 

prowadzić handel osobiście, bez 

pomocy pracowników lub zatrud-

nionych. Jednocześnie, ponieważ 

wspólnik spółki cywilnej nie jest 

ani pracownikiem ani zatrudnio-

nym, kwestia ta pozostaje poza 

zakresem kompetencji PIP. 

Franczyzobiorca zgodnie z 

przeważającą opinią, działa we 

własnym imieniu i na własny ra-

chunek, a łącząca go umowa 

franczyzy z franczyzodawcą jest 

jedynie formą prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej. Zatem je-

żeli franczyzobiorca zatrudniający 

pracowników lub zatrudnionych, 

chce otworzyć swój sklep w nie-

dzielę lub święto, to jest to możli-

we pod warunkiem prowadzenia 

przez niego handlu wyłącznie 

osobiście. 

 Jakie sankcje grożą przed-

siębiorcy za naruszenie zakazu 

powierzenia wykonywania pra-

cy w handlu lub wykonywania 

czynności związanych z han-

dlem pracownikowi lub zatrud-

nionemu? 

Takie działania stanowią wy-

kroczenie z art. 10 ustawy zagro-

żone karą grzywny od 1000 zł do 

100.000 zł. 

 

 

Kto pyta nie błądzi 
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Kartka  

z kalendarza 

 

 11 sierpnia 1980 r. w Świdniku rozrzucono ulotki instruujące, 

jak zorganizować strajk. 

 

 14 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się strajk. 

Pierwsze postulaty strajkujących to: przywrócenie do pracy 

Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy, wzniesienie pomnika 

ofiar Grudnia ‘70, gwarancja bezpieczeństwa dla strajkują-

cych, podwyżka płac o dwa tys. zł, zasiłki rodzinne równe 

wypłacanym funkcjonariuszom MO i SB. 

Paulina Guba została w Berlinie mistrzynią Europy  

w pchnięciu kulą 

Zniknęła tablica z cokołu po-

mnika Jana III Sobieskiego  

w Wiedniu. „Nasz Dziennik” 

ocenia, że los monumentu też 

nie jest pewny. 

Monument miał stanąć na 

wzgórzu Kahlenberg 12 wrze-

śnia, w 335. rocznicę bitwy pod 

Wiedniem. Tablica przedstawia-

ła jego wizualizację z informa-

cjami o projekcie i jego historii  

w języku polskim i niemieckim. 

Ustawiono ją trzy lata temu.  

 Konstrukcja zniknęła między 

13 a 16 lipca. Sprawę zgłoszo-

no policji. Do dziś nie ma odpo-

wiedzi na zawiadomienie.  

 Pomimo zawartych uzgod-

nień, gdy wszystko jest gotowe 

do odsłonięcia pomnika, wie-

deński magistrat miał dojść do 

wniosku, że jednak nie chce 

tego upamiętnienia. I usiłuje 

przekonać polską stronę, aby 

wycofała się z pomysłu.  

 Na pomnik wydano 1,5 mln 

zł. Na tę kwotę złożyły się oso-

by prywatne, dotacje oraz  nie-

odpłatne wsparcie polskich firm.  

Źródło: www.tvp.info 

Pomnik Jana III So-

bieskiego w Wiedniu 

pod znakiem zapyta-

nia. Tablica zniknęła 

Drodzy Związkowcy! 
 

Przypominamy, że w związku  

z wprowadzeniem RODO, obowiązują 

nowe deklaracje członkowskie  

NSZZ „Solidarność”. 

 

Dokumenty są dostępne na stronie inter-

netowej: www.solidarnosc.org.pl/Lublin 

oraz w siedzibie lubelskiej Solidarności. 

ul. Królewska 3. 
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Dokument, w którym kierownictwo Stoczni Gdańskiej zwalnia  

dyscyplinarnie Annę Walentynowicz z pracy 
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żo. Dziś przekazaliśmy na-

sze problemy panu premierowi – 

mówił przewodniczący  Duda.  

Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy Solidarność 

od dawna walczy o odmrożenie 

wskaźników sfery budżetowej. 

Przewodniczący Duda wskazał 

na starania, jakie podejmuje 

Obóz Zjednoczonej Prawicy, by 

uporządkować istot-

ne kwestie.  

 Do spotkania od-

niósł się przewodni-

czący Regionu 

Środkowo Wschod-

niego NSZZ Solidar-

ność Marian Król: 

- Każdy z obecnych 

członków Komisji 

Krajowej poruszał 

sprawy jemu bliskie, 

czyli dot. poszcze-

gólnych branż, za-

kładów, regionów. 

Ja mam swoje zada-

nia do zrealizowa-

nia, ponieważ mamy 

stanowisko Walnego 

Zebrania Delegatów, dot. m.in. 

wyrównania zarobków w sferze 

budżetowej, tak, aby za tę samą 

pracę w państwowych jednost-

kach była taka sama płaca, żeby 

nie było tak, że dziś w Lubel-

skim Urzędzie Wojewódzkim 

średnia płaca jest co najmniej 

30% niższa. Jest to chyba naj-

niższa płaca w Polsce. Porusza-

łem również tematy wynagro-

dzenia w innych częściach, np.  

w Agencjach Państwowych,  
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Z życia Komisji Krajowej 

Spotkanie było bardzo owocne, w pewnych momentach nawet 

burzliwe i trudne, ale po to się spotkaliśmy za zamkniętymi drzwiami, 

by sobie szczerze pewne rzeczy powiedzieć. Przewodniczący zarzą-

dów regionu przekazali panu premierowi informacje z samego dołu: 

co sądzą pracownicy, co sądzą mieszkańcy poszczególnych regionów 

– mówił przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda po nadzwy-

czajnym spotkaniu przedstawicieli Komisji Krajowej z Premierem Ma-

teuszem Morawieckim. 

fot. P. Machnica 

7 sierpnia br. blisko pięć go-

dzin trwała dyskusja pomiędzy 

stroną związkową i rządową.  

W trakcie rozmów pochylono się 

nad trzema głównymi wątkami. 

Rozmawiano o podwyżkach  

w państwowej sferze budżetowej, 

wzroście płacy minimalnej oraz 

odmrożeniu kwoty bazowej nali-

czania funduszu socjalnego. 

Omówiliśmy wiele tematów, 

jednak dla nas obecnie najważ-

niejsze są trzy postulaty: odmro-

żenie w przyszłym roku wskaźni-

ka dla sfery budżetowej, dla pra-

cowników urzędów wojewódz-

kich, całej budżetówki. Także 

sprawa dot. minimalnego wyna-

grodzenia oraz odmrożenie 

wskaźnika, który uprawnia do 

obliczania zakładowego fundu-

szu świadczeń socjalnych. To 

jest dla nas dzisiaj najważniejsza 

sprawa. Ale tak jak mówi pan 

premier: my przez te 5 godzin 

omówiliśmy tematów bardzo du-
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w tym m.in. rynku rolnego, mo-

dernizacji i rolnictwa. Restruktury-

zacja i Reindustrializacja Woje-

wództwa Lubelskiego – tutaj mo-

gę z całą odpowiedzialnością po-

wiedzieć, że rząd poważnie po-

traktuje tematy, które poruszałem 

i pochyli się nad kwestią rozwar-

stwienia społecznego w ramach 

administracji państwowej i, zgod-

nie z deklaracją, różnice będą 

niwelowane. Jeśli idzie o najważ-

niejsze sprawy, czyli rozwój i re-

witalizację województwa lubel-

skiego, to nie mogą powiedzieć, 

żeby premier rozumiał  

te kwestie. 

Członkowie Komisji Krajowej 

po dyskusji i ocenie spotkania 

zdecydowali, że oczekują formal-

nej i konkretnej decyzji rządu do 

kolejnego posiedzenia Komisji 

Krajowej, które odbędzie się  

w Gdańsku 29 sierpnia. Od tej 

propozycji Solidarność uzależnia 

dalsze decyzje. 

 

Oprac. Mateusz Bednarek 

Wszem wobec czy wszem i wobec? 
 

 

Ogłaszam wszem wobec, że powiedzenie „wszem 

i wobec" jest niepoprawne.  

Wszem to inaczej wszystkim, a wobec to wyrażanie przyimko-

we od dawnego rzeczownika obec, czyli "ogół ludzi, społeczność". 

Poprawna i utarta struktura brzmi wszem wobec, czyli wszystkim 

obecnym. Jednak poprzez błędną analogię do takich powiedzeń 

jak krótko i węzłowato, ład i porządek, wszystko i nic, tu i te-

raz zaczęto dodawać spójnik i, tworząc nielogiczną, niepoprawną  

i nieuzasadnioną historycznie formę. Jest ona tak często używana 

(dwukrotnie częściej niż poprawna!), że być może z czasem zosta-

nie zaaprobowana przez językoznawców. Obecnie jednak słowniki 

nie dopuszczają formy wszem i wobec. 

DYLEMATY  JĘZYKOWE  Uśmiechnij 

się! 

Spotykają się dwaj  

koledzy: 

- Co u ciebie słychać? 

- Pracy szukam 

- Przecież jeszcze wczoraj 

pracowałeś 

- No tak, ale były imieniny 

szefa i on wzniósł toast 

„niech żyją pracownicy!”, a ja 

jak głupi zapytałem  -  

A z czego?! 



 

Grupa Energa wypracowała 

557 mln zł zysku w pierwszej 

połowie roku. 

 

16 lipca 2018 r. Departa-

ment Postępowań Kontrolnych 

Centralnego Biura Antykorup-

cyjnego wszczął w Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju kon-

trolę wybranych procedur po-

dejmowania i realizacji decyzji 

w przedmiocie rozporządzania 

mieniem Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju w latach 2012

-2018. W szczególności kontro-

la dotyczy zawarcia i realizacji 

umowy o wsparcie publiczno-

prywatne dla komercjalizacji 

wyników prac badawczych  

i rozwojowych z udziałem fun-

duszy inwestycyjnych kapitału 

wysokiego ryzyka przeprowa-

dzanej jako projekt pilotażowy 

BRIdge VC, wdrażany przez 

Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju. 

W ramach kontroli badaniu 

zostaną poddane m.in. prawi-

dłowość trybu wyłonienia part-

nerów umowy zawartej przez 

Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju na kwotę 110 mln zł 

oraz kwestia dotycząca zabez-

pieczania interesów Narodowe-

go Centrum Badań i Rozwoju 

wskutek zawarcia tej umowy. 

Kontrola jest w toku. Termin 

jej zakończenia planowany jest 

na 16.10.2018 r. 
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Medal 100-lecia 
 

Prezydent RP podpisał usta-

wę o Medalu Stulecia Odzyska-

nia Niepodległości. 6 sierpnia  

w Muzeum Narodowym w Kra-

kowie Andrzej Duda podsygno-

wał dokument, który ma być do-

wodem wdzięczności i szacun-

ku dla osób najbardziej zasłużo-

nych dla społeczeństwa i pań-

stwa. Medal ma charakter pa-

miątkowy i będzie wręczany 

obywatelom polskim w trakcie 

Narodowych Obchodów Setnej 

Rocznicy Odzyskania Niepodle-

głości Rzeczypospolitej Polskiej, 

tj. w latach 2018-2021. 
 

Źródło: radiomaryja.pl 

USA nałożą nowe sankcje na 

Rosję w związku z wykazaniem, 

iż Moskwa użyła środka parali-

tyczno-drgawkowego przeciwko 

byłemu rosyjskiemu agentowi 

Siergiejowi Skripalowi i jego cór-

ce w Wielkiej Brytanii. 
 

Źródło: PAP 

Sankcje dla Rosji 
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