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Pod koniec marca tego roku 

Organizacja Podzakładowa NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Pocz-

ty Polskiej w Zamościu obchodziła 

30-lecie istnienia.  

„Solidarność” w Poczcie Pol-

skiej w Zamościu powstała z ini-

cjatywy Krzysztofa Suszka, 22 

stycznia 1992 r. Przez wiele lat 

pełnił on funkcję przewodniczące-

go, aż do rezygnacji w roku 2008. 

Po odejściu kolegi Krzysztofa or-

ganizacji przewodniczył Janusz 

Krasnowski. 

W kadencji 2010-2014 prze-

wodniczącym był śp. Cezary 

Jurkiewicz, natomiast w latach 

2014-2018 organizacją kierowa-

ła Agnieszka Zumska. W obec-

nej kadencji funkcję przewodni-

czącego pełni Marek Wiśniew-

ski.  

„Solidarność” w zamojskiej Po-

czcie Polskiej w dalszym ciągu 

Jubileusz „Solidarności” w Poczcie Polskiej  
w Zamościu 

dynamicznie się rozwija i zdoby-

wa nowych członków.  

W spotkaniu jubileuszowym 

uczestniczył Przewodniczący Ra-

dy Oddziału NSZZ Solidarność  

w Zamościu Marek Walewander. 

Z tej okazji wręczył ryngraf dla 

organizacji. 
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Jeśli uda się doprowadzić do 

zmiany przepisów, działacze 

związkowi oraz kilka innych grup 

pracowników będzie mogło liczyć 

na faktyczną, a nie tylko teore-

tyczną ochronę w sytuacji konflik-

tu z pracodawcą. Propozycję 

zmiany przepisów w tym zakresie 

złożyła Solidarność.  

– Kwestii tej było poświęco-

ne posiedzenie sejmowej Komi-

sji Polityki Społecznej Rodziny, 

które odbyło się 26 kwietnia 

2022 r. Wówczas to NSZZ Soli-

darność w trybie art. 20 ustawy 

o związkach zawodowych zło-

żyła swoją propozycje zmiany  

w Kodeksie postępowania cy-

wilnego – informuje Ewa Kę-

dzior, koordynator ds. obrony 

praw związkowych i starszy 

specjalista w Zespole Prawnym 

Komisji Krajowej NSZZ Solidar-

ność.  

Dodajmy, że podobny projekt 

złożyła także Lewica. Co znaj-

duje się w naszym, związko-

wym? I czemu właściwie zmia-

Prawdziwa ochrona w pracy.  
Chcemy zmiany przepisów! 

ny są potrzebne? W praktyce 

chodzi o ochronę osób zwal-

nianych z naruszeniem przepi-

sów art. 32 ustawy o związ-

kach zawodowych. W przeci-

wieństwie do projektu Lewicy 

naszym celem jest realna 

ochrona tych wszystkich pra-

cowników, których stosunek 

pracy na mocy ustawy podlega 

ochronie, w tym także społecz-

nych inspektorów pracy, kobiet 

w ciąży, rodziców (w określo-

nych warunkach) oraz sygnali-

stów wskazujących na naru-

szenia (którymi są często nie-

podlegający ochronie członko-

wie Związku). 

Mimo iż przepisy mówią, że 

nie można bez zgody zakłado-

wej organizacji związkowej 

rozwiązać stosunku pracy 

(albo zmienić jednostronnie 

warunków) to czynności praco-

dawcy dokonane z narusze-

niem tego przepisu, choć wa-

dliwe, są skuteczne. Innymi 

słowy wywołują skutki prawne, 

więc ochrona za-

warta w przepi-

sach jest iluzo-

ryczna. Nawet 

jeżeli związko-

wiec odwoływał 

się i został przy-

wrócony do pra-

cy, to w między-

czasie miał za-

zwyczaj zakaz 

wstępu do zakła-

du, a czasami po 

powrocie organi-

zacja związkowa 

już nie istniała. 

Do tego trzeba 

wziąć pod uwagę, 

że postępowania 

trwają bardzo dłu-

go. Stąd właśnie 

pomysł wprowadzenia zmiany, 

która sprawi, że na etapie po-

stępowania sądowego ochrona 

działaczy będzie skuteczna  

i będzie wykorzystywać instytucję 

zabezpieczenia. Ma ona polegać 

na nakazaniu dalszego zatrudnie-

nia zwolnionego działacza do 

czasu uzyskania rozstrzygnięcia. 

Kolejnym krokiem w tej spra-

wie będzie utworzenie w Sejmie 

podkomisji, która zajmie się wy-

pracowaniem projektu zawierają-

cego mechanizmy ochrony pra-

cowników. Póki co, przez najbliż-

sze dni członkowie Solidarności 

mogą wysyłać swoje uwagi do 

propozycji zmian. 

– Chcemy, aby rozwiązanie 

dotyczące wzmocnienia ochrony 

zwalnianych związkowców było 

jak najlepsze i najskuteczniejsze 

– mówi Ewa Kędzior.  

Uwagi można wysyłać do 

czwartku, 19 maja na adres e–

mail osoby prowadzącej projekt: 

e.kedzior@solidarnosc.org.pl 

solidarnosc.org.pl 
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Kolejną rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja uczcili miesz-

kańcy Lublina i Lubelszczyzny.  

W obchodach wzięli udział samo-

rządowcy, parlamentarzyści, 

związkowcy, członkowie różnego 

rodzaju grup i stowarzyszeń oraz 

mieszkańcy Lublina. Tradycyjnie 

nie zabrakło wspólnej modlitwy, 

oficjalnych uroczystości, ale także 

atrakcji dla najmłodszych. 

Władze miasta świętowanie roz-

poczęły od uroczystej rady Miasta. 

Następnie modlono się  

w intencji Ojczyzny w Archikate-

drze Lubelskiej.  

Po eucharystii barwny korowód 

przeszedł na Plac Litewski. Tam 

aktorzy Teatru Muzycznego w Lu-

blinie przedstawili inscenizację, 

następnie odegrano hymn pań-

stwowy i podniesiono flagę na 

maszt. Nie zabrakło też apelu pa-

mięci, salwy honorowej czy też de-

filady kompanii honorowych. 

Były również wystąpienia gości, 

koncert pieśni patriotycznych w wy-

konaniu orkiestry wojskowej, pieśni  

i tańce narodowe, regionalne oraz 

śpiewanki patriotyczne. Z kolei naj-

młodszych ucieszyła wystawa 

sprzętu wojskowego, zarówno tego 

historycznego, jak i współczesnego. 

Red. 

Foto: A. Szczerbatko, Urząd 

Marszałkowski w Lublinie  

Konstytucja 3 Maja – duma Polaków! 
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Oferta Play dla obecnych oraz przyszłych członków NSZZ Solidarność 

Skorzystanie z oferty za okazaniem legitymacji członkowskiej lub zaświadczenia o przynależności 

do NSZZ Solidarność Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.  
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