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Związkowcy przyszli,
pracodawcy nie ma!
28 marca br. przed kraśnicką
siedzibą japońskiej spółki Tsubaki Nakashima Polska odbył się
program Zdarzenia, Magazyn
Reporterów. W emitowanym na
żywo programie udział wzięli
m.in. szef lubelskiej Solidarności
Marian Król, przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „S”
i
Komitetu
Protestacyjnego
w japońskiej spółce Stanisław

Szczygielski,
przewodniczący
kraśnickiej „Solidarności” Józef
Michalczyk oraz pracownicy
TNP. Na spotkanie nie przybył
pracodawca, ani żaden jego
przedstawiciel. Zarząd Spółki
wydał jedynie oświadczenie do
mediów.
We wrześniu zeszłego roku
załoga TNP weszła w spór zbiorowy z pracodawcą, a podejmo-

wane próby mediacji tylko częściowo
uregulowały kwestię
BHP,
natomiast
w sprawie podwyżki
płac nie osiągnięto
porozumienia. Pracownicy
zgodnie
stawiają postulaty
poprawy warunków
pracy i płacy. Domagają się partnerskiego traktowania
i godnego wynagrodzeniaza
i pełną
poświęcenia pracę.
Wzrastające zyski
firmy nie przekładają się na uposażenia pracowników.
- Rozmowy z Zarządem
TNP trwają od września 2017
r., spór zbiorowy trwa tak długo, że już straciliśmy cierpliwość, stąd tak liczna nasza
obecność tutaj. Ludzie są zdeterminowani i obligują nas do
podejmowania działań. Pracujemy więcej, tempo pracy
i oczekiwania wzrastają. Załoga identyfikuje się z zakładem pracy, lecz nie ma wzajemności – mówił Stanisław
Szczygielski.
Do sytuacji w TNP odniósł się
przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego, który od
początku monitoruje sprawę.

"Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów

będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi".
bł. ks. Jerzy Popiełuszko
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- Pracodawca nie chce
współpracować z pracownikami. Gdyby było inaczej to by
nas tu nie było. Dzisiaj wiemy,
że jest dobra koniunktura gospodarcza, a w Polsce jest
wzrost gospodarczy i rośnie
rentowność firm. Zakładamy,
że w minionym roku zysk Spółki był co najmniej 30 proc.
wyższy w stosunku do 2016 r.,

którego wynik finansowy znamy. Z racji tego, że na Lubelszczyźnie jest jeszcze wysokie
bezrobocie, pracodawca wykorzystuje sytuację i nie płaci odpowiednio załodze, która pracuje w nieludzkich warunkach
– zaznaczył Marian Król.
Japońska Spółka zatrudnia
blisko 400 pracowników. Związkowcy będą konsekwentni i nieu-

stępliwi w dążeniu do wyegzekwowania podstawowych praw.
Na 1 marca zaplanowano przeprowadzenie referendum strajkowego.
Całość programu transmitowanego na żywo można zobaczyć
pod
linkiem
http://
www.lublin.tvp.pl/36206695/28lutego-2018.
Tomasz Kupczyk

UWAGA!
Przypominamy, że w marcu mija
termin wyborów w Organizacjach
Związkowych „Solidarności”.
Prosimy, aby nie zostawiać tego
obowiązku na ostatnie dni.

Głos związkowca 9/2018

str. 2

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
1 marca br., w Lublinie odbyły się obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach udział
wzięli

przedstawiciele

wojewódzkich

i

władz

samorządo-

wych oraz organizacje, związki,
stowarzyszenia i fundację dbające

o

pamięć

walczących

o Wolną Polskę. W całym kraju
oddano cześć ludziom walczącym i poświęcającym życie za
wartości, w które wierzyli.
Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych w Lublinie rozpoczęło się
złożeniem kwiatów i zapaleniem
zniczy przy tablicy w Bramie
Zamkowej oraz pod pomnikiem
Zaporczyków na Placu Zamkowym. Hołd walczącym oddał również Zastępca przewodniczącego
Zarządu Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność
Krzysztof Choina.
Kwiaty i znicze złożono również przy Mogile – Pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954, na
cmentarzu przy ulicy Unickiej,
przy parafii św. Michała Archanioła pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych oraz pod pomnikami Narodowych
Sił
Zbrojnych
i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Centralnym punktem obchodów była uroczysta Msza Święta
poświęcona Żołnierzom Wyklętym. Eucharystii przewodniczył
ks. prałat Tadeusz Pajurek.
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Z kolei ks. Bogusław Suszyło
wygłosił homilię, w której zwrócił
uwagę na potrzebę refleksji wobec przypowieści Chrystusa
o bogaczu i biedaku imieniem
Łazarz. Kapłan podkreślił również rangę Narodowego Dnia
Żołnierzy Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przedstawiając sylwetkę
jednego z nich.

Uczestnicy uroczystych obchodów wysłuchali także Konferencji Historycznej w Domu Akcji
Katolickiej. Wśród prelegentów
był m. in. Artur Piekarz, który
mówił o Żołnierzach Wyklętych.
Zaprezentowano tam serię monet „Wyklęci przez Komunistów
Żołnierze Niezłomni” wydanych
przez NBP oraz wyświetlono film
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Arkadiusza Gołębiowskiego pt.
„Kochankowie z lasu”. Zasłużonych w kultywowaniu pamięci
o walczących o Rzeczpospolitą
Polskę uhonorowano medalami
Pro Patria.
Wieczorem, o godzinie 18:00
zebrano się na Placu Litewskim,
aby po raz siódmy przejść ulicami Lublina w hołdzie Żołnierzom
Wyklętym. Marsz został zorganizowany przez Lubelską Brygadę
ONR.
Mateusz Bednarek
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Kartka z kalendarza


W


W ostatnim czasie odbyły
się wybory w organizacjach
związkowych NSZZ Solidarność w następujących zakładach:


Pracowników
Oświaty
i
Pomocy
Społecznej
w Lubartowie - Agnieszka
Chmielewska.

 Regionalnym
Centrum
Edukacji Zawodowej w Lubartowie - Leszek Sienkiewicz.
 Roto Okna Dachowe Sp.
z o.o. Lubartów - Sławomir
Banczarowski.
 Nadleśnictwo Zwierzyniec Jan Sitarz.

 Jobon Sp. z o.o. w Zwierzyńcu - Andrzej Budzyński.
 Zespół Szkół nr 5 im. Jana
Pawła II w Lublinie - Iwona
Lipiec.
 Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie - Adam Sokół.
Zwycięzcom gratulujemy!
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1 marca 1951 r. w Warszawie wykonano wyroki śmierci na siedmiu członkach IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim,
Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce,
Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.
3 marca 1981 r. Wojciech Jaruzelski przedstawił na Kremlu
„Informację o stanie przygotowań państwa do wprowadzenia
stanu wojennego”. Zapewniał także Breżniewa o możliwości
zbrojnego stłumienia ewentualnego powstania: Mając świadomość sojuszniczego zaplecza (kierownictwo polskie) jest zdecydowane do sięgnięcia po ten środek ochrony kraju przed
kontrrewolucją.
6 marca 1997 r. syndyk Stoczni Gdańskiej powiadomił o rozwiązaniu umów o pracę z prawie 4 tys. osób. 12 marca demonstrację rozpoczęło ok. 2 tys. stoczniowców. Prezydium
KK „S” zadecydowało o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w obronie zakładu.

Wolne niedziele
2018
11 marca
18 marca,
1 kwietnia (Wielkanoc)
8 kwietnia
15 kwietnia
22 kwietnia
13 maja
20 maja (Zesłanie Ducha
Świętego)
10 czerwca
17 czerwca
8 lipca
15 lipca
22 lipca
12 sierpnia
19 sierpnia
9 września
16 września
23 września
14 października
21 października
11 listopada
(Święto Niepodległości)
18 listopada
9 grudnia

Huta Pieniacka
Stowarzyszenie Huta Pieniacka przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie zorganizowało w dniach
24–25 lutego 2018 r. uroczystości upamiętniające 74.
rocznicę zbrodni w Hucie Pieniackiej. Rozpoczęła je sobotnia msza św. w bazylice archikatedralnej
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny we
Lwowie w intencji ofiar pacyfikacji Huty Pieniackiej.
W obchodach wzięli udział
m.in.. przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej: wiceprezes IPN prof. Krzysztof
Szwagrzyk i dyrektor lubelskiego
oddziału
Marcin
Krzysztofik.
W czasie niedzielnych uroczystości
sekretarz
stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Adam Kwiatkowski odczytał list
od prezydenta Andrzeja Dudy.

Źródło: IPN Lublin
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Zaktualizowane Słupy Informacyjne
Od paru dni można zobaczyć
w kilku centralnych miejscach Lublina zaktualizowane informacje
na Solidarnościowych Słupach
Informacyjnych.
W nowej edycji, w 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości, ruszyła kampania informacyjna dotycząca Biegowej
Triady Niepodległości. W jej skład
wchodzą: czerwcowy Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”,
Mila Pamięci Ofiar Komunizmu
i Nocna Mila Niepodległości. Ponadto tradycyjnie w maju, odbędzie się 8. Rodzinny Rajd Rowerowy. W okresie wakacyjnym zaczną się seanse filmowe pod nazwą Kino w Bramie.
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Warto
zwrócić
uwagę na fakt, że od
2014 r., gdy zostały
zainstalowane Słupy
Informacyjne, nikt ich
nigdy nie zniszczył,
ani nie uszkodził, co
świadczy o społecznej
akceptacji
projektu
i zapotrzebowaniu na
tego typu informacje.
W Lublinie takie
formy reklamy są zlokalizowane m.in. przy:
ul. Królewskiej, Placu
Zamkowym i PKP.
Słupy
są
także
w Świdniku i Lubartowie.
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Z życia Komisji Krajowej

Nagrodzono „Pracodawców
Przyjaznych Pracownikom”
26 lutego br., w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Nagrodzono 27 firm, które wyróżniają się przestrzeganiem
prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwdziałaniem mobbingowi i dobrą
współpracą ze związkami zawodowymi.

Fot. Marcin Żegliński - Tygodnik Solidarność

- Moment, w którym pracownicy wskazują swoich pracodawców jako tych, którzy powinni zostać nagrodzeni, za to, że traktują
ich w sposób uczciwy, że przestrzegają zasad, jest momentem
rzeczywiście niezwykłym. Mam
wielki szacunek dla tych pracodawców, którzy zasad umieją
przestrzegać, którzy nie ulegają
pokusie pójścia na skróty, po to,
żeby zarobić trochę więcej – móGłos związkowca 9/2018

wił podczas gali prezydent RP
Andrzej Duda.
- Państwo jesteście wzorem
pracodawców, przedsiębiorców,
którzy wychodzą ponad standardy kodeksu pracy, zawieracie
układy zbiorowe pracy, wychodzicie ponad standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, bo
działają w waszych firmach społeczni inspektorzy pracy, bo
w waszych zakładach funkcjonu-

ją i dobrze się mają związki zawodowe – przekonywał z kolei
podczas gali przewodniczący KK
NSZZ Solidarność.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
str. 7

i higieny pracy oraz prawa do
zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają
podstawowe jednostki organizacyjne Solidarności. Wyróżnione
firmy szanują prawa pracowni-

ków oraz prowadzą u siebie
dialog społeczny.
Wyróżnienia przyznano po
raz dziesiąty. W całej historii
konkursu nagrodzono 182 pracodawców. Komisja wyłoniła

w X edycji 27 laureatów z 36
zgłoszonych firm. Certyfikatem
można się posługiwać przez
okres trzech lat.
Źródło: Komisja Krajowa

Nagrodzone firmy to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Saint-Gobain HPM Sp. z o.o. w Kole
Roland International Polska Sp. z o.o. w Koninie
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie
"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży
PKP S.A. w Warszawie
Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. w Płocku
LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach - Dziedzicach
Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. w Czechowicach - Dziedzicach
Bulten Polska S.A. w Bielsku - Białej
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
ICN Polfa Rzeszów S.A. w Rzeszowie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
TAURON Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski w Skarżysku Kamiennej
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu
Solbet Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
"Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie"
Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o. w Gogolewie
Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. w Lesznie
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIONIER" w Kutnie

DYSKUSJA O WĘGLU
Program antysmogowy, bezpieczeństwo surowcowe Polski, perspektywy
zatrudnienia w górnictwie węgla brunatnego oraz emerytury pomostowe dla
pracowników tej branży – to tematy poruszane podczas posiedzenia Zespołu
Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego z udziałem przedstawicieli
związków zawodowych, pracodawców oraz rządu.
Pierwszą kwestią, którą zajmowali się uczestnicy posiedzenia, był projekt
ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw używanych
do ogrzewania. Wiceminister Tobiszowski zauważył, że atutem ustawy jest
to, że dokument ten był poddany szczegółowym konsultacjom, a jego zapisy
zostały przedyskutowane. W efekcie zgłoszono do niego ponad 150 uwag.
Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem kolejnych propozycji.
Głos związkowca 9/2018
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Abp Marek Jędraszewski został wybrany
Człowiekiem Roku 2017 „Tygodnika Solidarność”.
MOŻLIWA FUZJA

Produkt krajowy brutto
(PKB) w IV kw. 2017 roku był
realnie wyższy o 5,1% w porównaniu z IV kw. 2016 roku,
wobec 2,7% w analogicznym
okresie 2016 roku (w cenach
stałych średniorocznych roku
poprzedniego).
Źródło: GUS

Zarząd PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa. Jego celem
jest przejęcie kontroli kapitałowej nad grupą Lotos. Aktualnie w rękach państwa jest
27,5 proc. akcji PKN Orlen
i 53,2 proc. udziałów w Lotosie.

„Marzeniem naszego pokolenia było to,
żeby tę sprawiedliwość przywrócić już na początku okresu transformacji, jednak nie było to
możliwe - dziś staje się to możliwe”.
Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów

TK

Największym eksporterem polskich usług jak
i krajem, z którego importujemy największą ilość
usług do Polski są Niemcy. Niemcy są też największym partnerem Polski w obrotach towarowych.
TK

Upamiętnić marzec 68’

Cześć ich pamięci
Poczta Polska upamiętniła rotmistrza Witolda Pileckiego i Danutę Siedzikównę „Inkę” – zamordowanych przez komunistów polskich bohaterów. Placówki pocztowe wraz z Instytutem Pamięci
Narodowej wypuściły do obiegu nowe znaczki pocztowe z serii
„Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych”. W specjalnym wydawnictwie,
przygotowanym przez Pocztę Polską i IPN, obok znaczków z ryngrafami oraz fotografiami rotmistrza Witolda Pileckiego i Danuty
Siedzikówny „Inki”, umieszczono także okolicznościowe koperty z
ich wizerunkami. W uroczystości, w czasie której odczytano list od
marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, wzięła udział córka
rotmistrza Pileckiego Zofia Pilecka-Optułowicz.
Źródło: Tysol

Nowelizacja przepisów
1 marca weszła w życie ustawa o IPN, która wprowadza karę
więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez nazistowskie Niemcy.
Przypomnijmy, że intencją nowego prawa jest walka ze sformułowaniami "polskie obozy śmierci". W ustawie znalazły się także
przepisy, które mają umożliwić wszczynanie postępowań karnych
za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów.
Źródło: Tysol
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Trzy osoby zatrzymane. Co
najmniej 73 tys. złotych łapówek
przyjęli dwaj pracownicy ARiMR.
Doradca rolniczy odpowie za
pomoc przy oszustwach finansowych. Korupcyjny proceder przyniósł ponad 5,4 miliona złotych
strat Skarbowi Państwa.

Prof. Jan Żaryn przekazał
do Senatu projekt uchwały
upamiętniającej
wydarzenia
z marca 1968 roku. W dokumencie znajdują się zapisy dotyczące m.in. uhonorowania
bohaterskiego zachowania Polaków, którzy przeciwstawiali
się reżimowi komunistycznemu. Senator RP napisał również w projekcie uchwały, iż
trzeba przeprosić wszystkie
rodziny pochodzenia żydowskiego za pozbawienie ich
mieszkań, bowiem wśród Polaków byli także komuniści, lecz
organizowane wówczas antysemickie akcje nie były wolą
Narodu, ale Moskwy. Pracą
nad projektem zajmie się Senacka Komisja Ustawodawcza.
Źródło: Radio Maryja
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