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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 19-20/2021 

    10.06.2021 

Przedszkolaki, dzieci, młodzież, 

dorośli wzięli udział 5 czerwca 

2021 r. w biegu, oddając w ten 

sposób hołd bohaterom Lubelskie-

go Lipca 1980. Bieg Solidarności 

miał w tym roku już 28 edycję, na-

tomiast PKO Półmaraton Solidar-

ności wystartował po raz 8. 

Pomimo pandemicznych obo-

strzeń udało się przeprowadzić 

rywalizację we wszystkich gru-

pach wiekowych. Oczywiście, już 

tradycyjnie, największe emocje 

towarzyszyły biegom najmłod-

szych. Startowali oni aż w 12 ka-

tegoriach, rywalizując na bieżni 

Stadionu Lekkoatletycznego  

w Lublinie. Zawodnicy mieli do 

pokonania dystanse od 150 do 

300 m i jak zawsze dali z siebie 

wszystko. 

Młodzież ze szkół podstawo-

wych i ponadpodstawowych, stu-

denci oraz uczestnicy Charytatyw-

nego Biegu Firmowego pokonali 

ponad 2 km, biegnąc ulicami Lubli-

na. Tuż przed startem oddali hołd 

bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, skła-

dając kwiaty przed jego pomni-

kiem. 

- Bieg Solidarności to, jak co 

roku, nasze święto. Cieszymy się, 

że ponownie spotykamy się na 

trasie, a jednocześnie oddajemy 

hołd naszym lokalnym bohaterom. 

Nie możemy bowiem zapominać 

jaka jest idea naszej imprezy – 

przypominamy wydarzenia Lubel-

skiego Lipca 1980 roku. To bez-

precedensowe wydarzenie, które 

28. Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”  
już na mecie 

dało początek naszej drodze do 

wolności. Cieszymy się, że może-

my w ten sposób uczyć historii na-

sze dzieci i młodzież. Poprzez wy-

siłek półmaratończyków ważna 

historia wydarzeń lipcowych jest 

poniesiona w Polskę i świat  – pod-

kreślał Marian Król, Przewodniczą-

cy Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność”. 

Najdłuższy dystans pokonali 

uczestnicy PKO Półmaratonu So-

lidarności. Wystartowali oni ze 

Świdnika, a rywalizację ukończyli 

na lubelskim stadionie lekkoatle-

tycznym. Gościem specjalnym 

półmaratonu był Sebastian 

Chmara, znany polski lekkoatle-

ta, który uczestniczył w biegu 

osobiście. 

– To nie jest trasa dla słabeu-

szy. Zróżnicowanie terenu, pofalo-

wana trasa i czerwcowe słońce 

pozwolą biegaczom sprawdzić 

swoje możliwości. Dystans 

21,097 km sam w sobie jest 

wymagający, do tego docho-

dzi suma podbiegów 1,4 km 

oraz zbiegów 2,55 km. Atutem 

zawodów jest atrakcyjność 

trasy i łącznik dwóch miast.  

W tym roku już na tydzień 

przed zakończeniem zapisów 

wyczerpał się limit miejsc, wie-

lu zawodników było tą decyzją 

zaskoczonych, ale ich bezpie-

czeństwo jest dla nas najważ-

niejsze – podkreślał przed bie-

giem Marek Wątorski, dyrektor 

PKO Półmaratonu Solidarno-

ści. 

Wszyscy uczestnicy im-

prezy otrzymali na mecie me-

dale, a także pamiątkowe 

koszulki. 

A. Kosierb 
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28. Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”  
już na mecie 
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Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność” podjęła decyzję  

o skorzystaniu z obywatelskiej 

inicjatywy ustawodawczej w te-

macie emerytur stażowych. Dla-

tego 25 maja br., w warszawskiej 

siedzibie KK odbyło się inauguru-

jące spotkanie komitetu inicjaty-

wy ustawodawczej. 

– To spotkanie jest po to, by 

dokonać wszystkich formalno-

ści  w kierunku przystąpienia 

do komitetu inicjatywy ustawo-

dawczej. Na budynku Komisji 

Krajowej w Warszawie pojawił 

się już duży billboard związany 

z tą inicjatywą. Tu, w porówna-

niu do Gdańska, jeszcze może-

my wieszać billboardy, tu jesz-

cze nas za to nie karzą – roz-

począł spotkanie Piotr Duda, 

przewodniczący Komisji Krajo-

wej NSZZ „Solidarność”. – Nie 

ma co dłużej czekać, trzeba 

ludzi zdeterminować! Dzisiej-

szą decyzją powołujemy komi-

tet obywatelski, jako obywatele, 

a nie jako członkowie Komisji 

Krajowej. Każdy obywatel ma 

prawo korzystać z demokracji 

#EmeryturaZaStaż.  
Piotr Duda: Nie ma co dłużej czekać,  

trzeba ludzi zdeterminować! 

bezpośredniej, każdy może się 

zaangażować w ten projekt – 

dodał Piotr Duda. Na samym 

początku należy zebrać mini-

mum 1000 głosów, jednak Piotr 

Duda podkreślił, że komitet 

chciałby zebrać ok. 2000 pod-

pisów. 

Postępowanie w związku  

z chęcią skorzystania z  gwaranto-

wanego art. 118 ust. 2 Konstytucji 

prawa wystąpienia z inicjatywą 

ustawodawczą przez grupę co 

najmniej 100 000 obywateli regu-

luje w pierwszym rzędzie ustawa  

z dnia 24 czerwca 1999 r. o wyko-

nywaniu inicjatywy ustawodaw-

czej przez obywateli (t.j. Dz.U.  

z 2018 r., poz. 2120), a częściowo 

także ustawa z dnia 5 stycznia 

2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. 

Dz.U. z 2020 r., poz. 1319). 

Etapy postepowania przedsta-

wiają się następująco:  

1. Utworzenie komitetu inicja-

tywy ustawodawczej przez grupę 

co najmniej 15 obywateli pol-

skich.  

2. Wyznaczenie pełnomocni-

ka komitetu i jego zastępcy.  

3. Zebranie 1000 podpisów 

obywateli popierających projekt - 

udzielenie poparcia projektowi 

ustawy polega na złożeniu na wy-

kazie, obok swojego imienia i na-

zwiska, adresu zamieszkania 

oraz numeru ewidencyjnego PE-

SEL, własnoręcznego podpisu.  

4. Zawiadomienie przez pełno-

mocnika komitetu Marszałka Sej-

mu o utworzeniu komitetu, wraz  

z dołączonym projektem ustawy  

i podpisami obywateli.  

5. W razie spełnienia wszyst-

kich wymogów Marszałek Sejmu 

w ciągu 14 dni od doręczenia za-

wiadomienia postanawia o jego 

przyjęciu.  

6. Po otrzymaniu zawiadomie-

nia komitet ogłasza, w dzienniku 

o zasięgu ogólnopolskim, fakt na-

bycia osobowości prawnej, adres 

komitetu oraz miejsca udostęp-

nienia projektu ustawy do publicz-

nego wglądu.  

7. Rozpoczęcie kampanii pro-

mocyjnej w celu uzbierania popar-

cia 100 000 obywateli (do liczby tej 

zalicza się wcześniej zebranych 

1000 podpisów) – kampania i zbie-

ranie podpisów nie może rozpo-

cząć się wcześniej niż po ogłosze-

niu, o którym mowa w pkt. 6.   

8. W miejscu zbierania podpi-

sów obywateli musi być wyłożo-

ny do wglądu projekt ustawy – 

podobnie jak wcześniej udziele-

nie poparcia projektowi ustawy 

polega na złożeniu na wykazie, 

obok swojego imienia i nazwi-

ska, adresu zamieszkania oraz 

numeru ewidencyjnego PESEL, 

własnoręcznego podpisu.  

9. Wzór wykazu obywateli, 

którzy udzielają poparcia projek-

towi ustawy stanowiącej przed-

miot inicjatywy ustawodawczej 

określony jest w Rozporządze-
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niu Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 28 września 1999 r. 

(Dz.U. Nr 79, poz. 893). 

Projekt ustawy przygotowa-

ny przez Solidarność, który zo-

stanie złożony u marszałek 

Sejmu “jasno mówi, że jest tyl-

ko jedno obostrzenie – 40 lat 

pracy składowej mężczyzn, 35 

lat pracy składkowej kobiet  

i uzbierany minimalny kapitał”. 

Tak, aby pracownik czy pra-

cownica, którzy zdecydują się 

odejść na emeryturę mieli za-

pewnioną minimalną emerytu-

rę, a państwo nie musiało do 

niej dopłacać. 

– Jeśli chodzi o kampanie 

informacyjną możemy ją rozpo-

cząć, dopiero po ukazaniu się 

informacji w dzienniku. Mamy 

nadzieję, że nie będzie żad-

nych odwołań. Naszym zda-

niem nasz wniosek spełnia 

wszystkie warunki. Rozpoczy-

nając pierwszą zbiórkę, musi-

my dokonywać weryfikacji list, 

najważniejsze, żeby nie powta-

rzały się numery PESEL – 

przypomniał zebranym Henryk 

Nakonieczny, członek Komisji 

Krajowej. 

Spotkanie komitetu inicjatywy 

ustawodawczej, ze względu na 

obostrzenia pandemiczne, zo-

stało podzielone na kilka tur. 

Członkowie Solidarności, by zło-

żyć swoje podpisy, przybywali do 

siedziby KK w kilkunastoosobo-

wych grupach. 

 

www.tysol.pl 

Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność” rozpoczęła,  

1 czerwca 2021 r., XIV edycję 

konkursu Pracodawca Przyjazny 

Pracownikom, którego celem jest 

uhonorowanie Certyfikatem pra-

codawców przestrzegających 

prawa pracy i realizujących  

w praktyce 

idee dialogu 

społecznego. 

 Przypomi-

namy, że pra-

codawcy-

laureaci po-

siadają prawo 

korzystania  

z Certyfikatu przez okres trzech 

lat. Laureaci poprzednich edycji 

Konkursu mogą ponownie ubie-

gać się o przyznanie Certyfika-

tu po wygaśnięciu wspomnia-

nego wyżej okresu. Lista laure-

atów poprzednich edycji znaj-

duje się na stronie internetowej 

Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom 

Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”. 

Zgłoszenia rozpatrywane będą 

- według kryteriów określonych  

w załączniku nr 2 do Regulaminu 

- przez Komisję Certyfikacyjną. 

Aktualny Regulamin konkursu, 

który zawiera również harmono-

gram prac dotyczących przyzna-

nia Certyfikatu oraz ankiety zgło-

szeniowe dostępne są na stronie 

internetowej Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność”. Tam też bę-

dą zamieszczone wyniki procesu 

certyfikacyjnego. 

Więcej na: 

www.solidarnosc.org.pl 
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 9 czerwca br. odbyła się ma-

nifestacja central związkowych 

przeciw energetycznej polityce 

Unii Europejskiej i polskiego rzą-

du. Jej powodem był całkowity 

brak dialogu społecznego  

w branży energetyczno-

paliwowej, łamanie praw pracow-

niczych i związkowych oraz za-

grożenie utraty miejsc pracy. 

Związkowcy złożyli petycje przed 

drzwiami biura przepustek 

KPRM, a wcześniej przechodzili 

pod budynkiem Ministerstwa 

Rozwoju Pracy i Technologii, 

gdzie ostre słowa w stronę wice-

premiera Jarosława Gowina skie-

rował Piotr Duda, przewodniczą-

cy „Solidarności”. 

- Jesteśmy pod budynkiem 

naszego ulubieńca - czyli raz 

Platforma, raz Porozumienie, 

raz Zjednoczona Prawica.  

W poniedziałek jest tu, we wto-

rek jest gdzieś indziej. I taki 

człowiek odpowiada za dialog 

społeczny... Mówiłem to we 

wrześniu ubiegłego roku - gdy 

Zjednoczona Prawica postano-

wiła oddać pracę Platformie 

Obywatelskiej, bo dla mnie Pan 

Gowin zawsze będzie człon-

kiem Platformy Obywatelskiej. 

Pamiętamy jedno, głosował za 

podwyższeniem wieku emery-

talnego. Tego mu nigdy nie za-

pomnimy. Dziwię się, że PiS 

popełnił błąd, który może drogo 

kosztować - oddał pracę pre-

mierowi Gowinowi, czyli bizne-

sowi. 

Praca powinna być w mini-

sterstwie rodziny, a nie minister-

stwie technologii i rozwoju. A na 

dodatek ostatnio słyszeliśmy, że 

pan Gowin mówił, że maczał pal-

cę w zielonym ładzie, mówił że 

należy go jeszcze przyspie-

szać.  Ale on jest także odpowie-

Manifestacja w obronie  
polskiej energetyki 

dzialny za to, że w Radzie Dia-

logu Społecznego przez 2 lata 

nie mogliśmy się doprosić po-

wołania dwóch zespołów, które 

wynikają z ustawy, czyli zespo-

łu ds. przemysłu branżowego - 

spożywczego i motoryzacji. Pa-

nie premierze Gowin, jak byłem 

przewodniczącym RDS-u to 

takie sprawy z minister Rafal-

ską załatwialiśmy w pięć minut. 

Ale pan nie chce prowadzić dia-

logu społecznego. Pan ma w 

sercu geny liberała, pan niena-

widzi związków zawodowych, 

pan gardzi pracownikami. Tyle 

mam panu do powiedzenia. - 

powiedział Piotr Duda. 

Ostatnim przystankiem ma-

nifestacji była siedziba Prezesa 

Rady Ministrów, jednak premier 

Morawiecki nie spotkał się ze 

związkowcami. 

Manifestujący, po udaniu się 

pod siedzibę premiera Mateu-

sza Morawieckiego i wygłosze-

niu przemówień, chcieli złożyć 

na ręce szefa rządu swoją pety-

cję. Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów była jednak zamknię-

ta dla „Solidarności”. Jej prze-

wodniczący Piotr Duda oraz 

przedstawiciele innych związków 

zawodowych pozostawili wobec 

tego swoje petycje pod drzwiami 

biura przepustek KPRM. 

- Szkoda, że nie mieliśmy 

gwoździ, to byśmy przybili im do 

tych drzwi. Złożyliśmy na wycie-

raczce nasze petycje. To jest 

skandal dla mnie, dla szefa 

„Solidarności”. To nie tędy droga 

panie premierze Morawiecki. A te 

pana dialogi dotyczące objazdu 

Polski i dialog o tzw. Nowym Ła-

dzie z obywatelami nie polega na 

tym, że pan sobie robi briefingi 

prasowe. Tu trzeba konkretnych, 

ciężkich rozmów, tak jak na RDS, 

ale pan tylko przedstawił swoje  

i zniknął z RDS-u. Taki jest dialog 

w wykonaniu tego rządu! - powie-

dział szef „Solidarności” Piotr Du-

da. 

W proteście udział wzięli tak-

że przedstawiciele Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” z Marianem Kró-

lem na czele. 

solidarnosc.org.pl 

foto: Facebook NSZZ Soli-

darność Airbus Poland 
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13 czerwca -  
Dzień Patrona Lublina 

 
Już od czterech wieków św. Antoni Padewski jest czczony przez miesz-

kańców Lublina jako patron miasta. Wyrazem jego kultu jest obraz za-

wieszony na staromiejskiej Bramie Krakowskiej, od strony Rynku.  

W pobernardyńskim kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła, przy ul. Ber-

nardyńskiej 5, lubelskim Sanktuarium Św. Antoniego, znajduje się jego 

główny obraz.  

Corocznie 13 czerwca odbywa się tam odpust. Tradycją wielu lat w tym 

dniu sprawowana jest Msza św. w intencji miasta i jego mieszkańców.  

 

Prezydent i Rada Miasta Lublin,  

we współpracy z Proboszczem Parafii,  

zapraszają  13 czerwca br. (niedziela), o godz. 11.30,  

na wspólną modlitwę za Lublin, jego mieszkańców,  

także tych, którzy w nim pracują, kształcą się i przebywają.             

 

Wydarzeniem towarzyszącym Dniu Patrona Lublina będzie okolicznościowy koncert organowy, 

przygotowany ze wsparciem Miasta, który odbędzie się 20 czerwca (niedziela), o godz. 19.15, po na-

bożeństwie czerwcowym o godz. 18.00 i Mszy św. o godz. 18.30. Wstęp wolny. 
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