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Solidarność wygrała w Sądzie

W zeszłym roku, w związku
z zagrożeniem całej inwestycji
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz z pogarszającymi się
warunkami pracy i płacy związki
zawodowe weszły w spór zbiorowy z dyrekcją Centrum. Wobec
bezskutecznych negocjacji i braku konstruktywnego porozumienia z Zarządem placówki, 30
sierpnia ub.r. została przeprowadzona pokojowa akcja protestacyjna w COZL.
Pracownicy pisali petycje, nosili biało-czerwone opaski z napisem protest oraz rozdawali ulotki. Ponadto na ogrodzeniu placówki zostały zamieszczone banery, które stały się przedmiotem
sporu w pozwie złożonym przez
dyrekcję Centrum. Zarzucono
związkowcom, że transparenty
zostały zawieszone nielegalnie
i bez zgody zarządzającego

obiektem. W ramach akcji
protestacyjnej pojawiły się
banery typu: „chcemy gospodarza, a nie grabarza”, „dość marnotrawienia majątku publicznego”.
W marcu br. Sąd Rejonowy Lublin Zachód uniewinnił związkowca Teodora Oseka za rozwieszenie
8 września 2017 r. na
ogrodzeniu COZL banerów protestacyjnych. W ocenie
Sądu nie wystąpiły żadne elementy społecznej szkodliwości
czynu, a umieszczone banery
miały na celu realizację uprawnień i wolności zagwarantowanych prawem. Ponadto Teodor
Osek nie miał złych intencji ani
żadnego motywu biznesowego.
W trakcie sporu zbiorowego
z pracodawcą, po podpisaniu
protokołu rozbieżności związki
zawodowe otrzymały prawo do
organizowania akcji protestacyjnych, w ramach których mogły
posługiwać się banerami, plakatami, tablicami itp.
Sąd Rejonowy uznał, że wywieszanie banerów w żaden sposób nie utrudniało pracy szpitala i
nie narażało na wydatki. Treść
transparentów nie odnosiła się
też do poziomu świadczonych

usług medycznych, a jedynie do
kwestii związanych z zarządzaniem majątkiem publicznym. Odpowiednie zarządzanie Centrum
Onkologii leży również w interesie mieszkańców Lubelszczyzny,
a „Solidarność” ma prawo do
informowania opinii publicznej
o stanie faktycznym placówki.
Z wyrokiem nie zgodziła się
dyrekcja Centrum Onkologii
i złożyła apelację do Sądu Okręgowego w Lublinie. W apelacji
oskarżyciel posiłkowy zarzucił
m.in., że wyrok nie był oparty na
całokształcie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. W szczególności w pełni nie
przeanalizowano materiału fotograficznego w zakresie treści
banerów i emblematów na nich
umieszczonych.
Zarzucono również, że wyrok
wydano na podstawie błędnych
ustaleń faktycznych. Skarżący
wskazał również na społeczną
szkodliwość czynu, a banery były manifestem politycznym. Ponadto zostały one wywieszone
poza terenem wyznaczonym
przez dyrekcję COZL i wbrew jej
woli.
Sąd Okręgowy uznał apelację
za bezzasadną, dlatego nie
uwzględnił wniosków w niej za-

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi –
Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy.
Głos związkowca 30/2018
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wartych i zaskarżony wyrok
utrzymał w mocy. W uzasadnieniu napisano, że Sąd Rejonowy
skrupulatnie i całościowo zgromadził materiały dowodowe, na
podstawie których dowiedziono
słuszne wnioski co do braku winy
Teodora Oseka. Dowody obciążające obwinionego oraz dowody
im przeciwne zostały ocenione
zgodnie z zasadami logicznego
rozumowania, wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego.
Ocena przez Sąd Rejonowy
dowodów, w sposób odmienny
od życzenia skarżącego, nie
oznacza, ze został popełniony
błąd. Wybór wiarygodnych źródeł
dowodowych jest uprawnieniem
sądu stykającego się bezpośrednio z dowodami w toku całej rozprawy.
Jak wyjaśnił Sąd Okręgowy,
w Polsce swoboda wypowiedzi
jest jednym z filarów społeczeństwa obywatelskiego. Można
wyrażać poglądy i udzielać informacji, które mogą być uznawane
za obraźliwe i wprowadzające
niepokój. Ponadto w stosunku do
organizacji związkowej działającej przy COZL, granice dozwolonej krytyki są znacznie szersze,
aniżeli w stosunku do osoby prywatnej.
Szef lubelskiej „Solidarności”
jest usatysfakcjonowany decyzją
sądu, który poparł działalność
związkową.
- Pracodawca chciał zabloGłos związkowca 31/2018

kować
słuszną
działalność związkową, ale sąd przyznał rację Solidarności do informowania ludzi o trudnej sytuacji w Centrum. Podczas protestu
żadnych
szkód nie wyrządziliśmy, nie zakłócaliśmy funkcjonowania szpitala – mówił Król.
Do sytuacji odniosła się Justyna Horbowska, z organizacji
związkowej przy COZL.
- Prawo w Polsce jednak obowiązuje i cieszy nas to, że jest
praworządność. Rolą Solidarności jest nie tylko obrona
praw pracowniczych, ale też
obrona wolności wypowiedzi
i prawa do manifestacji. Nikt
tych uprawnień nie powinien
nam zabierać. W tym przypadku pracodawca chciał nas pozbawić praw – powiedziała Horbowska.
Przewodniczący
organizacji
związkowej przy COZL Józef
Krupa podkreślił, że najważniejszym celem akcji protestacyjnej
było dobro człowieka.
- Podczas akcji protestacyjnej dyrekcja Centrum nas zastraszała. Okazało się, że sprawiedliwość funkcjonuje dobrze. Protest odbywał się
z poszanowaniem mienia szpitala. Banery umieszczone zostały elastycznie na płocie, nie
wyrządzono żadnych szkód. Ze
względu na specyfikę pracy
w szpitalu onkologicznym, nie
chcieliśmy, aby protest w jakimś stopniu dotknął pacjentów, którzy i tak są skrzywdzeni. Wiedząc o tym, że Centrum
to nie fabryka gwoździ, mając
na względzie dobro chorych,
postanowiliśmy walczyć poprzez zawieszane banery, pla-

katy i opaski biało-czerwone.
Zorganizowaliśmy też zbiórkę
krwi dla naszych pacjentów –

Józef Krupa

W
opinii mec. Bartłomieja
Kozyrskiego zawieszenie banerów na płocie było uzasadnione
i zgodne z prawem.
- Zgodnie z przepisami
ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w obronie
praw i interesów pracowników
mogą być stosowane, po zakończeniu rokowań, inne niż
strajk formy akcji protestacyjnej, nie zagrażające życiu lub
zdrowiu ludzkiemu, bez przerywania pracy, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego.
Akcja protestacyjna jest zatem
zgodna z prawem, gdy została
przeprowadzona po zakończeniu rokowań i ma charakter
pokojowy. Takie wymagania
spełnia akcja podjęta przez
organizacje związkowe działające w COZL - wyjaśnił
mecenas.
W COZL jest nadal wiele problemów we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Region Środkowo-Wschodni na bieżąco monitoruje sytuację.
Tomasz Kupczyk
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Oddaliśmy
Hołd Bohaterom

1 sierpnia w całej Polsce oddano hołd Bohaterom Powstania
Warszawskiego. W Lublinie oficjalne obchody zaczęły się na
Placu Litewskim. W uroczystościach udział wzięli m.in. kombatanci, delegacje władz parlamentarnych i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych
i inspekcji, a także organizacje
patriotyczne i licznie zgromadzeni mieszkańcy Lublina. Region
Środkowo-Wschodni
NSZZ
„Solidarność”
reprezentowali
przewodniczący Marian Król
i zastępca Krzysztof Choina wraz
z pocztem sztandarowym.
Obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
rozpoczęły się od wycia syreny
w godz. „W” (17.00). Po odegraniu hymnu narodowego nastąpiły
okolicznościowe przemówienia.
Głos związkowca 31/2018

Słowa do zgromadzonych
skierował m.in. prezes lubelskiego okręgu Światowego Związku
Armii Krajowej kpt. Ryszard Kister. Podkreślił, że pamięć o Powstańcach Warszawskich była

zachowywana i stanowiła źródło
siły w walce o wolną Polskę, podczas zniewolenia systemem komunistycznym.
- Spotykamy się tu, aby oddać hołd bohaterskim żołnierzom AK walczącym na terenie
naszego województwa w ramach akcji „Burza” oraz walczącym w Powstaniu Warszawskim. Oddajemy cześć tym, którzy poświęcili życie za wspólne
marzenie, którym była wolna
Ojczyzna – mówił Kister.
Po złożeniu kwiatów przy Pomniku Nieznanego Żołnierza,
uczestnicy udali się na Mszę św.
do kościoła cywilno-wojskowego
w Lublinie.
Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i choć
miało trwać kilka dni to zakończyło się po 63 dniach walki. Powstanie militarnie było skierowane
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przeciw Niemcom, a politycznie
przeciw Sowietom. Była to największa akcja ruchu oporu
w okupowanej przez Niemców
Europie. Osamotniona w walce
Warszawa nie miała szans na
pokonanie wroga. Zginęło w niej
niemal 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Zwyciężyła pamięć o naszych Bohaterach
w sercach potomnych.
Tomasz Kupczyk

Głos związkowca 31/2018

str. 4

Pątnicy wyruszyli
Owocem Ducha jest miłość
– pod takim hasłem pielgrzymi wyruszyli do Jasnogórskiej
Pani. Pątnicy z województwa
lubelskiego pielgrzymują przed
tron Maryi już po raz 40. Wypra-

wa potrwa 12 dni. Pątnicy dotrą
na miejsce 14 sierpnia, w przeddzień

święta

Wniebowzięcia

Matki Bożej. Do pokonania jest
ok. 320 km, jednak odległość nie
odstraszyła wiernych, bowiem
wśród zawierzających swoje życie Matce Najświętszej byli ludzie w każdym wieku. Bóg na-

prawdę nie ma względu na osoby (por. Dz 10, 34).
Spod Archikatedry wyruszyło
19 grup, a wśród nich byli członkowie NSZZ „Solidarność”. Region Środkowo-Wschodni przekazał intencje, w których pragnie
prosić m.in. o kanonizację patrona Związku, bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz wierność trwania
w idei solidarności, która ma
swoje

korzenie

w

Katolickiej

Nauce Społecznej.
MB
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Kartka
z kalendarza


5 sierpnia 1980 r., ponownie strajkuje WSK-Świdnik – wbrew
podpisanemu porozumieniu pracownicy nie otrzymali płacy
za okres strajku lipcowego, a zamiast obiecanej 15procentowej powszechnej podwyżki dyrekcja zapowiedziała
przyznanie jej tylko tym, którzy uzyskają wyższe kwalifikacje
i zdadzą odpowiedni egzamin.



30 lipca 1981 r. w Łodzi, Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim,
Częstochowie i Szczecinie odbyły się „marsze głodowe” kobiet protestujących przeciwko pogarszającemu się zaopatrzeniu w żywność.



3-5 sierpnia 1981 r. manifestacyjny przejazd kolumny samochodów, autobusów i ciężarówek przez śródmieście Warszawy, zorganizowany przez „Solidarność”, przerodził się w trzydniową okupację centralnego ronda stolicy.



31 lipca 2004 r. w przeddzień 60. rocznicy rozpoczęcia największego zrywu militarnego w okupowanej przez Niemców
Europie, uroczyście otworzono Muzeum Powstania Warszawskiego.

Poświęcenie
Maksymilian Maria Kolbe
oddał życie za Franciszka Gajowniczka, który, jako jeden
z dziesięciu mężczyzn, został
skazany na śmierć za ucieczkę
innego więźnia. 29 lipca miała
miejsce 77. rocznica dobrowolnego oddania życia przez zakonnika. Maksymilian Kolbe został beatyfikowany w 1971 r.,
natomiast kanonizacji dokonał
św. Jan Paweł II w 1982 r.
Źródło: tysol.pl

Debata nad godłem
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało projekt Ustawy o symbolach
państwowych
RP.
Chodzi
o umieszczanie ujednoliconego
Głos związkowca 31/2018

wizerunku godła państwowego
na m.in. stronach internetowych,
dokumentach, budynkach - powiedział PAP w czwartek wiceminister kultury Paweł Lewandowski.
30 lipca br., zgłoszony przez
MKiDN projekt Ustawy o symbo-

lach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, został wpisany
do Wykazu prac legislacyjnych
i programowych Rady Ministrów.
Źródło: PAP
str. 7

Również w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim będzie można oddać krew
Zbiórka odbędzie się w środę, 22 sierpnia 2018 roku w godzinach 8.30-14.00, w Sali Kolumnowej LUW (ul.
Spokojna 4). Udział w akcji może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec województwa lubelskiego. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi w siedzibie
urzędu. W celu skoordynowania realizacji akcji proszę o przesyłanie w terminie 13-20 sierpnia br. na
adres email: mjakobczyk@lublin.uw.gov.pl informacji o liczbie osób z Państwa jednostek chcących
honorowo oddać krew.
Głos związkowca 31/2018
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Powielacz w Regionie
Józef Kołtunik, który był w posiadaniu powielacza służącego
do drukowania zakazanych materiałów przez władzę PRL, przekazał urządzenie do Archiwum Zarządu Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ „Solidarność”. Poniżej publikujemy część
wspomnień pana Józefa, opracowanych przez redakcję.

W latach 19851988 inseminator
Pan
Jan
Sobestjański poprosił
mnie o możliwość
drukowania ulotek
w naszym gospodarstwie rolnym na
powielaczu.
Obsługą urządzenia
zajął się sam zainteresowany.
Po uzgodnieniu
z rodziną, zgodziliśmy się. Mieliśmy
duży garaż, w którym, oprócz dwóch
ciągników i części
do maszyn rolniczych, było sporo
przestrzeni. Przed
rozpoczęciem drukowania, pan So-

bestjański wyjmował ze swojej
Syrenki koło zapasowe oraz lewarek, by upozorować naprawę
dętki.
Moja rola polegała na obserwacji całego obejścia. Jeśli ktoś
zbliżał się do gospodarstwa,
miałem ostrzegać pana Jana,
a w przypadku przybycia nieznajomych, informować, że inseminator złapał „kapcia” i korzysta
z wulkanizatora w garażu. Jeśli
nie było mnie w domu, obowiązki
obserwatora przejmowała moja
żona, Zofia.
Problemem, który wówczas
mieliśmy, był brak ogrodzenia.
Każdy, kto miał sprawę do właściciela, mógł wejść bezpośrednio na podwórko, a jedynym
ostrzeżeniem był pies. Z urządzenia korzystano do lat 90.,
a także później. Dwa czy trzy
razy powielacz był zabierany
w niewiadome mi miejsce, jednak później odstawiano go do
garażu. Powielacz miał spokojnie czekać, gdyż pan Jan twierdził, że nic nie wiadomo i urządzenie może być jeszcze potrzebne. Tak jest do dziś.
Serdecznie dziękujemy panu
Józefowi za przekazanie urządzenia i wspomnień.
Oprac. Mateusz Bednarek

DYLEMATY JĘZYKOWE

Śmieci czy śmiecie ?
Ze śmieciami jest śmiesznie. Mamy liczbę pojedynczą: ten śmieć (jakiś jeden odpadek, czasem niestety przenośnie i wyjątkowo agresywnie o czymś lub nawet kimś, czyli
człowieku – stanowczo odradzam!), od którego liczba mnoga to zarówno te śmieci, jak
i te śmiecie. W użyciu bezpośrednim, gdy mówimy o odpadkach, obie formy liczby mnogiej
są
poprawne,
gdy
używamy
tego
słowa
przenośnie,
wtedy
raczej
śmiecie.
Oprócz tego mamy jeszcze słowo śmiecie, rzeczownik pojedynczy rodzaju nijakiego, bez liczby mnogiej
(tzw. collectivum, odnoszący się do zbioru, podobnie jak np. listowie) – więc to śmiecie. Oznacza, oczywiście, też resztki i odpadki. Możemy więc powiedzieć „Leżały tam śmieci”, „Leżały tam śmiecie”, „Leżało tam
śmiecie” – i będzie to mniej więcej to samo. No i jest wreszcie czasownik śmiecie, czyli 'macie odwagę'.

Jerzy Bralczyk, prof., Uniwersytet Warszawski
Głos związkowca 31/2018
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– Chcemy pracować na coraz nowszych technologiach, ponieważ
produkty, które teraz robimy, wymagają modernizacji. Nasz właściciel
uzależnia inwestycje w rozwój od zainteresowania wojska, które jest
głównym użytkownikiem naszych śmigłowców – mówi przewodniczący
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność WSK „PZL-Świdnik” SA
Andrzej Kuchta w rozmowie z Jakubem Pacanem.
– Jak Pan ocenia Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.
Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych?
– Z jednej strony dobrze, że się
odbyło, ostatni raz rozmawialiśmy w marcu tego roku. Padły
wtedy pewne deklaracje, m.in.
ze strony wiceministra MON Sebastiana Chwałka, który mówił,
że do końca kwietnia będą wystosowane zaproszenia do złożenia ofert ostatecznych w przetargu na śmigłowce dla wojsk
specjalnych, a w maju na śmigłowce dla Marynarki Wojennej.
Przyszedł czerwiec i dowiedzieliśmy się, że w sposób diametralny zmieniają się priorytety MON
w programach śmigłowcowych,
bo przetarg na śmigłowiec dla
wojsk specjalnych zostaje odsunięty w czasie, bez określenia
terminu końcowego... Zostaje
tylko przetarg na śmigłowce
w wersji do zwalczania okrętów
podwodnych dla Marynarki WoGłos związkowca 31/2018

jennej. Pojawiła się również informacja o konieczności zakupu
mniejszych śmigłowców w wersji
pokładowej, które stacjonowałyby
na fregatach. Zaproszenia do złożenia ofert ostatecznych na śmigłowce do zwalczania okrętów
podwodnych przekazane zostały
oferentom 10 lipca br. Wg dzisiejszych informacji kolejnym priorytetem stało się również pozyskanie śmigłowców uderzeniowych
w ramach programu „KRUK”.

– Jakie są oczekiwania załogi
PZL „Świdnik” w związku
z programem śmigłowcowym?
– W tej chwili mamy w firmie
w miarę stabilną sytuację, jeżeli
chodzi o zatrudnienie. Nie musimy się martwić o płynność finansową jak niektóre podmioty
w naszej branży. Mieliśmy natomiast duże nadzieje w związku
z tym programem. Wierzyliśmy,
że produkcja nowych maszyn
będzie impulsem do dużego rozwoju firmy. Chcemy pracować na
coraz nowszych technologiach.
Chcielibyśmy przejść na wyższy

poziom, ponieważ nasze produkty, czyli śmigłowce W-3 i SW4,
potrzebują modernizacji. Leonardo Helicopters, czyli nasz właściciel, uzależnia inwestycje w ich
rozwój od zainteresowania wojska, które jest głównym użytkownikiem tych śmigłowców. Rozstrzygnięcie przetargu na naszą
korzyść otwiera również drogę
do transferu do Świdnika montażu finalnego któregoś z modeli
śmigłowców
produkowanych
przez grupę Leonardo Helicopters we Włoszech. Utrzymanie
zdolności projektowych oraz produkcyjnych, łącznie z montażem
finalnym, jest niezbędne do posługiwania się statusem OEM
(przyp. red. Original Equipment
Manufacturer, tłum. Producent
Oryginalnego Wyrobu).
– Solidarność ze „Świdnika” od
samego początku zabiegała
o to, by zamówienia były realizowane
w
Polsce.
– To był i jest nadal cel przyjęty
do realizacji przez Krajową Sekcję Przemysłu Lotniczego NSZZ
Solidarność, w której jesteśmy
zrzeszeni. Nasze działania zaczęły się na długo przed ogłoszeniem przez poprzedni rząd
wyboru śmigłowców Caracal.
Momentem zwrotnym, ale również dużym zaskoczeniem, było
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czy USA. Pomimo
wolnego
rynku
strategiczne gałęzie przemysłu są
mocno wspierane
przez tamtejsze
rządy.
– Czy zagraniczny właściciel będzie się starał
Fot. ar ch. WSK „PZL-Świdnik”
o rozwój firmy?
odrzucenie oferty naszej firmy – Nie możemy zarzucić naszemu
i PZL - Mielec, a wybranie firmy włoskiemu właścicielowi, że nie
francuskiej. Wtedy zorganizowalidaje nam zleceń. Dużo prac
śmy w Świdniku biało-czerwony z Włoch przenoszonych jest do
marsz, aby podkreślić, że jeste- Świdnika i to nas cieszy. Jako
śmy polską załogą i polską firmą. podwykonawca robimy kompoPóźniej były manifestacje w Miel- nenty pod włoskie śmigłowce, ale
cu oraz w Warszawie przed sie- chcemy również sami produkodzibą MON i Pałacem Prezy- wać finalnie nowoczesny sprzęt.
denckim, ponieważ to ówczesny W Polsce w całości produkujemy
Prezydent Bronisław Komorowski teraz tylko dwa śmigłowce: W-3
swoim wizerunkiem uwiarygodnił i SW-4. Zależy nam na całościowybór Caracali przez MON. wej produkcji nowych śmigłowOczywiście cały czas szukaliśmy ców. Nasz właściciel nie bardzo
też wsparcia dla unieważnienia jest zainteresowany inwestowatamtego przetargu wśród ówczeniem w nasz rozwój w taki sposnej opozycji parlamentarnej. sób, aby przekazać do Świdnika
Ostatecznie zmieniła się władza
produkcję nowego kompletnego
i sprawa Caracali potoczyła się wyrobu. Zresztą mamy świadozgodnie z naszymi oczekiwania- mość, że tam też działają związki
mi. Teraz mamy nowe możliwozawodowe, którym nie jest to na
ści i pomimo że nie jest łatwo, to rękę. Wygrana w którymś przecel pozostał ten sam, czyli loko- targu na nowe śmigłowce dla polwanie rządowych zamówień skiego MON na pewno poprawiw firmach produkujących w Polłaby pozycję PZL-Świdnik w grusce. Nie jest to nic odkrywczego, pie Leonardo Helicopters i pomoponieważ tak właśnie dzieje się głaby w staraniach o nowy wyrób
w Europie i na świecie, wystarczy dla Świdnika. W tym roku końpopatrzeć chociażby na Niemcy, czymy dwa programy modernizaFrancję, Włochy, Wlk. Brytanię cyjne śmigłowca W-3 Sokół. Nie-
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stety od 2019 r. roku nie mamy
żadnej nowej umowy. Właściciel
uzależnia rozwój modernizacyjny
świdnickich śmigłowców od tego,
czy nasz główny odbiorca, czyli
MON,
jest
zainteresowany
współpracą z nami. Stąd ciągle
dobijamy się do MON o nowe
umowy na programy modernizacyjne.
– Pojawiły się hasła o potrzebie
pilnej
realizacji
programu
Kruk.
– Tak, ten program został przesunięty na drugie miejsce w hierarchii najpilniejszych potrzeb.
Ostatnio pomiędzy naszym właścicielem – Leonardo a Polską
Grupą Zbrojeniową został podpisany list intencyjny odnośnie
współdziałania przy pracach nad
nowym śmigłowcem uderzeniowym, który bardzo dobrze wpisuje się w program Kruk. To jest
właśnie przykład właściwego podejścia z myślą o polskiej gospodarce. Podjęcie takiej współpracy z jednej strony pozwoli na pozyskanie nowoczesnych śmigłowców za mniejsze pieniądze,
ponieważ jest to wspólny projekt
kilku podmiotów i wspólna partycypacja w kosztach, a z drugiej
strony rząd polski poprzez swój
podmiot, jakim jest Polska Grupa
Zbrojeniowa, jako współwłaściciel może czerpać zyski ze
sprzedaży śmigłowca na eksport. Liczymy na to, że również
PZL-Świdnik będzie miał swój
udział w tym projekcie.
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Z życia Komisji Krajowej

Ustawa o związkach
zawodowych podpisana
25 lipca Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza długo
oczekiwane zmiany w zakresie wolności związkowych. Zmiany

mają obowiązywać od stycznia 2019 r. i umożliwiają objęcie prawem tworzenia organizacji związkowych i wstępowania do nich,
wszystkim

osobom

świadczącym

pracę,

bez

względu

na

podstawę zatrudnienia.

Nowelizacja objęła zakresem
zrzeszania się osoby, które na
gruncie konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym mogą być zaliczane do kategorii osób pracujących, w tym zatrudnionych na
podstawie umów prawa cywilnego i samozatrudnionych. Na mocy znowelizowanych przepisów
rozszerzony został zakres podmiotowy wolności zrzeszania się
w związkach zawodowych czego
od dawna domagały się związki
zawodowe.
Przypomnijmy, że Międzynarodowa Organizacja Pracy już
w 2012 r. zobowiązała polski rząd
do zmiany przepisów ustawy
o związkach zawodowych. Stało
Głos związkowca 31/2018

się to po skutecznej skardze NSZZ
„Solidarność” do
Komitetu Wolności Związkowych
z 2011 r. MOP,
jako niezależna
organizacja międzynarodowa
uznała wówczas
skargę za zasadną stwierdzając,
że polskie przepisy ustawy o związkach zawodowych są niezgodne z konwencjami Nr 87 i 135 MOP (raport MOP
GB.313/INS/9, sprawa 2888).
– Mamy z czego się cieszyć, ponieważ zrealizowane zostały
ważne postulaty związku zawodowego. Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje teraz osobom
wykonującym pracę zarobkową,
nie tylko pracownikom na umowach o pracę, a to oznacza objęcie tysięcy osób m.in. na umowach zlecenia, gdy wstąpią do
związku zawodowego, obroną
związku – mówi Piotr Duda,
przewodniczący
KK
NSZZ
„Solidarność”.

W 2015 r. do starań NSZZ
„Solidarność” na forum międzynarodowym dołączył OPZZ, domagając się w Trybunale Konstytucyjnym prawa koalicji dla
wszystkich pracujących. Również TK potwierdził niezgodność
przepisów ustawy o związkach
zawodowych z Konstytucją.
Nowe przepisy wprowadzają
dalej idące zmiany, z którymi
związkowcy muszą się zapoznać, ale mają na to aż 6 miesięcy,
bo
zmiany
wejdą
w życie w styczniu 2019 r. Zmianie ulegają m.in. progi reprezentatywności. Inaczej jest też uregulowana kwestia obowiązków
informacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami zakładowa organizacja związkowa przedstawia pracodawcy co 6 miesięcy –
według stanu na 30 czerwca i 31
grudnia danego roku – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie, informację o liczbie członków, z wyjątkiem organizacji, która została
utworzona w ciągu sześciomiesięcznego okresu sprawozdawczego. Zupełną nowością,
wynikającą z naszej skargi do
MOP, jest rozszerzenie ochrony
związkowej na inne niż pracownicy osoby np. zleceniobiorców.
Podnosi się argument, że tego
Trybunał Konstytucyjny nie kazał zmieniać, więc nowelizacja
jest
za
szeroka.
NSZZ
„Solidarność” przypomina, że
zmiany nakazała Międzynarodowa Organizacja Pracy i nowe
przepisy realizują standardy
MOP w zakresie ochrony działaczy związkowych.
Źródło: www.tysol.pl
Foto. www.prezydent.pl
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Będą podwyżki
O ponad 226 złotych miesięcznie wzrosną średnio wynagrodzenia w Poczcie Polskiej.
Zarząd spółki porozumiał się
w tej sprawie ze związkami zawodowymi, które wcześniej głośno mówiły o potrzebie podwyżek. W ostatnich latach, pensje
w firmie wzrosły o blisko 1200 zł.
Źródło:

Kurier

Lubelski

Będą nominacje generalskie
15 sierpnia będzie wręczonych kilkanaście nominacji generalskich, głównie oficerów liniowych - powiedział w piątek w Radiu
Warszawa szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.
Dodał, że decyzje personalne zapadły w ścisłej współpracy z MON.
Źródło: PAP

Delegatura CBA w Poznaniu
zakończyła kontrolę wybranych
procedur podejmowania i realizacji decyzji związanych z rozporządzaniem przez Urząd Miasta
Poznania mieniem komunalnym
w postaci nieruchomości „Tor
Poznań”, w latach 2010-2017.
Nieruchomość ta jest użytkowana przez Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski.
Agenci CBA ustalili, że istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
nadużycia/przekroczenia uprawnień (art. 231§2 kodeksu karnego) przez m.in. obecnego
i byłego dyrektorów wydziału
prowadzącego sprawy gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania, obecnego i byłego
Zastępców Prezydenta Miasta
Poznania, którzy nadzorowali ten
wydział oraz dyrektora wydziału
zajmującego
się
finansami
miasta.

Korea w Polsce
Korea Południowa chce zainwestować w Polsce. W Toruniu
ma powstać fabryka autobusów
elektrycznych. Całość inwestycji
może wynieść miliard dolarów.
Obie strony są już po rozmowach, w których zaakceptowano
dwie działki pod budowę fabryki
o łącznej powierzchni 420 ha.
Źródło: radiomaryja.pl/rp.pl
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