
Uchwala nr 68/XXXI/2022 

Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”  

z dnia 15.06.2022 r 

ws. unieważnienia Uchwały nr 39/2022 Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy 

 NSZZ „Solidarność” 

 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” wnosi o stwierdzenie  

w trybie §3 ust 1 pkt 2 uchwały KK nr 22/2013 (z późn. zm ) nieważności Uchwały nr 39/2022 

Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” z dnia 5.04.2022r. ws obchodów 

uroczystości Lubelskiego Lipca. 

Uroczyste obchody Lubelskiego Lipca 1980, upamiętniające wydarzenia na 

Lubelszczyźnie z lipca 1980 roku, będące początkiem fali ogólnopolskich strajków, które 

doprowadziły m.in. do powstania Naszego Związku są w Naszym Regionie trwałym elementem 

wyrazu pamięci, wdzięczności i szacunku dla bohaterów tego historycznego zrywu 

robotniczego. Organizatorem i jedynym koordynatorem cyklu imprez i wydarzeń związanych 

z Lubelskim Lipcem 1980 jest Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” i jego 

statutowe władze.  

Rada Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” nie konsultowała projektu 

uchwały zarówno z organizacjami Lubelskich Kolejarzy, jak i z Zarządem Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność”, łamiąc zasadę dobrej współpracy, wykazując brak 

szacunku do partnerów związkowych, brak poszanowania pamięci bohaterów lipcowych 

wydarzeń oraz wchodząc w kompetencje Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność”.  

Rada Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przekroczyła swoje kompetencje, 

weszła w kompetencje regionalnego organu statutowego – Zarządu Regionu - przejmując 

prawo scedowania organizacji uroczystości na Prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy 

NSZZ „Solidarność”, które – należy nadto podkreślić -  nie ma osobowości prawnej i poza 

pełnieniem godności „honorowego organizatora” nie może organizować i firmować wydarzeń 

związanych z działalnością finansową. Nie może być usprawiedliwieniem fakt, iż Rada miała 

„na myśli” jedynie organizację obchodów rocznicy „Lipca Lubelskich Kolejarzy”, treść 

uchwały ma bowiem jednoznaczną wartość logiczną, łamiącą prawo związkowe. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy jak na wstępie.  

 

Zarząd Regionu 

 



Stanowisko nr 15/XXXI/2022 

Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 15.06.2022 roku 

ws. organizacji uroczystości 42 rocznicy Strajku Lubelskich Kolejarzy 

 

 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie  wyraża 

głębokie zaniepokojenie sytuacją, która powstała na skutek podjęcia Uchwały nr 39/2022 przez 

Radę Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność w sprawie organizacji uroczystości 

Lubelskiego Lipca przez Prezydium Rady K.S.K. dnia 17.07.2022 roku, bez konsultacji ze 

środowiskiem lubelskich kolejarzy i wieloletnim Komitetem Organizacyjnym z Lublina i żąda 

wyjaśnień w tej sprawie. 

Już sama treść uchwały budzi wiele wątpliwości choćby dlatego, że uroczystości 

,,Lubelskiego Lipca” są każdego roku organizowane przez Zarząd Regionu Środkowo-

Wschodniego, z organizacji których Zarząd Regionu nie zrezygnował także w tym roku, 

natomiast data 17.07.2022 roku była zarezerwowana oraz uzgodniona z Katolickim 

Stowarzyszeniem Kolejarzy przez Komitet Organizacyjny z Lublina, który o te uroczystości 

dba od przynajmniej kilkunastu lat. 

Idąc dalej, powierzacie Państwo organizację uroczystości Prezydium K.S.K, gdzie 

patronat obejmuje przewodniczący Henryk Grymel, a do Kancelarii Prezydenta występujecie  

o patronat nad uroczystościami obchodów 42-rocznicy Strajku Lubelskich Kolejarzy. Nasuwa 

się więc pytanie, jakie uroczystości chcecie organizować i pod czyim patronatem. Działania te 

prowadzą do skłócenia środowisk związkowych oraz deprecjonują rangę strajków Lubelskiego 

Lipca 1980. 

Jednocześnie przekazujemy słowa pełnego wsparcia dla Komitetu Organizacyjnego  

w Lublinie, który jest jedynym gwarantem utrzymania rangi oraz powagi przebiegu 

uroczystości z zachowaniem dotychczasowego charakteru i pewności ich kontynuacji na 

najbliższe lata, bez względu na ewentualne zmiany władz państwowych, samorządowych czy 

związkowych. 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” popiera organizację 

obchodów 42 rocznicy strajku lubelskich kolejarzy w dniu 16.07.2022r. 

Od Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oczekujemy niezwłocznych 

wyjaśnień w tej sprawie, aby na najbliższym WZD Regionu Środkowo-Wschodniego w dniu 

21.06.2022 roku móc merytorycznie ocenić powstałą sytuację i podjąć adekwatne kroki  

w sprawie organizacji uroczystości w Lublinie. 

 

Zarząd Regionu 

 


