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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 32-33/2021 

    14.10.2021 

Pod koniec września dotarła do 

nas informacja o zwolnieniu z pra-

cy przewodniczącego organizacji 

związkowej NSZZ Solidarność  

w PGF. Rozwiązanie umowy od-

było się bez zgody zarządu orga-

nizacji związkowej, co jest naru-

szeniem przepisów prawa pracy. 

W związku z tym Przewodni-

czący Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ Solidarność 

Marian Król wystosował do Zarzą-

du Polskiej Grupy Farmaceutycz-

nej pismo wzywające do zaprze-

stania łamania prawa i przywróce-

nia działacza związkowego do 

pracy. 

Bezprawne zwolnienie przewodniczącego  
w Polskiej Grupie Farmaceutycznej 

Jak podkreśla prze-

wodniczący, związ-

kowcy z lubelskiej Soli-

darności nie pozwolą 

na łamanie prawa  

i użyją wszelkich me-

tod, by szykanowany 

działacz został przy-

wrócony do pracy. 

Region Środkowo-

Wschodni NSZZ Soli-

darność już w prze-

szłości toczył bój  

o zwolnionego bez-

prawnie przewodniczącego związ-

ku w lubelskim PKS-sie. Batalia 

zakończyła się zwycięstwem 

związkowców i przywróceniem 

wyrzuconego do pracy. 

A. Kosierb 

Lublin i okolice to świetne 

miejsca na uprawianie turystyki 

Rowerem nad zalew 

rowerowej. W Lu-

blinie jest około 

170 km ścieżek, 

pasów i innych 

dróg dla rowerów. 

Jakie trasy rowe-

rowe wybrać  

w Lublinie i nieda-

lekiej odległości 

od miasta? Co 

można zobaczyć, 

zwiedzając Lublin 

i okolice na rowe-

rze? Jak wybrać 

odpowiednią dla siebie trasę ro-

werową?  

Wraz z grupą rowerowej 

inicjatywy NSZZ „Solidarność” 

Poczty Polskiej 10 październi-

ka rozpoczęliśmy cykl nie-

dzielnych wypadów rowero-

wych. Liczymy na wzrost fre-

kwencji.  

Jedziemy 24 października. 

Jesienne słońce i barwy 

drzew oddają wszystko to, co 

jest najfajniejsze w kontakcie 

z przyrodą, zwłaszcza podzi-

wiane z roweru. Zapraszamy 

do aktywności. Szczegóły 

wkrótce. 

M. Wątorski 
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Stanowisko Nr 1/09/2021 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  

Pracowników ARiMR  
z dnia 27 września 2021  

w sprawie projektowanego  
specjalnego dodatku motywacyjnego 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 

na rok 2021, który wpłynął do Sejmu w dniu 22 września 2021 r. (druk nr 1586) dodaje art 45a, który przy-

znaje pracownikom sfery budżetowej specjalne dodatki motywacyjne z utworzonego na ten cel w jednost-

kach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń 

osobowych i uposażeń. Specjalne dodatki motywacyjne, o których mowa w ust. 1, mają charakter uznanio-

wy i są przyznawane w szczególności za duże zaangażowanie w pracę, efektywną realizację zadań oraz 

wysoką jakość wykonywanej pracy.  

Niestety projektowana zmiana nie obejmuje pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa, którzy przez cały okres pandemii wykazali się szczególnie dużym zaangażowaniem w pracę. Także  

w najgorszym czasie pandemii, kiedy inne instytucje były zamknięte Agencja przyjmowała beneficjentów. 

Również zadania były realizowane efektywnie i terminowo w poczuciu odpowiedzialności za Polską Wieś.  

Pracownicy Agencji realizowali w tym czasie także dodatkowe zadania związane z COVID-19, które były 

zauważone i docenione przez rolników, takie jak: 

1. Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 w zakresie bydła, owiec, kóz, świń, 

kur, gęsi, indyków, szklarni i tuneli foliowych.  

2. Pomoc producentom świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami 

na rynku rolnym spowodowanymi epidemia COVID-19 

3. Pomoc na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego 

laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. 

4. Pomoc posiadaczowi chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży będącemu 

mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporzą-

dzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku 

spowodowanymi epidemią COVID-19.  

5. Pomoc finansowa dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną  

w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt."; 

6. Zakładanie i potwierdzanie profili zaufanych; 

7. #SzczepimySięzKGW.  

8. Pomoc techniczna przy wypełnianiu wniosków w szczycie trzeciej fali.  

Jednocześnie należy wskazać, że wszystkie nowe działania są realizowane w biurach powiatowych,  

w których wynagrodzenia są najniższe. W większości zbliżone do minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Zwracamy również uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, mianowicie przekazanie do biur powia-

towych działań premiowych i inwestycyjnych (dz. 6.1, 6.2, 6.3 z kilku kampanii 2020, 2021 oraz wnioski  

o drugą ratę płatności i zakończenie całości programu z 2017, 2018, 2019 itd.), bez żadnych dodatkowych 

etatów.  

Wszystkie wymienione aspekty powodują coraz większe obciążenie pracą pracowników ARiMR bez 

żadnego wzrostu wynagrodzenia.  

W związku z powyższym NSZZ “Solidarność” Pracowników ARiMR zwraca się do parlamentarzystów  

o dokonanie zmian podczas procedowania ww. ustawy w taki sposób, aby utworzenie dodatkowego fundu-

szu motywacyjnego w wysokości 6 % objęło również Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Jednocześnie wnosimy o zmianę ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 1585), w za-

kresie środków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny  

w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń́ osobowych w Agencji Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa.  

Przewodniczący Komisji Zakładowej 

Robert Gibała 
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Szkoła to społeczność nauczycieli, uczniów, pracowników  
Wam wszystkim, z okazji Święta Edukacji Narodowej,  

składam najlepsze życzenia wielu wspaniałych dni,  
codziennego odkrywania mądrości,  

a także wzajemnej cierpliwości i wyrozumiałości. 
Niech wspólna praca pozwoli osiągnąć zamierzone cele,  

a wdzięczność otoczenia będzie nagrodą za poniesiony trud. 
Wszystkim, którzy z oddaniem pracują dla dobra polskiej szkoły,  

życzę także dużo zdrowia i szczęścia w życiu prywatnym. 
 

Marian Król 
Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność” 

Szanowni Państwo! 

 

19 października obchodzimy jedno z najnowszych świąt państwo-

wych - Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, usta-

nowiony na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 

4 października 2018 r., „W hołdzie Duchownym Niezłomnym, bo-

haterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”.  

Data tego święta państwowego nawiązuje do dnia śmierci jedne-

go z bohaterskich duchownych niezłomnych - bł. ks. Jerzego Po-

piełuszki, okrutnie zamordowanego przez komunistyczną Służbę 

Bezpieczeństwa 19 października 1984 r., wrzuconego do Wisły  

z tamy we Włocławku. 

Postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki przypomina licznych duchow-

nych, którzy na przestrzeni polskich dziejów oddali życie za Wiarę 

i Ojczyznę. Wśród nich byli: św. Wojciech biskup męczennik, św. 

Stanisław biskup męczennik, o. Augustyn Kordecki niezłomny 

obrońca Jasnej Góry, św. Andrzej Bobola męczennik, ks. Ignacy 

Skorupka, poległy na polu chwały, św. Maksymilian Kolbe mę-

czennik, bł. Władysław Goral męczennik, ks. Władysław Gurgacz męczennik, bł. Stefan Kardynał Wy-

szyński Prymas Polski więzień za wolność Wiary i Narodu. 

19 października 2021 r. (wtorek), o godz. 18.00, w kościele pojezuickim pw. św. Piotra Aposto-

ła przy ul. Królewskiej 9, odprawiona zostanie Msza św. za Ojczyznę, która będzie częścią lubel-

skich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych, z udziałem przedstawicieli 

władz Miasta i Województwa Lubelskiego, Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” oraz 

innych instytucji państwowych i społecznych, mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny. Po Mszy św., około 

godz. 20.00, złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, na 

ścianie kościoła przy ul. Królewskiej 9. 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Zdzisław Niedbała 

Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin 

główny specjalista ds. organizacyjnych 
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Trybunał Niesprawiedliwości 

Unii Europejskiej brnie w swoje 

błędy. Jako związkowcy z Soli-

darności musimy podjąć działa-

nia dot. twardych rozwiązań. 

Jest decyzja całej Solidarności 

o tym, że 22 października je-

dziemy pod Trybunał Niespra-

wiedliwości UE, aby wręczyć 

pani prezes, czy obojętnie ko-

mu, postanowienie o zamknię-

ciu Trybunału, tak jak oni chcą 

zamykać nasze zakłady pracy, 

kopalnie, elektrownie, odbiera-

jąc dostęp do energii elektrycz-

nej naszemu społeczeństwu - 

powiedział podczas konferencji 

prasowej przewodniczący 

NSZZ Solidarność Piotr Duda. 

W Luksemburgu przekonają się 

o tym, jaka jest siła polskiego pra-

cownika, polskiego górnika. My 

nie możemy dłużej zwlekać. Ocze-

kujemy od polskiego rządu ja-

snych deklaracji. Panie Morawiec-

ki, ani kroku w tył! - mówił Piotr 

Duda. Jak podkreślił, decyzja dot. 

niespotkania się premiera Mora-

wieckiego z premierem Babiczem 

jest pozytywnie odbierana w śro-

dowisku związkowców. 

Doskonale wiemy, że chora 

polityka klimatyczna, którą przed-

stawia Komisja Europejska, jest 

Piotr Duda: „22 października jedziemy  
pod Trybunał Niesprawiedliwości UE” 

dla nas nie do zaakceptowania. 

Nie tylko jeśli chodzi o likwidację 

naszych miejsc pracy! Ale tutaj 

chodzi o całą gospodarkę. Wie-

my, że ten kierunek nie ma nic 

wspólnego z ekologią. To tylko 

polityka i biznes. Kraje tzw. 

"starej piętnastki", a szczególnie 

Niemcy i Francja widzą, że pol-

ska gospodarka bardzo dobrze 

się rozwija, dlatego trzeba zrobić 

wszystko, aby tę gospodarkę 

zniechęcić do dobrego rozwoju. 

Czyli emisja CO2, opłaty za 

ETS, i tak można mnożyć. To 

spowoduje sytuację dramatycz-

ną w naszym kraju jeśli chodzi  

o miejsca pracy i do tego dopu-

ścić nie możemy. Popełniliśmy 

błędy w latach 90. zamykanie 

hut, stoczni... drugi raz tego błę-

du nie popełnimy. Chcemy i bę-

dziemy w Unii Europejskiej, ale 

nie będziemy żadnym popycha-

dłem starej piętnastki. Jesteśmy 

pełnoprawnym członkiem UE  

i mamy takie same prawa. Te 

kraje budowały swoją gospodar-

kę na węglu brunatnym, kamien-

nym, a teraz oczekują od nas, że 

mamy przechodzić na OZE. To 

niedopuszczalne. Kolejne działa-

nia polskiego rządu powinny być 

jasne: ani kroku w tył! - powie-

dział przewodniczący. 

solidarnosc.org.pl 

Serdeczne wyrazy współczucia 
 

Rodzinie 
 

Śp. Jerzego Borawskiego 
 

składa 

 
Regionalna Sekcja Służby Zdrowia 
Regionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ „Solidarność” 

Wyrazy żalu i współczucia 
 

Rodzinie 
 

Śp. Jerzego Borawskiego 
 

składają 

 
Koleżanki i Koledzy 

z Organizacji Związkowej  
NSZZ „Solidarność”  

przy SPSK4 
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Harmonogram szkoleń związkowych on-line 
październik-grudzień 2021 roku 

 

 

Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach z wykorzystaniem platformy TEAMS.  

Nabór na szkolenia prowadzi Tomasz Kupczyk. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: 

zbp.lublin@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie 81 53 208 11 wew. 20. 

 

Październik 2021 
18 października  

Spory zbiorowe – radca prawny Grzegorz Trejgel 

21 października 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – radca prawny Daniel Paul 

25 października 

Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych/podzakładowych w sprawach 

indywidualnych członków związku – radca prawny Bartłomiej Kozyrski 

 

Listopad 2021 
2 listopada 

Reprezentatywność organizacji związkowej - radca prawny Daniel Paul 

18 listopada 

Uprawnienia organizacji zakładowych/międzyzakładowych/podzakładowych w sprawach 

Zbiorowego Prawa Pracy - radca prawny Bartłomiej Kozyrski  

19 listopada 

Struktura organizacyjna związku oraz kompetencje władzy wykonawczej w organizacjach 

zakładowych/międzyzakładowych/podzakładowych – radca prawny Przemysław Gardynik 

29 listopada 

BHP i społeczny nadzór warunków pracy – radca prawny Grzegorz Trejgel 

 

Grudzień 2021 
7 grudnia 

Spory zbiorowe - radca prawny Grzegorz Trejgel 

9 grudnia 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – radca prawny Daniel Paul 

16 grudnia 

Uprawnienia  organizacji zakładowych/międzyzakładowych/podzakładowych w sprawach 

indywidualnych członków związku – radca prawny Bartłomiej Kozyrski 

17 grudnia 

Struktura organizacyjna związku oraz kompetencje władzy wykonawczej w organizacjach 

zakładowych/międzyzakładowych/podzakładowych – radca prawny Przemysław Gardynik 
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