
Uchwała nr 61/XXXI/2022 

 Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”  

z dnia 23 lutego 2022r. 

ws. organizacji obchodów 42. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 

        

 Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” postanawia 

zorganizować obchody 42 rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 w dniu 24 lipca 2022 r. 

Zarządu Regionu 

 

 

 

Stanowisko nr 14/XXXI/2022 

Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie zwalnianych działaczy PKP CARGO S.A. Wschodni Zakład Spółki 

 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie, po uzyskaniu 

informacji dotyczących działań jakie dyrekcja PKP CARGO S.A. Wschodni Zakład Spółki 

podejmuje wobec chronionych członków organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” PKP 

CARGO S.A. Wschodni Zakład Spółki w Lublinie, niniejszym wyraża kategoryczny sprzeciw 

wobec stosowanych przez Pracodawcę praktyk oraz wzywa do ich natychmiastowego 

zaprzestania. 

Jak wynika z wiedzy powziętej przez Zarząd Regionu, pod koniec lutego 2022 roku 

Pracodawca wystąpił do organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. 

Wschodni Zakład Spółki w Lublinie z zawiadomieniem o zamiarze wypowiedzenia umowy           

o pracę Panu Piotrowi Bieniasowi, chronionemu członkowi tej organizacji. Jako przyczynę 

zwolnienia wskazano rzekomo niewłaściwe zachowanie Pana Bieniasa w stosunku do 

współpracowników, które miało stać w sprzeczności z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki 

PKP CARGO S.A. oraz stwarzać prawdopodobieństwo zaistnienia w przyszłości mobbingu ze 

strony tego Pracownika. W tym miejscu należy zauważyć, że tożsama przyczyna została 

wskazana organizacji związkowej w wystosowanym w styczniu 2022 roku zamiarze zwolnienia 



innego chronionego członka Pani Anny Gardygi. Tam również przywoływano rzekome 

naruszenie zasad etyki i niewłaściwe zachowanie Pracownika. 

W ocenie Zarządu Regionu fakt wyrażenia przez Pracodawcę zamiaru zwolnienia w tak 

krótkim czasie dwóch chronionych członków NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Wschodni 

Zakład Spółki w Lublinie oraz oparcie tych zamiarów na tożsamych przyczynach nie jest 

przypadkiem, ale wyrazem celowego działania nakierowanego na osłabienie pozycji związku 

zawodowego NSZZ „Solidarność” w PKP CARGO S.A. Decyzje Pracodawcy w tym zakresie 

uderzają bowiem bezpośrednio w członków Związku, których działalność ma dla organizacji 

szczególne znaczenie, i którzy właśnie ze względu na tę działalność zostali objęci szczególną 

ochroną stosunku pracy.  

Zdaniem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie 

przedstawione powyżej działanie jest niedopuszczalne, bowiem narusza kardynalną zasadę, 

zgodnie z którą Pracownik nie może ponosić ujemnych skutków z tytułu przynależności 

związkowej oraz pełnionej funkcji związku.  

Zarząd Regionu 

 

 


