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Zaczęło się w Radomiu - Czerwiec ’76
Pod takim hasłem obchodzono w Radomiu 42. rocznicę protestu
robotników
Radomia
w 1976 r. 24 czerwca 1976 r.
Premier Piotr Jaroszewicz ogłosił
w Sejmie projekt podwyżek cen
żywności średnio o 69%. Spodziewając się reakcji społeczeństwa, rząd rozpoczął przygotowania do pacyfikacji ewentualnych
protestów na Wybrzeżu i Śląsku,
w Warszawie i Krakowie. Zaskoczeniem był protest robotniczy
w Radomiu. Akcję protestacyjną
rozpoczęli pracownicy Zakładów
Metalowych „Łucznik”. 25 czerwca rano robotnicy zgromadzili się
przed biurowcem zakładu, a następnie wyszli na ulicę, rozpoczynając marsz w kierunku Komitetu
Wojewódzkiego PZPR. Do pracowników Łucznika zaczęli przyłączać się robotnicy innych zakładów Radomia oraz studenci filii
Politechniki
Świętokrzyskiej
i uczniowie szkół średnich. Pochód dotarł do budynku KW
PZPR i protestujący przedstawili
partyjnym bonzom żądania rezygnacji
z
podwyżki
cen.
Wobec braku jasnych deklaracji ze strony kierownictwa PZPR,
demonstranci wdarli się do budynku KW, który został zdemolo-

wany i podpalony. Sprowadzone
w międzyczasie do Radomia oddziały ZOMO i Milicji zaatakowały
demonstrantów. Ujęci robotnicy
byli bestialsko katowani. Masowo
urządzano tzw. ścieżki zdrowia,
polegające na zmuszaniu pracowników do biegu w szpalerze
milicjantów masakrujących ich
pałkami. Maltretowanie demonstrantów nie ograniczyło się tylko
do czasu pacyfikacji protestu.
Kontynuowano ten proceder
w miejscach przetrzymywania
osób ujętych w czasie pacyfikacji. W wyniku bestialskiego pobicia zmarł wspierający robotników
ks. Roman Kotlarz. Śmierć po-

niosły również trzy inne osoby.
Oprócz Radomia protesty
robotnicze miały miejsce w innych miastach. Jedne z większych odbyły się również w Ursusie i Płocku. Ogółem protesty
w różnej formie odbyły się
w 112 zakładach w 12 województwach. Na Lubelszczyźnie
strajkowała część załogi Fabryki
Łożysk Tocznych w Kraśniku.
Efektem protestów robotniczych
było zablokowanie planowanej
podwyżki cen żywności.
Organizatorami obchodów
42. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec’76
są oprócz Regionu Ziemia Ra-

Historia est magistra vitae - historia jest nauczycielką życia.
Cyceron
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domska NSZZ „Solidarność” Miasto
Radom i Stowarzyszenie Radomski
Czerwiec’76.
Kulminacyjnym punktem tegorocznych obchodów była tradycyjnie polowa Uroczysta Msza
Święta
Pamięci
Bohaterów
Czerwca’76 i Ks. Romana Kotlarza. W mszy której przewodniczył Biskup Diecezji Radomskiej
Ks. Henryk Tomasik uczestniczyli m. in. Premier Mateusz Morawiecki w asyście kilku ministrów, minister Andrzej Dera
z Kancelarii Prezydenta RP, Prezes IPN Jarosław Szarek, liczne
grono parlamentarzystów, Prezydent Miasta Radom, władze
uczelni radomskich, szefowie
służb mundurowych, instytucji
i zakładów Radomia, kombatanci
oraz mieszkańcy miasta. Widoczne były organizacje młodzieżowe wśród których prym
wiedli kibice Radomiaka oraz
członkowie ONR. Oczywiście
w uroczystościach wzięli udział
członkowie NSZZ „Solidarność”.
Komisję Krajową reprezentował
Tadeusz Majchrowicz Zastępca
Przewodniczącego,
delegacje
z Regionów: Mazowsze, Płocki,
Świętokrzyski
i
ŚrodkowoWschodni, delegacja z Ursusa
oraz poczty sztandarowe organizacji związkowych Regionu Ziemia Radomska. Region Środkowo-Wschodni reprezentował regionalny poczet sztandarowy
oraz autor niniejszej relacji.
Premier Mateusz Morawiecki
zwracając się do uczestników
wydarzeń Radomskiego Czerwca powiedział „ Najbardziej zazdroszczę Wam jednego – jako
działacz Solidarności Walczącej
pragnąłem zdobyć Komitet Wojewódzki PZPR, a Wy żeście go
zdobyli”.
Krzysztof Choina
Foto. www.radom.pl
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wiązkach, ale jako związek zawodowy musimy zadbać o sprawy pracownicze - zaznaczył Król.
Przewodniczący
podkreślił
konieczność
skoordynowania
działań zmierzających do wprowadzenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej. Od ich ilości zależy, czy związkowcom
będą przysługiwać przywileje
ekonomiczne.

Warto rozmawiać
26 czerwca br. odbyło się
pierwsze w kadencji 2018-2022
spotkanie przewodniczących Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych okręgu Lublin, Łęczna
oraz Świdnik z władzami lubelskiej Solidarności. Przedmiotem
spotkania były rozmowy dotyczące wyzwań, które zostały zawarte
w uchwale programowej Walnego
Zebrania Delegatów Regionu,
a także dyskutowano o współpracy w szeregach związku.
Przewodniczący
Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
Solidarność Marian Król, mówił
o bieżącej sytuacji w naszym regionie. Zwrócił uwagę na zapalne
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sytuacje w Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej, Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie i innych
instytucjach. Sprawy są na bieżące monitorowane, a prawnicy
Regionu udzielają fachowej pomocy związkowcom będącym
w sporze zbiorowym z pracodawcą.
Nie mniejsze znaczenie ma
realizacja postulatów pracowniczych na poziomie centralnym.
Solidarność konsekwentnie będzie dążyć do zabezpieczenia
potrzeb związkowców.
- Nie jesteśmy od tego, aby
wyręczać państwo w jego obo-

- Aby głos związkowy był słyszany i znaczący musi być duża
liczba osób zorganizowanych
w związek zawodowy. Jest to
jeden z ważniejszych priorytetów. Nie wystarczy, że jedynie
prawnik z Regionu stanie
w obronie interesów związkowców, ponieważ pracodawca
w swoich działaniach kieruje się
zazwyczaj liczbą pracowników
zorganizowanych w związek –
mówił Król.
Jak zapowiedział przewodniczący, spotkania z działaczami
związkowymi będą cykliczne.
Umożliwią one dobrą współpracę, komunikację i wypracowywanie wspólnego stanowiska
w podejmowaniu istotnych decyzji.
Tomasz Kupczyk
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W związku z pierwszym spotkaniem przewodniczących Komisji
Zakładowych i Międzyzakładowych oraz poczynionymi ustaleniami
w zakresie ożywienia i rozwoju Regionalnej Sekcji Kobiet
i Regionalnej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”, prosimy szefów
organizacji związkowych z terenu Lublina, Łęcznej i Świdnika

o możliwie szybkie przekazanie danych kontaktowych osób chętnych do
przystąpienia w szeregi Sekcji. Informacje prosimy kierować na adres:

reporter.lublin@solidarnosc.org.pl
Do Sekcji Młodych mogą należeć osoby
do 35 roku życia.
Zainteresowani zgłaszają: imię, nazwisko i nr tel.
Chętne osoby do Sekcji Kobiet podają:
imię i nazwisko oraz nr telefonu.
Głos związkowca 26/2018
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Szkolenia dla
działaczy funkcyjnych

W zeszły wtorek w siedzibie
lubelskiej Solidarności odbyło
się szkolenie podstawowe dla
działaczy funkcyjnych, które
przeprowadził zastępca przewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski.
Był to pierwszy etap cyklicznie odbywających się zajęć, które stanowią przepustkę do kolejnych szkoleń. Zachęcamy działaczy władz wykonawczych
i kontrolnych do korzystania
z wykładów, aby poszerzać
swoją wiedzę i umiejętności
w zakresie działalności w strukturach Solidarności.

DYLEMATY JĘZYKOWE

Rzeczypospolita czy Rzeczpospolita?
Dawniej odmieniano oba człony, mówiono:
Rzeczypospolitej, Rzecząpospolitą. Dzisiaj
poprawne są dwie formy odmiany, można
zmieniać końcówki obu członów wyrazu lub tylko końcówkę drugiego członu. Można więc powiedzieć poseł Rzeczypospolitej Polskiej
i poseł Rzeczpospolitej Polskiej. Pamiętajmy jednak, że odmiana
obu członów wyrazu Rzeczpospolita nacechowana jest starannością i wydaje się bardziej uroczysta. A zatem podczas oficjalnych
sytuacji, np. przemówień należy mówić: Rzeczypospolita Polska,
Rzecząpospolitą Polską.
Głos związkowca 26/2018
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38.

ROCZNICA
„LUBELSKIEGO LIPCA
1980”

CENTRALNE OBCHODY
Lublin - 15 lipca 2018
10.00 - Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność” w Sali Konferencyjnej IPN - ul. Wodopojna 2
11:30 - Msza święta w Archikatedrze Lubelskiej - transmitowana przez Katolickie
Radio PLUS Lublin - ul. Królewska 10
12:45 - Przemarsz na teren byłej Lokomotywowni Lublin - ul. Gazowa 6





Wystąpienia zaproszonych gości
Złożenie kwiatów pod pomnikiem „Doli Kolejarskiej”
Poczęstunek
Taneczny wieczór przy muzyce
Poczęstunek i lipcowy wieczór taneczny na terenie byłej lokomotywowni
po uroczystościach. Całkowity koszt uczestnictwa 50 zł.
Zachęcamy komisje zakładowe i międzyzakładowe do partycypacji ww. kosztach.
Sugerowana partycypacja w koszcie: 20 zł komisja zakładowa/międzyzakładowa,
20 zł członek związku lub osoba towarzysząca i 10 zł Zarząd Regionu.
Zapisy wraz z wpłatą trwają do 6 lipca br. u pani Joanny Dinejko,
tel. 81 532 33 01,
e-mail: stokrotka.lublin@solidarnosc.org.pl

Głos związkowca 26/2018
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CEGIEŁKI NA SZTANDAR
Strajki z 1980 r., znane pod nazwą Lubelski Lipiec 1980, będą w szczególny sposób upamiętnione
poprzez nadanie Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie im. Lubelskiego Lipca 1980. To wyjątkowa
uroczystość dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Podjęliśmy się wykonania sztandaru, który będzie
służył obecnym i przyszłym pokoleniom.
Kierujemy do komisji zakładowych i międzyzakładowych oraz osób fizycznych apel o wsparcie
finansowe tej inicjatywy.
Każda darowana kwota ma wielkie znaczenie. Organizacje, które przekażą kwotę powyżej 500 zł,

zostaną upamiętnione poprzez wbicie pamiątkowego gwoździa w drzewiec sztandaru.
Wpłaty należy dokonywać do 31 lipca br. na konto Regionu:
PKO II/Lublin 06102031500000370200032227 z dopiskiem sztandar.

Głos związkowca 26/2018
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Na czym polega kontrola
legalności zatrudnienia
prowadzona przez Państwową
Inspekcję Pracy?
Zakres przedmiotowy kontroli został zdefiniowany
w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww.
ustawy do zadań PIP należy m. in. kontrola legalności
zatrudnienia, wykonywania działalności oraz kontrola
przestrzegania obowiązku: informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności,
opłacania składek na Fundusz Pracy.
Stosownie do definicji przyjętej w art. 2 ust. 1 pkt
13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pojęcie
„nielegalnego zatrudnienia” lub „nielegalnej innej pracy zarobkowej” oznacza: zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego, podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności bez powiadomienia
o tym właściwego powiatowego urzędu pracy.
Głos związkowca 26/2018

Kartka
z kalendarza




28 czerwca 1956 roku wybuchł pierwszy
w PRL strajk generalny. Strajk rozpoczął
się w Zakładach Przemysłu Metalowego
H. Cegielski Poznań (w latach 1949-1956
im. Józefa Stalina) i przerodził się
w spontaniczny protest przeciw władzy.
Stłumiony przez liczące ponad 10 tys.
żołnierzy oddziały LWP. Według różnych
źródeł zginęło od 57 do 73 osób.
1 lipca 1980 r. miał miejsce początek
strajków o zaniechanie podwyżek cen
i żądanie podwyżek płac. Strajkują: WSK
PZL-Mielec (do 5 VII), Zakłady Mechaniczne Ursus w Warszawie (do 4 VII),
Sanocka Fabryka Autobusów Autosan,
Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych
Ponar w Tarnowie, Zakłady Metalurgiczne Pomet w Poznaniu (do 4 VII), kierowcy Transbudu w Tarnobrzegu zatrudnieni
przy budowie elektrowni Połaniec.
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Z życia Komisji Krajowej

Posiedzenie plenarne Rady
Dialogu Społecznego – procedura
budżetowa i ochrona zdrowia

Na posiedzenie Rady, które
odbyło się 28 czerwca 2018 r.
zaplanowano trzy główne tematy:
założenia projektu budżetu państwa, dyskusję na temat wzrostu
wskaźnika waloryzacji rent i emerytur na 2019 rok oraz dyskusję
na temat sytuacji w ochronie
zdrowia.
Posiedzenie rozpoczęło się od
przedstawienia przez Wiceministra Finansów, Tomasza Robaczyńskiego, głównych założeń
budżetowych, w tym podstawowych wskaźników makroekonomicznych, które determinują możliwości
budżetu
państwa.
Ze strony NSZZ „Solidarność”
głos w debacie zabrali Pan Henryk
Nakonieczny,
informując
Głos związkowca 26/2018

o pracach Zespołu ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady, któremu przewodniczy.
Ponadto
w
imieniu
„Solidarności” głos zabrała także
Katarzyna
Zimmer-Drabczyk.
Ekspertka poinformowała o stanowisku Związku w zakresie
kontynuacji mrożenia wynagrodzeń w sferze budżetowej. Mówiła także o utrzymaniu wysokich
stawek VAT, coraz niższej jakości projektu założeń ustawy budżetowej oraz o potrzebie urealnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W odpowiedzi strona rządowa
poinformowała, że kwota bazowa
w sferze budżetowej nie wzrośnie. Zdaniem przedstawiciela

rządu dojdzie jednak do wzrostu
funduszu
wynagrodzeń o 2,3%.
Zdaniem Ministerstwa podniesienie
kwoty
bazowej
będzie
„niezarządzalne”,
natomiast zwiększenie funduszu
płac pozwala na
kształtowanie wynagrodzeń przez
osoby zarządzające według potrzeb.
Zdaniem
Wiceministra, daje
to większą elastyczność. W odniesieniu do ZFŚS, zaproponowano waloryzację kroczącą,
czyli przyjęcie roku 2014 jako
poziomu odniesienia. Głos zabrał także Minister Jerzy Kwieciński. Mówił o poziomie inwestycji, który ma rosnąć w związku z dynamicznym wzrostem
liczby realizowanych projektów
unijnych. Pokreślił również, że
sytuacja gospodarcza w Polsce
jest dobra, co wynika m.in. ze
skutecznej realizacji Strategii na
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Henryk Nakonieczny zwrócił
uwagę, że przenoszenie uprawnień do kształtowania wynagrodzeń na osoby kierujące w sferze budżetowej czyni ustawę
str. 11

o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej
martwą. Jak stwierdził, taki mechanizm służy zapewnianiu sobie
lojalności pracowników. Następnie poinformowano Radę o tym,
że Zespół ds. ubezpieczeń społecznych nie wypracował stanowiska ws. waloryzacji rent i emerytur w 2019 roku.
Zwrócono uwagę, że przedstawiciele strony rządowej nie
posiadali mandatu do prowadzenia negocjacji. W związku z tym
zespół nie rekomenduje przyjęcia
stanowiska w tym temacie. Strona rządowa podtrzymała swoje
stanowisko, informując, że waloryzacja jest ograniczona regułą
budżetową.
W dalszej części posiedzenia
dyskutowano o sytuacji w ochronie zdrowia. Minister Szumowski
przedstawił informację na temat
zadłużenia szpitali na skutek niewłaściwie wycenionych świadczeń. W związku z tym zaprezentowano nowy model wyceny
świadczeń i usług medycznych.
Informował także o podwyżkach
„4x400” dla pielęgniarek. Realizowana jest ustawa o państwowym
ratownictwie
medycznym. Minister mówił o sytuacji
w kadrach medycznych. By zaradzić problemowi braku lekarzy,
pielęgniarek i położnych, zdecydowano o zwiększeniu limitów
przyjęć na studia. Ponadto Minister zaprezentował działania mające uatrakcyjnić zawody pielęgniarek i położnych. Przeznaczono dodatkowe środki na studia
podyplomowe dla pielęgniarek
oraz zaproponowano stypendium
(800 zł) i wynagrodzenie (1000
zł), które ma ułatwiać wchodzenie na rynek studiujących ostatnie dwa lata oraz dwóch lat po
zakończeniu studiów. Ma to
zwiększyć odsetek osób, kończących studia i wchodzących do
Głos związkowca 26/2018

zawodu (obecnie, jest około
60%). Uruchomiony ma zostać
program „wizyt pielęgniarskich” ,
które mają ułatwiać wchodzenie
do zawodu, a jednocześnie poprawiać dostęp do opieki zdrowotnej. Ponadto, zapowiedziano
utworzenie stanowiska asystenta
lekarza, który ma otrzymać
uprawnienie do podpisywania
w imieniu lekarza, zwolnień lekarskich i zaświadczeń opartych
o
dokumentację
medyczną.
Wprowadzany
jest
program
e-zaświadczeń oraz zintegrowane elektroniczne konto pacjenta.
W tym punkcie posiedzenia,
NSZZ „Solidarność” reprezentowała Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria
Ochman.
Podkreśliła potrzebę przedstawienia terminów realizacji propozycji Ministerstwa. Zwróciła
także uwagę na zatrzymanie
prac nad nowelizacją ustawy
o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych
w
podmiotach
leczniczych.
W swoim wystąpieniu zaznaczyła, że należy także zwrócić uwagę na brak podwyżek w Narodowym
Funduszu
Zdrowia.
W
dalszej
części debaty
głos
zabrał
Henryk Nakonieczny, który
wskazał na potrzebę wprowadzenia rozwiązań
systemowych w obszarze kształtowania
wynagrodzeń w ochronie
zdrowia.
Zwrócił uwagę,
że
obecnie

dzieje się to wycinkowo, za pomocą różnego rodzaju porozumień.
Odpowiadając na liczne pytania i uwagi partnerów społecznych, Minister Szumowski mówił
m.in. o tym, że wkrótce na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów odbędzie się dyskusja na temat ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu
w ochronie zdrowia, o wydzieleniu wybranych usług związanych
z ratownictwem medycznym dla
podmiotów prywatnych, o kolejkach w służbie zdrowia i pozytywnym trendzie związanym
z powrotem do zawodu pielęgniarek i położnych.
W sprawach różnych, m.in.
zwrócono uwagę na niską jakość konsultacji społecznych
w Polsce. Zaprezentowana została tzw. „Biała Księga” konsultacji społecznych w Polsce przygotowana przez Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dokument został przekazany Przewodniczącej Rady
Dialogu Społecznego, Minister
Elżbiecie Rafalskiej.

Źródło: www.tysol.pl
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Projekt Anakonda.
Poznańska Delegatura CBA
zatrzymała dwóch byłych członków zarządu spółki energetycznej ENEA S.A. Sprawa dotyczy
podpisanej w 2011 roku niekorzystnej umowy zakupu linii
energetycznej mającej łączyć
Polskę z Białorusią. Państwowa
firma miała stracić na tym co
najmniej 15 mln zł. Zatrzymani
przez CBA usłyszeli zarzuty
w wielkopolskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Zarobki kierowców
Kierowca w Polsce zarabia
średnio 5 218 zł netto. Na tę
kwotę składają się: podstawa,
diety, dodatki i premie - wynika
z raportu "Zarobki kierowców
zawodowych w Polsce", przygotowanego przez TransJobs.eu.
Ponad 50 proc. kierowców
zarabia poniżej 5 tys. zł netto.
Powyżej 6 tys. netto dostaje
15,1 proc. kierowców.
Na końcową sumę zarobków
u kierowców składają się takie
czynniki, jak rodzaj trasy, branża, wielkość firmy oraz typ zabudowy pojazdów.

Postawieni przed sądem
Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 27 czerwca 2018 roku oskarżył Bolesława N. - byłego Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej
w Tarnobrzegu oraz jego Zastępcę Mariana B. Akt oskarżenia został
skierowany do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.
Bolesław N. i Marian B. zostali oskarżeni o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Polegały one na przekroczeniu przez oskarżonych swoich uprawnień na szkodę interesu publicznego i prywatnego poprzez prześladowanie 85 osób ze względu na podejrzenie przynależności do NSZZ
„Solidarność”.
Źródło: tysol.pl/pk.gov.pl

Źródło: tysol.pl/
Centrum Prasowe PAP

32 tys.
dzieci urodziło się
w kwietniu 2018 roku
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