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    23.06.2021 

W dniu 12 czerwca 2021 roku 

odbyła się 22. Pielgrzymka Pra-

cowników Poczty Polskiej na Ja-

sną Górę. 

Msza Dziękczynna w intencji 

Pocztowców ,,Poczta Polska 

pod opieką Świętego Józefa",  

w której uczestniczyliśmy, zo-

stała odprawiona w Kaplicy Cu-

downego Obrazu Matki Bożej. 

Organizacja Międzyzakłado-

wa NSZZ Solidarność Pracowni-

ków Poczty Polskiej była repre-

zentowana przez Andrzeja Bo-

dzionego, Wiesława Włodka, 

Adama Kultysa, Romualda Ta-

larka, Krzysztofa Czarnackiego, 

Grzegorza Pastuszaka i Walde-

mara Dziwulskiego. 

Poczet Sztandarowy wysta-

wiony został przez Podzakłado-

wą Organizację Związkową 

Nie mogło nas zabraknąć  
na Jasnej  Górze! 

NSZZ Solidarność Pracowni-

ków Poczty Polskiej przy WER 

Lublin. 

R. Talarek 



Głos związkowca 21-22/2021 str. 2 

W dniu 20 maja 2021 roku 

odbyło się posiedzenie Rady 

Regionalnej Sekcji Nauki 

NSZZ ,,Solidarność” Regionu 

Środkowo-Wschodniego, na 

którym podsumowano roczną 

działalność RSN w okresie 

pandemii. 

Po gorącej dyskusji podjęto 

uchwałę w sprawie przywróce-

nia demokracji akademickiej. 

Czytamy w niej: „Ustawa Prawo 

o szkolnictwie wyższym zwana 

popularnie ,,Ustawą Gowina", 

wdrażana od 2019 roku pozba-

wiła społeczność uczelni wyż-

szych demokracji akademickiej, 

likwidując kolegialne rady wy-

działów i rady instytutów 

(wybierane demokratycznie). 

Także wybory do senatów 

uczelni są ułomne, gdyż zgło-

szonych przez społeczność 

akademicką kandydatów na 

Spotkanie Regionalnej Sekcji Nauki 

rektora może nie dopuścić do 

udziału w wyborach ustępujący 

senat uczelni. Wybory Rad 

uczelni są pozbawione mini-

malnych zasad demokracji,  

a ich rola mało określona”. 

Podjęto także stanowisko  

w sprawie rekompensaty za uży-

wanie prywatnego sprzętu i kont 

internetowych w pracy zdalnej 

przez pracowników uczelni oraz 

stanowisko w sprawie zmian 

kwalifikacji na studia. 

Przyjęte dokumenty prze-

wodniczący RSN przedstawił 

21 maja br. na posiedzeniu 

Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Stałego Zespołu 

Roboczego ds. Edukacji  

i Szkolnictwa Wyższego Urzę-

du Marszałkowskiego Woje-

wództwa Lubelskiego. 

W dniu 10 czerwca br. odbyło 

się spotkanie online Rady Krajo-

wej Sekcji Nauki NSZZ 

„Solidarność”. Z naszego środowi-

ska w spotkaniu udział wzięli  

o. prof. Andrzej Pietrzak (KUL), 

Marek Angowski (UP), Józef Ka-

czor (UMCS). 

W trakcie spotkania były oma-

wiane aktualne problemy szkolnic-

twa wyższego (płace, ocena pra-

cowników, konieczność zmian  

w ustawach Gowina, itd.). 

Przedstawiona przez RSN 

uchwała o przywróceniu demokra-

cji akademickiej zyskała  całkowitą 

akceptację KSN i zostanie przed-

stawiona Ministerstwu. 

Odbył się także panel dysku-

syjny na temat jedności nauki. 

Stwierdzono, że odejście Insty-

tutów Naukowych i PAN do mini-

sterstwa Gowina jest niekorzyst-

ne, a utworzenie Sieci Łukasie-

wicza bardzo problematyczne. 

Józef Kaczor 



Głos związkowca 21-22/2021 str. 3 

Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich  
ks. prałata Zbigniewa Kuzi 
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