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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 27/2018  

    6.07.2018 

   ”Jeżeli się czegoś pragnie, jeśli się do czegoś dąży, laur zwycięstwa musi do nas należeć”.   

                            Leonid Teliga  

REFERENDUM STRAJKOWE 

3 lipca br. odbyła się konfe-

rencja prasowa Komitetu Strajko-

wego przy Grupie Azoty Puławy. 

Jak powiedział przewodniczą-

cy Komitetu Strajkowego Piotr 

Śliwa tego samego dnia podjęto 

uchwałę o rozpoczęciu referen-

dum strajkowego. W skład komi-

sji referendalnej weszli m.in. 

Piotr Śliwa, Michał Świderski 

i Sławomir Wręga.  

- Chcemy zapytać się pracow-

ników czy chcą zgodzić się na 

przeprowadzenie strajku, w celu 

doprowadzenia do realizacji po-

stulatów Komitetu Strajkowego. 

Chodzi o zaprzestanie wydziela-

nia jakichkolwiek obszarów ze 

struktur Zakładów Azotowych 

Puławy S.A, zaniechanie łamania 

umowy społecznej i konsolidacyj-

nej oraz odwołanie wiceprezesa 

Krzysztofa Homendy – powie-

dział wiceprzewodniczący Komi-

tetu Strajkowego Sławomir Wrę-

ga. 

Referendum strajkowe rozpo-

częto w dniu podjęcia uchwały  

o jego przeprowadzeniu. Aby by-

ło ono wiążące musi wziąć w nim 

udział ponad połowa pracowni-

ków. Żeby doszło do strajku spo-

śród głosujących większość musi 

wyrazić na niego zgodę. Załoga 

ma około tygodnia na wypowie-

dzenie się za lub przeciw.  

Komitet Strajkowy ma nadzie-

ję, że podejmowane czynności 

skłonią prezesa 

Zarządu Grupy 

Azoty S.A. Wojcie-

cha Wardackiego 

do zmiany sposobu 

postępowania  

i przychylenia się 

do oczekiwań pra-

cowników w intere-

sie społecznym  

i gospodarczym 

regionu lubelskie-

go. - Liczymy na to, 

że Zarząd Grupy 

Azoty, w sytuacji 

gdy dostaniemy 

zgodę na strajk, 

dołoży wszelkich 

starań, żeby do nie-

go nie dopuścić –  

zaznaczył Wręga. W dniu po-

przedzającym konferencję pra-

sową odbyło się spotkanie orga-

nizacji związkowych  z przedsta-

wicielami Grupy Azoty S.A. Wy-

powiedzi prezesa Zarządu Spółki 

Wojciecha Wardackiego zanie-

pokoiły związkowców i zgasiły 

nadzieję na możliwość porozu-

mienia. Jednocześnie podjęto 

decyzję o skorzystaniu z kolej-

nych instrumentów dozwolonych 

prawem, aby postulaty związko-

we były brane pod uwagę.  

Z dniem 15 listopada 2017 

roku, Komisja Międzyzakładowa 

NSZZ „Solidarność” oraz Zwią-

zek Zawodowy Pracowników 

Ruchu Ciągłego wszczęły spór 
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zbiorowy z pracodawcą. Choć 

obie strony są  w fazie mediacji, 

to do dziś nie osiągnięto żadnego 

porozumienia. 

Przedmiotem sporu są postu-

laty związane m.in. z przestrze-

ganiem umowy konsolidacyjnej  

i umowy społecznej w Grupie 

Azoty. Związkowcy zarzucają 

złamanie umowy zawartej mię-

dzy organizacjami związkowymi 

a Grupą Azoty S.A., według któ-

rej Spółka Grupa Azoty Puławy 

miała zachować odrębność praw-

ną w ramach grupy kapitałowej 

Grupy Azoty. Ponadto zgodnie  

z umową, Zarząd Grupa Azoty 

miał gwarantować przekazywa-

nie partnerom społecznym każ-

dej Spółki wszelkich informacji 

dotyczących konsolidacji i re-

strukturyzacji związanych z wa-

runkami pracy i płacy pracowni-

ków Spółki. Związkowcy żądają 

również odwołania wiceprezesa 

Zarządu Azotów Puławy Krzysz-

tofa Homendy.   

                   Tomasz Kupczyk 
Foto. wikipedia  
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 Palenie papierosów  

w zakładach pracy 

W dniu 14.05.2010 r. 

ogłoszona została usta-

wa z dnia 8.04.2010 r. o 

zmianie ustawy o ochro-

nie zdrowia przed na-

stępstwami używania 

tytoniu i wyrobów tyto-

niowych (Dz. U. Nr 81, 

poz. 529). Przedmiotowa 

zmiana weszła w życie  

z dniem 15.11.2010 r. 

Zabrania ona między 

innymi palenia wyrobów 

tytoniowych w pomiesz-

czeniach zakładów pra-

cy i zobowiązuje właści-

ciela lub zarządzającego 

obiektem do umieszcze-

nia w widocznym miej-

scu odpowiedniego oznaczenia 

słownego i graficznego informują-

cego o zakazie palenia wyrobów 

tytoniowych. 

Z ustawy wynikają przepisy 

karne między innymi za: nie 

umieszczanie informacji o zaka-

zie palenia tytoniu - kara grzywny 

do 2000 zł., palenie wyrobów ty-

toniowych w miejscach objętych 

zakazem - grzywna do 500 zł. 

Zgodnie z nowelizacją usta-

wy właściciel lub zarządzający 

obiektem nie ma obowiązku 

wyznaczenia palarni. Właściciel 

lub zarządzający obiektem może 

wyznaczyć palarnię w pomiesz-

czeniach zakładu pracy. 

Aktualnie przepisy rozporzą-

dzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych prze-

pisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz.1650, ze zm.) nie nakładają 

na pracodawcę obowiązku za-

pewnienia pomieszczenia palarni 

w zakładzie pracy. 

 

 

Kupować czy kupywać ? 
 

Wielki słownik poprawnej polszczyzny 

PWN pod red. A. Markowskiego mówi ja-

sno, że poprawną formą na określenie do-

stawania czegoś za pewną kwotę 

to kupować (nie: kupywać!). Dlatego przy-

kładowo za gotówkę, na raty czy na kredyt można jedynie 

coś kupować. Nigdy natomiast nie radzę kupywać czegokolwiek. 

DYLEMATY JĘZYKOWE 
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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. Wodo-

pojna 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 
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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.  
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Turniej Piłkarski  

Lubelski Lipiec 1980 

Już po raz dwunasty TKKF Omega organizuje Turniej Piłkarski Lubelski Lipiec 1980. 

Przedsięwzięcie ma na celu kultywowanie pamięci o początkach Solidarności oraz propago-

wanie aktywnego stylu życia. Turniej odbędzie się 7 lipca br. na orliku Felin, przy ulicy Ja-

giełły 7. Początek o godzinie 9:00. 

 

Tak po piłkarsku podziękujmy tym, którzy w 1980 roju pierwsi w Polsce pokazali, że można.  

Tu wszystko się zaczęło – mówi prezes fundacji Omega, Zbigniew Furman. 

Lubelski Lipiec 1980, będący początkiem walki NSZZ „Solidarność” o wolną i demokratyczną 

Polskę, przyczynił się do rozpadu systemu komunistycznego. Lubelszczyzna była iskrą, która za-

płonęła i ogarnęła zmianami całą Polskę. Stąd ruszyła lawina strajków, która pokazała, że nad-

szedł czas wolności. To w Lublinie zaświeciło słońce wolności i z Bożą pomocą rozświetliło ciem-

ności totalitaryzmu, który trzymał Polskę na uwięzi.  

Na tych turniejach czuje się ducha wolności. Tu niziutko chyli się czoła, tak po sportowemu, dla 

tych autentycznych bohaterów, którzy już na zawsze pozostaną w historii, pozostaną też w na-

szych sercach - mówi Zbigniew Furman. 

W pierwszym, historycznym turnieju „Lubelski Lipiec 80” w 2007 roku wygrała drużyna FC Bro-

nowice, pokonując w finale KS Kunickiego 4:2. Trzecie miejsce zajęła Vrotcovia, która była lepsza 

od ekipy Kośminek Club – mecz zakończył się wynikiem 7:2. Pierwsza edycja turnieju została zor-

ganizowana na boisku Szkoły Podstawowej nr 30 w Osiedlu Nałkowskich. 

Więcej informacji pod numerem tel. 501 755 707 

        Oprac. Mateusz Bednarek 
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Kartka  

z kalendarza 

 

 

 Od 8 do 24 lipca 1980 r. trwały strajki na 

Lubelszczyźnie, określane później mia-

nem Lubelskiego Lipca. Protestowało ok. 

50 tys. osób ze 150 zakładów pracy, 

m.in. Lublina, Chełma, Kraśnika, Lubar-

towa, Opola Lubelskiego, Puław, Radzy-

nia Podlaskiego. 
 

 11 lipca 1980 roku, zebrało się Biuro Po-

lityczne KC PZPR. Omawiano sytuację 

strajkową i wskazano na potrzebę pod-

wyższenia płac. 

 

 12 lipca 2010 r. zmarł w Gdańsku ks. 

prałat Henryk Jankowski, kapelan Związ-

ku, wieloletni proboszcz parafii św. Brygi-

dy. 
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Z życia Komisji Krajowej 

Pracodawca Przyjazny  

Pracownikom 

Zgodnie z ustaleniami Prezy-

dium Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” XI edycja konkursu 

„Pracodawca Przyjazny Pracow-

nikom” rozpoczęła się 1 lipca 

2018 r. Termin zgłaszania wnio-

sków upływa 31 października 

2018 r. 

Kolejny raz Komisja Certyfika-

cyjna dokona oceny wniosków 

nadesłanych na konkurs m.in. 

biorąc pod uwagę przestrzeganie 

prawa pracy, zawieranie układów 

zbiorowych pracy, zatrudnianie 

pracowników na czas nieokreślo-

ny, uzwiązkowienie oraz funkcjo-

nowanie rady pracowników. 

 Celem konkursu jest promowa-

nie pracodawców, którzy wyróż-

niają się w stosowaniu dobrych 

praktyk w zakresie przestrzegania 

przepisów prawa pracy, w szcze-

gólności poprzez stabilność za-

trudnienia, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz prawa do zrzeszania się  

w związki zawodowe. Kandyda-

tów zgłaszają podstawowe jed-

nostki organizacyjne Solidarno-

ści. Wyróżnione firmy szanują 

prawa pracowników oraz prowa-

dzą u siebie dialog społeczny. 

Certyfikatem można się posługi-

wać przez okres trzech lat. 



 

 

 

 

 

 

 

Już 9 zatrzymanych na liczniku 

intensywnego śledztwa dotyczą-

cego licznych nieprawidłowości  

w działaniu grupy kapitałowej Get-

Back SA. Agenci warszawskiej 

Delegatury CBA zatrzymali 4 lipca 

br., troje byłych członków zarządu 

GetBack S.A. oraz dwie osoby 

współdziałające z nimi w popełnia-

niu przestępstw. Agenci CBA 

przeszukali mieszkania zatrzyma-

nych i zabezpieczyli dowody. 

Już wcześniej śledczy z CBA 

mocno pracowali w tym śledztwie 

- przesłuchali łącznie ponad 60 

osób - w tym urzędników Komisji 

Nadzoru Finansowego i spółki 

GetBack SA, zabezpieczyli tomy 

dokumentacji oraz  dane elektro-

niczne.  

Czynności w tym wielowątko-

wym śledztwie trwają. Analizowa-

ny jest materiał dowodowy i ujaw-

niane są nowe okoliczności spra-

wy. Niewykluczone kolejne za-

trzymania i zarzuty. 
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Dramat w sferze budżetowej 
 

 Komisja Krajowa upoważniła 

Prezydium do przygotowania akcji 

protestacyjnej. - Nie możemy dłu-

żej czekać. Widzimy, że sytuacja  

w sferze budżetowej jest drama-

tyczna – mówi w rozmowie z Do-

Rzeczy.pl przewodniczący NSZZ 

Solidarność Piotr Duda. Szef „S” 

zapowiedział też wdrażanie kolej-

nych etapów wprowadzania wol-

nych niedziel. Piotr Duda chce się 

też spotkać z premierem Mateuszem 

Morawieckim na nadzwyczajnym po-

siedzeniu Komisji Krajowej. Spo-

tkanie ma dotyczyć podwyżek 

płac w budżetówce. 

Źródło: tysol.pl 

Zagrożone dzieci 
 

Projekt „Zatrzymaj aborcję”  

w dalszym ciągu nie został 

uchwalony. Sejmowa komisja 

Rodziny i  Polityki społecznej 

podjęła decyzję o utworzeniu 

nadzwyczajnej komisji, która ma 

zająć się dalszymi działaniami.  

W jej skład weszło 9 osób – 5 

przedstawicieli Prawa i Sprawie-

dliwości oraz członkowie partii 

opozycyjnych. 

Kaja Godek, autorka obywa-

telskiego projektu „Zatrzymaj 

Aborcję”, jako przedstawicielka 

wnioskodawców, nie otrzymała 

głosu na posiedzeniu komisji sej-

mowej. 
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