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Inauguracja nowej kadencji

Coś się kończy, coś zaczyna.
Tydzień po zakończeniu XXXI
Walnego Zebrania Delegatów
odbyły się pierwsze obrady nowego Zarządu Regionu, wybranego na kadencję 2018-2022. 23
maja br., w sali konferencyjnej
lubelskiej Solidarności, wybrano
5-osobowe prezydium ZR oraz
m.in. powołano komisje ds. budżetu i rozwoju.
Spotkanie poprzedziła Msza
Święta w intencji NSZZ Solidarność i Ojczyzny w Kościele pw.
św. Piotra Apostoła przy ulicy
Królewskiej 9. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił regionalny duszpasterz ludzi pracy,
ks. Zbigniew Kuzia.

- Ważne jest, że w swoim
działaniu odnosicie się do tego,
co jest tożsamością naszego narodu i oczywiście naszego Związ-

ku (…) i Związek nasz, tak jak
wiara nasza ma charakter,
w przesłaniu swoim, uniwersalny, to znaczy, że nikogo nie wykluczamy. Każdy, kto przyjmuje
jako zasadę działania dobro –
jest z nami, jest nam bliski – mówił ks. Kuzia.
Po zakończeniu Mszy rozpoczęło się posiedzenie, które zainaugurował
Przewodniczący
Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność, Marian Król.
- Witam wszystkich członków
Zarządu Regionu, Komisję Rewizyjną z przewodniczącym Wiesławem,
naszego
kapelana
i wszystkich obecnych pracowników – mówił Król.
Szef Regionu przedstawił porządek inauguracyjnych obrad,

„Każda rzecz wielka musi kosztować i musi byś trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe!”
Ks. kardynał Stefan Wyszyński
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który przyjęto jednogłośnie, po
czym wręczył powołania na przewodniczących oddziałów. Poszczególnymi komórkami Regionu Środkowo-Wschodniego będą
kierować:
Jerzy Bednarczyk – Przewodniczący Oddziału Radzyń Podlaski,
Marzenna
Chlebowska
–
Przewodnicząca Oddziału Tomaszów Lubelski,
Mariola Gąsior – Przewodnicząca Oddziału Lubartów,
Sławomir Kamiński – Przewodniczący Oddziału Puławy,
Józef Michalczyk – Przewodniczący Oddziału Kraśnik,
Zbigniew Ryba – Przewodniczący Oddziału Biłgoraj,
Marek Walewander – Przewodniczący Oddziału Zamość.
Centralnym punktem posie-
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dzenia było wybranie Prezydium
Zarządu Regionu. W stosunku do
poprzedniej kadencji, w 5osobowym składzie, nastąpiła
jedna zmiana. Ustępującego Józefa Michalczyka, zastąpił Marek
Walewander. Skarbnikiem został
ponownie Marek Wątorski, a na
stanowisko sekretarza wybrano
po raz kolejny Krzysztofa Choinę.
W skład prezydium weszła również Wiesława Stec. Pracą prezydium, zgodnie z zasadami, będzie kierował przewodniczący
Marian Król.
Na zebraniu podjęto również
uchwały ws. składów komisji ds.
budżetu i rozwoju, ustalono porządek posiedzeń Zarządu Regionu do końca bieżącego roku
oraz przedyskutowano najbardziej żywotne problemy w zakładach pracy. Głos zabrał także

Marek Wątorski, przedstawiając
najważniejsze informacje dotyczące przygotowań do tegorocznych, XXVI Biegu Solidarności.
Zastępca
Przewodniczącego
Regionu
zaapelował
także
o wsparcie wśród związkowców.
Następne posiedzenie Zarządu Regionu zaplanowano na 13
czerwca br.
Mateusz Bednarek
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ZARZĄD REGIONU ŚRODKOWO-WSCHODNIEGO NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
KADENCJA 2018-2022
Lp

Nazwisko i imię

Oddział

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
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CHMIELEWSKI Marek LUBLIN
CHOINA Krzysztof
LUBLIN
GAŁECKI Tadeusz
LUBLIN
GARDYGA Konrad
LUBLIN
GĄSIOR Mariola
LUBLIN
GOCŁOWSKA Marta
LUBLIN
HORBOWSKA Justyna LUBLIN
JAKUBOWICZ Jerzy
LUBLIN
KACZOR Józef
LUBLIN
KAMIŃSKI Sławomir
PUŁAWY
KASPERSKI Tomasz
LUBLIN
KAWALA Mieczysław
ZAMOŚĆ
KOBYLARZ Piotr
ZAMOŚĆ
KRÓL Marian
LUBLIN
KRUPA Andrzej
LUBLIN
MARZEC Dorota
LUBLIN
MICHALCZYK Józef
KRAŚNIK
OLESZCZUK Mirosław LUBLIN
PIETRASZEK Elżbieta RADZYŃ P.
POCHWATKA Wojciech PUŁAWY
PROCHOWICZ Ireneusz LUBLIN
RADKO Krzysztof
LUBLIN
RUDZKI Wojciech
LUBLIN
RYBA Zbigniew
BIŁGORAJ
SAMBORSKI Grzegorz LUBLIN
STEC Wiesława
LUBLIN
SYMBOR Alicja
LUBLIN
SZCZYGIELSKI Stanisław KRAŚNIK
SZUMILAK Piotr
TOMASZÓW
ŚLIWA Piotr
PUŁAWY
TALAREK Romuald
LUBLIN
WALEWANDER Marek ZAMOŚĆ
WĄSIK Kamil
LUBLIN
WĄTORSKI Marek
LUBLIN
ZEPCHŁA Marian
LUBLIN
ZIELIŃSKI Krzysztof
KRAŚNIK

Zakład
Szpital Neuropsychiatryczny
PZZ LUBELLA SA
LW BOGDANKA
LW BOGDANKA
ZR O/LUBARTÓW
OŚWIATA MOZ
COZL
ZUS
UMCS
AZOTY PUŁAWY
PZL ŚWIDNIK
OSIR
PKP LHS
PZL ŚWIDNIK
Sekcja Emerytów
KUL
FŁT
PKP CARGO
PKS RADZYŃ
MPWiK Wodociągi Puławskie
ARiMR
MPWiK
DAEWOO
SM "Łada"
ORANGE POLSKA SA
OŚWIATA ŁĘCZNA
ALDIK
TN POLSKA SP Z O.O.
MOZ OŚWIATA
AZOTY PUŁAWY
POCZTA POLSKA POL RD
PKS ZAMOŚĆ
POCZTA POLSKA
ZR
WOJ. POGOTOWIE RATUNKOWE
FŁT

REGIONALNA KOMISJA REWIZYJNA
REGIONU ŚRODKOWO-WSCHODNIEGO NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" - KADENCJA 2018-20
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwisko i imię

DOŁOMISIEWICZ Andrzej
GRZEGORCZYK Wiesław
KAWALEC Ludwik
KOZŁOWSKA-CHOMIK Iwonna
RYBICKI Marcin
SADOWSKA-KOSIACKA Renata
WYCZÓŁKOWSKI Andrzej
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Oddział

Firma

BIŁGORAJ
LUBLIN
LUBLIN
LUBLIN
LUBLIN
LUBLIN
LUBLIN

Starostwo Powiatowe
UMCS
PZL ŚWIDNIK
SPSK 1 Lublin
LUW Lublin
ORANGE POLSKA SA
Pogotowie Opiekuńcze
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Kartka
z kalendarza

25 maja 1948 r. rotmistrz Witold Pilecki został
skazany i zamordowany
przez władze komunistyczne
Polski
Ludowej.
W 1990 r. Sąd Najwyższy
zrehabilitował go, a w 2006
r. prezydent Lech Kaczyński przyznał mu pośmiertnie „Order Orła Białego”.

Zadania
w nowej kadencji
Przewodniczący

Regionu

Środkowo-Wschodniego
NSZZ

Solidarność

Marian

Król, wystąpił w programie



TVP3: TO NAS DOTYCZY.
W programie przewodniczący

mówił

o

wyzwaniach

„Solidarności” w nowej kadencji 2018-2022.
Link do programu:
http://lublin.tvp.pl/37249175/17-maja-2018
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25 maja 1981 r., w 14 ośrodkach akademickich odbyły się, zorganizowane przez
Niezależne
Zrzeszenie
Studentów
i Solidarność, marsze w obronie więźniów
politycznych – członków KPN oraz Jerzego
i Ryszarda Kowalczyków. Brało w nich
udział ponad 100 tys. osób.
27 maja 1981 r., Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował NSZZ „Solidarność
Chłopską”.
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Niedziela dla rodziny
20 maja br. odbył się 8. Rodzinny Rajd Rowerowy. W samo
południe, przy pięknej i słonecznej pogodzie, licznie zgromadzeni rowerzyści wyruszyli z ul. Królewskiej i dojechali na Ośrodek
MOSIR „Słoneczny Wrotków”.
Uczestnicy mieli do wyboru jedną
z trzech tras, długości: 9,19 i 29
km. Dla uczestników rajdu przygotowany był festyn rodzinny.
Wśród wielu atrakcji były koncerty, konkursy, niespodzianki dla
dzieci i dużo dobrej zabawy.
Na stoiskach można było zobaczyć prezentacje Lasów Państwowych i Poleskiego Parku Narodowego.
Celem rajdu była integracja
wszystkich pokoleń, promocja
rodziny, relaks oraz zdrowy styl
życia. „Solidarność” od ośmiu lat,
w każdą trzecią niedzielę maja,
zachęca do wspólnego spędzania czasu w klimacie rodzinnym.
Wprowadzenie ograniczenia handlu w niedziele sprzyja budowaniu więzi rodzinnych i umożliwia
odpoczynek w dogodnej formie.
Głos związkowca 21/2018

Termin rajdu związany jest z bliską datą urodzin św. Jana Pawła
II, który szczególnie podkreślał

wartość tej najmniejszej i najważniejszej komórki społecznej.
- Rodzina jest najważniejsza,
a jej aktywność bardzo cieszy, to
pokazuje, że jest zdrowy duch
w narodzie. Tegoroczna edycja
przebiega pod hasłem Rowerem
w Niepodległość, chcemy w ten
sposób podkreślić, jako rodziny
lubelskie 100-lecie odzyskania
Niepodległości – powiedział Marek Wątorski prezes Fundacji
„Ruchu Solidarności Rodzin”.
Relację można zobaczyć również w TVP3 Lublin: https://
lublin.tvp.pl/37285387/20-maja2018-g-183.
Organizatorami 8. Rodzinnego Rajdu Rowerowego są: Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”, NSZZ „Solidarność” Regionu
Środkowo-Wschodniego,
Klub Rowerowy „Maksimum”
oraz MOSiR.
Tomasz Kupczyk

DYLEMATY JĘZYKOWE

ul. 3 Maja czy ul. 3-go Maja?
Nie dodaje się końcowej części wyrazu
do liczebnika pisanego cyfrą. Formy typu
3-go są niepoprawne i określa się je jako cyfrowo-literowe hybrydy. Zgodnie z zasadą,
że w nazwach ulic piszemy wielką literą
wszystkie wchodzące w ich skład wyrazy samodzielne (z wyjątkiem
samego wyrazu ulica), poprawny zapis podanych nazw ulic jest
następujący: ulica 3 Maja (lub w skrócie ul. 3 Maja).
str. 5
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Pożegnaliśmy śp. Jana Bartczaka
15 maja br. zmarł w Kilonii
w Niemczech, Jan Bartczak,
przewodniczący ZR ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność,
w latach 1980-1981.
Pogrzeb odbył się w Kilonii 23
maja br. W Lublinie, w dniu pogrzebu,
odprawiona
została
msza święta w intencji zmarłego.
W kaplicy księży Marianów na
Bazylianówce zgromadziła się
grupa przyjaciół Jana i przedstawiciele ZR ze związkowym sztandarem. Obecny był też sztandar
KZ „S” lubelskiego MPK, w którym Jan rozpoczął działalność,
jako związkowiec. Mszę św. celebrował przyjaciel Jana ks. prof.
Andrzej Szostek, były rektor KUL.

W homilii celebrans podkreślił
życzliwość i dobrać dla ludzi,
jaka cechowała Jana oraz zawsze wielkie zaangażowanie i poświęcenie dla dzieł, które w życiu podejmował. Podobnie, pod
koniec mszy świętej, wspominali
zmarłego przyjaciele. W imieniu
ZR wystąpił Krzysztof Choina
odczytując list-przesłanie przewodniczącego Mariana Króla.
List ten został skierowany do
uczestników pogrzebu w Kilonii
i odczytany tam przez jednego
z członków czteroosobowej delegacji Związku, która uczestniczyła w pogrzebie.
Sławomir Janicki

Sprostowanie
W numerze 20 Głosu Związkowca, z 18 maja br., na stronie 4, w informacji o śp. Janie
Bartczaku, błędnie jest napisane, że zmarły był pierwszym
przewodniczącym
Regionu
Środkowo-Wschodniego.
Pierwszym przewodniczącym
MKZ Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność był Czesław Niezgoda.
Za pomyłkę redakcja przeprasza.
Głos związkowca 21/2018
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Bł. ks. Jerzy
Popiełuszko jednoczy

19 maja w parafii pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie sprawowana była Msza św. za Ojczyznę. Uczestniczył w niej zastępca przewodniczącego Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność” Marek Wątorski
wraz z pocztem sztandarowym.
Lubelski Ratusz reprezentował
Zdzisław Niedbała. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił
o. Marian Masłowski. Wierni modlili się za Polskę oraz kanonizację Sługi Bożego ks. Jerzego
Popiełuszki.
Kapelan Solidarności został
brutalnie zamordowany, przez
funkcjonariuszy komunistycznej
Służby Bezpieczeństwa, 19 października 1984 roku we Włocławku.
W 2010 roku ks. Jerzy był
beatyfikowany, a w 2014 ogłoszony patronem NSZZ Solidarność.
Zapraszamy na kolejną Mszę
za Ojczyznę 19 czerwca.
Tomasz Kupczyk
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Z życia Komisji Krajowej

Trybunał Konstytucyjny
po stronie Społecznych Inspektorów Pracy
Działalność społecznych inspektorów pracy jest zgodna
z konstytucją – orzekł pod koniec kwietnia Trybunał Konstytucyj-

ny. Nie podzielił więc wątpliwości Konfederacji Pracodawców
Lewiatan, która pod koniec 2014 roku zaskarżyła do Trybunału
niektóre punkty ustawy o społecznej inspekcji pracy.

Konfederacja Lewiatan zaskarżyła pięć punktów ustawy.
„Społeczni inspektorzy pracy mają wiele przywilejów, a w zamian
niewiele się od nich wymaga” –
pisali wówczas członkowie Lewiatana.
Zbyt wielu SIP-owców?
Wnioskując o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją, działacze Lewiatana stwierdzili, że
uprawnienia społecznych inspektorów pracy są zbyt szerokie,
a zasady tworzenia struktury społecznej
inspekcji
pracy
Głos związkowca 21/2018

w przedsiębiorstwach należałoby doprecyzować. Pracodawcy
twierdzili też, że SIP-owcy są
zbyt mocno chronieni przed
zwolnieniem. Nie podoba im się
także obciążanie pracodawców
kosztami ich funkcjonowania.
Twierdzili też, że uprawnienia
inspektorów pokrywają się np.
z uprawnieniami PIP-u i wobec
tego jest to nadmierne ograniczenie swobody działalności gospodarczej.
Konfederacja Lewiatan twierdziła, że ponieważ związki zawodowe działające w firmie mają
prawo powołać społecznego in-

spektora pracy na szczeblu zakładu pracy, ale także wydziału
czy innych komórek organizacyjnych, a brakuje ustawowej definicji tych pojęć, związki zawodowe powołują czasem zbyt dużą
liczbę inspektorów. Jak mówił
Bartłomiej Raczkowski, partner
w kancelarii Raczkowski Paruch,
która reprezentowała Konfederację Lewiatan przed Trybunałem,
zdarza się, że w firmach jest kilkuset czy nawet tysiąc SIP-ów
i oni wszyscy są chronieni przed
zwolnieniem. Ponadto mają dostęp do wszystkich pomieszczeń
firmy i prawo wydawania wiążących dla pracodawcy poleceń,
np. zamknięcia linii produkcyjnej.
Zdaniem Raczkowskiego inspektorzy nie mają odpowiednich
kwalifikacji do pełnienia funkcji,
a powołuje się czasem osoby na
to stanowisko tylko dlatego, że
jest ona zagrożona zwolnieniem.
Działalność społecznych inspektorów pracy reguluje ustawa
z 1983 roku.
Inspektorzy zostają
Trybunał Konstytucyjny nie
przychylił się jednak do wniosku
Lewiatana. 26 kwietnia 2018 roku Trybunał uznał prawie
wszystkie zarzuty przedsiębiorców za bezpodstawne. – Nie jest
prawdą, że każdy społeczny inspektor może wydawać wiążące
dla pracodawcy polecenia – mówił w uzasadnieniu do wyroku
str. 9

Piotr Pszczółkowski, sędzia TK. –
Może to robić jeden zakładowy
społeczny inspektor pracy. A pracodawca może wnieść sprzeciw
od takiego zalecenia do Państwowej Inspekcji Pracy, co zdaniem
TK wstrzymuje obowiązek wykonania takiego zalecenia społecznego inspektora przez pracodawcę.

Sędziowie TK uznali też, że
nie należy ograniczać uprawnień
SIP-ów. „Trybunał uznał (...), że
objęcie kontrolą realizowaną
przez inspektorów społecznej
inspekcji pracy także innych zagadnień prawa pracy niż te dotyczące bhp jest racjonalnym rozwiązaniem ustawowym z punktu
widzenia celów, dla których społeczna inspekcja pracy została
powołana. Ma ona bowiem służyć związkom zawodowym jako
narzędzie realizacji ich funkcji
ochrony uprawnień i interesów
pracowników w odniesieniu do
wszystkich przepisów i zasad
prawa pracy” – napisano w uzasadnieniu wyroku. Uznano też,
że nie jest sprzeczne z konstytucją obciążenie pracodawców
kosztami funkcjonowania tej służby. Trybunał orzekł, że nie ma
problemów z interpretowaniem
przepisów o społecznej inspekcji
pracy i zawartych w niej określeń
dotyczących zakładu pracy, wydziałów i komórek organizacyjnych jako trzech szczebli organizacji pracy, na których są powoływani inspektorzy.
Jedyne, do czego sędziowie
TK wygłosili zastrzeżenia, to zbyt
Głos związkowca 21/2018

szeroki ich zdaniem dostęp SIPów do chronionych danych osobowych pracowników.
„Rozpoznając wniosek Prezydenta Konfederacji Lewiatan,
Trybunał nie oceniał trafności
jego stanowiska o tym, że społeczna inspekcja pracy w praktyce działa nieefektywnie i nie realizuje zadań powierzonych im
przez ustawodawcę. Trybunał nie
jest bowiem sądem faktów, lecz
jest sądem prawa. Ocenił wyłącznie to, czy zakwestionowane
przepisy ustawy o SIP są po-

prawne z punktu widzenia zasad
prawidłowej legislacji oraz czy
nie prowadzą do nieproporcjonalnej ingerencji w wolność działalności gospodarczej pracodawców. Natomiast ocena tego, czy
w praktyce społeczna inspekcja
pracy zapewnia skuteczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, należy do ustawodawcy, który – jeśliby stanowisko wnioskodawcy podzielił – może podjąć
stosowną interwencję legislacyjną” – napisano w uzasadnieniu
wyroku.
Źródło: www.tysol.pl

Bukiet najserdeczniejszych życzeń,
miłości, i radości, uśmiechu i zdrowia,
dla wszystkich Mam,
składa redakcja
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
str. 10

45 lat kapłaństwa abp. Marka Jędraszewskiego
- Wybrałem seminarium duchowne i przyznam, że nigdy tego
nie żałowałem, ani nie żałuję - mówi o swoim powołaniu metropolita krakowski. Dziś przypada 45. rocznica święceń kapłańskich
abpa Marka Jędraszewskiego. 4 maja 1973 roku, dokładnie 45 lat
temu diakon Marek Jędraszewski otrzymał święcenia kapłańskie
z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Jego kapłańska droga
rozpoczęła się posługą wikariusza w parafii św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wielkopolskiego i po ponad 40 latach doprowadziła Go na Franciszkańską 3, na łono krakowskiego Kościoła,
któremu pasterzuje od przeszło roku. W 2012 roku natomiast papież Benedykt XVI mianował bpa Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim, a 8 grudnia 2016 roku na mocy decyzji Ojca św. Franciszka objął On posługę pasterza kościoła Krakowskiego.
Arcybiskup w swym nauczaniu niezwykle często odwołuje się
do osoby i myśli Jana Pawła II, z którym jest szczególnie związany. Znany jest z tego, że nie boi się zła nazywać złem,
a grzechu grzechem, nawet jeśli niektórym bardzo się to nie podoba. Podkreśla, że Kościół musi głosić Chrystusa i Jego Ewangelię bez względu na to, co sądzi o tym świat, „w porę
i nie w porę".
Źródło: tysol.pl
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Pranie pieniędzy na ponad
8 milionów złotych, fikcyjny obrót
towarami i powiązania ze zorganizowaną grupą przestępczą.
Tego wszystkiego dopuściły
się 2 osoby zatrzymane 24 maja
przez CBA. Do zatrzymań doszło
w Łodzi. Agenci CBA podczas
prowadzenia śledztwa ustalili, że
jeden z zatrzymanych to członek
zarządu spółek - słupów. Miał za
zadanie wypłacanie pieniędzy
z bankomatów, które wcześniej
trafiały na konta tych spółek
w zamian za fikcyjny zakup tekstyliów.
Kolejna osoba szukała nabywców na faktury dokumentujące
ten fikcyjny obrót tekstyliami, brała również udział w przekazywaniu środków pieniężnych pomiędzy odbiorcą i wystawcą fikcyjnych faktur. Uczestniczyła także
w fikcyjnym obrocie odzieżą
z Ukrainy.
Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych
i zabezpieczyli dowody. Podejrzani
zostali
przewiezieni
do
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi, gdzie usłyszą zarzuty.
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