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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 22/2019 

    31.05.2019 

Jutro startujemy! 

Jutro odbędzie się 7. PKO Pół-

maraton Solidarności i 27. Bieg 

Solidarności. W związku z tym  

z początkiem tygodnia odbyła się 

konferencja prasowa w siedzibie 

lubelskiej Solidarności. Z dzienni-

karzami spotkali się: przewodni-

czący Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

Marian Król, zastępca Marek Wą-

torski oraz dyrektor Bankowości 

Detalicznej PKO Banku Polskiego 

w Lublinie Jan Karwański. Na 

konferencji zostały przedstawione 

szczegóły imprezy sportowej oraz 

poinformowano o utrudnieniach  

w ruchu drogowym. 

TK 
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UWAGA !!! 

W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników, stowarzyszenia,  

inne organizacje społeczne i zawodowe mogą zgłaszać swoich kandydatów na ławników.  

Kandydatów należy zgłaszać w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r.  

bezpośrednio radom gmin, które następnie dokonują wyborów.  
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Wybory SIP  

Decyzja o wyborach u praco-

dawcy społecznej inspekcji pracy 

wedle ustawy z dnia 24 czerwca 

1983 roku o społecznej inspekcji 

pracy należy wyłącznie do organi-

zacji związkowej. Tego rodzaju 

prerogatywy nie posiada praco-

dawca, rada pracowników, rada 

nadzorcza i żadne inne gremium 

komisyjno-doradcze działające  

u pracodawcy.  

Funkcjonowanie u pracodawcy 

organizacji związkowej jest pod-

stawowym warunkiem, aby przy-

stąpić do procedury wyborczej 

sip.  

 Zakładowa komisja bhp powo-

ływana przez pracodawcę obo-

wiązkowo, jeśli zatrudnia 250 pra-

cowników i fakultatywnie w przy-

padkach mniejszej liczby pracow-

ników w żadnym przypadku nie 

eliminuje prawa przypisanego 

ustawowo organizacji związkowej 

do uruchomienia wyborów sip. 

Zakładowa komisja bhp w odróż-

nieniu od społecznej inspekcji 

pracy jest jedynie organem dorad-

czym pracodawcy, bez ustawo-

wych narzędzi umożliwiających 

egzekwowanie norm prawnie obo-

wiązujących.  

Warunkiem wyborów sip przez 

zakładowe, międzyzakładowe or-

ganizacje związkowe u danego 

pracodawcy jest opracowanie  

i przyjęcie do realizacji zakłado-

wego regulaminu wyborów spo-

łecznej inspekcji pracy na pod-

stawie wymienionej ustawy.  

W regulaminie wyborczym orga-

nizacje związkowe w pierwszej 

kolejności decydują o strukturze 

organizacyjnej sip. Mogą, dla 

przykładu, autonomicznie zdecy-

dować - z pominięciem obowią-

zującego zakładowego schematu 

organizacyjnego, uwzględniając 

istniejące zagrożenia dla zdrowia 

i życia ludzkiego - o wyborach 

poza zakładowym sip, również 

wydziałowych, oddziałowych a 

nawet grupowych społecznych 

inspektorów pracy. Pracodawca 

nie może tego rodzaju struktury 

organizacyjnej sip podważyć.  

Wyborów, z reguły tajnych, 

dokonują wyłącznie pracownicy 

na podstawie reguł określonych 

w regulaminie, ze wskazaniem 

osób, które nie mogą w wybo-

rach kandydować. Wydziało-

wych, oddziałowych, grupowych 

inspektorów pracy wybierają pra-

cownicy tam zatrudnieni. Zakła-

dowy sip jest wybierany w głoso-

waniu tajnym z udziałem wyłącz-

nie inspektorów wymienianych 

zakładowych jednostek organi-

zacyjnych. Najczęściej spotyka-

ny jest wariant wyborów jedynie 

zakładowego sip przez wszyst-

kich pracowników zakładu bez-

pośrednio na zebraniu wybor-

czym. Przy braku możliwości 

zebrania wyborczego ogólnego,  

z uwagi na rodzaj zatrudnienia 

(np.: praca zmianowa)  możliwe 

jest dokonanie wyborów poza 

zebraniem (z urną) przy zacho-

waniu wymogu kworum, które 

zawsze wynosi 50% uprawnio-

nych. Kandydat uczestniczący  

w wyborach, uzyskujący najwięk-

szą zwykłą większość głosów 

zostaje społecznym inspektorem 

pracy.  

Wybory organizują organiza-

cje związkowe działające u pra-

codawcy, według przyjętych  

w regulaminie ustaleń. Kadencja 

sip trwa 4 lata. Nie ma ograni-

czeń kandydowania na kolejne 

kadencje. W przypadkach rażą-

cego odstąpienia przez sip od 

realizacji ustawowo określonych 

zadań istnieje możliwość odwo-

łania go przed upływem  

kadencji. 

Kazimierz Pasternak 

Człowiek Roku 

 

Tytuł „Człowieka Roku 2018 Tygodnika 

Solidarność” przyznano ks. Ludwikowi 

Kowalskiemu, proboszczowi parafii  

pw. św. Brygidy w Gdańsku. 

Gratulujemy!!! Fot. Robert Wąsik - Tygodnik Solidarność 



 

Głos związkowca 22/2019 str. 5 

Zdzisław Niedbała  

wyróżniony 

W Sali Błękitnej Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego Wojewo-

da Przemysław Czarnek wręczył 

113 odznaczeń państwowych 

zasłużonym mieszkańcom woje-

wództwa lubelskiego. Wśród wy-

różnionych Złotym Krzyżem Za-

sługi był Pan Zdzisław Niedbała 

Główny Specjalista w Kancelarii 

Prezydenta Lublina. 

- To moje najważniejsze wy-

różnienie, które w życiu otrzyma-

łem. Zostało ono nadane przez 

Prezydenta RP. Cieszę się, że 

doceniona została moja praca 

społeczna i zawodowa – powie-

dział Pan Niedbała. 

Uroczystość, 28 maja br. 

uświetnił koncert w wykonaniu 

uczniów ze Szkoły Muzycznej im. 

Karola Lipińskiego w Lublinie. 

 Panu Niedbale serdecznie 

gratulujemy odznaczenia i życzy-

my dalszych sukcesów oraz sił  

w służbie Ojczyźnie i ludziom.    

                                                                              

          TK 

Fot. LUW 

 W Sali konferencyjnej lubel-

skiej Solidarności odbyło się ko-

lejne spotkanie Regionalnej Sek-

cji Ochrony Zdrowia NSZZ 

„Solidarność”.  

 Obrady, które miały miejsce 

29 maja br. otworzył i poprowadził 

przewodniczący Sekcji Marek 

Chmielewski.  

Zebranie 

Sekcji  

Grunt to rodzina 
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Rozmowy niedokończone  

z Leszkiem Pietrzakiem 

Zapraszamy do wysłuchania 

Rozmów niedokończonych z 26 

maja br., w Telewizji Trwam  

z udziałem dra Leszka Pietrzaka. 

Tematem dyskusji były Chrześci-

jańskie korzenie Europy. Całość 

programu można wysłuchać na 

stronie http://tv-trwam.pl  

Dr Leszek Pietrzak jest history-

kiem, archiwistą i publicystą. Jego 

artykuły są publikowane m.in. na 

łamach Czasu Solidarności.  

TK 

Z okazji 20-lecia samorządu  

w Polsce, 23 maja br. w Lublinie 

odbyło się Forum Samorządowe 

Województwa Lubelskiego. Świę-

towano jednocześnie 15. rocznicę 

wstąpienia Polski do UE. W Archi-

katedrze Lubelskiej sprawowana 

była Msza św. w której uczestni-

czył również przewodniczący lu-

belskiej „Solidarności” Marian 

Król. Po Eucharystii uroczystości 

przeniosły się do Centrum Spo-

tkania Kultur. 

TK 

Święto  

Samorządu 
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Nabierają tempa prace nad 

przyszłorocznym budżetem. Po 

wspólnym stanowisku Solidarno-

ści, OPZZ i Forum ZZ, swoje pro-

Jaka będzie płaca minimalna? 

Rząd proponuje 2450 zł brutto płacy minimalnej. Związki zawo-

dowe oczekują 2520 zł, pracodawcy 2387 zł. 

Fot. Marek Lewandowski 

pozycje przedstawił rząd. Te  

w formie pisemnej muszą trafić 

do partnerów społecznych do 15 

czerwca. 

Rząd proponuje przyszłorocz-

ną wysokość płacy minimalnej 

na poziomie 2450 zł brutto  

i stawki godzinowej na poziomie 

16 zł brutto - ogłosiła Elżbieta 

Rafalska, minister rodziny, pracy 

i polityki społecznej. To o 70 zł 

mniej niż domagają się we 

wspólnym stanowisku centrale 

związkowe. Pracodawcy z kolei 

postulują aby płaca minimalna 

wyniosła jedynie 2387 zł brutto.   

 Po 15 czerwca, w ciągu 30 

dni strony: pracodawcy, związki 

zawodowe i rząd na forum Rady 

Dialogu Społecznego podejmą 

próbę wypracowania wspólnego 

stanowiska, co - patrząc na do-

tychczasowe doświadczenia - 

wydaje się mało prawdopodob-

ne. W takiej sytuacji rząd do 15 

września w formie własnego roz-

porządzenia podejmie decyzję. 
 

Źródło: www.tysol.pl 



Głos związkowca 22/2019 str. 8 



Głos związkowca 22/2019 str. 9  

Głos związkowca. e-Tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. 
Wydaje: Biuro Informacyjne Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 53-208-11  

e-mail: biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/lublin. 

Redakcja: Agnieszka Kosierb, Renata Lesicka, Tomasz Kupczyk  

Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów. 

Wybraliśmy europarlamentarzystów 
 

Po tym jak ostatecznie podliczono głosy oddane na 

poszczególne komitety wyborcze zatwierdzone zostały 

listy parlamentarzystów, którzy będą nas reprezentowali 

w Parlamencie Europejskim. Według oficjalnych danych 

do PE dostały się 3 partie. W ich wyniku PIS otrzymał 27 

mandatów, Koalicja Europejska 22 mandaty a Wiosna 3 

mandaty. Województwo Lubelskie reprezentować będą: 

Elżbieta Kruk, Beata Mazurek i Krzysztof Hetman. 

Wszystkim wybranym do PE serdecznie gratulujemy  

i liczymy na to, że będą nas godnie reprezentowali. 

DJ 

Zgrzyt na linii  

Polska – Rosja 

 
We wtorek 28 maja do Polskiego MSZ zo-

stał wezwany Siergiej Andriejew konsul Fede-

racji Rosyjskiej w Polsce. Powodem takiego 

zajścia jest ustawienie w Smoleńsku przez 

fundację „Pojednanie” tablic, na których za-

warto informacje z raportów MAK a także Pol-

skiej komisji badającej przyczyny katastrofy 

smoleńskiej z 2010 roku. Możemy w niej 

przeczytać m.in., że Dowódca Sił Powietrz-

nych generał Andrzej Błasik był w kabinie pi-

lotów aż do uderzenia samolotu w ziemię. 

Ustawienie tablic jak i treść na nich widnieją-

ca nie były konsultowane ze stroną Polską. 

Sprzeciw MSZ-u budzi również to, że tekst 

napisany jest tylko w języku rosyjskim. W tej 

chwili oczekujemy na reakcję Federacji Ro-

syjskiej. 

DJ 


