
Stanowisko nr  16/XXIV/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. 
ws. strajku głodowego w proteście przeciw zmianom programowym  
w nauczaniu historii 
 

Zarząd  Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” składa  wyrazy 

szacunku,  solidarności i poparcia  osobom, które podjęły strajk głodowy  w proteście 

przeciw wprowadzanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformie programu 

nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych,  szczególnie w zakresie nauczania 

historii i języka polskiego.  

Stanowczo domagamy się od MEN zawieszenia rozporządzenia z dnia 23 

grudnia 2008 roku dotyczącego podstawy programowej kształcenia ogólnego.  Od 

2008 roku MEN nie zareagowało na negatywne opinie wyrażane przez różne 

struktury NSZZ „Solidarność” oraz wiele innych gremiów w tej sprawie. Najwyższa 

pora na  przystąpienie do rzeczowej i merytorycznej debaty nad stanem i sposobem 

naprawy polskiej oświaty. Mając na uwadze, że dbałość o stan edukacji jest 

zadaniem całego społeczeństwa Zarząd Regionu wzywa członków Związku do 

aktywnego poparcia akcji protestacyjnej w obronie nauczania historii.  

Przypominamy, że polska szkoła nigdy nie uchylała się od zadań wychowawczych, 

od kształtowania świadomości młodych obywateli Rzeczpospolitej poprzez przekaz 

wiedzy historycznej o wielkich i trudnych kartach naszej historii. Świadczy o tym 

m.in.: strajk szkolny na Lubelszczyźnie w 1980 roku. Absolwenci polskich szkół i 

uczelni mają być nie tylko przygotowani do realizacji ról zawodowych, ale także do 

świadomego udziału w życiu społeczno – politycznym, którego istotnym elementem 

jest znajomość najnowszej historii Polski.  

 

 

Stanowisko nr 17/XXIV/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. 

ws.: połączenie przedsiębiorstw PKS 

 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wspiera działania 

związków zawodowych działających w PKS Tomaszów Lubelski i PKS Zamość 

zmierzające do połączenia obu przedsiębiorstw. 

Pogarszająca się sytuacja większości PKS- ów w naszym województwie 

wskazuje na potrzebę pełnego zaangażowania się Marszałka Województwa 

Lubelskiego w rozwiązywanie problemów  związanych z przyszłością transportu 

publicznego. 

Zwracamy się do Pana Marszałka o przeanalizowanie proponowanego 

połączenia przedsiębiorstw i udzielenia niezbędnej pomocy w realizacji tego 

przedsięwzięcia. 

 

 

Stanowisko nr 18/XXIV/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. 

ws.: sytuacji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. 



Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie 

wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec działań, jakie od kilku miesięcy są 

prowadzone wokół Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Działania te doprowadziły do 

uruchomienia  procesu sprzedaży puławskich zakładów, spółce Synthos S.A, w której 

pakiet kontrolny należy do Michała Sołowowa. W związku  z ogłoszeniem w dniu 18 

czerwca b.r. przez Synthos S.A. wezwania na zakup 100% akcji, oświadczamy że 

złożona oferta nie niesie  za sobą żadnych korzyści dla puławskich zakładów, 

zarówno w wymiarze bieżącym  jak i w perspektywie dalszego rozwoju zakładu. 

Zakłady Azotowe „Puławy” są dzisiaj prawdziwym potentatem na polskim rynku 

chemicznym i jako jedyne mają szansę stać się jego konsolidatorem poprzez realną 

możliwość zbudowania nowoczesnej grupy kapitałowej. ZA Puławy są też spółką 

efektywnie zarządzaną, mającą dobrą rentowność i płynność finansową oraz spółką 

która ma  bardzo dobre plany swojego rozwoju w przyszłości.  

Sprzedaż Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.  spółce  Synthos S.A. 

oznaczałaby sprzedaż dobrze i efektywnie zarządzanego lidera polskiego rynku 

chemicznego, spółce, która we wszystkich parametrach działalności jest znacznie 

niżej od niego oceniana. Dodatkowo, sprzedaż ta wiązałby się z zaniżoną  wartością 

akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. i byłaby ryzykownie kredytowana  przez  

Bank PKO BP (2 mld zł), albowiem oferent nie jest nawet w stanie samodzielnie 

udźwignąć transakcji. Zaniżona wycena akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. i 

możliwość ewentualnej odsprzedaży Puław byłaby jedynie  drogą do osiągnięcia 

szybkiego zysku przez oferenta, a nie szansą na ich dalszy zharmonizowany rozwój. 

O realności tego scenariusza świadczyć może również  fakt, że oferent nie ma 

żadnego alternatywnego planu rozwoju dla puławskich zakładów, a proponowana 

przez niego  strategia optymalizacji kosztowej oznaczałaby jedynie redukcję 

zatrudnienia w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. Skutki realizacji takiej strategii 

będą negatywne nie tylko dla Puław, ale i dla całego regionu lubelskiego, dla którego  

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są  największym pracodawcą. 

Z wielkim niepokojem obserwujemy swoistą  bierność Ministerstwa Skarbu na 

głosy załogi Zakładów Azotowych Puławy S.A. Wszystko wskazuje, że Ministerstwo 

Skarbu optuje jedynie za jak najszybszym sfinalizowaniem procesu sprzedaży 

Zakłady Azotowe  Puławy S.A., nie myśląc o konsekwencjach tej transakcji dla samej 

spółki, jej załogi oraz  całego regionu lubelskiego i całego polskiego przemysłu 

chemicznego.  

Niepokoi również fakt, że przedstawiciele spółki Synthos S.A, posługując się  

nieprawdziwymi danymi na temat kondycji puławskich zakładów, od kilku tygodni 

prowadzą  medialna kampanię, mającą przekonać opinię publiczną do konieczności 

sprzedaży Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. 

Mając powyższe na uwadze Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ 

„Solidarność” wzywa Ministra Skarbu do udzielenia negatywnej odpowiedzi na 

wezwanie firmy Synthos  S.A. 

W przeciwnym razie Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” 

podejmie wszelkie działania mające na celu  obronę interesów Zakładów Azotowych 

„Puławy” S.A. i niedopuszczenie do wrogiego przejęcia przez SYNTHOS S.A. 



Stanowisko nr 19/XXIV/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. 

ws. podjętej przez Radę Miasta Puławy  Uchwały – „w sprawie wyrażenia zgody 

na zastosowanie trybu pozapublicznego przy zbyciu udziałów Okręgowego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach.” 

 

         Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wyraża swój 

głęboki niepokój spowodowany przyjęciem powyższej uchwały, pomimo negatywnej 

opinii wyrażonej tak przez organizacje związkowe w spółce OPEC jak i Oddziału       

w Puławach Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”                

w Lublinie.  

             Jesteśmy przekonani, że podejmowanie inicjatyw związanych ze sprzedażą 

spółek miejskich jest bardzo złym pomysłem i bez względu na chwilowe korzyści dla 

budżetu gminy doprowadzi w konsekwencji do wzrostu kosztów utrzymania.              

W sposób szczególny, budzi nasz niepokój fakt podjęcia działań prywatyzacyjnych, 

zmierzających do sprzedaży w trybie pozapublicznym spółki OPEC w chwili, gdy 

wskazywany nabywca Zakłady Azotowe „Puławy” S.A sam nie jest pewny co do 

swojej przyszłości.  

Spółka OPEC jest naturalnym monopolistą powołanym w celu zaopatrzenia miasta w 

energię cieplną i ma szczególne znaczenie dla mieszkańców. 

              W związku z powyższym zwracamy się do władz Miasta Puławy o wycofanie 

się z inicjatywy sprzedaży Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej             

w Puławach jako pomysłu szkodliwego społecznie i ekonomicznie dla mieszkańców 

miasta. 

 

 

Stanowisko nr 20/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. 

w sprawie patologicznych praktyk związanych z obsadą stanowisk  

w administracji rządowej, samorządowej i majątku Skarbu Państwa 

 

Ostatnie tygodnie po raz kolejny zwróciły uwagę na patologiczne praktyki 

związane z obsadą  stanowisk w administracji rządowej, samorządowej i majątku 

Skarbu Państwa, jakie były i są nadal udziałem partii rządzących.  Wiele kluczowych 

stanowisk obsadzanych jest według klucza partyjnego, koleżeńskiego i rodzinnego. 

Bardzo często mamy do czynienia z praktykami, że kandydaci na ważne stanowiska 

niejednokrotnie nie posiadają wymaganych kwalifikacji a obsadzani są niezgodnie z 

przepisami prawa. Jeszcze bardziej bulwersujące jest to, że wielu z nich czerpie 

niczym nie uzasadnione profity z pełnionej funkcji w postaci ogromnych premii i 

nagród oraz wyjazdów zagranicznych niejednokrotnie razem z rodzinami, które są 

finansowane z pieniędzy publicznych. Tego rodzaju praktyki są naganne moralnie i 

zasługują na sankcje karne. 

      NSZZ „Solidarność” od początku swojego istnienia domagał się stworzenia w 

naszym państwie mechanizmów, które zapewniłyby pełną transparentność życia 

publicznego. Jest ona szczególnie ważna w tak kluczowym segmencie, jakim jest 

administracja rządowa, samorządowa i majątek Skarbu Państwa.  



      Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie  wyraża 

swoje głębokie oburzenie z powodu ujawnionych ostatnio patologicznych praktyk 

obsadzania stanowisk w administracji rządowej, samorządowej i na majątku Skarbu 

Państwa. Jak pokazuje rzeczywistość są one nadal tolerowane i nie spotykają się ze 

stanowczym przeciwdziałaniem rządu i podległych mu służb. 

     Żądamy od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska szybkich i zdecydowanych 

działań, które skutecznie wyeliminują patologiczne praktyki, jakie są udziałem 

polityków partii współtworzących jego rząd.  

 


