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#EmeryturaZaStaż
Drodzy Związkowcy!
Trwa akcja zbierania podpisów pod projektem
ustawy dot. emerytury stażowej. Aby wypełnić warunki ustawowe naszej inicjatywy do 6 października
br. musimy zebrać przynajmniej 100 tys. podpisów.
Oczywiście zależy nam, by było ich znacznie więcej
– każdy podpis to głos w dyskusji o emeryturach

stażowych, opowiadający się za takim właśnie rozwiązaniem!
Emerytura stażowa to dodatkowa, nowa możliwość przejścia na emeryturę bez względu
na wiek po wykazaniu się okresem ubezpieczeniowym – 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Oznacza to, że jeśli w tym czasie wpłaciło się składki pozwalające na wypłatę co najmniej minimalnej emerytury, każdy będzie miał prawo dokonać wyboru, czy chce dalej pracować, czy zakończyć swoją aktywność i dzięki wypracowanemu przez lata kapitałowi
przejść na zasłużony odpoczynek.
Zostało już naprawdę niewiele czasu, dlatego prosimy, by w tych ostatnich dniach, jeśli to
tylko możliwe, jeszcze intensywniej zbierać podpisy, a zapełnione karty dostarczać do siedziby regionu przy ul. Królewskiej 3 w Lublinie, tak byśmy mogli przekazać je dalej, do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
To bardzo ważnie, byśmy skorzystali z prawa, jakie daje nam demokratyczne państwo
i zawalczyli o prawo do godnego odpoczynku dla wszystkich ciężko pracujących!

Przewodniczący
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”

Głos związkowca 30-31/2021

str. 1

Głos związkowca 30-31/2021

str. 2

Będzie można odliczyć od podatku
związkową składkę
Dzięki Solidarności będzie
możliwość odliczenia składek
związkowych od podatku dochodowego. To bardzo ważny
krok w kierunku wzmocnienia
dialogu społecznego i przede
wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdego pracownika
– przekazał przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.
Nareszcie oczekiwana przez
związkowców od 30 lat zmiana
ustawy o podatku dochodowym
stała się faktem. Dzięki Solidarności będzie możliwość odliczenia składek związkowych od
podatku dochodowego. To bardzo ważny krok w kierunku
wzmocnienia dialogu społecznego i przede wszystkim bar-

dzo ważna decyzja, jeśli chodzi o
aspekt finansowy
dla każdego pracownika – podkreślił szef Solidarności.
– Jeżeli będzie
można odliczyć tę
składkę, to z pewnością część pracowników będzie
chętniej przystępowała do związków zawodowych, a to przecież
wzmocni dialog społeczny – wyjaśnił Piotr Duda.
Przewodniczący „S” zwrócił
uwagę, że zmiana ustawy o podatku dochodowym przywróci
równowagę między związkiem
pracodawców a związkami zawodowymi.

– Do tej pory tej równowagi brakowało. Pracodawcy mogli sobie
składki na swoje konfederacje przekazywać z kosztów zakładu pracy, a składki związkowe
musieliśmy przekazywać po opłaconym przez nas podatku – zaznaczył.
www.tysol.pl

Nowy śmigłowiec na 70-lecie Świdnika

PZL-Świdnik ma zamiar produkować nowe Polskie Śmigłowce
Wielozadaniowe. W świdnickich
zakładach odbyła się prezentacja
nowego helikoptera.
Jednym
z zaproszonych gości był przewodniczący KK NSZZ Solidarność
Piotr Duda.
Prezentowana w Świdniku maszyna to wojskowa wersja śmigłowca AW139. Maszyna będzie
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mogła
polecieć
z prędkością ponad 300 kilometrów na godzinę.
Śmigłowce mogłyby być wykorzystywane przez Wojsko Polskie. Właśnie o wojskowe
zamówienia będzie
w najbliższym czasie starał się świdnicki zakład.
- Produkcja takich śmigłowców
to z jednej strony szansa, by
w polskim wojsku pojawiła się
znów maszyna, która jest produkowana w Polsce. Z drugiej szansa dla niemal 3000 osób zatrudnionych w zakładzie na pracę
na następne dziesięciolecia przekonuje Andrzej Kuchta, przewodniczący Solidarności w PZLŚwidnik.

Dodaje, że to szansa na rozwój nie
tylko dla Świdnika i Lubelszczyzny,
ale także dla wielu innych zakładów z różnych stron Polski. One
bowiem mogłyby produkować elementy wyposażenia do śmigłowca.
Oprócz Piotra Dudy, w spotkaniu w Świdniku uczestniczyli także m.in. politycy i lubelscy samorządowcy. Goście mieli m.in. okazję skorzystać z przelotu prezentowanym śmigłowcem.
Po uroczystej prezentacji Piotr
Duda spotkał się z pracownikami
PZL-Świdnik. Podczas spotkania
rozmawiano m.in. o emeryturach
stażowych. Pod projektem obywatelskim dotyczącym takich emerytur
Solidarność zbiera obecnie podpisy.
W tym roku świdnicki zakład
obchodzi siedemdziesiątą rocznicę powstania.
tysol.pl
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Premiera filmu
„Stąd ruszyła lawina. Lubelski Lipiec 1980”
13 września 2021 r., w siedzibie
lubelskiego oddziału IPN, odbyła się
prezentacja filmu „Stąd ruszyła lawina. Lubelski Lipiec 1980”. W spotkaniu wzięli udział Lubelski Kurator
Oświaty Teresa Misiuk, Dyrektor
IPN Oddział w Lublinie Marcin
Krzysztofik, przedstawiciel Urzędu
Miasta Lublin, dyrektor Tomasz Rakowski, Przewodniczący Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marian Król, a także Prezes Fundacji Ruchu Solidarności
Rodzin Marek Wątorski. Film jest
dostępny na kanale itvSolidarność
(youtube) oraz na stronach facebookowych
Regionu
ŚrodkowoWschodniego.
„Lubelski Lipiec 1980. Stąd Ruszyła lawina” to projekt mający na
celu dotarcie z historią strajków w
lipcu 1980 r. do młodych ludzi.
Chcemy, by pamięć o ważnych dla
naszej ojczyzny i naszego regionu
wydarzeniach nie zginęła razem ze
świadkami tamtych wydarzeń. Stąd
pomysł, by docierać do ludzi młodych, tych, którzy będą budować
przyszłość naszego kraju.
W ramach projektu powstał
prezentowany film, a także mapagrafika, pokazująca zasięg i działania robotników, strajkujących
podczas Lubelskiego Lipca 1980.
Produkcja w ciekawy sposób
pokazuje tło historyczne wydarzeń z 1980 roku, a także podkreśla, jak ważne były to działania – doprowadziły do zmiany
sytuacji geopolitycznej w naszej
części Europy. Mamy nadzieję,
że zostanie ona wykorzystana
jako pomoc edukacyjna dla nauczycieli, podczas lekcji historii.
Strajki na Lubelszczyźnie, które
miały miejsce w okresie od 8 do
24 lipca 1980 r., przyjęło się określać jako „Lubelski Lipiec 1980”.
Protesty zapoczątkowane w WSK
Świdnik, objęły zakłady pracy
w Bełżycach, Białej Podlaskiej,
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Biłgoraju, Bogucinie, Bychawie,
Chełmie, Chodlu, Garbowie, Głusku, Kluczkowicach, Kocku, Kraśniku, Kurowie, Leonowie, Lubartowie, Lublinie, Łopienniku, Markuszowie, Michowie, Międzyrzecu
Podlaskim, Nałęczowie, Niemcach, Opolu Lubelskim, Ostrowie
Lubelskim, Piaskach, Poniatowej,
Puchaczowie, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Sernikach, Siedliszczkach, Świdniku,
Trawnikach, Zagłobie oraz Zamościu. Łącznie strajkowało ok. 170
zakładów pracy i blisko 100 tys.
tysięcy ludzi.
Strajki były związane z głębokim kryzysem gospodarczym
w PRL w końcu lat siedemdziesiątych. Ich bezpośrednią przyczyną
było wprowadzenie przez komunistyczne władze kolejnych podwyżek cen. W trakcie strajków, po
raz pierwszy zastosowano demokratyczną formę protestu – robotnicy pozostali w swoich zakładach
pracy, utworzyli komitety strajkowe, wysunięto postulaty i negocjowali ich realizację z władzami. Obok postulatów socjalnych wysunęli
także postulaty polityczne, domagając się m.in. zaprzestania represji wobec ich uczestników, wolności słowa oraz demokratycznych
wyborów do rad zakładowych.

Skala i forma lubelskich protestów
była całkowitym zaskoczeniem
dla komunistycznych władz, które
zmuszone zostały, po raz pierwszy w historii, do zawarcia porozumienia ze strajkującymi. Polskie
społeczeństwo uwierzyło, że taka
forma walki z narzuconym im po II
wojnie światowej komunistycznym
systemem będzie najbardziej skuteczna.
Lubelskie doświadczenia zostały wykorzystane w sierpniu
1980 r., podczas strajków na
Wybrzeżu, w wyniku których narodziła się NSZZ Solidarność.
„Lubelski Lipiec”, będący początkiem walki NSZZ Solidarność
o wolną i demokratyczną Polskę,
przyczynił się do rozpadu komunistycznego systemu w Europie i
na świecie.
W filmie wykorzystano materiały
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Lublin,
strony internetowej Świdnik na kartach historii oraz fragment utworu
„Stąd ruszyła lawina” w wykonaniu
Krzysztofa Cugowskiego. Produkcja: GENE.vis na zlecenie Fundacji
Ruchu solidarności Rodzin, koordynacja: Marek Wątorski. Film zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin.
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6. Mila Pamięci Ofiar Komunizmu

W sobotę, 11 września br., w
Parku Ludowym w Lublinie została rozegrana 6. Mila Pamięci
Ofiar Komunizmu. Impreza odbyła się w ramach Lubelskiej
Biegowej Triady Pamięci. Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie w ramach
programu „Warto być Polakiem”,
zadanie
realizowane
dzięki
wparciu Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa
Narodowego
i Sportu. Na starcie pojawiło się
ponad 500 uczestników, którzy
rywalizowali w 5 grupach.
W imprezie razem z uczniami
wystartowali rodzice, opiekunowie
i nauczyciele, którzy wspólnie tworzyli reprezentacje swoich placówek szkolnych. Zmagania odbywały się w pięciu grupach: szkoły podstawowe (klasy 56), szkoły podstawowe (klasy 7-8),
szkoły ponadpodstawowe oraz nauczyciele i rodzice.
Uczestnicy otrzymali na mecie medal do kolekcji bohaterów podziemia antykomunistycznego z wizerunkiem i biografią
kapitana ZdzisłaGłos związkowca 30-31/2021

wa Brońskiego „ps „Uskok”. Na
zwycięzców w poszczególnych kategoriach miejsca 1-3 czekały nagrody, a najliczniejsze reprezentacje szkolne otrzymały puchary i pakiety edukacyjne IPN Oddział Lublin.
- Triumfatorami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: klasy 5-6 szkoły podstawowe
– Wiktoria Nocuń i Krystian Augustyniak (oboje SP 18 Lublin), klasy
7-8 szkoły podstawowe – Maja
Nowakowska (SP 28 Lublin) i Jakub Gościński (SP 51 Lublin) oraz
szkoły ponadpodstawowe – Kamila Furtak (ZSO nr 2 Puławy) i Maciej Cegiełko (I LO Lublin). Z kolei
w kategorii rodzic-nauczyciel zwyciężyli Iwona Strażyc (ZSO nr 1

Puławy) i Daniel Osiński (SP 28
Lublin) – szkoły podstawowe oraz
Marta Pietrow (Technikum Energetyczno-Informatyczne w Lublinie) i Dawid Duda (VII LO Lublin).
W kategorii szkoła podstawowa
najliczniejszą reprezentację wystawiła Szkoła Podstawowa nr 28
z Oddziałami Integracyjnymi im.
Synów Pułku Ziemi Lubelskiej
w Lublinie, natomiast wśród szkół
ponadpodstawowych Technikum
Energetyczno-Informatyczne
w
Lublinie – mówi Marek Wątorski,
Prezes Fundacji Ruchu Solidarności Rodzin organizator biegu.
Symboliczna Mila Pamięci
Ofiar Komunizmu organizowana
jest od 2016 r. w okolicach rocznicy 17 września 1939 r., czyli
daty napaści ZSRR na Polskę
podczas II wojny światowej. Pomysłodawcą i organizatorem biegu jest Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”, natomiast współorganizatorami:
Kuratorium
Oświaty w Lublinie, IPN Oddział
Lublin i Region ŚrodkowoWschodni NSZZ „Solidarność”.
Celem biegu jest upamiętnienie w sportowy sposób ponad
170 milionów ofiar bestialskiego
systemu komunistycznego na
całym świecie, w tym ofiar poniesionych przez naród polski, walczący o wolność naszej ojczyzny.
solidarnoscrodzin.pl
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Nowy rok szkolny – nowe wyzwania
Obrady Rady Regionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania 30
sierpnia br. odbyły się po raz
pierwszy od wielu miesięcy
w trybie stacjonarnym. Na początku Przewodnicząca Sekcji
Wiesława Stec złożyła sprawozdanie z działalności w miesiącach
wakacyjnych,
przede
wszystkim dotyczyły one stanu
realizacji postulatów Solidarności
przez Rząd RP, działań Sekcji
Krajowej i struktur poziomych
związku. Najważniejsza dla nas
jest oczywiście realizacja punktu
VI (sztywne uzależnienie płac
w oświacie od średniej płacy
w gospodarce narodowej) porozumienia podpisanego jeszcze
w 2019 roku.
Jak rozumiemy sytuację, następny ruch należy do ministra
Przemysława Czarnka i premiera
Mateusza Morawieckiego – ocze-

kujemy go z dużą
obawą i umiarkowaną nadzieją.
Poruszano także
problem podwyżek
dla
pracowników
administracji i obsługi oraz występowania w tej sprawie
do właściwych samorządów,
kłopotów
związanych
z
opiniowaniem
przez związki wniosków
socjalnych,
a także zatrudniania
nauczycieli bez odpowiednich
kwalifikacji. Osobną kwestią
stanowią
nieprawidłowości
przy zawieraniu umów o pracę
i tworzeniu arkuszy organizacji pracy placówek.
Ogólnie mamy wrażenie, że
przyzwolenie na ewidentne ła-

manie prawa staje się coraz powszechniejsze. Poruszono również bardzo częsty problem nietworzenia zakładowego funduszu
zdrowia i mylenia go z funduszem
socjalnym.
W. Jakubowski

Raport podsumowujący
międzynarodowy projekt
Opublikowano raport podsumowujący międzynarodowy projekt „Inicjowanie działań wdraża-
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jących autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące ak-

tywnego starzenia i podejścia
międzypokoleniowego”, którego
liderem jest Komisja Krajowa
NSZZ Solidarność autorstwa
Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy – Państwowego Instytutu
Badawczego.
Raport stanowi podsumowanie
pracy ekspertów z Polski, Belgii,
Łotwy, Macedonii Północnej, Rumunii oraz Włoch w postaci studiów przypadku zebranych w tych
krajach, w kontekście polityki zarządzania wiekiem i zmiany pokoleniowej. Raport dostępny jest na
stronie
www.solidarnosc.org.pl
w zakładce Szkolenia/Projekty
realizowane/ Międzypokoleniowy
rynek pracy.
Zapraszamy do lektury!
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Książka „Powstanie
Solidarności i stan wojenny – wspomnienia
działaczy NSZZ Solidarność Z.A. Puławy
1980-1985” to zapis
osobistych relacji dziewiętnastu osób, które
tworzyły
struktury
Związku w okresie od
sierpnia 1980 r. do
grudnia 1981 r. a niektórzy z nich kierowali
od 13 grudnia 1981 r.
strajkiem w Zakładach
Azotowych do 19 grudnia i byli poddani represjom w okresie stanu
wojennego.
Pomysł
publikacji
zrodził się w Komisji
Międzyzakładowej
NSZZ
Solidarność
przy Grupie Azoty Zakłady
Azotowe
„Puławy” S.A. w ramach obchodów 40lecia obchodów wprowadzenia stanu wojennego.
Większość
wspomnień to zapisy
rozmów
przeprowadzonych z bohaterami
tamtych
wydarzeń
przez ich koleżankę
i jedną z bohaterek tej
książki – Krystynę Murat, z zachowaniem
ich
spontaniczności
językowej, siły pamięci i osobistych ocen tamtych lat.
W czterech przypadkach sięgnięto do spisanych wcześniej
wspomnień, w tym dwóch
umieszczonych
na
portalu
www.represjonowani.pulawy.pl.
Wydawnictwo pełne jest unikalnych
archiwalnych
zdjęć
(udostępnionych m.in. przez lubelski oddział IPN) i stanowi nie-

zwykły zapis wyjątkowego zrywu społecznego i tragicznych
lat z historii najnowszej, który
koncentruje się szczególnie
mocno na dniach strajku okupacyjnego, jaki miał miejsce w puławskich Zakładach Azotowych
w reakcji na wprowadzenie 13
grudnia 1981 roku stanu wojennego.

Z książki tej wyłania się obraz
nie tylko dramatycznych zdarzeń
„polskiej nocy grudniowej”, ale
też niezwykłej wiary Załogi ZA
Puławy w możliwość zmian ówczesnej Polski i jej gotowości do
poświęceń w imię nowych idei,
jakie zrodziły się w ramach ruchu
„Solidarności” na początku lat
80.
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