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9 listopada br. dwie największe
organizacje
związkowe
w Grupie Azoty Zakłady Azotowe
Puławy S.A., tj. NSZZ Solidarność i Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego, podjęły uchwały o powołaniu Komitetu Strajkowego.
Z kolei 13 listopada odbyła się
konferencja prasowa, na której
Komitet Strajkowy w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.,
przedstawił swoje postulaty.
Związkowcy żądają zaniechania wszelkich działań zmierzających do wydzielenia jakichkolwiek obszarów ze struktury firmy.
Domagają się zaprzestania łamania umów wzajemnych tj. Umowy
Konsolidacyjnej oraz Umowy
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Społecznej. Ponadto postuluje
się odwołanie z zarządu Zakładów Azotowych Puławy, wiceprezesa Krzysztofa Homendy z powodu utraty wiarygodności i zaufania społecznego.
Podczas konferencji prasowej
członkowie Komitetu Strajkowego
zwrócili uwagę na fakt złamania
przepisów umowy zawartej między Grupą Azoty S.A. a organizacjami związkowymi, które brzmią:
1. Grupa Azoty gwarantuje, że
Spółka Grupa Azoty Puławy zachowa
odrębność
prawną
w ramach grupy kapitałowej Grupy Azoty.
2. Zarząd Grupa Azoty gwarantuje przekazywanie partnerom
społecznym każdej Spółki wszel-

kich informacji dotyczących konsolidacji i restrukturyzacji związanych z warunkami pracy i płacy
pracowników Spółki.
Ponadto naruszona została
umowa konsolidacyjna między
Zarządami Grupa Azoty S.A.
i Spółki Grupa Azoty Puławy
S.A., która stanowi, że konsolidacja
odbywać
się
będzie
w poszanowaniu zasad i obowiązków określonych w umowach społecznych oraz zakładowych układach zbiorowych pracy. Zamierzenia i plany związane
z konsolidacją będą przeprowadzane z zachowaniem procedur
określonych w takich umowach.
Wobec zaistniałej sytuacji,
jeśli postulaty będą bagatelizowane, w najbliższym czasie może być przeprowadzone referendum strajkowe.
Region Środkowo-Wschodni
NSZZ Solidarność, twardo stoi
za związkowcami i broni żywotnego interesu Spółki Grupy Azoty Puławy. Obecny na konferencji
prasowej przewodniczący Zarządu Regionu Marian Król, wraz
z zastępcami Markiem Wątorskim i Krzysztofem Choiną, stanowczo sprzeciwili się bieżącej
polityce Grupy Azoty S.A., niszczącej jedną z najlepszych Spółek Skarbu Państwa na Lubelszczyźnie. Zdecydowanie opowiedzieli się za ochroną interesu
Lubelszczyzny i nie zgadzają sią
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na drenaż bogactwa, które mogłoby służyć powstawaniu i utrzymaniu nowych miejsc pracy, tym samym przyczyniając się do rozwoju
regionu i dobrobytu jego mieszkańców.
- Planowane zmiany w puławskich Azotach są pozbawiane decyzyjności i nie mają wpływu na
to, gdzie zostanie przeznaczony
zysk. Jesteśmy rozczarowani tym,
że tak wielkie pieniądze wyprowadzane są z tej części kraju do regionów o lepszych wynikach makroekonomicznych – powiedział
Marian Król.
Tomasz Kupczyk

Wybory organizacji związkowych
na kadencję 2018-2022
Przyszedł czas na wybranie władz związkowych
na nową kadencję. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, ustalonym uchwałą przez Komisję Krajową,
podstawowe jednostki organizacyjne związku mogą
przeprowadzać wybory już od 1 listopada 2017 roku. Na zebraniu, oprócz przewodniczącego, składu
komisji zakładowej i komisji rewizyjnej, dokonuje się
wyboru delegatów na walne zebranie delegatów
regionu lub elektorów do wyboru takiego delegata

oraz delegatów na walne zebranie branżowych
jednostek organizacyjnych. Termin organizowania
zebrań wyborczych w jednostkach podstawowych
upływa 31 marca 2018 r. (pełny kalendarz wyborczy dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Regionalna Komisja Wyborcza).
O ustalonym terminie wyborów należy powiadomić Regionalną Komisję Wyborczą nie później niż
14 dni przed ich rozpoczęciem.
Uprawnionymi do głosowania na zebraniu wyborczym są wszyscy członkowie danej organizacji
związkowej lub wybrani delegaci.
Porządek zebrania wyborczego
Zebranie wyborcze rozpoczyna się od wyboru
przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym, komisji skrutacyjnej i innych komisji oraz protokolantów. Komisja skrutacyjna musi liczyć przynajmniej 3 związkowców. Członkowie Komisji skrutacyjnej, w momencie zgłoszenia ich kandydatur
do władz Związku, muszą zrezygnować z członkostwa w komisji. Zmiana taka powinna zostać odnotowana w protokole.
Przed przystąpieniem do wyborów władz zebrani powinni uchwalić liczbę członków komisji zakła-
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dowej i komisji rewizyjnej oraz liczbę tur głosowania. Kandydatów zgłasza się pisemnie do komisji
zakładowej lub na posiedzeniu wyborczym.
Kolejność przeprowadzanych wyborów jest obowiązkowa – jako pierwszego dokonuje się wyboru
przewodniczącego organizacji związkowej, potem
pozostałych
członków
komisji
zakładowej/
międzyzakładowej oraz członków komisji rewizyjnej
(min. po 3 osoby). W przypadku, kiedy nie dokonano wyboru przewodniczącego, nie można przejść
do następnych punktów zebrania. Następnie wybiera się delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu lub elektorów oraz odpowiednio przedstawicieli na WZD sekcji branżowych. Wybory do władz
organizacji związkowej oraz delegatów na walne
zebrania regionu i sekcji odbywają się w głosowaniu tajnym.
Karty z głosowań przechowuje się do końca kadencji.
Wybór delegatów na WZDR
Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu można wybierać w okręgach naturalnych
i łączonych.
Zgodnie z uchwałą nr 66/XXIX/2017 Zarządu
Regionu minimalny okręg wyborczy do wyboru delegata liczy 90 członków związku płacących składki.
Organizacje liczące przynajmniej 90 związkowców
płacących składki tworzą okręg naturalny. Mandat
delegata przysługuje na każde rozpoczęte 110
członków związku, czyli:
 od 90 do 110 związkowców – 1 mandat delegata,
 od 111 do 220 związkowców – 2 mandaty delegata,
 od 221 do 330 związkowców – 3 mandaty delegata,
 od 331 do 440 związkowców – 4 mandaty delegata itd.
Organizacje liczące mniej niż 90 członków w celu wyboru delegata muszą stworzyć okręg łączony,
na drodze dobrowolnego porozumienia i pisemnego
zgłoszenia tego faktu w RKW. W takim okręgu delegat na WZDR zostanie wyłoniony spośród elektorów wybranych wcześniej w poszczególnych organizacjach.
Organizacje związkowe liczące poniżej 90 związkowców płacących składki, wybierają jednego elektora na każdą rozpoczynającą się dziesiątkę związkowców, a więc:
· 10 związkowców – 1 elektor,
· od 11 do 20 związkowców – 2 elektorów,
· od 21 do 30 związkowców – 3 elektorów itd.
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W okręgu łączonym można wybrać tylko 1 delegata.
Ostateczny termin rejestracji protokołów z wyboru delegatów na WZD Regionu w Regionalnej
Komisji Wyborczej wyznaczony jest na 20 kwietnia
2018 r.
Warunkiem zarejestrowania wybranego delegata
jest prawidłowe odprowadzanie składek przez jego
macierzystą organizację związkową oraz złożenie
ankiety osobowej.
Dokumenty powyborcze
Protokoły powyborcze muszą być przekazane do
Regionalnej Komisji Wyborczej w celu zatwierdzenia
wyborów.
Komisja zakładowa/międzyzakładowa musi tego
dokonać w przeciągu 14 dni od dokonania wyborów.
Do RKW należy dostarczyć:
1 listę obecności na posiedzeniu wyborczym,
2 oryginał protokołu stwierdzającego prawomocność posiedzenia,
3 oryginał protokołu z wynikami wyborów władz
organizacji zakładowej /międzyzakładowej,
4 oryginał protokołu z wynikami wyborów delegatów na WZD Regionu lub z wyboru elektorów do
wyboru delegatów na WZDR w okręgu łączonym,
5 oryginał protokołu z wynikami wyborów delegatów na WZD sekcji,
6 uchwałę o kontynuacji lub przystąpieniu do struktur branżowych,
7 oryginał ankiet osobowych przewodniczącego
organizacji i wybranych delegatów na WZD,
8 protokół z ukonstytuowania się Komisji Zakładowej.
Kandydujący na przewodniczącego organizacji
oraz funkcje związkowe szczebla ponadzakładowego są zobowiązani do wypełnienia ankiety osobowej
i dołączenia jej do zgłoszenia kandydata. Przekazanie ankiety osobowej wraz ze zgłoszeniem jest warunkiem koniecznym do wpisania na listę kandydatów oraz zatwierdzenia dokonanego wyboru przez
RKW.
Kandydujący na więcej niż jedną funkcję związkową nie musi ponownie wypełniać ankiety, wystarczy
jej kopia potwierdzona przez RKW.
Wszystkie wzory protokołów
oraz bardziej szczegółowe informacje
dostępne są na stronie internetowej Regionu
www.solidarnosc.org.pl/lublin
w zakładce Regionalna Komisja Wyborcza.
Renata Lesicka
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„NASZ JEST TEN DZIEŃ”
W Trybunale Koronnym w Lublinie miała miejsce uroczysta
prezentacja książki dr Zenobii
Kitówny pt. „Nasz jest ten dzień”.
15 listopada br. na promocję długo wyczekiwanej książki przybyli
przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, oświaty,
duchowieństwo, Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie oraz
Prezydium lubelskiej Solidarności
wraz z pracownikami. Swoją
obecnością zaszczycili uczestnicy wydarzeń z lat 1980-1989. Bohaterką uroczystości była dr Zenobia Kitówna. Spotkanie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty
i Wychowania Wiesława Stec.
Laudację wygłosiła pani Janina
Szymajda,
nauczycielka
i działaczka podziemnej Solidarności oraz długoletnia przyjaciółka dr Zenobii.
Książka pt. „Nasz jest ten
dzień” powstała w 30. rocznicę
powołania Sekcji Oświaty i Wychowania w Regionie ŚrodkowoWschodnim. Promocja dotyczyła
wznowionego uzupełnienia książki. Treść oparta jest na wspomnieniach uczestników ówczesnych wydarzeń z lat 1980-1989.
Była napisana z serca i odnosi
się do postaw ludzi.
Pełniąc
funkcję
pierwszej
przewodniczącej
Regionalnej
Sekcji Oświaty, dzięki ogromnemu potencjałowi intelektualnemu,
zmysłowi
organizacyjnemu
i umiejętności rozmowy z ludźmi
dr Zenobia Kitówna dokonała
wielkich czynów. Jest wyjątkowym człowiekiem. Jej dokonaniami można by obdarzyć kilka
osób. Oprócz fenomenalnych
książek, napisała dużo artykułów
– powiedziała pani Szymajda.
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Jest wrażliwa na ludzkie losy,
pomagała finansowo potrzebującym i czyniła to zawsze z dyskrecją, będąc obecnie na emeryturze również wspiera innych
swoją pomocą. W swoim podejmowanych działaniach wyróżniała się konsekwencją – dodała
przyjaciółka dr Kitówny.
Autorka książki pt. „Nasz jest
ten dzień”, podkreśliła, że w latach 80. Solidarność była wspólnotą. Komuniści atomizowali ludzi i rozbijali tradycję, zaś wspólnota wprowadzała właśnie dobrą
atmosferę. W tamtych czasach
ludzie Solidarności nie pracowali
na swój życiorys, nie oglądali się
na to, co będzie potem, a atmosferę tamtych lat najlepiej oddają
słowa hymnu Solidarności, autorstwa Jerzego Narbutta.
- Chciałam napisać o ludziach, którzy przeżywali wielkie
dni i to życie chciałam pokazać –
powiedziała dr Zenobia.
Dr Zenobia Kitówna jest absolwentką Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego Jana Pawła
II, na którym również obroniła
doktorat. Już w młodości pielęgnowała miłość do Ojczyzny,
angażując się w działalność
harcerską. W powojennych latach prowadziła akcje wymierzone przeciw komunistycznej
władzy, uczestniczyła w wiecach studenckich.
W marcu 1981 r. została
przewodniczącą
Regionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność. Była współzałożycielką niezależnego miesięcznika Solidarność Nauczycielska. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana i przebywała w Ośrodkach Odosobnienia w kilku
miejscowościach. Po uwolnieniu zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Była jedną
z inicjatorek utworzenia podziemnej Wszechnicy Nauczycielskiej, kolportowała wydawnictwa podziemne, angażowała
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się w życie duszpasterskie,
współorganizowała msze św. 11
listopada w Lublinie. Na początku
lat 90. pełniła funkcję zastępcy
Kuratora Oświaty w Nowym Sączu. Była również dyrektorem
I Społecznego LO i wykładowcą
w Instytucie Edukacji Narodowej
w Lublinie.
Jest współautorką opracowań
Harcerki 1939-1945 i Lubelska
Chorągiew Harcerek 1939-1944.
W 2000 r. została odznaczona
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżniona odznaką
Zasłużony Działacz Kultury.
Przewodniczący Regionu Marian Król wyraził wdzięczność za
niezłomną i szlachetną postawę
patriotyzmu dr Zenobii, w czasach gdy niełatwo było głosić
prawdę historyczną.
- Ta uroczystość jest dla nas
szczególna, ponieważ możemy
złożyć w sposób oficjalny podziękowanie za długie lata pracy, wychowanie do patriotyzmu młodzieży, gdzie bycie pedagogiem
i wychowawcą nie każdemu się
udawało, a pani Zenobia świetnie
sobie poradziła. (…) Opisane wydarzenia w książce są istotne dla
kolejnych pokoleń, to co ulotne
przemija, a do słów utrwalonych
na kartach zawsze będzie można
się odwoływać, a za uczenie i wyGłos związkowca 42/2017

chowywanie dziękujemy (…) –
mówił Król.
Dr Kitówna jest oczytaną osobą, a codzienne przeglądanie
prasy na stałe wpisane jest
w program każdego dnia. Czas,
którym dysponuje wykorzystuje
aktywnie dla budowy lepszej
Polski. Nie przechodzi obojętnie
wobec tych, którzy wyciągają
dłoń po pomoc. Okazuje wielkie
serce i życzliwe gesty tym, których spotyka na swojej drodze.
Uroczystą promocję książki
poprzedziła Msza św. w kościele
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie. Eucharystię sprawowało
wielu księży, a homilię wygłosił
dyrektor ds. Wychowania Katolickiego w Lublinie ks. dr Krzysztof Gałan.

Kapłan porównał historię
„Solidarności” do Ewangelii wg
św. Łukasza o uzdrowieniu
dziesięciu trędowatych, która
tego dnia była czytana.
- Gdy wybiegniemy myślami
do tego, co działo się w latach
80., to wiecie doskonale, że Ci
którzy wtedy należeli do
„Solidarności”, przez ówczesne
władze byli niejako traktowani,
jak byśmy powiedzieli, tacy trędowaci. Chciano ich zamknąć
w miejscach odosobnienia, nie
chciano z nimi rozmawiać. (…)
Rok narodzin Solidarności był
wołaniem do Jezusa Chrystusa,
jak ci chorzy na drodze z Ewangelii: Jezu Chryste ulituj się nade mną! Solidarność poszła do
kościoła, poszła do kapłanów,
aby szukać wsparcia – podkreślił duchowny.
Zwieńczeniem
uroczystej
promocji książki była część artystyczna, podczas której młodzież szkolna przedstawiła realia funkcjonowania systemu
szkolnictwa w PRL-u. Organizatorem
uroczystej
promocji
książki był Region ŚrodkowoWschodni NSZZ „Solidarność”
oraz Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania.
Tomasz Kupczyk
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Narodowe Święto Niepodległości

W Lublinie obchodzono Narodowe Święto Niepodległości 11
listopada. W uroczystościach
udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, Lubelski
Kurator Oświaty, IPN oddział Lublin, poczty sztandarowe licznych
organizacji i służb, a także mieszkańcy Lublina.
Oficjalne uroczystości na Placu Zamkowym poprzedziło złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na
placu Litewskim, uroczysta sesja
Rady Miasta Lublin oraz Msza
święta w Archikatedrze Lubelskiej, której przewodniczył i homilię wygłosił lubelski biskup pomocniczy, Mieczysław Cisło. –
Jeżeli naród chce zachować swą
tożsamość, nie może zatracić
pamięci swoich dziejów, swoich
zwycięstw i swoich klęsk – mówił
duchowny.
Po Mszy św. uczestnicy przeszli w uroczystej kolumnie na
Plac Zamkowy, gdzie odbyły się
główne obchody. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, zabrał głos i wręczył awanse wojGłos związkowca 42/2017

skowe. - Ta wolność nie przyszła
do nas ot tak sobie wskutek zakończenia pierwszej wojny światowej, co by wynikało ze skrótu
myślowego, tylko została wywalczona przez wiele pokoleń Polaków, przez wielu wybitnych
przedstawicieli naszych narodów,
przez wiele pokoleń żyjących
w wieku XVIII, XIX i XX – podkreślił Przemysław Czarnek.
Delegacje złożyły wieńce pod
pomnikiem Zaporczyków, a także

pod tablicami więźniów politycznych zamku lubelskiego. W godzinach popołudniowych złożono
również kwiaty pod tablicą wojewody lubelskiego w latach 19371939 Jerzego de Tramecourta
oraz na grobach legionistów na
cmentarzu wojskowym
przy
ul. Białej w Lublinie. Złożono
również kwiaty pod tablicą upamiętniającą Władysława Cholewę, wojewodę lubelskiego w latach 1941-1944 i delegata Rządu RP na województwo lubelskie.
Uroczystość uświetniła defilada orkiestry Wojska Polskiego,
kompanii honorowych i przejazd
kawalerii konnej. Kolejnym punktem obchodów był pokaz pojazdów historycznych oraz ekspozycje historyczne przygotowane
przez grupy rekonstrukcyjne.
Ostatnim punktem uroczystości był Bieg Niepodległości, który
wystartował spod Poczty Głównej, by pokonać dystans 1,6 km
z metą przy Trybunale Koronnym.
Tomasz Kupczyk
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UCZCILI NIEPODLEGŁĄ
W Narodowe Święto Niepodległości wieczorem Lublinianie
wzięli udział w 2. Nocnej Mili Niepodległości. Na starcie pod Pocztą Główną w Lublinie stanęły trzy
grupy biegowe: szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne wraz z zawodnikami kategorii OPEN. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego,
po dynamicznej i profesjonalnej
rozgrzewce, w tle piosenek patriotycznych i przy szpalerze pochodni, wystartowali miłośnicy
biegów. Metą był Rynek Starego
Miasta przy Trybunale Koronnym.
Wszyscy byli zwycięzcami, a nagrodą był medal z wizerunkiem
Placu Katedralnego.
Choć pogoda w tym roku nie
była sprzyjająca, zawodnicy wykazali się wytrwałością i dopięli
swego. Wszystkim towarzyszyła
świetna zabawa i dużo emocji.
Podniosły i patriotyczny charakter
imprezy zmobilizował wielu do
wzięcia udziału nie tylko w samym biegu, ale też w technicznej
organizacji imprezy.
2. Nocna Mila Niepodległości
jest patriotyczną imprezą sportową, która coroczne towarzyszy
obchodom Święta Niepodległości. Biegi na dystansie 1609 metrów dedykowane są uczniom,
rodzicom i nauczycielom.
Organizatorem 2. Nocnej Mili
Niepodległości była Fundacja
„Ruchu Solidarności Rodzin” oraz
Lubelski Kurator Oświaty, przy
wsparciu Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ Solidarność
i Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Partnerami wydarzenia byli uczniowie wolontariusze z: III LO im.
Unii Lubelskiej, XIV LO w Lublinie
i Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej w Lubartowie. Trasę
biegu oznaczyły: PGE DystrybuGłos związkowca 42/2017

cja S.A. w Lublinie i firma IKOM
Sp.z.o.o.
Wyniki z biegów można
sprawdzić pod linkiem:
http://live.ultimasport.pl/630/
Nocna Mila Niepodległości
wchodzi w skład Lubelskiej Tria-

dy Biegowej, do której wliczają
się również Bieg Solidarności
„Lubelski Lipiec 1980” i Mila
Pamięci Ofiar Komunizmu. Zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach.
Tomasz Kupczyk
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WIECZÓR PATRIOTYCZNY

9 listopada br. w siedzibie lubelskiej Solidarności, odbył się
wieczór patriotyczny. W przeddzień 99. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości, po
123 latach niewoli, wypełniający
po brzegi salę dzieci, młodzież
i starsi uczcili pieśniami patriotycznymi Niepodległą. Wybrzmiał
hymn Polski, śpiewano „Wojenko,
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wojenko”, „O mój rozmarynie”,
„Piechota” i wiele innych. Całość
uświetniła recytacja poezji narodowej w wykonaniu przedstawicieli młodego pokolenia.
Nastrój patriotyczny wzbogaciły słowa Pana Michała Sieczki,
wprowadzające w klimat poszczególnych pieśni, ukazujące
historię oraz tło ich powstania, a

także wydarzenia, którym towarzyszyły.
Koncert czteroosobowego
zespołu kobiecego, przy akompaniamencie instrumentów muzycznych zapewnił wyjątkowy
wieczór. Do wspólnego i podniosłego śpiewu włączyli się
wszyscy zebrani, którzy poczuli
się jedną wielką wspólnotą kochającą Ojczyznę.
Na wieczorze patriotycznym
gościli m.in. dyrektor lubelskiej
Poczty Głównej Henryk Szabla,
wiceprzewodniczący Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
Solidarność Marek Wątorski,
przewodnicząca
Regionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania
Wiesława Stec oraz związkowcy.
Wieczór patriotyczny został
zorganizowany przez Forum
Młodych PiS oraz Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność.
Tomasz Kupczyk
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Spotkanie Regionalnej Sekcji Kobiet
14 listopada br. w siedzibie
lubelskiej „Solidarności” odbyło
się uroczyste posiedzenie Regionalnej Sekcji Kobiet Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ
Solidarność.
Spotkanie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca Regionalnej Sekcji Kobiet – Irena Nowak.
Przewodnicząca
przybliżyła
zakres dyskusji podczas II Ogólnopolskiego Forum Kobiet Solidarności, które odbyło się w Łodzi 9-10 czerwca br. pod hasłem
„Kobieta łączy pokolenia”.
Na spotkaniu w Łodzi wzięło
udział 120 działaczek Solidarności z całej Polski oraz liczni goście. Region Środkowo-Wschodni
NSZZ Solidarność reprezentowali
przewodniczący Zarządu Regio-
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nu Marian Król, przewodnicząca
Regionalnej Sekcji Kobiet Irena
Nowak oraz członkinie RSK:
Mariola Gąsior, Anna Rutkowska i Ewa Kowalczyk.
W swoich wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali rolę
kobiety w życiu społecznym
i zawodowym, zwracali uwagę
na ich cechy charakteru: aktywność, umiejętność przewidywania, odwagę, siłę i wielkie serce
– powiedziała Irena Nowak.
II Ogólnopolskie Forum Kobiet połączono z obchodami 25.
rocznicy powstania Krajowej
Sekcji Kobiet NSZZ Solidarność.
Z tej też okazji, wiele z przybyłych działaczek zostało uhonorowanych Medalem 25-lecia KSK.
Za wspieranie działań Sekcji
Kobiet jedno z odznaczeń przy-

padło Regionowi ŚrodkowoWschodniemu NSZZ Solidarność. Pamiątkowy medal odebrał osobiście Przewodniczący
Zarządu Regionu Marian Król.
Na zebraniu Regionalnej
Sekcji Kobiet wiceprzewodniczący Regionu Krzysztof Choina poprowadził krótkie szkolenie z ordynacji wyborczej, dotyczące głównie wyborów do
Sekcji Kobiet.
Za całokształt działalności
oraz pełne zaangażowanie na
rzecz Sekcji Kobiet, przewodnicząca RSK Irena Nowak, wręczyła zasłużonym osobom medale 25-lecia Krajowej Sekcji
Kobiet.
Tomasz Kupczyk
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Bohater Solidarności
Święto Niepodległości to
doskonała okazja, by uczcić
życie i poświęcenie tych, którzy
walczyli o prawdziwie Niepodległą Polskę. W związku z tym
Prezydent
Rzeczpospolitej,
Andrzej Duda, uhonorował
księdza prałata Bernarda Czerneckiego najwyższym polskim
odznaczeniem – Orderem Orła
Białego.
Kapelan górniczego regionu
NSZZ Solidarność był prawdziwą ostoją Śląsko-Dąbrowskiej
Ziemi. Ks. Bernard wspierał
strajkujących, ukrywał działaczy Solidarności oraz prowadził różnego rodzaju dzieła
wspomagające rodziny poszkodowanych przez reżim komunistyczny.
Źródło – Nasz dziennik
Konstytucja Biznesu
Po uzgodnieniach międzyresortowych rząd Beaty Szydło
przyjął „Konstytucję Biznesu”,
czyli pakiet ustaw reformujących prawo gospodarcze. Najważniejszym elementem jest
Ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpi obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.
Pakiet
Konstytucji
Biznesu, przygotowany przez resort
wicepremiera Mateusza Morawieckiego, wprowadza zmiany,
które tworzą otoczenie przyjazne
do prowadzenia działalności
gospodarczej.
Przedsiębiorca nie będzie
udowadniać swojej uczciwości,
ponieważ wątpliwości i rozbieżności w interpretacji przepisów
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będą rozstrzygane na jego korzyść. Dodatkowo rząd Beaty
Szydło przyjął zasadę, iż przedsiębiorców nie powinno się traktować jak potencjalnych przestępców czy jak podmioty nagminnie naruszające prawo.
Jest
to
zmiana
sytuacji,
gdy przedsiębiorca w przypadku nieostrożności lub ominięcia
prawa, musi mieć świadomość,
że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.
Konstytucja
Biznesu przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma być organem interwencyjnym w sprawach,
gdzie naruszane są prawa
przedsiębiorców.
Źródło – tysol.pl
Prace poszukiwawcze
Pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u zakończyli wczoraj prace poszukiwawcze na cmentarzu przy
ul. Unickiej w Lublinie. Poszukiwania szczątków ofiar komunizmu zaczęły się na początku
października. W ich trakcie badano, czy na cmentarzu nie
znajdują się ciała żołnierzy AK
i członków innych organizacji
niepodległościowych,
którzy
mordowano w okresie komunistycznego terroru, od lipca 1944
r. do jesieni 1956 r. To kolejne
badania na lubelskim cmentarzu. Podobne przeprowadzane
były na początku tego roku.
Wówczas odnaleziono szczątki
żołnierzy niezłomnych mjr. Mariana Pilarskiego „Jara” i ppor.
Stanisława Biziora „Eama”.
Źródło – tysol.pl

Pracownicy a pracodawcy
Polskie akcjonariaty pracownicze praktycznie udały się
tylko tam, gdzie były silne
związki zawodowe. Przede
wszystkim „Solidarność” - powiedział podczas 8 Kongresu
Innowacyjnej Gospodarki Marek Lewandowski, rzecznik
NSZZ Solidarność. Jego zdaniem, tylko pracownicy zorganizowani w związek zawodowy
mogą być realnym przedstawicielstwem załogi, dającym narzędzia do budowy akcjonariatu pracowniczego. Podczas 8
Kongresu Innowacyjnej Gospodarki – corocznej konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą – 9 listopada w Warszawie, odbyło
się kilka paneli dyskusyjnych i
debat otwartych, w których
udział wzięło ponad 500
uczestników. Tematem przewodnim były akcjonariaty pracownicze. Jak to wygląda z
punktu widzenia pracowników
dyskutowano
na
panelu
„Zaufanie pracowników do akcjonariatu pracowniczego jako
impuls wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Rola przedstawicielstw pracowniczych”, który
poprowadził Instytut Spraw
Obywatelskich. Oprócz przedstawiciela Solidarności w dyskusji udział wzięli: Piotr Ciompa ekspert INSPRO, Marcin
Kaszyński z Rady Pracowników Leroy Merlin, Jan Koziar,
autor „Projekt polskiego systemu własności pracowniczej” i
Rafał Woś, dziennikarz Tygodnika Polityka i DGP.
Źródło—tysol.pl
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