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Poświęcenie sztandaru
6 kwietnia br. kościół pod
wezwaniem Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła w Świdniku był miejscem bardzo ważnego wydarzenia dla członków
i

sympatyków

gazowniczej

„Solidarności" w Lublinie. Było
to poświęcenie sztandaru Orga-

nizacji

Podzakładowej

NSZZ

„Solidarność" Zakładu Gazowniczego w Lublinie, będącego
Oddziałem Polskiej Spółki Gazownictwa
w Tarnowie.

Po jedenastu latach od zawiązania poświęcono sztandar jednej
z największych Organizacji Związkowych w Polskiej Spółce Gazownictwa i całej Grupie Kapitałowej
PGNiG.
Członkowie
gazowniczej
„Solidarności" w Lublinie podjęli
decyzję, że patronką ich sztandaru będzie Anna Walentynowicz,
wspaniała osoba, działaczka WolGłos związkowca 20/2019

nych Związków Zawodowych,
z
których
narodziła
się
„Solidarność" w sierpniu 1980
roku. Jak wszyscy pamiętamy to
właśnie zwolnienie z pracy Anny
Walentynowicz - za walkę o godność ludzi pracy - było bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia
strajku w Stoczni Gdańskiej, który rozlał się na setki zakładów
pracy w całym kraju. Historia życia i działalności tragicznie zmarłej w Katastrofie Smoleńskiej Anny Walentynowicz, jak to podkreślił w swoim wystąpieniu Przewodniczący Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność"
Tadeusz Mysłowski, będzie dro-

gowskazem dla członków tej ponad 200 osobowej organizacji
„Solidarności". W tym miejscu
należy zaznaczyć, iż jednym
z gości honorowych tej uroczystości był Piotr Walentynowicz wnuk patronki sztandaru.
Ponadto,
w
uroczystości
uczestniczyli wiceminister infrastruktury i budownictwa pan Artur Soboń, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta
Kruk i Gabriela Masłowska,
Krzysztof Głuchowski oraz Sławomir Zawiślak. Władze samorządowe reprezentowali pan Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiestr. 1

go oraz Burmistrz Ostrowa Lubelskiego pan Józef Gruszczyk. Zaproszenie na uroczystości przyjęli
również pan Dariusz Dumkiewicz,
Wiceprezes Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka", Dyrektor Polskiej
Grupy Energetycznej Oddział
w Zamościu, pan Andrzej Olborski; Dyrekcja Oddziału Zakład Gazowniczy w Lublinie: Jacek Janiszek, Paweł Kotyka i Michał Piotrowicz oraz Dyrektorzy Radosław Słoniewski i Tomasz Nowosielski z Zakładu Gazowniczego
w Kielcach.
Na zakończenie ceremonii poświęcenia sztandaru, którą przeprowadził ksiądz kanonik Andrzej
Krasowski, pani poseł Elżbieta
Kruk odczytała list skierowany do
zebranych przez Premiera Rządu
RP Mateusza Morawieckiego.
W
liście,
oprócz
gratulacji
i życzeń dalszych sukcesów, tak
w pracy zawodowej, jak i działalności związkowej, Prezes Rady
Ministrów przypomniał, że Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej, w uznaniu zasług Anny Walentynowicz
dla utworzenia wielkiego ruchu
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„Solidarności" i odzyskania przez
Polskę niepodległości, składając
hołd Jej niezłomnej postawie,
ustanowił rok 2019 Rokiem Anny
Walentynowicz. Przebieg uroczystości poświęcenia sztandaru
i treść listu Premiera Rządu RP
Pana Mateusza Morawieckiego
na długo zostaną w pamięci
wszystkich zebranych.
Po uroczystości w kościele
zaproszeni goście wzięli udział
w symbolicznym przybiciu gwoź-

dzi przez osoby, które przyczyniły się do ufundowania sztandaru. A byli to: Dyrektor Jacek Janiszek w imieniu własnym oraz
Prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa Mariana Żołyniaka, Bolesław Potyrała reprezentujący
Sekretariat Przemysłu Chemicznego oraz Sekcję Krajową GNiG
NSZZ „Solidarność", prezes LW
„Bogdanka” Dariusz Dumkiewicz, Przewodniczący Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność” Marian Król, Zdzisław Czarny właściciel Firmy
Zdzichtex, Zbigniew Marzec
współwłaściciel firmy Multi Instal
oraz Kolega Krzysztof Kudłacz w
imieniu
Komisji
Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Polskiej
Spółki Gazownictwa w Tarnowie.
Ostatnim akcentem uroczystości było przekazanie przez
przedstawicieli
„Solidarności"
z Białegostoku, Jarosławia, Jasła, Kielc, Kłodzka, Krakowa,
Łodzi, Radomia, Sandomierza,
Tarnowa oraz Zgorzelca pamiątkowej ikony przedstawiającej
patronkę gazowników Świętą
Barbarę.
Co warte podkreślenia, uroczystość ta była znakomitą promocją „Solidarności" gdyż spotkała się z dużym zainteresowa-

str. 2

niem mediów lokalnych,
np. TVP Oddział Lublin
przedstawiła w tym dniu
kilkukrotnie w serwisie informacyjnym parominutową
relację
filmową
z tego wydarzenia wraz
z wywiadami,
których
udzielili Piotr Walentynowicz oraz Przewodniczący
OP NSZZ „Solidarność"
w Lublinie Tadeusz Mysłowski.
Romuald Jewuła
Fot. Piotr Bryczek

Wypadek w pracy

Nie każde zdarzenie wypadkowe w środowisku pracy jest,
w rozumieniu obowiązujących
przepisów prawnych, wypadkiem
przy pracy. Definicję wypadku
przy pracy zawiera ustawa z dnia
30 października 2002 roku
o
ubezpieczeniu
społecznym
z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych. Wszystkie
przesłanki zawarte w definicji muszą być spełnione, aby zespół powypadkowy mógł stwierdzić wypadek przy pracy. Przesłankami tymi
są: nagłość zdarzenia, przyczyna
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zewnętrzna,
stwierdzenie urazu, śmierci
oraz
zdefiniowany
związek z pracą. Brak
co najmniej jednej
z wymienionych przesłanek wyklucza uznanie zdarzenia wypadkowego za wypadek
przy pracy.
Wedle
orzecznictwa
sądowego
nagłość
zdarzenia jest wtedy, kiedy trwa
nie dłużej niż czas jednej zmiany
roboczej. Może wystąpić sytuacja, gdzie samo zdarzenie, będące przyczyną wypadku przy pracy, trwa dłużej niż doba pracownicza. Uraz to kolejna przesłanka,
która
ma
miejsce
w badanym zdarzeniu wypadkowym. Brak urazu wyklucza uznanie danego zdarzenia za wypadek przy pracy. W sytuacjach
np.: urazów wewnętrznych, trudnych do zdefiniowania, niewidocznych, udarów itp., zespoły

powypadkowe opierają podejmowane ustalenia na podstawie dokumentacji lekarskiej.
Czynnik zewnętrzny badany
przez zespół powypadkowy bezwzględnie musi zostać stwierdzony, aby dane zdarzenie wypadkowe było zakwalifikowane,
jako wypadek przy pracy. Mogą
to być dla przykładu oparzenia,
odmrożenia, urazy spowodowane działaniem maszyn, narzędzi,
urządzeń, upadków z wysokości,
porażenia prądem elektrycznym.
Jedną z przyczyn zewnętrznych
mogą być skutki dźwigania ciężarów w miejscu pracy w zakresie przekraczającym dopuszczalne normy. Może się okazać, że
przyczyna zewnętrzna występuje
równolegle z danym schorzeniem pracownika mającym często cechy przewlekłości. W tego
rodzaju spornych przypadkach
do uznania danego zdarzenia za
wypadek przy pracy wystarczy
zaistnienie przyczyny zewnętrznej. Dodatkowo, w badaniu okoliczności i przyczyn danego zdarzenia wypadkowego, koniecznie
trzeba stwierdzić związek między
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przyczyną wypadku a pracą, który
ma miejsce wówczas, gdy zaistnieje w trakcie pełnienia przez
pracownika obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
Warto nadmienić, że w rozumieniu wspomnianej ustawy, zda-

rzenie wypadkowe, w którym
uczestniczy osoba niebędąca
pracownikiem, dla przykładu zatrudniona na podstawie umowy
zlecenia, nie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. W myśl cytowanej ustawy wy-

stępują również wypadki z udziałem pracowników traktowane na
równi z wypadkami przy pracy.
Kazimierz Pasternak

Dlaczego warto się
organizować?
- Prawa pracownicze są bardziej respektowane przez pracodawców dzięki stałej kontroli, a także obowiązkowi przekazywania do zaopiniowania przez związek większości decyzji podejmowanych przez pracodawcę
- Łatwiej jest wynegocjować podwyżkę wynagrodzeń
- Pracownicy mają realny wpływ na warunki pracy
- Możliwe jest wynegocjowanie układu zbiorowego pracy, który reguluje wszelkie stosunki pomiędzy
pracodawcą i pracownikami
- Pracownicy mają swoją reprezentację w strukturach zakładowych, np. w Funduszu Socjalnym
- Członkowie związku mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych i szkoleń związkowych,
m.in. z zakresu prawa pracy, negocjacji, itp.
- Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy - stoi za Tobą największy Związek Zawodowy w Polsce
- Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy.

Pamiętaj !!!
Pracodawca szybciej przychyli się do potrzeb pracowników, jeśli Ci będą zorganizowani
i będą mówić jednym, silnym głosem.
NSZZ „Solidarność" jest najlepszym głosem ludzi pracy, od Ciebie zależy czy ten głos
będzie silniejszy.
Razem Możemy Więcej!

DOŁĄCZ DO NAS!
Region Środkowo-Wschodni NSZZ
„Solidarność" ul. Królewska 3.
e-mail: sekretariat.lublin@solidarnosc.org.pl,
tel. 81 532-08-11
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Koleżanki i Koledzy!
Oddajemy w wasze kompetencje i indywidualną obsługę panel
statystyczny, rejestrowy i rozwoju związku. Panel jest instrumentem
prowadzenia rejestru organizacji związkowych Regionu. Jest on
kompleksowo zintegrowany z centralną ogólnopolską bazą GUS.

Zwracamy się aby do 10 dnia, każdego miesiąca, wykonać
krótką, nieskomplikowaną operację naniesienia danych dotyczących liczby pozyskanych lub utraconych członków związku.
W przypadku zmiany danych organizacji lub pracodawcy, wyświetlonych na panelu,
niezgodnych ze stanem faktycznym poinformuj administratora. Adres do panelu:
www.lubelskasolidarnosc.pl
Obecnie przewodniczący organizacji mają dostęp do aktualizacji i wypełniania 4 an-

kiet za styczeń, luty, marzec i kwiecień. Bardzo prosimy o niezwłoczne załatwienie
tych spraw.
W przypadku jakichkolwiek komplikacji z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z
administratorem: e-mail: czas.lublin@solidarnosc.org.pl lub tel. 81 532 08 11.
Ze względów bezpieczeństwa w sieci prosimy nie ujawniać osobom trzecim kodów
dostępu do ANKIETY.

UWAGA !!!
W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników,
stowarzyszenia, inne organizacje
społeczne i zawodowe mogą zgłaszać swoich kandydatów na ławników.
Kandydatów należy zgłaszać w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r.

bezpośrednio radom gmin,
które następnie dokonują wyborów.
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Lublin uczcił pamięć
rotmistrza Witolda Pileckiego
Kilkaset osób uczestniczyło
12 maja br. w marszu pamięci
rotmistrza Witolda Pileckiego.
Marsz
poprzedziła
uroczysta
Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie. W Eucharystii udział wzięli
m.in. przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, a także poczty sztandarowe.
W homilii ksiądz Marcin Zieliński powiedział: Rotmistrz zginął
dlatego, że ponad życie stawiał
sobie dobro Ojczyzny. Kończąc
swoje kazanie spytał czy ktoś
z nas, w tym momencie, byłby
w stanie, tak jak Witold Pilecki,
oddać życie za Ojczyznę zostawiając wszystko to, co posiadamy.
Po Mszy św. zebrani udali się
na Zamek Lubelski. W trakcie
marszu odczytywany był życiorys
rotmistrza oraz skandowano hasła
„Cześć i chwała Rotmistrzowi”,
a
także
„Marsz
pamięci
Pileckiego”.
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Na placu Zamkowym, w imieniu wojewody lubelskiego, głos
zabrał Tomasz Pitucha, który na
wstępie zacytował słowa przysięgi żołnierzy AK. Wspomniał, że
dla rotmistrza najważniejsze były
ideały: „Wiara, Honor i Ojczyzna”.
To zakończyło się dla niego
okrutną śmiercią. Do zebranych
Tomasz Pitucha apelował:

- W miarę możliwości trzeba
zostać wiernym ideałom, jakim
do końca życia wierny pozostał
rotmistrz.
Zdzisław Niedbała, przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin,
mówiąc o Witoldzie Pileckim
wskazał, że był on jednym z najwybitniejszych synów naszej Ojczyzny. Stwierdził, że to dzięki
jego zasługom możemy żyć
w wolnej i niepodległej Polsce.
Podkreślił również, że naszym
obowiązkiem jest pamięć o osobie Pileckiego, który swoje życie
oddał, aby Polska była wolna.
Paweł Skrok, przedstawiciel
Prezesa IPN Oddział Lublin,
zwrócił się do zebranych apelując, aby każdy z obecnych przyjął wartości, którym do końca
wierny był rotmistrz Witold
Pilecki.
Bartosz Czajka z organizacji
Astrea Lubliniensis przytoczył
życiorys rotmistrza. Wyraził radość z obecności na marszu rostr. 7

dzin z dziećmi, dzięki czemu coraz młodsze pokolenie może poznawać tego bohatera. Złożył jednocześnie deklarację, że Astrea
Lubliniensis będzie w dalszym
ciągu organizować marsz.
Jako ostatni głos zabrał przewodniczący organizacji Koliber
Lublin, Bartosz Sieradzki. Nazwał
Pileckiego bohaterem narodowym, któremu przez całe życie
przyświecał jeden cel, którym była wolna Ojczyzna. Przytoczył
najważniejsze wydarzenia z życia
rotmistrza: udział w Wojnie Bol-

szewickiej, a także
zgłoszenie się na
ochotnika do KL Auschwitz-Birkenau.
Powiedział, że każdy
z nas powinien żyć
ideami, którymi żył
rotmistrz.
Na
zakończenie
wszyscy zebrani odśpiewali hymn RP.
Witold Pilecki, ur. 13
maja 1901 r. w Ołońcu, zm. 25
maja 1948 r. w Warszawie – rotmistrz kawalerii Wojska Polskie-

go, współzałożyciel Tajnej Armii
Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu
oporu w KL Auschwitz. Autor
raportów o Holocauście, tzw.
Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na
karę śmierci, stracony w 1948 r.
Unieważnienie wyroku nastąpiło
w 1990 r. Pośmiertnie, w 2006
r., otrzymał Order Orła Białego,
a w 2013 r. został awansowany
do stopnia pułkownika.
Dariusz Jóźwiak

Warta przy Patronie Solidarności
11 maja br. przedstawiciele puławskiej Soli-

darności

wzięli

udział

w czuwaniu przy grobie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przy parafii św. Stanisław Kostki w Warszawie.
Wśród uczestników był
przewodniczący

Komisji

Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” przy Zakładach Azotowych Puławy
Piotr Śliwa i zastępca Michał Świderski.
Głos związkowca 20/2019
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18 maja 2019 r. - 99 urodziny Karola Wojtyły

Pamiętajmy!
14 maja 1983 r. zmarł
w szpitalu 19-letni maturzysta
Grzegorz Przemyk, zatrzymany
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przez
funkcjonariuszy
MO,
a następnie brutalnie pobity
w komisariacie na warszawskim

Starym Mieście. Była to jedna
z najgłośniejszych zbrodni aparatu władzy PRL.
Grzegorz Przemyk jest pochowany na warszawskim Cmentarzu
Powązkowskim.
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Czy Stocznia Gdańska znajdzie
się na Liście UNESCO?

Fot. wikipedia

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że chce, aby
Stocznia Gdańska znalazła się na
liście światowego dziedzictwa
UNESCO. Stosowne dokumenty
zostały już doręczone do głównej
siedziby organizacji w Paryżu. Ma
to na celu wieczyste zachowanie
pamięci o ważnych wydarzeniach,
które miały
w stoczni, jak
i o „Solidarności”. Poinformowała
o tym, na antenie TVP info, Magdalena
Gawin
wiceminister
MKiDN i jednocześnie generalny
konserwator zabytków. Gawin
zaznaczyła, że to przedsięwzięcie
uchroni pamięć o „Solidarności”
od zapomnienia. Plany te są jednak nie po drodze deweloperom,
którzy chcieliby zabudować tereny
przy stoczni nowoczesnymi wieżowcami.
Jednakże czy Stocznia Gdańska na pewno zostanie wpisana
na listę? Ciężko powiedzieć, ponieważ już kilkukrotnie komisja
UNESCO wydała decyzję odmowną. Powód? Ponad połowa hal
stoczniowych została zburzona.
Żeby móc wpisać na listę dany
budynek lub kompleks budynków
muszą zostać spełnione 2 warunki a są to: zasada oryginalności
Głos związkowca 20/2019

obiektu i zasada
integralności. Dlatego Ministerstwo
kultury obawia się,
że
wyburzenie
większości budynków może po raz
kolejny spowodować, że zostanie
wydana
decyzja
odmowna. Mimo
wszystko minister
Gawin zapowiada, że dołoży
wszelkich starań, aby stocznia
znalazła się na liście UNESCO.
Co na to mieszkańcy Gdańska? Według serwisu onet.pl
93% mieszkańców miasta chce,
aby ożywić teren, który popada
w ruinę. Z sondażu wynika, że
Gdańszczanie chcieliby, aby
w kompleksie stoczniowym postawić budynki o przeznaczeniu
m.in. handlowym, kulturalnym
i usługowym, itp. Oczywiście przy
jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru miejsca.
W 2017 r. 40 hektarów terenów stoczniowych zostało wpisanych na listę konserwatora zabytków, co powoduje, że ewentualny
deweloper będzie musiał dostosować się do wymogów, konserwatora. Zgłosił się już inwestor
z Belgii, który chciałby, w porozumieniu z władzami miasta i konserwatorem zabytków, dać nowe
życie temu terenowi. W tej chwili
jego propozycja czeka na rozpatrzenie. Według portalu „dzieje.pl”
jeden z inwestorów, firma EUROSTEL, dostała zgodę, aby budować na terenach stoczniowych,
gdyż obniżył a wysokość budynku do maksymalnej wysokości 30
metrów, odsunęła również plano-

waną budowę od ECS i zaakceptowała warunki, jakie jej
przedstawiono. Reporter TVP
3 Gdańsk zapytał władze miasta,
co sądzą o wpisaniu Stoczni
Gdańskiej na listę UNESCO.
W odpowiedzi usłyszał, że ucierpi na tym zabudowa przyszłego
Młodego Miasta, gdyż będzie
podlegała ona ograniczeniom
np. co do wysokości budynków.
Jak możemy dostrzec, każda
ze stron ma swoje racje. Strona
rządowa chce, aby wprowadzić
stocznie na listę UNESCO, aby
zachować jej walor historyczny.
Zależy jej również na tym, aby
wartości,
jakie
głosiła
„Solidarność”, jak i to, co wydarzyło się w Stoczni Gdańskiej,
nigdy nie zostało zapomniane.
Natomiast władze lokalne mają po swojej stronie mieszkańców miasta, którzy chcą, aby
opustoszałe i niszczejące miejsca, znajdujące się na terenie
stoczni, zyskały nowe życie poprzez wybudowanie budynków
użyteczności
publicznej
itp.
Wszystko wskazuje, że obie
strony nie dojdą do porozumienia w tej sprawie, gdyż każda
z nich dysponuje licznymi argumentami. Pozostaje więc czekać
na decyzję UNESCO czy przychyli się do pisma rządu RP czy
nie. Dopiero ta decyzja powinna
zakończyć spór pomiędzy obiema stronami. Jednakże dopóki to
się nie wydarzy spór o teren
stoczni będzie toczony.
Dariusz Jóźwiak
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14 maja br. funkcjonariusze katowickiej
delegatury CBA zatrzymali w Bytomiu
i Warszawie pięć
osób, w tym byłego dyrektora katowickiego oddziału SK Banku
oraz czterech przedsiębiorców ze
Śląska. Zatrzymania mają związek ze śledztwem dotyczącym
działania na szkodę SK Banku
w Wołominie. Tym razem straty
banku szacowane są na ponad
186 mln zł. Śledztwo w tej sprawie zostało podjęte przez prokuraturę CBA w 2016 roku. Wszyscy zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej
w Warszawie, w celu przedstawienia zarzutów. Do tej pory
w sprawie zatrzymano 115 osób.
Straty banku oceniane są na ok
2.7 mld zł.

Prezydent RP będzie
w Białym Domu
16 maja 2019 r. podano informację, że biuro prasowe Białego
Domu potwierdziło termin spotkania prezydentów Andrzeja
Dudy i Donalda Trumpa. Spotkanie odbędzie się 12 czerwca
w Waszyngtonie. Dokładne tematy rozmów nie są jeszcze
znane. Kancelaria prezydenta
RP potwierdziła tylko, że Andrzej Duda zaprosi Donalda
Trumpa na obchody 80 rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
Będzie to druga wizyta prezydenta RP w Waszyngtonie. Poprzednia miała miejsce w ub.
roku.
DJ
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4,6 %

O tyle nastąpił wzrost PKB (r/r)
w I kwartale 2019 r. według szybkiego szacunku.

Polski ambasador zaatakowany
14 maja 2019 r. w Tel Awiwie doszło do ataku na polskiego ambasadora Marka Magierowskiego. Według informacji polskiego MSZ,
Magierowski został napadnięty przez Izraelczyka, gdy wychodził
z ambasady. Mężczyzna został aresztowany przez tamtejszą policję.
Polski MSZ wezwał do siebie Annę Azari, ambasador Izraela w Polsce. Na spotkaniu usłyszała, że polska strona jest oburzona tym, co
się wydarzyło i liczy, że tego typu zajść już nie będzie. Swoje zaniepokojenie wtorkowym incydentem wyraził także premier Mateusz
Morawiecki.
MSZ Izraela również wyraziło swoje oburzenie atakiem i poinformowało, że będą bacznie obserwować dochodzenie. Międzynarodowy kongres żydów złożył wyrazy ubolewania, podkreślając jednocześnie zasługi Magierowskiego na rzecz poprawy stosunków PolskoIzraelskich.
DJ
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