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Prezes Baxter International 

José E. Almeida 
 

 
Z wielkim zdziwieniem i oburzeniem przyjęliśmy informację o likwidacji Spółki 

Baxter Lublin. Chcemy poinformować, że Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego 
NSZZ Solidarność jest organizacją branżową związku zawodowego  Solidarność, skupiającą 
24 000 członków związku z branży chemicznej w której jest również afiliowana organizacja 
NSZZ Solidarność działająca w Baxter Lublin. 

Z niedowierzaniem przyjęliśmy informację, że właściciel likwiduje dobrze działającą 
i radzącą sobie na rynku Polskim  firmę Baxter Lublin. 

Znamy i szanujemy prawo właścicielskie, ale jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, 
że właściciel powinien brać pod uwagę również sprawy społeczne, podejmując strategiczne 
decyzje, takie jak likwidacja firmy. 

 
W związku z posiadaną informacją o likwidacji firmy, zwracamy się przede 

wszystkim z prośbą o ponowną analizę podjętej decyzji i jeśli to możliwe, prosimy o 
nielikwidowanie Spółki Baxter Lublin.  

 
Gdyby decyzja o likwidacji była ostateczna, wnosimy o działania mające na celu 

wypłacenie zwalnianym pracownikom odpowiednich, godnych odpraw finansowych, 
ustalonych z organizacjami związkowymi. 

 
Wnosimy również o przeprowadzenie szkoleń przekwalifikujących dla zwalnianych 

pracowników oraz o uruchomienie programu, który będzie miał na celu znalezienie 
zatrudnienia w regionie dla zwalnianych pracowników. 

Wnosimy o nawiązanie współpracy z władzami miasta Lublin w celu zapewnienia 
zwalnianym pracownikom wszelkiej pomocy, szczególnie w zakresie nowego zatrudnienia. 
 

Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność z wielką uwagą 
będzie śledził dalsze losy Spółki Baxter Lublin i zatrudnionych tam pracowników. 
 
 
Do informacji: 
Zarząd Baxter Lublin 
Minister Skarbu Państwa RP 
Przewodniczący KK NSZZ Solidarność 
Prezydent Miasta Lublin 
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Warsaw, 16th Jun.2016 
 

President of Baxter International 
José E. Almeida 

 
 

We received information with big surprise and indignation about the liquidation of the 
Company Baxter Lublin. We would like to inform you that the National Chemical Industry 
Workers Secretariat NSZZ Solidarność is a branch organization of the trade union 
“Solidarność”, which brings together 24 000 union members from the chemical industry. 
Organization Solidarność which is works in Baxter Lublin is also affiliated in National 
Chemical Industry Workers Secretariat NSZZ Solidarność. 
With real disbelief we received information that the owner liquidates Baxter Lublin which is 
well-functioning in the Polish market company. 
 
We know and respect the right of ownership, but at the same time we pay attention to fact 
that the owner should also consider the social issues during taking strategic decisions, such 
as the elimination of the company. 
 
Due to the information about the liquidation of the company, we would like to request a re-
examination of the decision and, if possible not  liquidation company Baxter Lublin.  
 
If the decision to liquidate was final, we expect to take action in order to pay adequate, 
decent severance financial the redundant workers and which will be agreed with the trade 
unions. 
 
We request also to conduct retraining for laid-off workers and the launch of the program, 
which will have to find employment in the region for the redundant workers. 
We request about establishing cooperation with the government of the Lublin city in order to 
provide all the help redundant workers, particularly in terms of new employment. 
 
National Chemical Industry Workers Secretariat NSZZ Solidarność with great attention will 
follow the fate of the Company Baxter Lublin and their employees. 
 
To information: 
The Management Board of Baxter Lublin 
Polish Treasury Minister 
President of KK NSZZ Solidarność 
President of the City of Lublin 


