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„Mamy wypowiadać prawdę, 

gdy inni milczą. Wyrażać miłość 

i szacunek, gdy inni sieją niena-

wiść. Zamilknąć, gdy inni mó-

wią. Modlić się, gdy inni przekli-

nają. Pomóc, gdy inni nie chcą 

tego czynić. Przebaczyć, gdy 

inni nie potrafią. Cieszyć się 

życiem, gdy inni je lekceważą.” 

bł. ks. Jerzy Popiełuszko 

Bez prawdy nie ma 

wolności 

Tradycyjnie 19 lutego w ko-

ściele św. Piotra Apostoła w Lu-

blinie odbyła się Msza św. za 

Ojczyznę. Eucharystii przewod-

niczył ks. Cezary Kowalski, który 

również wygłosił Słowo Boże.  

W uroczystościach udział wziął 

wiceprzewodniczący Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność Marek Wątorski 

wraz z pocztem sztandarowym. 

W trakcie homilii ks. Kowalski 

wyraził wdzięczność za obec-

ność, zaangażowanie i organizo-

wanie cyklicznych Mszy św. za 

Ojczyznę. To piękne dzieło jest 

kontynuowane. W tym roku przy-

pada 300-setna rocznica śmierci 

św. Stanisława Kostki, 300-lecie 

koronacji Obrazu Matki Bożej Ja-

snogórskiej, 140. rocznica obja-

wień maryjnych w Gietrzwałdzie, 

40-lecie wyboru Karola Wojtyły 

na Stolicę Piotrową i wreszcie 

100. rocznica odzyskania niepod-

ległości przez Polskę. 

Kapłan podkreślił, że to co 

piękne i wielkie dzieje się za 

sprawą zwykłych ludzi, których 

modlitwa i praca czyni świat lep-

szym.  

- Cóż z domu bez fundamen-

tów. Co po pięknym 

dachu, jeśli nie ma 

zdrowego i mocnego 

fundamentu. Jakie 

drzewo może dobrze 

owocować, jeśli nie jest 

dobrze zakorzenione. Tym ko-

rzeniem, który dał życie, który 

pozwolił, aby drzewo zamarłe 

odbiło i zaczęło owocować są 

właśnie zwykli ludzie, o których 

często historia nie pamięta. Tyl-

ko Bóg. Nagrodą waszą za służ-

bę Ojczyźnie będzie Bóg – za-

znaczył duchowny. 

Ks. Kowalski mówił o sztan-

darowych wartościach, którymi 

należy kierować się w życiu. 

- Trzeba mówić prawdę, po-

nieważ bez niej trudno jest żyć. 

Bez prawdy nie ma wolności,  

a wszelkie przejawy zła trzeba 

piętnować (…). Ks. Popiełuszko, 

mimo że miał świadomość z kim 

ma do czynienia, nigdy nie zło-

rzeczył stronie przeciwnej. (…) 

Tylko wtedy, gdy będziemy 

zgodni, będziemy się wzajemnie 

szanować, rozumieć i pragnąć 

prawdy, będzie możliwa prawdzi-

wa wolność i sprawiedliwość – 

podkreślił kapłan. 

Ks. Popiełuszko, mimo że miał 

świadomość z kim ma do czynie-

nia, nigdy nie złorzeczył stronie 

przeciwnej. 
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Wolność Polski zawdzięcza-

my opatrzności Bożej. Różaniec 

wielokrotnie zmieniał bieg histo-

rii. Doskonałym tego przykładem 

jest zwycięstwo modlitwy i poko-

jowa rewolucja w 1986 r. w stoli-

cy Filipin – Manilii. 

Po uroczystościach wierni 

ucałowali relikwie bł. ks. Jerze-

go. Przed pomnikiem Patrona 

Solidarności zapalono znicze. 

 Modlitwy za Polskę wpisały 

się na stałe w miesięcznice ob-

chodzone w kościele św. Piotra 

Apostoła. W intencjach mszal-

nych powierzane są również 

prośby o kanonizację Sługi Bo-

żego, męczennika za wiarę i wol-

ność, kapelana Solidarności. 

 

Tomasz Kupczyk    

Ks. Cezary Kowalski 

Ks. Bogusław Suszyło 
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NSZZ Solidarność PZL Świdnik 

MISTRZEM 

Miło jest nam poinformować, 

że w zakończonych w ostatnią 

niedzielę rozgrywkach XIX edycji 

Powiatowej Amatorskiej Ligi Fu-

tsalu drużyna Solidarność PZL 

została mistrzem Extrali-

gi, pokonując w decydującym 

meczu ekipę Dywany Łuszczów 

4:2. 

W całym sezonie 2017/2018 

zawodnicy Solidarności nie prze-

grali ani jednego meczu, wygry-

wając 11 razy i remisując 2 razy. 

Skład zwycięskiej drużyny: 

Michał Skoczylas, Mateusz War-

da, Paweł Szyjduk, Rafał Pyda, 

Tomasz Szklarz, Krzysztof Olen-

der, Jacek Kochalski, Jakub So-

larski, Krystian Joć, Marcin Szyj-

duk, Mateusz Materna, Michał 

Czarnecki i Piotr Chlebuś - kie-

rownik drużyny. 

To nie koniec dobrych wieści 

piłkarskich. Drużyna Solidarność 

PZL zajęła również trzecie miej-

sce w Lidze Oldbojów. W skła-

dzie oldbojów występowali: Piotr 

Kochalski, Piotr Zwierzański, Ro-

bert Haczkur, Mariusz Gumulski, 

Krzysztof Chilimoniuk, Jakub 

Solarski, Piotr Guz, Ludwik Ka-

walec, Dariusz Kowalik, Piotr 

Chlebuś, Mateusz Sadowski, 

Wojciech Pogorzelski i Mirosław 

Sobiesiak - kierownik drużyny. 

Obie nasze drużyny wygrały 

też w swoich ligach klasyfika-

cje FIGHTER, a drużyna oldbo-

jów również klasyfikację Fair 

Play. Piotr Chlebuś został wyróż-

niony statuetką najlepszego 

bramkarza Extraligi. 

Zawodnikom występującym  

w barwach Solidarności gratulu-

jemy i życzymy dalszych sporto-

wych sukcesów. 

BRAWO PANOWIE !!! 

Andrzej Kuchta 

Fot. Tomasz Filipiuk 



Głos związkowca 8/2018 str. 4  

 W 

W ostatnim czasie odbyły 

się wybory w organizacjach 

związkowych NSZZ Solidar-

ność w następujących za-

kładach: 

 

 

- Pracownicy Telekomunika-

cji w Lublinie. Przewodniczą-

cym został pan Grzegorz 

Samborski. 

 

- PKS Radzyń Podlaski S.A. 

Przewodniczącym został pan 

Jerzy Bednarczyk. 

 

- PGE Dystrybucja S.A.  

w Lublinie. Przewodniczącym 

został pan Maciej Nejkauf. 

 

- Dom Pomocy Społecznej  

w Majdanie Wielkim. Prze-

wodniczącym został pan Ad-

am Żuk. 

 

- Wojewódzkie Pogotowie 

Ratunkowe SP ZOZ w Lubli-

nie. Przewodniczącym został 

pan Marian Zepchała. 

 

- Pracownicy Oświaty i Wy-

chowania w Zespole Szkół 

Techniki Rolniczej w Piotrowi-

cach. Przewodniczącą została 

pani Joanna Nowakowska.  

 

Zwycięzcom gratulujemy! 

 

 

Kartka z kalendarza 

 

 W nocy z 18 na 19 lutego 1981 r. podpisano Po-

rozumienie w Rzeszowie, w którym zapisano 

m.in.: nienaruszalność chłopskiej własności ziemi, zmianę cen pro-

duktów rolnych i środków produkcji rolnej, wprowadzenie zaopatrze-

nia emerytalnego rolników, zrównoważenie wszystkich sektorów 

rolnictwa w dostępie do dotacji i kredytów na zagospodarowanie 

ziemi. 

 W dniach 23-24 lutego 1991 r. odbył się III Krajowy Zjazd Delegatów 

„S”. Na przewodniczącego wybrano Mariana Krzaklewskiego. III 

KZD domagał się m.in.. Samorozwiązania Sejmu i Senatu w celu 

przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborów do parla-

mentu RP. 

Sprawozdanie na medal 

Organizacja Zakładowa NSZZ 

Solidarność w PGE Dystrybucja 

S.A. jest jedynym związkiem za-

wodowym działającym w Centrali 

Spółki. W marcu 2016 r. wybrali-

śmy władze naszej Organizacji  

i staliśmy się partnerem do roz-

mów z pracodawcą, wpływając 

na kształtowanie warunków pra-

cy w Spółce. Początki nie były 

łatwe.  

Mimo różnych „zawirowań” 

personalnych, żaden z naszych 

Związkowców nie doświadczył 

negatywnych skutków przynależ-

ności do „S”. Skuteczność dzia-

łań została doceniona przez pra-

cowników Centrali Spółki, czego 

najlepszym dowodem jest wzrost 

liczebności członków naszej Or-

ganizacji. Rozpoczynaliśmy od 

16 osób, obecnie jest 28 związ-

kowców. 

Nie można też zapomnieć  

o wsparciu Zarządu Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność, na który zawsze 

można liczyć. Składam podzię-

kowania za wsparcie i pomoc, 

które dla tak „młodej” Organizacji 

jak nasza, jest bezcenne.  

Dziękujemy także naszemu 

partnerowi społecznemu repre-

zentującemu pracodawcę za to, 

iż wybrał drogę dialogu, a nie 

konfrontacji.  

Jako przewodniczący Komisji 

Zakładowej, dziękuję wiceprze-

wodniczącemu Krzysiowi Stru-

gowi, skarbnikowi Marcinowi Ca-

banowi, Monice Czajce – jedy-

nej, która wytrwała w KR Związ-

ku, za kreatywność, elastycz-

ność i aktywną pracę na rzecz 

nas wszystkich oraz za anielską 

wprost cierpliwość w stosunku 

do moich słabości i sposobu by-

cia. Tak właśnie powinno być, 

Komisja Zakładowa stanowi gro-

no osób, które się wzajemnie 

wspierają, dopingują do skutecz-

nego działania, a nie ze sobą 

walczą, w źle pojętym interesie 

„ogółu”. 

Przed nami rok 2018 i kolejne 

lata. Związkowej pracy nigdy nie 

zabraknie. Od naszych wspól-

nych wyborów zależy, czy nasza 

Organizacja będzie się dalej roz-

wijać, czy też popadnie w sta-

gnację. Aktywna postawa nas 

wszystkich pomoże nowym wła-

dzom Związku w godnym repre-

zentowaniu naszych interesów 

przez kolejne 4 lata. 

Maciej Nejkauf    
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Z życia Komisji Krajowej 

Kontrowersyjny projekt ustawy 

5 lutego br. Komitet Stały Ra-

dy Ministrów przyjął, przygotowa-

ny przez Ministerstwo Rolnictwa, 

projekt ustawy o zmianie ustawy  

o ubezpieczeniu społecznym rol-

ników oraz niektórych innych 

ustaw. Propozycja jest tak kontro-

wersyjna, że pomysłodawca na-

wet nie próbował jej konsultować 

w Radzie Dialogu Społecznego. 

Obecna Przewodnicząca RDS, 

Minister Elżbieta Rafalska, na 

posiedzeniu Prezydium RDS  

w dniu 16 lutego, zobowiązała się 

jednak do podjęcia działań mają-

cych na celu wstrzymanie prac 

nad projektem i skierowania go 

do konsultacji ze stroną społecz-

ną Rady. 

O co zatem chodzi? Otóż projekt 

ten wprowadza umowę o pomoc 

przy zbiorach owoców i warzyw, 

co obejmować będzie następują-

ce czynności:      

1) zbieranie owoców lub warzyw; 

2) usuwanie zbędnych części ro-

ślin; 

3) klasyfikowanie lub sortowanie 

zerwanych albo zebranych owo-

ców i warzyw, bądź wykonywanie 

innych czynności mających na 

celu przygotowanie ich do trans-

portu, przechowywania lub sprze-

daży; 

4) wykonywanie innych czynności 

związanych z pielęgnowaniem  

i poprawą jakości plonów. 

 Proponowane rozwiązanie 

wzbudza jednak bardzo poważne 

wątpliwości. Po pierwsze, należy 

podkreślić, że w projekcie przewi-

dziano, iż do umów o pomocy 

przy zbiorach nie będą miały za-

stosowania przepisy o minimal-

nym wynagrodzeniu za pracę. 

Stawki, które rolnik za-

proponuje pomocnikowi,  

mogą być dowolnie niż-

sze niż obowiązująca 

płaca minimalna i staw-

ka godzinowa (aktualnie 

2100zł i 13,70 zł za go-

dzinę). Kolejnym obsza-

rem poważnego zanie-

pokojenia NSZZ Solidar-

ność jest zagadnienie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Jak podkreśla sędzia Jarosław 

Jankowiak, ekspert Komisji Ko-

dyfikacyjnej Prawa Pracy i autor 

wielu publikacji dotyczących bhp 

- projekt ustawy, w której wyraź-

nie przyjmuje się, że praca po-

mocnika nie jest zatrudnieniem  

w rozumieniu k.p. - nie daje pod-

staw do uznania, że rolnik jest 

zobowiązany zapewnić pomocni-

kowi bezpieczeństwo i higienę 

pracy. Podstawa do tego nie wy-

nika też z art. 304 par.1 k.p. 

(rolnik nie jest pracodawcą)  

i z art. 304 par.3 k.p. (rolnik nie 

jest przedsiębiorcą w rozumieniu 

ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej). Oznacza to, że 

unormowanie z ustawy nowelizu-

jącej jest sprzeczne z: 

a. polską tradycją prawną - już 

międzywojenne rozporządzenie 

z dn. 9.03.1931 r. o bhp w go-

spodarstwach rolnych i leśnych 

przewidywało stosowanie prawa 

bhp do pracy zależnej w rolnic-

twie, 

b. Konwencją MOP nr 184  

z dn. 21.06.2001 r. o bhp w rol-

nictwie, uniemożliwiając jej ratyfi-

kację przez RP, 

c. Konwencją MOP nr 129 z dn. 

25.06.1969 r. o inspekcji pracy  

w rolnictwie (konwencja ratyfiko-

wana przez RP), 

d. unijną dyrektywą ramową 

89/391/EWG z dn.12.06.1989 r.  

i wydanymi na jej podstawie dy-

rektywami-córkami w sferze bhp, 

które nie przewidują możliwości 

wyłączenia pracy zależnej w rol-

nictwie ze swojego zakresu za-

stosowania,  

 e. art. 66 ust.1 Konstytucji RP 

zgodnie z którym "każdy" ma 

prawo do bhp. 

– Ten projekt wzbudza rozliczne 

wątpliwości – przykładowo nale-

ży wyjaśnić projektowaną  mody-

fikację „innej pracy zarobkowej”, 

pojęcia występującego w usta-

wie o promocji zatrudnienia i in-

stytucjach rynku pracy – zwraca 

uwagę Barbara Surdykowska  

z Biura Eksperckiego NSZZ Soli-

darność. – Poza tym dochodzi 

zagadnienie płacy minimalnej, 

prawa do bezpiecznych i higie-

nicznych warunków pracy czy 

prawa do wypoczynku w kontek-

ście proponowanych regulacji. 

To wszystko wymaga namysłu  

w RDS, nie można tak sobie 

wracać do pomysłów rodem  

z gospodarki folwarcznej – kon-

kluduje ekspertka. 
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Katowicka Delegatura CBA 

prowadzi śledztwo dotyczące 

nieprawidłowości i korupcji   

w latach 2016-2017 w Spółce 

Restrukturyzacji Kopalń (SRK) 

S.A. z siedzibą w Bytomiu oraz 

jej oddziałach. Agenci CBA za-

trzymali 14 lutego br. byłego dy-

rektora Centralnego Zakładu Od-

wadniania Kopalń Krzysztofa M. 

oraz trzech przedstawicieli firm 

działających w branży górniczej. 

Wobec podejrzanych zastosowa-

no areszt tymczasowy. 

W 2017 roku przychody  

z podatku VAT wyniosły 157 

mld zł i były większe o 30 mld 

(27 proc.) względem roku 

2016. W ocenie Mateusza Mo-

rawieckiego ubiegły rok za-

kończył się niezwykle pozy-

tywnym bilansem w porówna-

niu do poprzednich 10 lat.  

W styczniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przed-

siębiorstw było wyższe o 3,8% r/r i wyniosło 6186,6 tys., a prze-

ciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,3% r/r  

i wyniosło 4588,58 zł. 

Źródło: GUS 

Łącznie 149 prezesów 

sądów i ich zastępców (20 

proc.) odwołano w okresie 

sześciu miesięcy obowiązy-

wania nowelizacji prawa o 

ustroju sądów powszech-

nych. Prawodawca pozwolił 

ministrowi sprawiedliwości 

dowolnie wymieniać kadry. 

Przepis ten wygasł 13 lute-

go br.  

Termomodernizacja 
 

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozpoczę-

cie programu termomodernizacji, którego głównym 

celem jest zmniejszenie skali zanieczyszczeń po-

wietrza w polskich miastach. Prezes Rady Mini-

strów wskazał, iż walka o czyste powietrze jest jed-

nym z priorytetów obozu Zjednoczonej Prawicy. 

Morawiecki wraz z wiceministrem przedsiębiorczo-

ści Piotrem Woźnym, przedstawili również pakiet 

antysmogowy, którego jednym z efektów będzie 

zwiększenie możliwości ocieplenia domów przez 

Polaków. 

Źródło: radiomaryja.pl 

Ku prawdzie 
 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wy-

stąpił z inicjatywą poszerzenia nazwy Muzeum na 

Majdanku o określenie „niemiecki nazistowski 

obóz”. Jeśli propozycja zostanie przyjęta, zmiana-

mi zostaną objęte również filie lubelskiego mu-

zeum, czyli placówki w Chełmie i Bełżcu. 

Źródło: Nasz Dziennik 
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