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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 11/2018  

    16.03.2018 

„Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, a prawdom kazać, by za drzwiami stały.” 

                    Cyprian Kamil Norwid 

Wybory w WSK PZL-

Świdnik 

14 marca br. w organizacji międzyzakładowej WSK „PZL – 

Świdnik” S.A. odbyły się wybory Przewodniczącego  

i Komisji Międzyzakładowej oraz Międzyzakładowej Komisji Rewi-

zyjnej. Wybierano także delegatów na WZD Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność” oraz delegatów na WZD Krajo-

wej Sekcji Przemysłu Lotniczego. Gościem honorowym był Prze-

wodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.  

W zebraniu wzięli udział m.in. 

Poseł RP Artur Soboń,  Bogdan 

Szozda przewodniczący Sekreta-

riatu Metalowców NSZZ 

„Solidarność”,  Roman Jakim 

przewodniczący Krajowej Sekcji 

Przemysłu Lotniczego NSZZ 

„Solidarność”, przewodniczący 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

Marian Król, Zastępca przewod-

niczącego Regionu Środkowo-

Wschodniego Marek Wątorski, 

Waldemar Jakson - burmistrz 

Świdnika, Mieczysław Majewski 

– prezes „PZL-Świdnik” S.A., 

Lucyna Pasternak – dyrektor HR 

w „PZL-Świdnik” S.A., Ewa Ka-

mińska – doradca Zarządu „PZL

-Świdnik” S.A. ds. HR oraz dele-

gaci organizacji WSK „PZL-

Świdnik” S.A. 

Po wyborze komisji potrzeb-

nych do prawidłowego przepro-

wadzenia wyborów, udzielono 

głosu zaproszonym gościom. 

Jednym z przemawiających był 

przewodniczący Krajowej Sekcji 

Przemysłu Lotniczego Roman 

Jakim – To nie była łatwa ka-

dencja. Cztery lata dużej walki  

o to, żeby zakłady, które są na 

terenie RP, produkujące znako-

mity sprzęt i zatrudniające zna-

komitych pracowników, mogły 
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brać udział w przetargu na dosta-

wy śmigłowców dla polskiej armii. 

– wspomniał przewodniczący, 

podkreślając również potrzebę 

cierpliwości w walce o polski 

przemysł. 

Z kolei Przewodniczący Komi-

sji Krajowej Piotr Duda powie-

dział m.in. o tym co udało się zre-

alizować w ostatnich latach, jak 

również wspomniał o priorytetach 

na najbliższe lata – To, co nas 

trapiło od 2013 roku, to było zero 

dialogu na poziomie kraju. Tak 

samo na poziomie wojewódzkim.

(…) Powstała Ustawa  

o Radzie Dialogu Społecznego. 

To projekt Solidarności – przeko-

naliśmy do tego pozostałe orga-

nizacje związkowe, przekonali-

śmy pracodawców, przekonali-

śmy jeszcze poprzedni rząd. (…) 

Sprawy dotyczące nowego ko-

deksu pracy są dla nas, dla 

związku zawodowego Solidar-

ność, priorytetem – mówił Duda. 

Po wystąpieniach zaproszo-

nych gości, nastąpiły wybory 

przewodniczącego i członków 

Komisji Międzyzakładowej, człon-

ków Komisji Rewizyjnej oraz De-

legatów na Walny Zjazd Delega-

tów Regionu Środkowo-

Wschodniego. Przewodniczącym 

KZ WSK „PZL-Świdnik”  został 

Andrzej Kuchta, pełniący tę funk-

cję od 2014 roku. Obecny prze-

wodniczący cieszy się zaufaniem 

związkowców, którzy docenili po-

dejmowane przez niego działania 

i, poprzez wybór na kolejną ka-

dencję, wyrazili uznanie dla wy-

siłków wkładanych przez niego  

w rozwój Solidarności. 

Jednym z Delegatów na WZD 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność” został obec-

ny Przewodniczący Regionu Ma-

rian Król. 

Mateusz Bednarek 
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W ostatnim czasie odbyły się wybory  

w organizacjach związkowych NSZZ Soli-

darność w m.in. następujących zakła-

dach: 

 

 „Totalizator sportowy” Sp.  

z o.o. w Lublinie-Krzysztof Tomasiak. 

 Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o.  

w Warszawie Oddział w Tarnowie, Zakład 

w Lublinie - Tadeusz Mysłowski. 

 Emeryci i Renciści PKP PLK S.A. w Lubli-

nie -  Andrzej Krzypa. 

 Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych 

im. W.S. Reymonta  

w Lublinie - Agnieszka Szczepańska. 

 LPEC S.A. w Lublinie - Adam Bartoszek. 

 Starostwo Powiatowe w Kraśniku - Michał 

Kondracki. 

 Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

w Puławach - Edward Podrażka. 

 Nestle Waters Polska S.A. Z.P. Nałęczo-

wianka - Mirosław Żydek. 

 PZZ Lubella Sp. z o.o. Sp. k. - Janusz 

Paździor. 

 TVP S.A. O/Lublin - Wojciech Baran. 

 „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. - Agnieszka 

Łuszczyńska. 

 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - 

Elżbieta Kurzępa.  

 Urząd Miasta Lublin - Tomasz Kleczek. 

 „Cukrownia Werbkowice” - Wiesław Ja-

skuła. 

 Filharmonia Lubelska - Dariusz Dąbrow-

ski. 

 Solbet - Lubartów S.A. w Lubartowie - Jó-

zef Małyska. 

 PGK Sp. z o.o. w Lubartowie - Tomasz 

Wiejak. 

Zwycięzcom gratulujemy! 

 

Kartka  

z kalendarza 

 

 W związki z wydarzeniami marcowymi 1968 

roku zatrzymano ok. 2700 osób. Postępowa-

niem karnym objęto ponad 1200 osób, aresz-

towano 319. Zmuszono do wyjazdu, bez pra-

wa powrotu, ponad 15 tys. obywateli, w tym 

kilkuset wybitnych naukowców, wielu arty-

stów i ponad 300 lekarzy.   

 

 19 marca 1981 r. w Bydgoszczy odbyła się 

sesja WRN, podczas której nie dopuszczono 

do głosu przedstawicieli Solidarności. Związ-

kowcy mieli przedstawić racje strajkujących 

rolników. Milicja siłą usunęła protestującą de-

legację Solidarności. Trzy osoby zostały po-

bite.  

U
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A
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Przypominamy, że  

w marcu mija termin  

wyborów  

w Organizacjach Związko-

wych „Solidarności”.  

Prosimy, aby nie  

zostawiać tego  

obowiązku na ostatnie dni.  
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Z życia Komisji Krajowej 

KOMUNIKAT 

RADY SEKCJI PRACOWNIKÓW HANDLU  

NSZZ „Solidarność” 

11 marca pracownicy handlu 

cieszyli się pierwszą niedzielą 

wolną od pracy,  

w związku z ustawą o ogranicze-

niu handlu w niedziele. Niestety 

już kilka tygodni przed wejściem 

ustawy w życie w mediach zaczę-

ły się pojawiać doniesienia o co-

raz to nowych pomysłach sieci 

handlowych na obchodzenie lub 

łamanie przepisów ustawy.  

W związku z powyższym apeluje-

my do pracowników handlu oraz 

wszystkich osób, które popierają 

ideę ustanowienia niedzieli dniem 

wolnym od pracy w tej branży,  

o zgłaszanie przypadków łama-

nia ustawy przez placówki han-

dlowe do Państwowej Inspekcji 

Pracy lub pod numer tel. Krajo-

wego Sekretariatu Handlu, Ban-

ków i Ubezpieczeń NSZZ Soli-

darność – 32 2538362 lub 

505085570. Zgłoszenia można 

również przesyłać na adres e-

mail: sbhiu@solidarnosc.org.pl 

 Wszystkie Okręgowe Inspek-

toraty Pracy PIP organizują dy-

żury oraz uruchomiły specjalne 

telefony w dniach objętych tzw. 

zakazem handlu w niedziele  

i święta, pod którymi będzie moż-

liwość zgłaszania 

placówek handlo-

wych naruszają-

cych przepisy 

ustawy z dnia 10 

stycznia 2018 r.  

o ograniczeniu 

handlu w niedziele  

i święta oraz  

w niektóre inne 

dni. 

 Ustawa ma za-

stosowanie do 

pracowników za-

trudnionych na 

umowie o pracę, 

pracowników tym-

czasowych, a tak-

że innych osób 

fizycznych, które 

wykonują pracę 

na podstawie 

umów prawa cy-

wilnego, oraz osób wykonywują-

cych czynności związane z han-

dlem nieodpłatnie, tzw. wolonta-

riatu.  

 Jednocześnie przypominamy, 

że zgodnie z zapisami ustawy  

w niedziele czynne będą mogły 

być małe sklepy, pod warun-

kiem, że za ladą stanie ich wła-

ściciel. Ograniczenia nie dotyczą 

też  m.in. piekarni, kiosków  

z prasą, cukierni, stacji benzyno-

wych, kwiaciarni, aptek, placó-

wek pocztowych czy sklepów 

usytuowanych na dworcach ko-

lejowych i lotniskach. 
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W końcu lutego br. stopa bezrobocia rejestrowanego spadła o 

0,1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego miesiąca. 

10 marca Rada Nadzorcza 

KGHM Polska Miedź odwołała 

prezesa Radosława Domagal-

skiego-Łabędzkiego oraz wice-

prezesa Michała Jezioro. No-

wym p.o. prezesa został Rafał 

Pawełczak – wiceprezes Zarzą-

du ds. Rozwoju. 

Minister Elżbieta Rafalska 

292,1 tys. – tyle osób  

w styczniu skorzystało  

z urlopów dla rodziców.  

10 marca br., w 750-lecie 

śmierci bł. Salomei Prezy-

dent Andrzej Duda odwiedził 

klasztor Sióstr Klarysek  

w Krakowie.  

Tak długo jak będzie to konieczne 

Nie ma żadnego limitu czasowego dotyczącego obecności wojsk 

Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO; zosta-

ną tam tak długo, jak będzie to konieczne - zapewnił 13 marca se-

kretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. 

Źródło: PAP 

Funkcjonariusze Delegatury CBA 

w Lublinie zatrzymali na gorącym 

uczynku przyjęcia łapówki (300 000 

zł) biznesmena z Gdańska. Za te 

pieniądze miał doprowadzić do 

sprzedaży zabudowanej nierucho-

mości, należącej do firmy spożyw-

czej w upadłości na atrakcyjnych 

warunkach i po korzystnej cenie. 

Zatrzymany powoływał się przy 

tym na wpływy u gdańskiego syndy-

ka masy upadłości firmy oraz  

w gdańskim sądzie, który nadzoruje 

postępowanie upadłościowe. 
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