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Nie jestem w obowiązku, żeby się poddawać. 

                                                                                                  Jan Olszewski 

Podsumowanie ferii  

z Solidarnością 

Dobiegły końca ferie z Solidar-

nością. Z tej pełnej atrakcji oferty 

edukacyjnej skorzystali uczniowie 

kilku szkół podstawowych w Lubli-

nie. Uczestniczyły w niej osoby 

chętne, które chciały zdobyć lub 

uzupełnić wiedzę dotyczącą Lu-

belskiego Lipca 1980.  

Program wycieczki śladami 

Solidarności na Lubelszczyźnie 

obejmował: Lokomotywownię, 

teren byłej Fabryki Samochodów 

Ciężarowych, Strefę Historii  

w Świdniku, Krzyż Wdzięczności 

oraz siedzibę lubelskiej Solidar-

ności.  

O historii strajków kolejarzy na 

Lubelszczyźnie interesująco opo-

wiadali Pan Adam Szczerbatko 

oraz Pan Mirosław Oleszczuk - 

kolejarze. Jak zaznaczyli prze-

wodnicy, wstrzymanie pracy na 

kolei było szczególnie zauważal-

ne, ponieważ brak komunikacji 

zahamował rozwój innych gałęzi 

gospodarki i przemieszczanie 

się ludzi. Największe wrażenie 

sprawiła lokomotywa, do której 

można było wejść. Prelegenci 

przypomnieli, że w obchodach 

rocznicowych Lubelskiego Lipca 

1980 uczestniczył były premier  

i człowiek Solidarności, Jan Ol-

szewski.  

Jak powiedział Pan Wojciech 

Rudzki, strajk robotników w Fa-
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Czy wiesz, że… 

 

Współczesne województwo lubelskie obejmuje 

kilka głównych krain historycznych. Z regio-

nu Małopolski należą do niego prawie w całości ziemia lubelska  

i większa część ziemi łukowskiej, a ponadto część ziemi stężyckiej  

i fragment ziemi sandomierskiej. Obejmuje również części Rusi 

Czerwonej i Polesia leżące przy lewym brzegu Bugu. 

bryce Samochodów Ciężarowych 

w lipcu 1980 r., był poprzedzony 

świdnickim kotletem, od którego 

wszystko się zaczęło. Pracowni-

ków zdenerwowało drastyczne 

podniesienie ceny kotleta w WSK 

PZL Świdnik. Podwyżki były przy-

czyną podjęcia strajku, który roz-

przestrzenił się w krótkim czasie 

na inne zakłady pracy. – Teren 

byłej FSC to obszar 140 ha. Kie-

dyś kwitło tu życie. Całe pokolenia 

pracowały w zakładach. Było boi-

sko, które integrowało pracowni-

ków. Dziś są to miejsca zaniedba-

ne i często zarośnięte – mówił 

Rudzki.    

W Strefie Historii w Świdniku 

uczniowie zapoznali się z historią 

miasta i drogą do wolności. O rze-

czywistości stanu wojennego  

i Świdnickich Spacerach z pasją 

opowiadał Pan Andrzej Misiurski. 

Wiedzę teoretyczną urozmaiciły 

ekspozycje historyczne, w których 

można było zobaczyć m.in. zabyt-

kowe motory, śmigłowce, telewi-

zory i telefony.  

W sali konferencyjnej regionu 

był czas na mały poczęstunek, 

pamiątkowe zdjęcie i podsumo-

wanie wyjazdu. Okazało się, że 

wielu młodych  

w zwiedzo-

nych miej-

scach było już 

po raz kolej-

ny. Młodzież 

orientowała 

się w kwestii 

podstawo-

wych faktów 

historycznych 

dotyczących 

naszego regionu. Wiedzieli, że 

stan wojenny był związany z czoł-

gami na ulicach. Jeden z uczniów 

powiedział, że jego dziadek  

z babcią poznali się w FSC  

i wzięli ślub. Z kolei ojcowie nie-

których dzieci interesują się moto-

ryzacją i zarazili tym swoje pocie-
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Często słyszane czy widziane „pod rząd” to rusycyzm, 

który tak się rozpowszechnił, że niektórzy językoznaw-

cy dopuszczają go, jednak tylko w mowie potocznej. 

W innych przypadkach jedyna poprawna forma to „z rzędu”. Aby 

łatwiej to zapamiętać proponuję krótki wierszyk: „Nie mów pod rząd, 

bo zrobisz błąd; mów z rzędu, nie będzie błędu”. 

DYLEMATY JĘZYKOWE 

Pod rząd czy z rzędu? 

chy, które z fascynacją oglądały 

wystawę wuesek.  

Celem akcji było przekazanie 

wiedzy z zakresu historii Solidar-

ności na Lubelszczyźnie oraz roli 

związku zawodowego. W ten spo-

sób promowano też NSZZ Soli-

darność.   

Ferie z Solidarnością nie były-

by możliwe bez zapewnienia 

transportu. Dlatego szczególne 

podziękowania składamy Panu 

Tomaszowi Fularze, Prezesowi 

MPK w Lublinie za udostępnienie 

autobusu. Wyrazy wdzięczności 

należą się przewodnikom wy-

cieczki: Wojciechowi 

Rudzkiemu, Adamowi 

Szczerbetko, Wiesła-

wowi Kozłowskiemu  

i Mirosławowi Olesz-

czukowi. Dziękujemy 

Miejskiemu Ośrodkowi 

Kultury  w Świdniku za 

cenne lekcje historii.   

Na pożegnanie 

młodzież otrzymała 

pamiątkowe koszulki z logo Soli-

darności. Być może zachęcą one 

do aktywnego sportowego spę-

dzania czasu wolnego. Zaprasza-

my już w maju na 8. Rodzinny 

Rajd Rowerowy oraz na czerw-

cowe Biegi Solidarności.   

  

Tomasz Kupczyk 

Dobro pracodawcy 

Jednym z podstawowych obo-

wiązków pracowników jest usta-

wowo definiowana ochrona dobra 

pracodawcy już od chwili zawar-

cia umowy o pracę, w której 

(art.22 §1 ustawy kodeks pracy) 

pracownik zobowiązuje się do wy-

konywania pracy określonego 

(ściśle sprecyzowanego) rodzaju 

na rzecz pracodawcy i pod jego 

kierownictwem oraz w miejscu  

i czasie wyznaczonym przez pra-

codawcę, za wynagrodzeniem 

godziwym, do którego ma prawo 

pracownik w świetle obowiązują-

cej zasady prawa pracy. Zgodnie 

z ustawą kodeks pracy, art.100 §2 

pkt. 4 dbałość o dobro zakładu 

pracy ma polegać na obronie jego 

mienia oraz zachowania w tajem-

nicy informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić pracodawcę na 

szkodę. 

Szczegóły związane z ochroną 

dobra pracodawcy są definiowane 

w wewnątrzzakładowych aktach 

prawnych. Jest to najczęściej re-

gulamin pracy, którego stroną są 

działające u pracodawcy organi-

zacje związkowe. Uzgodnienia 

regulaminu odnoszące się do 

ochrony dobra pracodawcy nie 

mogą być sprzeczne z normami 

ustawowymi. Nie mogą również 

łamać zasad współżycia społecz-

nego oraz ochrony godności  

i dóbr osobistych pracownika. 

 Jednym ze sposobów ochrony 

mienia pracodawcy jest zakłado-

wy system monitorowania zakła-

du. Kodeks pracy od ubiegłego 

roku precyzuje to zagadnienie 

uprawniające z jednej strony pra-

codawcę do jego stosowania, ale 

z drugiej zobowiązuje do respek-

towania określonych ograniczeń, 

wskazując gdzie monitoring nie 

może być stosowany. Cele, za-

kres oraz sposób zastosowania 

monitoringu w świetle ustawy 

ustala się w układzie zbiorowym 

pracy lub w regulaminie pracy 

(te akty prawne są każdorazowo 

uzgadniane z organizacjami 

związkowymi) albo w obwiesz-

czeniu, jeśli pracodawca nie jest 

objęty zuzp lub regulaminem 

pracy. W związku z tym już nie 

jest dopuszczalna pełna dowol-

ność w tym zakresie z pominię-

ciem prawa pracownika do kon-

troli gromadzonych informacji. 

 Ochrona mienia nie może 

sprowadzać się do wydawania  

w tej kwestii przez pracodawcę 

poleceń ewidentnie sprzecznych 



Kartka  

z kalendarza 
 

 23 i 24 lutego 1991 r. obradował w Gdańsku III Krajowy Zjazd 

Delegatów „S”. Po wyborze Lecha Wałęsy na prezydenta Pol-

ski przewodniczącego KK wybierano spośród trzech kandyda-

tów: Bogdana Borusewicza, Lecha Kaczyńskiego i Mariana 

Krzaklewskiego. Nowym przewodniczącym został Marian-

Krzaklewski. 
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z prawem, zajmowanym stanowi-

skiem czy oceną ryzyka  

zawodowego.  

 To samo dotyczy ochrony do-

bra pracodawcy w aspekcie za-

chowania tajemnicy. Tu należy 

podkreślić z jednej strony brak  

w obecnie obowiązującym obro-

cie prawnym cenzury – reliktu 

byłej opoki zamordyzmu komuni-

stycznego, który nie może być 

traktowany w kategoriach tajem-

nicy służbowej, państwowej 

przedsiębiorstwa, technologii itp. 

Poprzez obowiązek zachowania 

tajemnicy pracownik nie może 

być zmuszony do zachowań go-

dzących w ochronę dóbr osobi-

stych. A w niejednym regulami-

nie pracy czy wynagrodzenia 

można spotkać regulacje prawne 

dla przykładu zakazujące pra-

cownikom informowania o swo-

ich wynagrodzeniach traktowa-

nych w kategorii tajemnicy, słu-

żącej ochronie dobra  

pracodawcy.  

Pracownik znając podstawo-

we prawa ma również wiedzieć  

o unikaniu zagrożeń w sferze 

bhp wpisujących się w ochronę 

dobra pracodawcy. Art. 210 

ustawy kodeks pracy jest tego 

przykładem. 
 

Kazimierz Pasternak 

 

Miesięcznica 

za Ojczyznę 

Jak każdego 19 dnia miesiąca, 

w Kościele Rektoralnym pw. św. 

Piotra Apostoła w Lublinie sprawo-

wana była Msza św. za naszą Oj-

czyznę. Eucharystii przewodniczył  

i homilię wygłosił ks. prof. dr hab. 

Zdzisław Janiec. Region Środkowo-

Wschodni NSZZ „Solidarność” re-

prezentował wiceprzewodniczący 

Marek Wątorski wraz z pocztem 

sztandarowym. 

Wierni modlili się o rychłą kano-

nizację Patrona Solidarności bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki.  W 2014 roku 

został otworzony jego proces kano-

nizacyjny - za sprawą uzdrowienia, 

które miało miejsce we Francji.  

Warto wiedzieć, że po męczeń-

skiej śmierci kapelana Solidarności, 

śp. Jan Olszewski był pełnomocni-

kiem rodziny ks. Jerzego.  

TK 
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Uśmiechnij się!  

Do ruszającego z przystanku autobusu podbiega mężczyzna, krzycząc: 

- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus, bo się spóźnię do pracy! 

- Panie kierowco - wołają pasażerowie - niech pan stanie! Jeszcze ktoś 

chce wsiąść! 

Kierowca zatrzymuje autobus, mężczyzna zadowolony wsiada i mówi 

z ulgą: 

- No, nie spóźniłem się do pracy... Bilety do kontroli proszę! 

Laureaci  z naszego regionu 

Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesła-

nych na konkurs "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", m.in. 

biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie ukła-

dów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieo-

kreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady  

pracowników. 

Komisja w składzie: Bogdan 

Biś, zastępca przewodniczącego 

Komisji Krajowej NSZZ 

"Solidarność”, dr Barbara Fedy-

szak – Radziejowska, doradca 

Prezydenta RP, Zbigniew Żurek, 

zastępca przewodniczącego Ra-

dy Ochrony Pracy przy Sejmie 

RP, Kazimierz Kimso, przedsta-

wiciel Komisji Krajowej NSZZ 

"Solidarność” oraz Marzena Flis, 

pełnomocnik ds. BHP KK NSZZ 

"Solidarność”, dokonała oceny 

36 wniosków nadesłanych na 

konkurs. 

 Wybrano 22 laureatów XI 

edycji konkursu, organizowane-

go przez NSZZ "Solidarność" 

pod patronatem Andrzeja Dudy, 

Prezydenta RP. Wszystkie te 

firmy otrzymają certyfikat 

"Pracodawca Przyjazny Pracow-

nikom". 

Są to: 

1.    Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju 

2.    PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu 

3.    PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach 

4.    Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. w Wieliczce 

5.    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu 

6.    Poznańskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A. w Poznaniu 

7.    Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o. w Tarnobrzegu 

8.    Lerg S.A. w Pustkowie 

9.    Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych "Lift Service" S.A. w Lublinie 

10.    PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w Rogowcu 

11.    Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne  Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie 

12.    Ardagh Glass S.A. w Gostyninie 

13.    Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku 

14.    PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce 

15.    "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Rzeszowie 

16.    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie 

17.    Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie 

18.    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie 

19.    Südzucker  Polska S.A. we Wrocławiu 

20.    Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu 

21.    Emitel S.A. w Warszawie 

22.    Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu 

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 Solidarności. 

Wyróżnione firmy szanują prawa 

pracowników oraz prowadzą  

u siebie dialog społeczny. Certyfi-

katem można się posługiwać 

przez  trzy lata, od daty  

przyznania. 

Uroczystość rozdania certyfika-

tów odbędzie się w Pałacu Pre-

zydenckim w Warszawie,  

19 marca 2019 r. o godz. 12.00. 



Głos związkowca 8/2019 str. 6 

REFERENDUM STRAJKOWE W JERONIMO  

MARTINS POLSKA S.A. - GŁOSOWANIE W LUBLINIE  

Drodzy pracownicy Jeronimo 

Martins Polska S.A., czyli popular-

nej sieci sklepów Biedronka - mo-

żecie zagłosować w referendum 

strajkowym, w siedzibie Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność", ul. Królewska 3. 

Czego żądają pracownicy 

Biedronek: 

- poprawy warunków pracy -  

w szczególności zwiększenia za-

trudnienia pracowników w placów-

kach handlowych i odciążenie 

obecnie zatrudnionych; 

- zapewnienia ochrony w placów-

kach handlowych w godzinach 

wieczornych, szczególnie w dni 

poprzedzające wolne niedziele; 

- poprawy zasad magazynowania 

- tak, aby były one zgodne z za-

sadami i przepisami BHP; 

- ograniczenia wysokiej tempera-

tury w pomieszczeniach pracy; 

- wprowadzenia regulaminu wy-

nagradzania uwzględniającego 

transparentne kryteria premiowa-

nia pracowników; 

- dokonania zmian w regulaminie 

pracy - poprzez uwzględnienie 

stanowiska związku zawodowe-

go; 

- ograniczenia godzin otwarcia 

sklepów w dni poprzedzające 

wolne niedziele i święta w piątki 

oraz w soboty do godz.21.00 

- podpisania porozumienia  

o działalności związków zawodo-

wych funkcjonujących w JMP 

Polska S.A. 

NSZZ "Solidarność" w JMP 

S.A. Biedronka 

Zapraszamy do wzięcia 

udziału w referendum strajko-

wym, ul. Królewska 3, w godz. 

12-15 do końca kwietnia br. 

Spotkanie Przewodniczących 

W czwartek 21 lutego br., w siedzibie lubelskiej 

Solidarności odbyło się spotkanie przewodniczących 

Rad Oddziałów Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność. Dyskutowano m.in. o nowych za-

sadach sprawozdawczości oraz bieżących sprawach 

związkowych. 
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Wycieczka do Budapesztu 

Wycieczkę organizuje KZ NSZZ „S" UMCS  

Posiadamy jeszcze ok. 10 - 15 wolnych miejsc. 

Chętnych serdecznie zapraszamy. 

Tel. 81 537-51-08; 81 537-54-67 
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Źródło: Urząd Statystyczny Lublin 
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Skierowaniem za-

wiadomienia do pro-

kuratury zakończyła 

się kontrola prowa-

dzona przez agen-

tów CBA w Poznańskim Ośrodku 

Specjalistycznych Usług Me-

dycznych (POSUM). Działania 

byłego dyrektora naraziły Ośro-

dek na szkodę w wysokości bli-

sko 40 mln zł 

21.02.2019 r. 

8,6 % 
O tyle r/r wzrosła liczba 

mieszkań oddanych do użytko-

wania w styczniu 2019 r. 

Źródło: GUS 

W nocy z 20 na 21 lutego br. 

zniszczono pomnik ks. prałata 

Henryka Jankowskiego, pro-

boszcza parafii św. Brygidy  

w Gdańsku i kapelana Solidar-

ności. Sprawcy przewrócili po-

mnik przy pomocy lin. 

Źródło:tysol.pl 

Podaruj nam swój 1% podatku  
 

 

 

 

 

 

 

Bank PEKAO SA III O/Lublin  

88 1240 2382 1111 0000 3895 8209 
 

Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin” 

20-109 Lublin ul. Królewska 3 

tel. 81/532-08-11 wew. 31 lub 26 

Będziemy wdzięczni, jeśli powiesz o naszej akcji 

swoim znajomym, przyjaciołom i rodzinie. 

Przewrócony Pomnik 
Wycinka lasu zakończona 

20 lutego br. zakończył się pierwszy etap prac związanych z przy-

gotowaniem do budowy  kanału przez  Mierzeję Wiślaną. Prace trwa-

ły 5 dni. Wycięto 10 tysięcy drzew z 25 hektarów. Prace porządkowe 

potrwają do końca lutego. Budowa kanału potrwa do 2022 roku, a jej 

koszt wyniesie ok. 880 milionów złotych i w całości będzie pokryty  

z budżetu państwa. Na Mierzei Wiślanej ma powstać kanał żeglugo-

wy łączący Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.  

                                                           TK 


