STANOWISKO NR 1
ws. konsultacji z przedstawicielami związków zawodowych planów
restrukturyzacji szpitali publicznych
WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” żąda od organów
założycielskich
z

szpitali

przedstawicielami

publicznych

Związku

naszego

Zawodowego,

województwa,

konsultacji

reprezentującymi

środowiska

pracownicze, wszelkich planów przekształceń i restrukturyzacji.

STANOWISKO NR 2
ws. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia
WZD

Regionu

Środkowowschodniego

NSZZ

„Solidarność”

wnioskuje

o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych, w tym
z budżetu Państwa, corocznie wraz ze wzrostem dochodu narodowego.

STANOWISKO NR 3
ws. utrzymania publicznej opieki szpitalnej i ratownictwa medycznego
WZD

Regionu

Środkowowschodniego

NSZZ

„Solidarność”

wnioskuje

o utrzymanie publicznej opieki szpitalnej i ratownictwa medycznego.

STANOWISKO NR 4
ws. XXI Postulatów dla Naprawy Polskiej Oświaty
XXIII WZD Regionu Środkowowschodniego w pełni popiera „XXI Postulatów
dla Naprawy Polskiej Oświaty” sformułowanych przez Sekcję Krajową Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Jednocześnie WZD wyraża zdecydowanie żądanie aby Rząd RP uwzględnił
ten głos w procesie dokonywania zmian w polskiej oświacie.

STANOWISKO NR 5
ws. protestu przeciwko prywatyzacji Spółek Grupy PKP S.A.
XXIII WZD Regionu Środkowowschodniego wyraża stanowczy protest
przeciwko przygotowywanej przez rząd RP szkodliwej prywatyzacji Spółek Grupy
PKP S.A., która grozi dalszą degradacją kolei, masowym bezrobociem, a co
najważniejsze zapaścią cywilizacyjną polegającą na odcięciu wielu regionów kraju,

brakiem możliwości podróżowania społeczeństwa środkiem transportu, który jest najbardziej ekologiczny. Wzywamy Rząd RP o wstrzymanie prywatyzacji i dalszego
rozdrabniania Państwowej Kolei.

STANOWISKO NR 6
ws. listu Dysydentów Rosyjskich
My

Delegaci

XXIII

Walnego

Zebrania

Delegatów

Regionu

Środkowowschodniego jesteśmy zbulwersowani reakcją Premiera RP na treść listu
Dysydentów rosyjskich będący krytyką organów RP za zaniechania związane
z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy samolotu Prezydenckiego pod Smoleńskiem.
Tajemnicza zminimalizowana rola Rządu RP w działalności Komisji Wypadkowej
widoczna jest dla wszystkich, dla których prawda jest cnotą.
Rola Donalda Tuska w obaleniu rządu Pana Premiera Jana Olszewskiego,
udział w spotkaniu z premierem Putinem na trzy dni przed tragiczną katastrofą pod
Smoleńskiem i oburzającym zachowaniem Tuska po opublikowaniu listu dysydentów
skłania nas do stwierdzenia istnienia współpracy służb specjalnych Rosji i Rządu RP.
Stanowi to poważne zagrożenie dla Naszego Państwa i jest całkowitym
zabezpieczeniem tego, co Naród Polski skupiając się wokół organizacji NSZZ
„Solidarność” ocenił jako najcenniejsze – Niezależność i Samorządność.
Zachowanie Premiera Tuska jest sprzeczne z interesem Państwa i Narodu
Polskiego i stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego pełnienia przez Niego
funkcji Premiera RP.

STANOWISKO NR 7
ws. wyborów prezydenckich
Walne

Zebranie

Delegatów

NSZZ

„Solidarność”

Regionu

Środkowowschodniego z zadowoleniem i satysfakcją przyjmuje Stanowisko Komisji
Krajowej nr 7/10 ws. wyborów prezydenckich przyjęte w dniu 29 kwietnia br.
Spowodowane tragiczną śmiercią śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
zbliżające się wybory będą miały wielkie znaczenie dla całej naszej Ojczyzny, w tym
dla „Solidarność” jako depozytariusza wartości związanych z Sierpniem 1980.
Podzielamy pogląd, iż Polska potrzebuje dziś Prezydenta, który oprócz
godnego reprezentowania Rzeczpospolitej i jej interesów na forum międzynarodowym, będzie sojusznikiem pracowników, ludzi prostych i najsłabszych.

Jesteśmy przekonani, iż Pan Jarosław Kaczyński, który wielokroć dawał
świadectwo swego przywiązania nie tylko do idei wolności, a także sprawiedliwości
społecznej daje największą gwarancję kontynuacji programu Solidarnej Polski
realizowanego przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Dlatego przyłączając się do Stanowiska Komisji Krajowej zwracamy się
z apelem do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu
o poparcie dla Pana Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej.

STANOWISKO NR 8
ws. podjęcia działań w stosunku do samorządowych i rządowych władz
regionalnych
XXIII WZD Regiony Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” apeluje do
Zarządu

Regionu

Środkowowschodniego

NSZZ

„Solidarność”

o

podjecie

zdecydowanych działań w stosunku do samorządowych i rządowych władz
regionalnych celemprzeciwstawienia się totalnej zapaści naszego Regionu.
Jako region jesteśmy na szarym końcu zjednoczonej Europy i Polski. Brak
inwestycji w infrastrukturę drogową, kolejową, opóźnienia w budowie lotniska,
praktycznie martwa strefa ekonomiczna, wzrost bezrobocia, najniższe płace,
trudności w rolnictwie powodują masowe ubożenie ludności Lubelszczyzny.
Słuchając ministrów z Premierem na czele zadajemy pytanie dlaczego mówią
o innej Polsce, bo Lubelszczyzna nie pasuje do wzoru rządowego. Niech Pan
Minister Finansów powie naszym rodzinom jak utrzymać się za 300-400 zł na osobę.
Drożejące z dnia na dzień nośniki energetyczne i paliwa powodują wzrost cen
żywności, opłat za mieszkania. Dramatyczna sytuacja w służbie zdrowia, kolosalne
koszty leczenia, pomysły na podział dostępu do usług medycznych na dziadowskie
(NFZ) i Europejskie (dla bogatych – komercyjne) poprawią tylko kondycję ZUS-u.
Brak nowych miejsc pracy powoduje, że szkolenia bezrobotnych za unijne
pieniądze

tworzą

„światlejszych” bezrobotnych.

Należy się

cieszyć

z dłu-

goterminowych prognoz rozwoju kraju. Oby się one sprawdziły i za dwadzieścia,
trzydzieści lat Polska osiągnęła średni poziom państw uprzemysłowionych.
Oczekujemy zdecydowanych działań władzy już teraz. Dosyć pozorowanego dialogu,
dosyć

oszukiwania

Narodu.

NSZZ

„Solidarność”

jest

jednym

z

ostatnich

współczesnych „Rejtanów” upominających się o godną pracę i godziwe warunki życia
naszego społeczeństwa. Nasz Umiłowany Papież do śmierci nas upominał, abyśmy
dokończyli naprawę Polski. Najwyższy na to czas.

STANOWISKO NR 9
ws. obniżenia cen biletu
XXII WZDR oczekuje od Zarządu Regionu podjęcia działań w celu obniżenia
cen biletów w komunikacji miasta Lublina. W wielu lubelskich zakładach pracy
obniżono wynagrodzenia w ramach walki z kryzysem, a włodarze Lublina
zafundowali nam znaczną podwyżkę cen biletów.

STANOWISKO NR 10
ws. prywatyzacji szpitala w Biłgoraju
XXIII WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wyraża
stanowczy sprzeciw wobec działań władz samorządowych powiatu biłgorajskiego,
mających na celu prywatyzację szpitala, nie mających akceptacji pracowników, NSZZ
„Solidarność” oraz społeczności powiatu. Oczekujemy uczciwego, rzetelnego dialogu
oraz wstrzymania działań prywatyzacyjnych.

STANOWISKO NR 11
ws. hołdu dla Pary Prezydenckiej
WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” składa hołd parze
prezydenckiej – Lechowi i Marii Kaczyńskim, uosabiającym majestat najjaśniejszej
Rzeczpospolitej, za to wszystko co uczynili dla Polski NSZZ „Solidarność”.
Nigdy o Was nie zapomnimy!!!
Zostaniecie na zawsze w naszych sercach.

STANOWISKO NR 12
ws. debaty o Polskich Kolejach
WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd
Rzeczypospolitej do odbycia publicznej debaty na temat przyszłości Polskich Kolei –
nerwu gospodarki narodowej, której ranga winna być uwzględniona w polityce
transportowej Rządu.
Ostatnie tragiczne wydarzenia w kraju może wreszcie uświadomiły Rządowi
jak strategiczną gałęzią gospodarki narodowej jest transport kołowy.

STANOWISKO NR 13
ws. funkcjonowania FŁT Kraśnik S.A.
WZD Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność wzywa wszystkie
władze oraz ugrupowania polityczne województwa lubelskiego do podjęcia
skutecznych działań w celu umożliwienia dalszego normalnego funkcjonowania FŁT
Kraśnik S.A.
FŁT Kraśnik jest zakładem miastotwórczym mającym decydujący wpływ na
życie większości mieszkańców Kraśnika oraz całego powiatu.
Bardzo trudna sytuacja zakładu, ogromne zadłużenie sprawia, że tylko pełna
mobilizacja wszystkich sił politycznych może pomóc zakładowi wyjść z kryzysu
finansowego.

STANOWISKO NR 14
ws. kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkołach, oddziałach
i ośrodkach
WZD

Regionu

Środkowowschodniego

NSZZ

„Solidarność”

wyraża

zdecydowany sprzeciw wobec projektu rozporządzenia z dnia 28.04.2010 r. ws.
warunków organizowania kształcenia, wychowania, opieki dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach,
szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach. Omawiane rozporządzenie dotyczące
„rodzajów i szczegółów zasad działania placówek publicznych…” przekierowuje
dzieci lekko upośledzone umysłowo § 47.3 do bursy. Za pobyt dziecka w specjalnym
ośrodku szkolno-wychowawczym rodzice nie płacą, ponoszą jedynie koszty
wyżywienia. Natomiast za pobyt dziecka w bursie rodzice zapłacą za wy żywienie i
zakwaterowanie.
Brak możliwości naboru od 01.09.2010 r. uczniów do gimnazjów, zasadniczej
szkoły zawodowej, a także ograniczenie naboru do szkoły podstawowej od dn.
01.09.2012

spowoduje

powolną

„agonię”

specjalnych

ośrodków

szkolno-

wychowawczych kształcących dzieci i młodzież o obniżonej sprawności intelektualnej
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

