
UCHWAŁA NR 1 

XXX Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 26 października 2017 r. 

ws. udzielenia absolutorium 

 

 

 

XXX Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” na wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej udziela Zarządowi Regionu 

absolutorium za okres sprawozdawczy. 

 

 

Prezydium WZDR 

 

 

 

UCHWAŁA NR 2 

XXX Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 26 października 2017 r. 

ws.  likwidacji Regionalnego Funduszu Pomocy dla Osób 

Represjonowanych w Stanie Wojennym i ich Rodzin 

 

 

XXX Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” postanawia zakończyć działanie Regionalnego Funduszu Pomocy dla Osób 

Represjonowanych w Stanie Wojennym i ich Rodzin oraz przekazać środki finansowe, 

znajdujące się na koncie tego funduszu, na Regionalny Fundusz Pomocy Osobom 

Szykanowanym za Działalność Związkową. 

Jednocześnie XXX WZDR wyraża podziękowanie wszystkim osobom, które poprzez 

swoje uczestnictwo w Radzie Funduszu przyczyniły się do wsparcia osób represjonowanych 

lub ich rodzin.  



Uzasadnienie 

Regionalny Fundusz Pomocy Osobom Represjonowanym w Stanie Wojennym  

i ich Rodzinom został powołany w 2003 roku na mocy Uchwały Walnego Zebrania 

Delegatów Regionu. Zgodnie z tą Uchwałą na pomoc represjonowanym przeznaczone zostały 

odsetki od kwoty 80.000 zł, zdeponowanej na koncie bankowym. Powyższa kwota pochodziła 

ze środków, jakie Region Środkowo-Wschodni odzyskał w ramach rewindykacji majątku 

zagrabionego w stanie wojennym. Zarząd Regionu opracował Regulamin Funduszu oraz 

powołał jego Radę. Przez 13 lat działania Funduszu z wsparcia Funduszu skorzystało 

kilkadziesiąt osób. Intencją wnioskodawcy, przewodniczącego ZR Mariana Króla, było 

stworzenie możliwości pomocy osobom represjonowanym znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej.  

W tym czasie osoby represjonowane nie miały możliwości uzyskania pomocy ze 

strony Państwa Polskiego. W ostatnim okresie sytuacja osób represjonowanych uległa 

zmianie. Najjaśniejsza Rzeczpospolita przypomniało sobie o tych, którzy ponosząc nie tylko 

straty materialne, ale często kosztem swojego zdrowia podejmowali walkę o odzyskanie 

wolności przez naszą Ojczyznę.  Sejm RP uchwalił Ustawę z dnia 20 marca 2015 r.  

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych. Ustawa, znowelizowana od września 2017 r., przewiduje dożywotnie 

świadczenie finansowe w wysokości 402,72 zł miesięcznie wszystkim, którzy otrzymali 

status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych. Ustawa przewiduje również inne formy pomocy dla osób znajdujących się  

w potrzebie. Uprawnionych do w/w świadczeń w województwie lubelskim jest obecnie ponad 

400 osób.  

Środki zarezerwowane w budżecie państwa na ten są wielokrotnie większe od 

środków, jakimi dysponował Regionalny Fundusz. Zarząd Regionu współpracuje z IPN oraz 

Urzędem ds. Kombatantów w propagowaniu wiedzy o możliwościach skorzystania ze 

świadczeń wynikających z powyższej Ustawy. 

 

 

Prezydium WZDR 

 

 

 

 



STANOWISKO NR 1 

XXX Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 26 października 2017 r. 

ws. zmiany Godła  Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

XXX Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” kieruje apel do parlamentarzystów Sejmu RP, aby z okazji setnej rocznicy 

odzyskania Niepodległości Naszej Ojczyzny dokonać ustawowego przywrócenia godła herbu 

państwa polskiego na wzór Orła Białego z pieczęci państwowej z roku 1919, wzoru 

przyjętego przez pierwsze po okresie niewoli posiedzenie Sejmu w sierpniu 1919 r., Sejmu 

już Niepodległej Polski, jako jedynego Pana i Gospodarza naszej Ojczyzny. (załącznik 

grafika) 

 

 

Uzasadnienie 

W ciągu stuleci Orzeł Biały wielokrotnie zmieniał swe formy plastyczne zależnie od 

upodobań artystycznych różnych epok. Zmieniała się również korona na głowie Orła. Mimo 

różnych kształtów i stylizacji Orła i korony wymowa symbolu była niezmienna. Koronowany 

Orzeł Biały oznaczał niepodzielne i niezawisłe, w pełni suwerenne państwo polskie oraz 

nieprzerwaną ciągłość jego politycznego bytu. Korona zamknięta wyraża dostojeństwo  

i powagę godła Polski i dumę jej Obywateli z ich chrześcijańskiego dziedzictwa. Korona  

w przeszłości oznaczała suwerenność władcy i państwa. Na oficjalnych formach godła Polski 

przetrwała ona na głowie orła aż do XVII wieku, a następnie przyjęła formę korony 

zamkniętej (łac. corona clausa). W celu zaznaczenia swojej pozycji na arenie 

międzynarodowej władcy zaczęli posługiwać się tym insygnium. W Polsce korona zamknięta 

wyrażała nie tylko niezawisłość bytu państwowego, lecz także ambicje co do roli, jaką Polska 

chciała odgrywać – i odgrywała – w Europie. Po latach niewoli, w sierpniu 1919 roku Sejm 

przywrócił orłowi zamkniętą koronę zwieńczoną krzyżem. Stan taki trwał osiem lat, kiedy to 

13 grudnia 1927 roku, dekretem prezydenta, wprowadzony został nowy wizerunek orła. 

Autorem zmian był prof. Zygmunt Kamiński. Zmodyfikował on sylwetkę orła, usunął krzyż  



z korony, a samą koronę pozostawił otwartą. Ponadto tradycyjne lilie, wieńczące przepaskę 

biegnącą przez skrzydła, zastąpił gwiazdkami. Niestety, protesty świadomej części 

społeczeństwa spełzły na niczym, a godło w formie z 1927 roku stało się, po zdjęciu korony, 

godłem PRL. Godło to – po założeniu otwartej korony w 1989 roku – do dziś jest oficjalnym 

symbolem narodowym Polski. Pogwałcono w ten sposób jedną z największych świętości 

narodu. Dokonało się to w trzech wymiarach. Usunięto krzyż z korony orła. Usunięcie krzyża 

oznaczało wyparcie się wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej, której oddziaływanie na 

Polaków pozwoliło ten krzyż umieścić na najważniejszym symbolu ludzkiej władzy 

zwierzchniej. Odrzucenie krzyża było symbolicznym aktem zmarginalizowania wiary  

w potężną moc zwycięskiego znaku Zbawiciela. Po drugie: zastąpiono koronę zamkniętą 

koroną otwartą, symbolem otwarcia na wpływy z zewnątrz, nie wykluczając wasalnej roli 

Polski.  

XXX Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” z dumą i wielką odpowiedzialnością za przyszłe pokolenia Polaków, w imieniu 

członków NSZZ „Solidarność”, Obywateli Wolnej, Suwerennej, Niepodległej Polski 

podkreśla, że w dobie odbudowy Państwa Polskiego chcemy szczycić się symbolem pełnej, 

absolutnej suwerenności Naszej Ojczyzny, jakim jest corona clausa, położona na głowie 

dumnego Orła Białego, na wzór Godła z 1919 roku.  

 

 

 

Prezydium WZDR 

 

 

 

 

Oficjalny herb II Rzeczpospolitej z orłem 

wzorowanym na klasycystycznym (1919) 

 

 

 

 

 

http://www.orlidom.pl/wp-content/uploads/2017/03/tymczasowy-z-1919.jpg


STANOWISKO NR 2 

XXX Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 26 października 2017 r. 

ws. sytuacji w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 

 

 XXX Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, w jakiej znalazło się Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej. Koncepcja opracowana przez dyrektor Centrum, panią prof. Elżbietę Starosławską 

i konsekwentnie realizowana, dawała nadzieję, że w Lublinie powstanie ośrodek 

kompleksowego leczenia chorób nowotworowych na najwyższym poziomie europejskim. 

COZL mogło stać się chlubą i wizytówką naszego regionu. 

Te działania zostały przerwane przez Marszałka Województwa Lubelskiego  

z przyczyn nieznanych większości pracowników i pacjentów COZL oraz społeczeństwu 

województwa lubelskiego. Odwołanie z funkcji dyrektora i pracownika prof. Starosławskiej 

spowodowało wstrzymanie wielu prac nad rozbudową Centrum. Działanie obecnej dyrekcji, 

widzącej możliwości poprawy kondycji finansowej jedynie na drodze cięcia płac 

pracowników, stanowi zagrożenie dla dalszego funkcjonowania COZL.  

Zaobserwowane przypadki odchodzenia najlepiej wykwalifikowanych specjalistów 

skutkują odejściem pacjentów będących pod ich opieką. Efektem rażących błędów  

w zarządzaniu jest zapaść finansowa COZL. Kilka lat temu był to jeden z nielicznych  

w naszym województwie ośrodków służby zdrowia funkcjonujących bez zadłużeń. Obecnie 

COZL znalazło się na liście 50 najbardziej zadłużonych jednostek służby zdrowia w Polsce. 

Zwracając się do Marszałka Województwa Lubelskiego o podjęcie kroków 

zmierzających do przywrócenia możliwości funkcjonowania COZL - zgodnie z przyjętymi 

przed kilkoma laty założeniami - przypominamy, że pełniąc rolę dysponenta majątkiem 

społecznym naszego województwa powinien Pan nie tylko spełniać dyrektywy partii, które 

obsadziły Pana na tym urzędzie, ale przede wszystkim dbać o interes mieszkańców 

Lubelszczyzny. 

Zwracamy się również do Pani Premier Rządu RP oraz do Ministra Zdrowia do 

podjęcia bezzwłocznych i skutecznych działań w celu zaprzestania marnotrawienia środków 

publicznych mających miejsce w COZL. 

 

Prezydium WZDR 



STANOWISKO NR 3 

XXX Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 26 października 2017 r. 

ws. zachowania  integralności Zakładów Azotowych Puławy S.A 

 

 

 XXX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-

Wschodniego stanowczo sprzeciwia się planom niszczenia największego przedsiębiorstwa 

Lubelszczyzny, jakim są Zakłady Azotowe w Puławach. Taki będzie skutek wyprowadzenia  

z nich Pionu Handlowego i przekształcenia go w odrębną spółkę.  

 Strategia osłabiania przedsiębiorstw zlokalizowanych we wschodniej Polsce jest 

wprost realizacją programu wyborczego Platformy Obywatelskiej, zamkniętego w słynnym 

zdaniu, wygłoszonym przez jej ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego. Pomysł ten 

realizowany jest dziś przez zarząd Grupy Azoty w Tarnowie. Niezwykłe tempo i szczególny 

moment działania w tej kwestii ze strony zarządu Grupy Azoty, nasuwa pytanie, czy ich 

celem nie jest zradykalizowanie nastrojów społecznych w kolejnym obszarze. Nie znajdujemy 

bowiem innego logicznego wytłumaczenia wobec kompletnego braku uzasadnienia 

biznesowego i społecznego.  

 Brak reakcji Rządu RP na ten skandaliczny proceder, grozi przeprowadzeniem strajku 

przez 3500 pracowników Grupy Azoty „Puławy”.  

 

 

 

Prezydium WZDR 

 

 

 

Adresaci:  

Jarosław Kaczyński – Prezes PiS  

Beata Szydło - Premier Rządu RP  

Mateusz Morawiecki – Wicepremier Rządu RP 

Media  

 



STANOWISKO NR 4 

XXX Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 26 października 2017 r. 

ws. prac nad zmianą konstytucji 

 

 

XXX Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Prezydenta RP odnośnie podjęcia prac 

nad nową Konstytucją. Uznajemy, że obecnie obowiązująca Konstytucja, z racji zawartych  

w niej wewnętrznych sprzeczności, stanowi czynnik sprzyjający powstawaniu konfliktów 

pomiędzy ośrodkami władzy w Polsce. Nieprecyzyjne zapisy pozwalają na daleko idącą 

interpretację umożliwiającą tworzenie się uprzywilejowanych kast (np. sędziowie) 

pozostający poza kontrolą społeczną.  

XXX Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” wnosi o uwzględnienie w pracach nad nową konstytucją następujących 

zagadnień: 

 zmniejszenia liczby posłów i senatorów, 

 wprowadzenia zasady wyborów części posłów w Jednomandatowych Okręgach 

Wyborczych z przewidzianym mechanizmem odwoływania ich w czasie trwania 

kadencji, 

 precyzyjnego określenie uprawnień Prezydenta RP, 

 wprowadzenia kadencyjności: prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów,  

 ograniczenia immunitetów: parlamentarzystów, pracowników wymiaru sprawiedliwości 

oraz innych urzędników państwowych, do zakresu zabezpieczającego ich niezawisłość 

wynikającą z potrzeb pełnionych funkcji, 

 wprowadzenia odpowiedzialności karnej dla urzędników państwowych, w tym 

samorządowych, za podejmowanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa i interesu 

społecznego, 

 nadania odpowiednio wysokiej rangi dialogowi społecznemu, 

 realnej gwarancji korzystania ze swobód obywatelskich, w tym możliwości zrzeszania się 

w związki zawodowe. 

 

Prezydium WZDR 



APEL 

XXX Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 26 października 2017 r. 

o wsparcie realizacji postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność”, dotyczących zmiany systemów wynagrodzeń 

nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach 

oświatowych oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników kuratoriów oświaty 

 

 

 

XXX Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

apeluje do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o wsparcie realizacji poniższych 

postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: 

1. Powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach 

szkół i placówek z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Uważamy za 

konieczne wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni 

awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15% od 1 stycznia 2018 r. 

2. Zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi przez zmianę: 

 niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu ws. wynagradzania pracowników 

samorządowych, 

 zmianę w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę poprzez dopisanie pkt 5 dodatku stażowego do art. 6 ust. 5 jako składnika, 

którego nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia zasadniczego 

pracownika. 

3. Podwyżki wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych  

w kuratoriach oświaty. 

 

 

Prezydium WZDR 

 


