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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 16/2018  

    20.04.2018 

    "Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach,  

które są zdolne przemieniać świat".   

                      bł. ks. Jerzy Popiełuszko 

Ostatnie  

Posiedzenie  

Zarządu Regionu 

Środkowo-

Wschodniego 

 NSZZ 

„Solidarność” 

18 kwietnia br. w siedzibie 

lubelskiej Solidarności odbyło 

się ostatnie posiedzenie Zarzą-

du Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność 

w kończącej się kadencji.  

Oprócz standardowego po-

rządku obrad, odbyło się rów-

nież uroczyste podziękowanie 

działaczom związkowym, za za-

angażowanie i współpracę pod 

sztandarami Solidarności. 

Wśród wyróżnionych byli: Lu-

belski Kurator Oświaty, członko-

wie Zarządu Regionu i Regionalnej 

Komisji Rewizyjnej, przewodni-

czący organizacji związkowych, 

osoby służące w poczcie sztan-

darowym oraz publicyści Czasu 

Solidarności. 

W połowie maja odbędzie się 

dwudniowe Walne Zebranie De-

legatów, które wybierze nowe 

władze związkowe, w tym m.in. 

nowy Zarząd Regionu. 
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 Z pod czy spod?  

  
Etymologicznie poprawne jest z pod  

i taka pisownia obowiązywała do roku 

1936. Zgodnie z nowszą (choć, jak widać, nie tak znów bardzo no-

wą) ortografią piszemy spod - podobnie jak sprzed (dawniej  

z przed), spoza, sponad, spomiędzy. 

DYLEMATY 

  JĘZYKOWE 

Zjazd Młodych  

NSZZ „Solidarność” 

11 i 12 kwietnia br., w Cen-

trum Partnerstwa Społecznego 

„Dialog” w Warszawie odbyło się 

Forum Młodych NSZZ „Solidarność” 

pod hasłem „Młodzi w dialogu-dialog 

o Młodych”. 

Na ogólnopolskim spotkaniu, 

Region Środkowo-Wschodni re-

prezentowała młodzież z Lublina, 

Świdnika oraz LW „Bogdanka” 

S.A. 

Na dwudniowym zjeździe od-

było się kilka paneli dyskusyj-

nych, w których udział wzięli 

m.in.: przewodniczący Komisji 

Krajowej Piotra Duda; zastępca 

przewodniczącego KK odpowie-

dzialny za struktury regionalne 

Tadeusz Majchrowicz; przewod-

niczący Krajowej Sekcji Młodych 

NSZZ „Solidarność” Marcin Gal-

lo; wiceminister rodziny, pracy 

i polityki społecznej Stanisław 

Szwed; doradca społeczny Pre-

zydenta RP Agnieszka Lenarto-

wicz-Łysik,  

a także wykładowcy akademiccy, 

eksperci, redakcje tygodników  

i dzienników, przedstawicie orga-

nizacji studenckich i pracodaw-

ców.  

W dyskusji poruszano istotę 

związków zawodowych we 

współczesnej gospodarce i roz-

mawiano na temat koniecznych 

zmian w funkcjonowaniu związku 

i jego wizerunku. Ciekawą czę-

ścią panelu była kwestia współ-

pracy „Solidarności” z organiza-

cjami studenckimi. Wreszcie de-

batowano na temat dialogu spo-

łecznego, wobec młodych oraz 

postulatów młodzieży na rynku 

pracy.  

Uczestnicy zjazdu zwrócili 

uwagę na potrzebę otworzenia 

się „Solidarności” na ludzi mło-

dych oraz niwelowanie barier 

prawnych i mentalnych utrudnia-

jących zaangażowanie się mło-

dzieży w struktury organizacji. 

Działacze związku zawodowego 

starzeją się, dlatego należy przy-

gotować przestrzeń dla kadr  

z nową energią oraz atrakcyjny-

mi pomysłami. Jak pokazały pa-

nele dyskusyjne, młodzi chcą 

działać i mają wiele pomysłów 

na funkcjonowanie związku, ale 

muszą spotkać się  z otwarto-

ścią, aby byli też dostrzegani.  

Wykorzystywanie najnowo-

cześniejszych środków komuni-

kacji jest doskonałą formą na-

wiązywania kontaktu z młodym 

pokoleniem, ponadto dużym uła-

twieniem dla związkowców było-
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Serdeczne wyrazy  

współczucia i głębokiego żalu 

rodzinie i przyjaciołom 

Barbary Grzeszczak 

składają 

koleżanki i koledzy  

z Oddziału NSZZ „Solidarność” 

w Lubartowie 

 

by posiadanie elektronicznej legi-

tymacji. 

Związek może zaoferować 

młodzieży humanizację ekonomii 

w ramach dialogu i współpracy. 

Nie mniejsze znaczenie ma za-

chęcanie do kształcenia usta-

wicznego i zapoznawanie się  

z prawem pracy, jeszcze przed 

podjęciem aktywności zawodo-

wej. Z dyskusji wynikało, że 

„Solidarność” powinna wyróżniać 

się profesjonalizmem w przepro-

wadzaniu szkoleń. Według ba-

dań 40% młodych pozytywnie 

ocenia związki zawodowe, ale 

powstają one tylko  w 1/3 zakła-

dach.  

To, jaki kształt będzie miała 

„Solidarność” za 10 lat zależy od 

kierunku jaki przyjmie dziś, dlate-

go ważne jest, aby przyjąć odpo-

wiednią, dalekosiężną, strategię 

działania. W związku ze strukturą 

gospodarki, trzeba kierować ofer-

tę do pracowników w branży 

usługowej i handlowej. Należy 

prowadzić również aktywną kam-

panię informacyjną, a przede 

wszystkim pokazywać sukcesy. 

Fenomen „Solidarności” polega 

na tym, że siła jedności powsta-

ła oddolnie, z inicjatywy sa-

mych pracowników, ponieważ 

warto się organizować, aby 

osiągnąć wspólny cel. 

 

Tomasz Kupczyk 
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Podwyżka emerytur   

w 2019 roku? 
 

2019 to będzie ten rok, kiedy będzie-

my mogli przedstawić i zaproponować 

konkretne rozwiązania dotyczące pod-

wyżki emerytur - powiedziała w ponie-

działek wieczorem w TV Trwam wice-

premier Beata Szydło. 

 

Beata Szydło zapytana w "Polskim 

punkcie widzenia" o to, kiedy rząd 

PiS wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom se-

niorów odnośnie podniesienia emerytur, 

odpowiedziała, że prace dotyczące pod-

wyżki emerytur trwają oraz że ich wyso-

kość to "najpoważniejsze i największe wy-

zwanie", jeśli chodzi o politykę senioralną. 

"To wymaga oczywiście czasu, to wy-

maga też zastanowienia. I zdajemy sobie 

również sprawę, że to przede wszystkim 

będzie uzależnione też od wzrostu gospo-

darczego, od sytuacji finansów, która jest 

dobra, ale potrzebujemy takiej pełnej sta-

bilizacji, przeświadczenia, że system który 

będzie wprowadzony będzie systemem 

dobrym. Myślę, że 2019 rok to jest ten rok, 

kiedy będziemy mogli już przedstawić  

i zaproponować jakieś konkretne rozwią-

zania (…) - zaznaczyła wicepremier. 

"W tej chwili pracujemy nad przygoto-

waniem projektu ustawy, wszystko będzie 

zależało jeszcze od procesu legislacyjne-

go" - powiedziała Beata Szydło, odnosząc 

się do kwestii minimalnej emerytury dla 

kobiet, które urodziły co najmniej czwórkę 

dzieci, osiągnęły wiek emerytalny, ale nie 

mają nawet minimalnego świadczenia. 

Wicepremier zapowiedziała, że zamia-

rem rządu jest to, "żeby ten projekt ustawy 

(...) wszedł jeszcze w tym roku w życie". 

W sobotę w Warszawie odbyła się kon-

wencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjed-

noczonej Prawicy pod hasłem "Polska jest 

jedna". Premier Mateusz Morawiecki  

w swoim wystąpieniu zapowiedział kilka 

nowych projektów, w tym mniejszy ZUS 

dla małych firm oraz obniżenie CIT dla 

małych i średnich firm do 9 proc. 

Źródło: GAZETA PRAWNA.pl  

Kartka  

z kalendarza 

 

 W dniach 20-25 kwietnia 1990 r. w gdańskiej hali 

Olivia odbył się II Krajowy Zjazd Delegatów 

„Solidarności”. Na przewodniczącego ponownie 

wybrano Lecha Wałęsę. 

 

 17 kwietnia skończył się trwający od miesiąca 

strajk rolników w budynku Zjednoczonego Stronnic-

twa Ludowego w Bydgoszczy. W porozumieniu 

podpisanym pomiędzy strajkującymi (m.in. Jan Ru-

lewski, Mariusz Łabentowicz i Michał Bartoszcze, 

brutalnie pobici 19 marca) a Komisją Rządową, 

[…] rząd przyrzekł rejestrację NSZZ RI 

„Solidarność” do 10 maja – na takich samych wa-

runkach jak pracownicze związki zawodowe.  

[…] Do czasu rejestracji Związek może bez prze-

szkód rozwijać działalność. 

                                                                                                                                                                                                        

 

 ZAPISZ SIĘ NA 

BIEG  

BIZNESU! 

W związku z tym, iż bieganie jest dla każdego, zachę-

camy do udziału w Biegu Biznesu. Do pokonania będzie 

dystans 3000 m ulicami Lublina. Może w nim wziąć 

udział każdy, kto dokona opłaty startowej w wysokości 

50 zł. Całkowity dochód przeznaczony zostanie na sty-

pendia dla zdolnych dzieci z rodzin wielodzietnych.  

Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił  

i przekonać się, że bieganie to faktycznie sport dla każ-

dego, zapraszamy co środę o godz. 19:00 na stadion 

lekkoatletyczny w Lublinie, przy ul. Piłsudskiego 22.  

Po ukończeniu biegu, zawodnik otrzyma pamiątkowy 

medal, jako nagrodę za trud włożony w treningi. Trenuj 

razem z nami i osiągaj sukcesy!  

Jak mawiał legendarny czeski biegacz długodystan-

sowy, Emil Zatopek: „Jeśli chcesz biegać – przebiegnij 

kilometr. Jeśli chcesz zmienić swoje życie – przebiegnij 

maraton”. Pierwsza okazja do zmiany już w najbliższą 

środę. 

 

 Do zobaczenia! 
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Z życia Komisji Krajowej 

Minister Szwed, gość pierw-

szego dnia obrad 17 kwietnia, 

które odbyły się w Kopalni GUI-

DO w Zabrzu, potwierdził, że pro-

jekt komisji kodyfikacyjnej, jako 

całość, nie nadaje się do dalsze-

go procedowania. Nie oznacza to 

jednak, że wiele zawartych tam 

rozwiązań nie zasługuje na uwa-

gę i dyskusję. Jako przykład po-

dał przepisy dot. czasu pracy. Po 

jego wystąpieniu odbyła się długa 

dyskusja. Zarówno członkowie 

Komisji Krajowej, jak i przedsta-

wiciel rządu zadeklarowali otwar-

tość dla takiej dyskusji. 

 Ale to nie jedyny temat spotka-

nia z ministrem Szwedem. Roz-

mawiano również o ograniczeniu 

handlu w niedzielę oraz procedo-

wanej obecnie nowelizacji usta-

wy o związkach zawodowych. 

 Członkowie Komisji Krajowej 

odnieśli się również do sytuacji  

w szpitalach zarządzanych przez 

spółki Centrum Dializa i AMG 

Centrum Medyczne, gdzie do-

szło do serii zwolnień liderów 

Solidarności. 

- Zwolnienie 

przewodniczącej 

Organizacji Za-

kładowej NSZZ 

Solidarność  

w Szpitalu Po-

wiatowym w Zło-

toryi – Sławy 

Kolano, będącej 

pod szczególną 

ochroną – stano-

wi kolejne pogwałcenie elemen-

tarnych praw pracowniczych i 

związkowych w placówkach me-

dycznych zarządzanych przez 

spółki Centrum Dializa  

i AMG Centrum Medyczne  

w Sosnowcu. Spółki te, oprócz 

licznych placówek medycznych, 

zarządzają m.in. szpitalami po-

wiatowymi w Białogardzie, 

Pszczynie, Łasku, Opatowie, 

Rawie Mazowieckiej, Złotoryi  

i Rykach – czytamy w stanowi-

sku. 

 W dalszej części Komisja 

Krajowa zobowiązała Prezydium 

do podjęcia wszelkich możliwych 

działań dla ochrony praw związ-

kowych i pracowniczych w tych 

placówkach. 

 W tej sprawie przed siedzibą 

spółek Centrum Dializa i AMG  

w Sosnowcu przewodniczący 

Piotr Duda wraz z szefem Regio-

nu Zagłębie Miedziowe Bogda-

nem Orłowskim zorganizowali 

specjalny briefing prasowy. 

 Wieczorem, w Teatrze No-

wym w Zabrzu, odbył się  

z udziałem wicepremier Beaty 

Szydło, spektakl „Popiełuszko”, 

wystawiony przez aktorów Teatru 

Dramatycznego w Białymstoku. 

Mecenasem wydarzenia była 

Katowicka Specjalna Strefa  

Ekonomiczna. 

Resort pracy przeanalizuje wyniki prac komisji kodyfikacyjnej  

i zaproponuje dalsze kroki nad zmianami w Kodeksie Pracy, po-

twierdził Stanisław Szwed, wiceminister pracy, rodziny i polityki 

społecznej, podczas posiedzenia Komisji Krajowej w Zabrzu. Je-

go zdaniem prace będą etapowe. Pierwsze mogą dot. rozdziału  

o czasie pracy. 
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220 tys. rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi pobiera 

świadczenie „500 Plus”.  

129,8 tys. rodzin pobiera 

świadczenie na pierwsze 

dziecko. 

3,7% 

Tyle wyniósł wzrost przecięt-

nego zatrudnienia w marcu r/r. 

  

Agenci CBA z Katowic zatrzy-

mali byłego Komendanta Miej-

skiego Państwowej Straży Po-

żarnej w Mysłowicach oraz 

członka komisji przetargowej - 

eksperta spoza tej służby.  Męż-

czyźni byli odpowiedzialni za 

przygotowanie i realizację prze-

targów na budowę nowej siedzi-

by straży. 

Zatrzymani przez CBA zostali 

doprowadzeni do siedziby ślą-

skiej Prokuratury Krajowej, gdzie 

usłyszeli zarzuty dotyczące tzw. 

zakłócania przetargu publiczne-

go oraz składania fałszywych 

oświadczeń w toku procedury 

przetargowej. 

Prezydent Andrzej Duda, na wniosek premiera Mateusza Mora-

wieckiego, mianował nowego ministra cyfryzacji. Został nim były  

sekretarz stanu Marek Zagórski. 

 

 

Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy prognozuje, że 

wzrost PKB Polski w 2018 r. 

wyniesie 4,1 proc., a w 2019 r. 

3,5 proc. - wynika z kwietniowej 

edycji World Economic Outlook. 

W październiku 2017 r. ekono-

miści funduszu oczekiwali, że 

dynamika PKB w 2018 r. wynie-

sie 3,3 proc., a w 2019 r. będzie 

na poziomie 3 proc. 

"Spodziewamy się, że w Pol-

sce mocna konsumpcja krajo-

wa, szybsza absorpcja środków 

unijnych i wspierające polityki 

makroekonomiczne wzniosą 

tegoroczny wzrost powyżej po-

tencjału" - napisano w raporcie. 

"Prognozujemy, że w 2018 r. 

PKB Polski wzrośnie o 4,1 

proc., a w 2019 r. spowolni do 

3,5 proc. - jest to odpowiednio 

0,8 pkt. proc. i 0,5 pkt. proc. 

więcej niż  

w październikowym WEO" - do-

dano. 

Źródło: PAP 

Wzrośnie PKB 

Aż 67 mln zł na wyprawki 

szkolne dla wszystkich 

uczniów do 18. roku życia, 180 

mln zł dla seniorów, a do tego 

438 mln zł na modernizację 

dróg – to szacunkowe wylicze-

nia korzyści, jakie woj. lubel-

skie uzyska z nowego planu 

premiera Mateusza Morawiec-

kiego. 

Lubelszczyzna skorzysta 

August Emil Fieldorf „Nil” 

upamiętniony na monecie NBP 

4 959 144 mln zł wyniosły 

na koniec 2015 r. nabyte upraw-

nienia emerytalno-rentowe go-

spodarstw domowych w Polsce.  
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