
UCHWAŁA NR 1 

XXXII Walnego Zebrania Delegatów  

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

ws. absolutorium dla Zarządu Regionu 

 

 

 

XXXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność”, na wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej, udziela Zarządowi 

Regionu absolutorium za okres sprawozdawczy. 

 

Przewodniczący Prezydium WZDR 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 2 

XXXII Walnego Zebrania Delegatów  

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

ws. zmiany liczby członków RKR  

 

 

 

XXXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” postanawia, że Regionalna Komisja Rewizyjna od dnia 21 czerwca 

2022 r. do ukończenia kadencji tj. 2023 r., będzie liczyła 6 osób. 

 

Przewodniczący Prezydium WZDR 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 3 

XXXII Walnego Zebrania Delegatów  

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

ws. zastrzeżenia nazw związanych z Lubelskim Lipcem 1980 

 

 

 

Uroczystości Lubelskiego Lipca 1980, upamiętniające wydarzenia na 

Lubelszczyźnie w lipcu 1980 roku, będące początkiem fali ogólnopolskich strajków, 

które doprowadziły m.in. do powstania NSZZ „Solidarność”, są w naszym Regionie 

trwałym elementem wyrazu pamięci, wdzięczności i szacunku dla bohaterów tego 

historycznego zrywu społecznego.  

Organizatorem i jedynym koordynatorem cyklu imprez i wydarzeń związanych 

z Lubelskim Lipcem 1980 jest Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” 

Nazwa Lubelski Lipiec 1980 w sensie wydarzeń historycznych na 

Lubelszczyźnie winna być własnością intelektualną Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność”. 

WZDR zobowiązuje Zarząd Regionu do podjęcia czynności rejestracji  

w urzędzie patentowym RP nazwy Uroczystości Lubelskiego Lipca 1980 i Lubelski 

Lipiec 1980 jako własności intelektualnej Regionu oraz rejestracji w Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” zastrzeżenia prawa koordynowania organizacji uroczystości 

związanych z upamiętnieniem wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980 roku. 

 

 

 

Przewodniczący Prezydium WZDR 

 

 

 

 

 

 



STANOWISKO NR 1 

XXXII Walnego Zebrania Delegatów  

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

ws. nowelizacji ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

 

 

Delegaci XXXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność” wnoszą o niezwłoczną nowelizację ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w zakresie artykułu 

6 ust. 5 dotyczącego sposobu obliczania wysokości wynagrodzenia minimalnego.  

Oczekujemy wyłączenia z ustalania wysokości wynagrodzenia minimalnego 

pracownika następujących składników: 

- dodatków za pracę zmianową, 

- dodatków za pracę w niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy, 

- dodatków za pracę w soboty, 

- dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub w warunkach szczególnych. 

Dotychczasowy sposób ustalania wysokości wynagrodzenia minimalnego 

wywołuje uzasadnione poczucie niesprawiedliwości u pracowników z niskim 

wynagrodzeniem zasadniczym, z powodu włączania powyższych składników do 

wynagrodzenia minimalnego. 

Uzasadnienie: 

Przy dotychczasowym sposobie ustalania wysokości wynagrodzenia 

minimalnego, zwłaszcza u pracowników z wynagrodzeniem zasadniczym niższym od 

wynagrodzenia minimalnego, wymienione dodatki są włączane. W takiej sytuacji 

stosowanie tych dodatków traci merytoryczny sens co do ich zastosowania, 

dodatkowo dając poczucie nierówności, gdy inni pracownicy u tego samego 

pracodawcy, mający wyższe wynagrodzenie zasadnicze, otrzymują powyższe 

dodatki efektywnie. 

 

Przewodniczący Prezydium WZDR 

 

 



STANOWISKO NR 2 

XXXII Walnego Zebrania Delegatów  

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

ws. sytuacji w PIWecie 

 

 

Delegaci XXXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność” z ogromnym niepokojem i zażenowaniem śledzą 

sytuację jaka ma miejsce w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym 

Instytucie Badawczym w Puławach. 

Od 12 lat Instytut stacza się na „dno” w wyniku działań kierujących nim osób. 

Brak ogólnej waloryzacji wynagrodzeń powoduje, że pracownicy czują się 

niedoceniani i tracą motywację do pracy. Dodatkowo, sukcesywnie budowana 

atmosfera strachu, w obliczu nieustannie panującego kryzysu i groźby zwolnień 

grupowych oraz liczne sprawy sądowe, kierowane przeciwko pracownikom i byłym 

pracownikom, prowadzą do utraty możliwości realizacji wytyczonych Instytutowi 

celów. 

Związkowcy dręczeni są ciągłymi zgłoszeniami do prokuratury, które nie mają 

ciągu dalszego w sądzie – ma to na celu dręczenie, szczucie i utrudnianie im 

działalności. W ostatnim czasie zostały ujawnione, w odpowiedzi na interpelację 

poselską, patologiczne dysproporcje płacowe, których autorem jest dyrektor 

Instytutu. 

Przeprowadzona w ostatnich dniach ankieta pracownicza, utajniona przez 

dyrekcję, w pełni potwierdza zarzuty, jakie od wielu lat są kierowane wobec 

zarządzających. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiada pełną wiedzę w powyższym temacie 

i jego bezczynność czyni z niego osobę odpowiedzialną za wszystkie konsekwencje 

dalszego tolerowania tej patologii. Sytuację w PIW-PIB omawiano na dwóch 

posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, 

która zaapelowała o podjęcie zdecydowanych, natychmiastowych działań 

naprawczych. Dotychczasowa bierność Pana Ministra jest co najmniej 

zastanawiająca. 



Żądamy podjęcia przez Ministra RiRW natychmiastowych działań, których 

efektem będzie przywrócenie właściwych stosunków pracowniczych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach – dalsze 

ignorowanie realnych problemów jest w naszej ocenie działaniem na szkodę 

państwa. 

 

 

Przewodniczący Prezydium WZDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANOWISKO NR 3 

XXXII Walnego Zebrania Delegatów  

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

ws. ludobójstwa na Ukrainie 

 

 

Delegaci XXXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność” stanowczo potępiają agresję Federacji Rosyjskiej 

na Ukrainę, jednocześnie uznając popełnione przez Rosjan zbrodnie wobec narodu 

ukraińskiego za ludobójstwo. 

Jest niedopuszczalnym, by w cywilizowanym świecie popełniano bezkarnie 

zbrodnie, jakich dokonują wojska rosyjskie na terenie Ukrainy, a w szczególności 

w Buczy, Irpieniu, Mariupolu, Borodziance, Hostomelu i innych miastach Ukrainy. 

Każdego dnia widzimy, że działania sił rosyjskich mają na celu zniszczenie narodu 

ukraińskiego poprzez zabijanie jego członków, a także porwania, tortury, gwałty, 

w tym na nieletnich, oraz bezczeszczenie ciał. Jasnym jest, że Rosjanie prowadzą 

zaplanowaną, konsekwentną eksterminację narodu ukraińskiego, niespotykaną  

w Europie od II wojny światowej. 

Wzywamy wszystkich przywódców Europy i świata do podjęcia działań, które 

powstrzymają  śmierć niewinnych kobiet, dzieci, ludzi starszych – wolnych obywateli 

Państwa Ukraińskiego. Jest to podstawa do dalszego funkcjonowania 

cywilizowanego świata, w jakim do 24 lutego br. żyliśmy. 

Jednocześnie wyrażamy naszą solidarność i pełne wsparcie obywatelom 

Ukrainy, którzy dzielnie bronią swojej wolności i suwerenności. 

 

 

Przewodniczący Prezydium WZDR 

 

 

 

 

 

 

https://www.wprost.pl/swiat/10712017/tak-gineli-mieszkancy-buczy-nowy-raport-amnesty-international.html
https://www.wprost.pl/swiat/10711222/pulk-azow-rosjanie-strzelali-do-samochodu-w-czasie-ewakuacji-cywilow.html
https://www.wprost.pl/swiat/10702177/borodzianka-witamy-w-piekle.html


STANOWISKO NR 4 

XXXII Walnego Zebrania Delegatów  

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

ws. uregulowania organizacji obchodów rocznic ważnych wydarzeń 

związkowych na terenie działalności Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność” 

 

 

XXXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu, aby przy współpracy z lokalnymi  

i branżowymi Komitetami Obchodów Rocznicowych, wypracował i wdrożył w życie 

kalendarz obchodów wydarzeń związkowych, które miały miejsce od 1980 roku, na 

obszarze dzisiejszej działalności Regionu Środkowo-Wschodniego. 

Jako spadkobiercy ważnych dla nas i całego kraju wydarzeń oraz działań 

naszych poprzedników, jesteśmy zobowiązani do zabezpieczenia tych uroczystości 

przed organizowaniem ich przez podmioty zewnętrzne, spoza naszego Regionu, 

oraz próbami przejęcia nad nimi kontroli. Organizacja uroczystości przez miejscowe 

Komitety Organizacyjne gwarantuje zachowanie ciągłości obchodów rocznic  

w wypracowanym w poprzednich latach charakterze. 

Działania podmiotów zewnętrznych mogą prowadzić do komercjalizacji 

obchodów rocznic związkowych oraz utraty atmosfery i ducha tych uroczystości, jakie 

przyświecają miejscowym organizatorom, dbającym o krzewienie historii ruchu 

związkowego w Regionie oraz promocji NSZZ „Solidarność” w całym kraju. 

Lokalne Komitety Organizacyjne wraz z Zarządem Regionu zobowiązuje się 

do organizacji rocznic w ramach kalendarza obchodów Lubelskiego Lipca 1980 jako 

zgromadzeń cyklicznych dla podkreślenia znaczenia lubelskich protestów, które dały 

solidne podwaliny do ogólnopolskiego sprzeciwu ludzi pracy wobec komunistycznego 

systemu przymusu i pogardy. 

 

Przewodniczący Prezydium WZDR 

 

 

 



STANOWISKO NR 5 

XXXII Walnego Zebrania Delegatów  

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

ws. degradacji polskiej oświaty 

 

 

Delegaci XXXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność” kategorycznie sprzeciwiają się działaniom 

Ministerstwa Edukacji i Nauki, prowadzącym do faktycznej dezintegracji systemu 

nauczania w Polsce, a w szczególności: 

1. Promowaniu i faworyzowaniu szkolnictwa niepublicznego poprzez dodatkowe 

finansowanie tego sektora. 

2. Wyprowadzaniu z systemu finansowania edukacji miliardów złotych na rzecz 

podmiotów zewnętrznych, kosztem szkół publicznych, bez rzeczywistej potrzeby 

społecznej. 

3. Postępującej lawinowo degradacji oświaty, propagandzie zniesławiającej zawód 

nauczyciela, a także publicznemu deprecjonowaniu pracowników oświaty  

o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i wieloletnim doświadczeniu przez 

wysokich urzędników państwowych. 

4. Nachalnemu wdrażaniu projektu edukacji włączającej, która nieodwracalnie 

zrujnuje polski system nauczania i doprowadzi do upadku szkolnictwa 

specjalnego. 

Działania Ministerstwa Edukacji i Nauki powodują narastanie konfliktu między 

Rządem RP a NSZZ „Solidarność”, naruszają wiarygodność dialogu społecznego, 

stoją w wyraźnej sprzeczności z wyznawanymi przez nasz Związek zasadami 

solidarności obywatelskiej i w wyraźny sposób szkodzą interesowi publicznemu. 

 

 

Przewodniczący Prezydium WZDR 

 

 

 

 



STANOWISKO NR 6 

XXXII Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

ws. sytuacji pracowników domów pomocy społecznej  

województwa lubelskiego 

 

 

Delegaci XXXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność” wyrażają głębokie zaniepokojenie sytuacją 

pracowników domów pomocy społecznej województwa lubelskiego. Nie możemy 

pozwolić na dalsze pogłębianie się i tak już dramatycznie trudnej sytuacji osób 

zatrudnionych w DPS. Domagamy się niezwłocznej, skutecznej interwencji  

i rozwiązania problemów organizacji, finansowania oraz wynagradzania pracowników 

domów pomocy społecznej w województwie lubelskim. 

Skuteczna interwencja rządu RP powinna uwzględnić rozwiązanie problemów:  

1. ekonomicznych i organizacyjnych,  

2. zasad finansowania pobytu podopiecznych, 

3. zasad finansowania usług medycznych, 

4. zasad wynagradzania pracowników Domów Pomocy Społecznej. 

Pracownicy DPS w obecnym systemie prawnym są pracownikami samorządowymi, 

wykonującymi szczególną pracę, nieporównywalną z zakresem obowiązków 

urzędników samorządowych i wynagradzani zgodnie z ustawą o pracownikach 

samorządowych. Ustawa ta reguluje kwestię uprawnień dla wszystkich pracowników 

samorządowych, a nie poszczególnych ich grup. Nie przewiduje „dodatków do pensji 

dla pracowników Domów Pomocy Społecznej pracujących w trudnych warunkach”.  

Kolejnym kontrowersyjnym aspektem jest dzielenie zawodów medycznych na 

lepiej i gorzej płatne. Mamy do czynienia z nierównością - zawody medyczne w DPS 

są traktowane inaczej niż pozostali przedstawiciele zawodów medycznych. 

Domagamy się, by zawody medyczne w DPS były finansowane z NFZ. 

System finansowania Domów Pomocy Społecznej w 2004 roku został tak 

skonstruowany, że każda regulacja płacowa zatrudnionej kadry powoduje wzrost 

kosztu utrzymania podopiecznego, co przekłada się na stworzenie rynkowych 

warunków konkurencyjności cenowej pomiędzy domami pomocy. Konsekwencją 



takiej polityki finansowej jest niepełne obłożenie podopiecznych w domach. 

Wieloletnie zaniedbania systemu finansowania domów, w tym brak corocznej 

indeksacji płac, zbieżnej ze wzrostem gospodarczym kraju, spowodowały, że  DPS 

swoją rentowność zachowują jedynie dzięki temu, że zatrudnieni w nich pracownicy 

po 30 latach pracy otrzymują wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej.   

Apelujemy, by płace kadry w DPS były oparte na corocznej indeksacji 

wynagrodzeń w oparciu o średnią płacę w gospodarce narodowej oraz by stworzyć 

nowe tabele zaszeregowania, z wyłączeniem z systemu wynagradzania pracowników 

samorządowych.  

System opracowany dla DPS stał się niewydolny i nie zabezpiecza bieżących 

potrzeb. Dodatkowo Domy są narażone na niezdrową konkurencję z ZOL-ami  

i prywatnymi placówkami. Warto rozważyć sformalizowanie zasady sprawowania 

bezpośredniej opieki nad podopiecznym tj. liczby kadry zapewniającej mu 

bezpieczeństwo podczas dyżuru. Określona jest tylko liczba pracowników Zespołu 

Terapeutyczno-Opiekuńczego w przeliczeniu na liczbę podopiecznych, ale to nie jest 

tożsame z liczbą osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad podopiecznym  

i zapewniających mu bezpieczeństwo, za które odpowiada opiekun podczas swojego 

dyżuru. Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy stanowią m.in. osoby będące w placówce 

tylko kilka godzin bądź tylko w wybrane dni np. kapelan czy psycholog, które nie 

odpowiadają za podopiecznych przez cały swój dyżur, w przeciwieństwie do 

opiekunów. 

W związku z powyższym wnosimy do Rządu RP o niezwłoczne opracowanie  

i wdrożenie systemu dotacji państwowej w celu poprawy sytuacji ekonomicznej 

domów pomocy prowadzonych przez samorządy, co pozwoli na podniesienie rangi 

zawodów występujących w domach oraz wyeliminuje nierówność w zasadach 

finansowania i wynagradzania zawodów medycznych w DPS w stosunku do innych 

podmiotów leczniczych. 

 

Przewodniczący Prezydium WZDR 

 

 

 

 

 



APEL 

XXXII Walnego Zebrania Delegatów  

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

ws. ustalenia ulg dla członków NSZZ „S” w ośrodkach wypoczynkowych  

oraz hotelach, będących w posiadaniu NSZZ „Solidarność” 

 

 

Delegaci XXXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność” zwracają się do członków Komisji Krajowej, 

reprezentujących Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, o wniesienie 

projektu uchwały, która ustali ulgę dla członków związku i ich rodzin w ośrodkach 

wypoczynkowych oraz hotelach, które są w posiadaniu NSZZ „Solidarność”. 

 

Przewodniczący Prezydium WZDR 

 

 

 

 

APEL 

XXXII Walnego Zebrania Delegatów  

Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

ws. zrównania etatowej działalności związkowej z pracą górniczą  

na potrzeby emerytalne 

 

 

Delegaci XXXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność” apelują do Komisji Krajowej o podjęcie działań, 

mających na celu uznanie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy działaczy 

związkowych, związanego z pełnioną funkcją związkową, zatrudnionych w górnictwie 

jako pracy równorzędnej z pracą górniczą na potrzeby emerytalne. 

 

Przewodniczący Prezydium WZDR 

 


