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Wielki Tydzień i Święta Wielkanocne  

niech będą czasem modlitwy dla nas,  

którzy w górę unosimy krzyże  

naszego cierpienia,  

krzyże zbawienia, znak zwycięstwa  

dobra nad złem,  

życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.  
 

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko (KZ 82) 
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„Solidarność” w dobie koronawirusa 

„Solidarność” będzie chronić prawa pracownicze, zapewni też eks-

perckie porady prawne – powiedział Marian Król przewodniczący lu-

belskiej Solidarności, w rozmowie z Tomaszem Kupczykiem. 

Od kilku tygodni Polska zma-

ga się z koronawirusem. Go-

spodarka ucierpiała wskutek 

pandemii, wiadomo, że praco-

dawcy i pracownicy są w trud-

nej sytuacji. Czy podpisana 

przez Prezydenta RP tarcza an-

tykryzysowa i kolejne inicjaty-

wy zrekompensują w odpowied-

nim stopniu ponoszone straty? 

 Pomoc na pewno nigdy nie jest 

wystarczająca. Pojawia się jednak 

pytanie, na ile nasze państwo jest 

w stanie udźwignąć ciężar i przez 

jaki okres będzie w stanie zabez-

pieczyć warunki, w których praco-

dawcy nie będą musieli zwalniać 

pracowników. Chodzi o to aby po 

kryzysie zakłady pracy były goto-

we do podjęcia pracy, aby wejść  

z powrotem na rynek. Dziś wyglą-

da na to, że praca w około 50 pro-

centach jest wyhamowana, albo 

zatrzymana całkowicie. Nastąpiło 

spowolnienie gospodarcze, myślę, 

że ta trudna sytuacja zakończy się 

w nieodległym czasie, a wtedy 

przedsiębiorcy będą musieli mieć 

pracowników, aby zakład funkcjo-

nował.  

 Nie można porównywać kryzy-

sów, ale kryzys z lat 2007-2009 

pokazał, że rząd niemiecki dofi-

nansował zakłady pracy. To było 

skuteczne działanie, bowiem po 

zakończeniu kryzysu, nie było 

problemu z uruchomieniem rynku 

pracy. U nas w tamtym czasie był 

przyrost bezrobocia i jednocze-

śnie utraciliśmy dobre miejsca 

pracy.  

 Dziś, jest taka potrzeba aby 

zabezpieczyć zakłady pracy, aby 

pracodawcy nie dokonywali zwol-

nień pracowników. Czy inicjatywy 

z którymi wychodzi państwo będą 

wystarczające to się okaże. Wia-

domo, że pierwsza tarcza anty-

kryzysowa do końca nie spełnia 

wymogów, dlatego rząd dokonał 

jej modyfikacji i zaproponował też 

drugą tarczę.  

Nie można oczekiwać ogrom-

nej pomocy. Z kryzysem na tak 

wielkim poziomie jeszcze się nie 

zmagaliśmy. To światowy kryzys 

i jest bardziej złożony, niż kryzys 

podczas II wojny światowej. W 

trakcie wojny ludzie ginęli, ale 

pracowano na potrzeby działań 

wojennych. Obecnie jest odwrot-

nie. Zakłady pracy wyhamowują 

pracę i skupiają się na ratowaniu 

życia ludzkiego.  

Trudno powiedzieć jak będzie-

my wychodzić z kryzysu i jakich 

instrumentów trzeba będzie jesz-

cze użyć. Przed nami są wielkie 

niewiadome. Trudno jednoznacz-

nie określić jaki będzie rozwój 

wydarzeń. Pozytywne jest to, że 

rząd utrzymuje dialog, który  

w tym trudnym czasie jest nie-

zbędny.  

 

W związku z pandemią  

z pewnością pojawią się nowe 

wyzwania dla „Solidarności”.  

Z czym szczególnie będzie mu-

siał zmierzyć się Związek  

w najbliższym czasie? 

Dziś możemy śmiało powie-

dzieć, że w ramach obowiązują-

cego prawa, powinno być hasło 

Solidarność na kryzys. Praco-

dawca będzie musiał zawierać 

porozumienia z pracownikami  

i związkami zawodowymi. 

„Solidarność” będzie chronić pra-

wa pracownicze, zapewni też 

eksperckie porady prawne. Nie 

ma w naszym województwie in-

nej organizacji związkowej, która 

jest w stanie w tak dużej skali 

służyć pomocą.  

 

Jak widzi Pan funkcjonowa-

nie „Solidarności” w dobie ko-

ronawirusa. Jak obecnie moż-

na skuteczne i sprawne poma-

gać ludziom pracy?  

Nie uciekliśmy do domu i je-

steśmy na posterunku. Dział 

Rozwoju zajmuje się zbieraniem 

informacji o tym co dzieje się  

w naszym regionie z członkami 

związku i jesteśmy przygotowani 

aby reagować na sytuacje kryzy-

sowe.  

 

Spotkanie przewodniczą-

cych Zarządów Regionów 

NSZZ „Solidarność” z Prezy-

dium Komisji Krajowej odbyło 

się 24 marca br. po raz pierw-

szy w formule videokonferen-

cji. Jakie były najważniejsze 

ustalenia obrad? 

Wysłuchaliśmy informacji  

o tym co zostało wynegocjowane 

i nad czym jeszcze się pracuje  

w kwestii przygotowywanej wów-

czas tarczy antykryzysowej. Dru-

ga część dotyczyła obchodów 40
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-lecia Solidarności. Wiadomo, że 

nie będzie festynów i koncertów. 

Będą działania związane z zacho-

waniem pamięci historycznej. 

   

 Jaka jest rola Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Społecznego  

w okresie pandemii?  

Ostatnio mieliśmy dwa posie-

dzenia plenarne WRDS. Myślę, że 

nasz głos i argumenty są brane 

pod uwagę przez decydentów. To 

zresztą widać, bowiem zabiegali-

śmy o to aby nie tylko małe firmy, 

ale też te zatrudniające do 50 

osób, były objęte pomocą pań-

stwa. Chodzi m.in. o dofinansowa-

nie pensji pracowników i zwolnie-

nie ze składek ZUS. Wsparcie bę-

dzie co prawda nie na takim po-

ziomie jak byśmy chcieli ale jed-

nak będzie. Mam nadzieję, że 

rząd w kolejnych dniach podejmie 

kolejne decyzje - aby płacący po-

datki, którzy nie z własnej winy 

znaleźli się w trudnej sytuacji –  

o wsparciu, aby zakłady pracy nie 

bankrutowały.  

7 kwietnia na posiedzeniu 

WRDS powołaliśmy doraźny ze-

spół roboczy ds. koordynowania 

skutków społeczno-gospodarczych 

pandemii koronawirusa. Chcemy 

sprawdzić i oszacować w jakim 

stopniu w naszym województwie 

służba zdrowia  jest zabezpieczo-

na w środki ochronne i inne rze-

czy niezbędne do niesienia pomo-

cy.  

Skupiamy się również na 

sprawdzaniu ilości różnego rodza-

ju inicjatyw pracodawców, zwią-

zanych z ofertą dla pracowników  

i związków zawodowych. Chodzi 

o różnego rodzaju porozumienia 

m.in. skrócenie czasu pracy, czy 

przestoje w pracy. Po analizie 

zebranych informacji, będziemy 

ewentualnie wnioskować o zmia-

nę przepisów, aby zabezpieczać 

miejsca pracy.  

 

Wielkie uroczystości związa-

ne jubileuszem Lubelskiego 

Lipca 1980 nie odbędą się.  

Z pewnością wiele planów się 

pokrzyżowało. Czy na naszym 

podwórku symbolicznie uczci-

my rocznicę strajków na Lu-

belszczyźnie, może obchody 

zostaną przełożone?  

Rocznica nie będzie przekła-

dana. Zobaczymy jeszcze jaka 

będzie sytuacja w lipcu, ale za-

dbamy o publikacje nowych ma-

teriałów edukacyjnych i historycz-

nych. 

 

Co z 10. rocznicą Katastrofy 

Smoleńskiej? 

 W piątek 10 kwietnia zostaną 

złożone kwiaty pod tablicą upa-

miętniającą ofiary Katastrofy 

Smoleńskiej na Krakowskim 

Przedmieściu przy klasztorze oj-

ców Kapucynów w Lublinie. Dele-

gacja złoży też kwiaty przy po-

mniku na Tatarach.  

 

Przed nami Święta Wielka-

nocne. Wiadomo, że z wielu 

tradycyjnych obrzędów trzeba 

zrezygnować. Jak Pan będzie 

świętował? 

 Buntuję się i nie mogę zrozu-

mieć dlaczego np. w kościele, 

gdzie mieści się 2 tys. osób, mo-

że być tylko 5 osób. Można było-

by zobowiązać kapłanów, aby 

ustalili miejsca, w których wierni 

mogliby uczestniczyć w Mszy św. 

aby zachowane były odpowied-

nie odległości. Czym innym jest 

kościół w którym mieści się 50 

osób, a czym innym świątynia  

w której jest miejsce na 2 tys. 

osób. Nie mogę się z tym pogo-

dzić. Ktoś może zwolnić z obo-

wiązku Mszy św., ale dlaczego 

nie zobliguje kapłanów, aby  

w niedzielę odprawiali kilkadzie-

siąt Mszy św., aby wszyscy  

chcący być na Eucharystii mieli 

taką możliwość. Człowiek bez 

wiary i wartości, w przypadku 

nieszczęścia bardziej jest podat-

ny na upadek.  

 

Jakie słowa chciałby skiero-

wać Pan do związkowców na 

ten trudny czas i Święta Wiel-

kanocne? 

Życzę abyśmy wytrwali, aby-

śmy zrozumieli i pamiętali, że 

przejściowo jesteśmy na tym 

świecie. Abyśmy nie przykładali 

wielkiej wagi do dóbr material-

nych, ale byśmy trzymali się tra-

dycji i religii, które mogą zapew-

nić umocnienie i przetrwanie.  

  

Dziękuję za rozmowę. 

W Zakładach Azotowych  Puła-

wy NSZZ Solidarność wywalczyła: 

zwiększoną nagrodę z okazji Dnia 

Chemika (nie mniej niż 2500 PLN 

w 2020 r.) i wpisanie do Układu 

Zbiorowego nagrody na Święta 

Bożego Narodzenia (nie mniej 

niż 1500 PLN w 2020 r.). 

SKUTECZNOŚĆ SOLIDARNOŚCI 
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Grupa Azoty odnotowała  

w 2019 roku skonsolidowane 

przychody ze sprzedaży wyno-

szące 11,3 mld zł (wzrost o 1,3 

mld zł r/r), wynik EBITDA w wy-

sokości 1,4 mld zł i marżę 

EBITDA na poziomie 12,6% 

(wzrost o 4,9 p.p. r/r). Był to rok 

rekordowy w historii Grupy pod 

względem osiągniętych przycho-

dów ze sprzedaży oraz konty-

nuowania kluczowych projektów 

inwestycyjnych. 

      Źródło: www.pulawy.com 

ROK REKORDOWYCH PRZYCHODÓW I KLUCZOWYCH INWESTYCJI 
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Rada postanowiła obniżyć 

stopy procentowe NBP  

o 0,50 pkt. proc. do poziomu: 

stopa referencyjna 0,50%  

w skali rocznej; 

stopa lombardowa 1,00%  

w skali rocznej; 

stopa depozytowa 0,00%  

w skali rocznej; 

stopa redyskontowa weksli 

0,55% w skali rocznej; 

stopa dyskontowa weksli 

0,60% w skali rocznej; 

Uchwała RPP wchodzi  

w życie 9 kwietnia 2020 r. 

Źródło: NBP 

W dniu 8 kwietnia 2020  

odbyło się posiedzenie  

Rady Polityki Pieniężnej 

Prezydent powołał minister 

rozwoju Jadwigę Emilewicz  

na funkcję wicepremiera 

W czwartek 9 kwietnia  

w Pałacu Prezydenckim prezy-

dent Andrzej Duda na wniosek 

premiera Mateusza Morawiec-

kiego powołał minister rozwoju 

Jadwigę Emilewicz na funkcję 

wicepremiera. 

FOT. PREZYDENT.PL 


