
Stanowisko nr 21 z dnia 10 stycznia 2013 r. 

ws. realizacji porozumienia zawartego w LZPS Sp. z o. o. 

 

Wkrótce minie rok od podpisania porozumienia pomiędzy protestującymi 

pracownikami a likwidatorem LZPS Sp. z o.o. w likwidacji. Porozumienie zawarte 

przy udziale mediatora określało wysokość i zasady wypłacania odpraw należnych 

zwalnianym pracownikom LZPS Sp. z o. o. Pomimo sprecyzowania w porozumieniu 

źródeł pozyskania środków na wypłatę odpraw i pozyskania tych środków przez 

likwidatora – części pracownikom odprawy nie zostały wypłacone. 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wyraża 

oburzenie z powodu kolejnego przypadku bezkarnego łamania prawa przez osoby 

zarządzające Protektorem S.A. i LZPS Sp. z o.o. 

Zastrzeżenia budzi również postępowanie organów ścigania, które otrzymały 

zgłoszenia o licznych przypadkach łamania prawa a podejmują wg nas jedynie 

pozorne działania. 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” żąda wypłacenia 

należnych odpraw pracownikom LZPS Sp. z o. o., a wszystkie instytucje i organy 

powołane do egzekwowania prawa w Polsce wzywa do podjęcia zdecydowanych 

działań. 

 

 

Stanowisko nr 22/XXV/2013 z dnia 06.02.2013 r. 
w sprawie: działań Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  
dotyczących projektów wydzielania działalności ze struktur linii 
biznesowych obrotu oraz dystrybucji 

 
Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie,  

w związku z podejmowanymi przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, 

działaniami restrukturyzacyjnymi w obszarach linii biznesowych obrotu oraz dystrybucji, 

w szczególności dotyczącymi zmniejszania zatrudnienia na obszarze województwa 

lubelskiego, dotyczącymi realizacji.: 

1. Uchwały z dnia 6 grudnia 2011 roku wyrażającej zgodę na uruchomienie Projektu 

Transformacji IT, 

2. Uchwały z dnia 13 grudnia 2011 roku wyrażającej zgodę na uruchomienie realizacji 

Projektu Centrum Usług Wspólnych  w obszarach: rachunkowości, rachuby płac 

oraz HR w GK PGE, 

3. Uchwały z dnia 15 listopada 2011 roku wyrażającej kierunkową zgodę na 

uruchomienie Biura Integracji i Optymalizacji Zakupów (BIOZ), 

Występuje z wnioskiem o przekazanie w trybie pilnym : 

 analiz biznesowych, które stanowią podstawę przyjęcia powyższych uchwał 

przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,  

 szczegółowych analiz prawnych, ekonomicznych, celowościowych każdego                      

z powyższych projektów, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia 

utrzymania liczby oraz wymiaru etatów w obszarach objętych projektami do dnia 

31 grudnia 2022 roku, w szczególności dla linii biznesowych obrotu oraz 

dystrybucji. 



 

Zwracamy uwagę, że powyższe działania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

mogą bardzo negatywnie wpłynąć na rynek pracy w województwie lubelskim,  

w szczególności eskalować bezrobocie regionalne. Dlatego też żądamy 

przeprowadzenia analiz dotyczących wpływu projektów na regionalne rynki pracy. 

Branża elektroenergetyczna, jako jedna z branż strategicznych daje prace nie tylko 

własnym pracownikom, ale pośrednio generuje setki tysięcy dodatkowych miejsc pracy,  

w szczególności w regionach objętych działalnością podmiotów wchodzących w jej 

skład. W granicach administracyjnych województwa lubelskiego działają dwa oddziały 

PGE Dystrybucja S.A. oraz dwa oddziały PGE Obrót S.A. zatrudniające ponad 3 tysiące 

pracowników oraz pośrednio dające zatrudnienie kilkudziesięciu tysiącom pracowników 

w regionie lubelskim. 

W związku z powyższym zagrożeniem, żądamy zobowiązania się PGE Polska 

Grupa Energetyczna S.A oraz PGE Dystrybucja S.A. i PGE Obrót S.A., że realizacja 

powyższych projektów nie spowoduje zmniejszenie zatrudnienia (liczby oraz wymiaru 

etatów). 

Dlatego też, wzywamy Ministra Skarbu, PGE S.A, PGE Dystrybucja SA., PGE 

Obrót S.A. do debaty publicznej nad  zasadnością powyższych zmian, w szczególności 

debaty prowadzonej    z organami administracji publicznej, w tym na forum Trójstronnej 

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 

w Lublinie.  
 

 

Stanowisko nr 23/XXV/2013 z dnia 6.02.2013r. 

ws. sytuacji w Instytucie Medycyny Wsi 

 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wyraża 

zaniepokojenie z powodu podjętych przez Ministerstwo Zdrowia działań 

zmierzających do przyłączenia Instytutu Medycyny Wsi do Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie. 

Instytut Medycyny Wsi jest jedyną w kraju placówką naukową i usługowo-

leczniczą (należącą do resortu zdrowia) o zasięgu ogólnokrajowym, działającą na 

rzecz szeroko pojętej ochrony zdrowia ludności wiejskiej i poprawy warunków 

higieniczno-sanitarnych środowiska wiejskiego. O jego poziomie naukowym świadczy 

fakt, że w ocenie parametrycznej uzyskał pierwszą kategorię w grupie instytutów 

badawczych, zaś zgodnie z przyjętą punktacją w dziale jednostki naukowe i kliniczne 

pod względem wskaźnika efektywności naukowej uzyskał drugą lokatę w Polsce. 

Zamknięcie takiej placówki uniemożliwi dostęp dużej grupie pacjentów ze środowiska 

wiejskiego do wysokospecjalistycznej opieki medycznej, świadczonej aktualnie przez 

Instytut (w poradniach specjalistycznych, klinice i zakładzie rehabilitacji) w zakresie 

profilaktyki, diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji i orzecznictwa, szczególnie 

związanej z występowaniem chorób charakterystycznych dla środowiska wiejskiego 

(w tym chorób zawodowych).  

Instytut Medycyny Wsi, także, jako jedyny w kraju prowadzi unikalne badania 

naukowe, polegające na rozpoznawaniu i ocenie szkodliwych czynników 

biologicznych, chemicznych i fizycznych występujących w środowisku pracy  



i bytowania w rolnictwie, leśnictwie oraz w przemyśle rolno-spożywczym i drzewnym, 

a także na ocenie wpływu tych czynników na stan zdrowia rolników i leśników. Brak 

takich badań uniemożliwi dokonania obniżenia ryzyka zdrowotnego oraz poprawy 

stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności wiejskiej. 

Przyłączenie IMW do Uniwersytetu Medycznego jest nieracjonalne i szkodliwe 

społecznie. Zasadniczą działalnością uczelni medycznej jest kształcenie studentów 

(dydaktyka) zaś w małym stopniu prowadzenie badań naukowych (uczelnia dostaje 

niewielkie środki z Ministerstwa Nauki na tzw. badania własne). Instytut Medycyny 

Wsi jest jednostką badawczą, dla którego najważniejszymi są badania naukowe  

w ramach działalności statutowej, dotowanej przez Ministerstwo Nauki. Instytut nie 

prowadzi dydaktyki. Zatem z racji odmiennego charakteru pracy obu placówek 

łączenie Instytutu z Uniwersytetem Medycznym jest nieuzasadnione.  

Instytut po wydaniu decyzji przez Radę Ministrów o połączeniu, będzie 

wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, straci swoją podmiotowość, a tym 

samym straci też dotację statutową na działalność naukową, co w konsekwencji 

będzie skutkować brakiem środków finansowych. Może to doprowadzić do zwolnień 

pracowników Instytutu. 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zwraca się do 

Pana Ministra o wstrzymanie prac nad przyłączeniem Instytutu Medycyny Wsi do 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

 

Stanowisko nr 24/XXV/2013 z dnia 25.03.2013r. 

ws. sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim 

 

W związku z działaniami podjętymi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Zarząd Regionu 

Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie wzywa, do wycofania się  

z działań zmierzających do obniżenia pracownikom tej jednostki wynagrodzeń  

i innych działań skutkujących naruszeniem prawa.   

Podjęte przez pracodawcę czynności prowadzą, do dezorganizacji jednostki i godzą               

w godność pracowników oraz pacjentów Szpitala. Stanowią tym samym, realne 

zagrożenie dla interesów pracowników oraz ich rodzin. Brak pozytywnej reakcji  

w wyżej wymienionym zakresie spowoduje podjęcie wszelkich prawem 

przewidzianych środków dla „uzdrowienia” sytuacji zaistniałej w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Tomaszowie Lubelskim. 

 

 


