
Uchwała nr 58/XXXI/2021 

Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”  

z dnia 17 listopada 2021 r. 

ws. doprecyzowania 

uchwały nr 23/XXXI/2019 Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” z dnia 06 listopada 2019 r. 

ws. wprowadzenia regionalnego elektronicznego systemu rejestru organizacji 

związkowych Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”  

i obowiązku comiesięcznej aktualizacji bazy danych  

 

 Celem dookreślenia zasad obowiązku wprowadzania danych, o których mowa  

w uchwale nr 23/XXXI/2019 Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 06 listopada 2019 r. ws. wprowadzenia regionalnego elektronicznego systemu rejestru 

organizacji związkowych Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” i obowiązku 

comiesięcznej aktualizacji bazy danych  

Zarząd Regionu podjął następującą uchwałę: 

§ 1 

W § 2 uchwały nr 23/XXXI/2019 Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” z dnia 06 listopada 2019 r. ws. wprowadzenia regionalnego elektronicznego 

systemu rejestru organizacji związkowych Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” i obowiązku comiesięcznej aktualizacji bazy danych, celem doprecyzowania 

przedmiotowej uchwały, w § 2 po kropce dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Obowiązek 

wprowadzania danych powstaje od dnia 01.12.2021 r. 

§ 2 

Po § 8 dodaje się § 9 w następującym brzmieniu: „Wskazana przez Prezydium ZR obsługa 

(Administrator) systemu zobowiązana jest do monitorowania uzupełniania danych  

w e-rejestrze i upoważniona do eliminacji dostrzeżonych błędów po uprzednim poinformowaniu 

o tym fakcie autora wprowadzonych danych i Prezydium ZR”.      

§ 3 

§ 9 oraz § 10 uchwały nr 23/XXXI/2019 Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” z dnia 06 listopada 2019 r. ws. wprowadzenia regionalnego elektronicznego 

systemu rejestru organizacji związkowych Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” i obowiązku comiesięcznej aktualizacji bazy danych,   stają się odpowiednio     § 

10 i § 11.     § 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Zarządu Regionu.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia czyli z dniem 17 listopada 2021 r.,   

Zarząd Regionu 

 

 

 

 

 



Stanowisko nr 13/XXXI/2021 

Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”   

 z dnia 17 listopada 2021 r. 

w sprawie sytuacji na  granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Białorusią 

 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie składa 

wyrazy podziękowania wszystkim funkcjonariuszom  Straży Granicznej   i Policji oraz 

żołnierzom Wojska Polskiego za  ich zaangażowanie w ochronę naszej granicy                           

z Białorusią, będącej również granicą  Unii Europejskiej. Dzisiaj jest ona poważnie 

zagrożona.  Od kilku miesięcy jest przedmiotem agresywnych działań strony białoruskiej, 

która przy użyciu migrantów, przywiezionych na Białoruś z rejonu Bliskiego Wschodu, 

usiłuje załamać jej nienaruszalność, która jest podstawą  naszej suwerenności. 

 Działania te są cyniczną grą białoruskiego dyktatora, wspieranego przez 

Kremlowską Władzę. Widzimy na co dzień, z jakim poświęceniem i zaangażowaniem 

funkcjonariusze  Straży Granicznej i Policji oraz żołnierze Wojska Polskiego wykonują 

powierzone im zadanie ochrony naszych granic. Jesteśmy z nich naprawdę dumni.  

         Przekazujemy im słowa pełnego wsparcia i naszego emocjonalnego zaangażowania       

w misję, którą dzisiaj realizują, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo. Jesteśmy         

z nimi solidarni i apelujemy o taką solidarność do wszystkich Polaków. 

         Jednocześnie potępiamy wszelkie ataki, jakich na funkcjonariuszy  Straży Granicznej 

i Policji oraz żołnierzy Wojska Polskiego dopuszczają się  dzisiaj przedstawiciele opozycji 

i reprezentanci wielu środowisk. Te ataki coraz częściej przybierają  formę „mowy 

nienawiści” wobec funkcjonariuszy polskiego państwa, którzy z takim poświęceniem              

i zaangażowaniem wykonują swoje ustawowe obowiązki. To sytuacja, która budzi nasze 

głębokie oburzenie! 

     Zwracamy się do opozycji o odcięcie się od tych ataków. Obowiązkiem nas wszystkich 

jest dzisiaj wspieranie funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji oraz żołnierzy Wojska 

Polskiego strzegących naszych granic i naszego bezpieczeństwa, w sytuacji gdy są one 

coraz bardziej zagrożone.  

 Zarząd Regionu 

 

 

 

 


