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„Godny wybór – przywrócenie wieku 

emerytalnego” 

 

31 maja br. w siedzibie Re-

gionu Środkowo-Wschodniego 

NSZZ Solidarność odbyło się 

spotkanie w ramach kampanii 

społeczno-informacyjnej „Godny 

wybór - przywrócenie wieku eme-

rytalnego”. Na konferencji głos 

zabrali m.in.: wojewoda lubelski 

Przemysław Czarnek,  podsekre-

tarz stanu w Ministerstwie Rodzi-

ny Pracy i Polityki Społecznej 

Marcin Zieleniecki, z-ca Przewod-

niczącego Komisji Krajowej NSZZ 

Solidarność Tadeusz Majchro-

wicz, dyrektor oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w Lu-

blinie Piotr Waszak i doradca 

Prezydenta RP Barbara Fedy-

szak-Radziejowska. Na kampanię 

informacyjną licznie przybyli człon-

kowie lubelskiej „Solidarności” oraz 

delegacje Urzędów Pracy z Lu-

belszczyzny. 

Wojewoda lubelski zwrócił 

uwagę na fakt, że obniżenie wie-

ku emerytalnego było obietnicą 

wyborczą PiS. Godny wybór pole-

ga na tym, że człowiek sam może 

decydować jak długo będzie pra-

cował. — Jestem ogromnie 

wdzięczny jako, Polak, jako 

mieszkaniec województwa lubel-

skiego za tę ustawę, która została 

uchwalona przez PiS i za możli-

wość dokonywania rzeczywiście 

godnego wyboru przez Polaków -

powiedział Przemysław Czarnek. 

Z-ca przewodniczącego Ko-

misji Krajowej NSZZ Solidar-

ność Tadeusz Majchrowicz 

przypomniał historię przeforso-

wania ustawy podwyższającej 

wiek emerytalny przez poprzed-

nią koalicję rządzącą. Solidar-

ność wówczas zebrała blisko 

2,5 mln podpisów pod wnio-

skiem o referendum, który zo-

stał jednak odrzucony. W maju 

2012 roku symbolicznie otoczo-

no Sejm łańcuchami, aby utrud-

nić posłom wyjście i w ten spo-

sób manifestowano niezadowo-

lenie. Prowadzono też liczne 

kampanie w obronie godnej pła-

cy i  godnej emerytury. Zgłasza-

no problem do Międzynarodo-

wej Organizacji Pracy, Komisji 

Europejskiej i Trybunału Kon-

stytucyjnego. Dopiero po wygra-

nych wyborach przez PiS i zło-

żeniu inicjatywy ustawodawczej 

przez Prezydenta RP udało się 

przyjąć ustawę obniżającą wiek 

emerytalny. – Kłamstwem jest 

mówienie, że obniżenie wieku 

emerytalnego spowoduje, że 

ludzie będą mieli rażąco niskie 

emerytury. Na wysokość emery-

tury wpływa m.in. wysokość na-

szych składek, dlatego zabiega-

my o to, aby płaca minimalna 

była co roku wyższa - zaznaczył 

Majchrowicz. 

        

 Doradca Prezydenta RP Bar-

bara Fedyszak-Radziejowska 

zwróciła uwagę na fakt, że usta-

wodawca przyjął projekt  ustawy 

obniżającej wiek emerytalny 

z dużą akceptacją społeczną. To 

skutek funkcjonowania demokra-

tycznych procedur i szerokich 

konsultacji społecznych, woli 

obywateli i poparcia związków 

zawodowych. – Ostatecznym 

arbitrem w tej sprawie byli Ci, 

których w wynikach sondaży naj-

pierw zlekceważono. Ostatecz-

nie o tym, że ta ustawa mogła 

wejść w życie zadecydowali wy-

borcy. To była lekcja demokracji-

dodała Fedyszak-Radziejowska. 

„Godny wybór - przywrócenie 

wieku emerytalnego” to społecz-

no-informacyjna kampania obej-

mująca cały kraj. Jej celem jest 

przekazanie wiedzy dotyczącej 

reformy ustawy obniżającej wiek 

emerytalny, która zacznie obo-

wiązywać od 1 października br.   

Poprzednia władza PO-PSL 

podwyższyła wiek emerytalny do 

67. roku życia. Z każdym rokiem, 

począwszy od 2013 r., wiek 

emerytalny miał się wydłużać o 

trzy miesiące.  Zakładany wiek 

emerytalny (67 lat) mężczyźni 

mieli osiągnąć w 2020 r., a ko-

biety w 2040 r. Decyzję taką 

podjęto wbrew woli większości 

narodu polskiego, bowiem 
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83%  dorosłych ludzi wyraziło 

sprzeciw takim zmianom. Zba-

gatelizowano również, podpisa-

ny przez około 2 mln osób, 

wniosek o przeprowadzenie re-

ferendum w tak istotnej sprawie 

społecznej. 

Od 1 października br., PiS 

przywróci zapowiadany w kam-

panii wyborczej poprzedni wiek 

emerytalny dla kobiet 60 lat 

i mężczyzn 65 lat. Ustawa pre-

cyzuje minimalny wiek przecho-

dzenia na emeryturę.  Trzeba 

podkreślić, że to ubezpieczeni 

sami będą decydować  o tym 

kiedy zakończyć swoją aktyw-

ność zawodową, według zasa-

dy, że emerytura to prawo a nie 

obowiązek. Ponadto w każdej 

placówce ZUS będzie można 

skorzystać z doradztwa eksper-

tów przed podjęciem decyzji 

o przejściu na emeryturę. Po-

mocny też jest kalkulator emery-

talny, dostępny na stronie 

zus.pl. 

Obecnie 17 % ubezpieczo-

nych podejmuje decyzję o póź-

niejszym skorzystaniu z prawa 

do emerytury niż w  obowiązują-

cym wieku emerytalnym. Efektem 

opóźnienia przejścia na emery-

turę o rok  jest wyższe, o ok. 8 

%, świadczenie. Ustawa okre-

ślająca minimalny wiek emery-

talny zapewnia jednakowy 4-

letni okres ochronny  wszystkim 

pracownikom. 

Spotkanie zostało zorganizo-

wane na zaproszenie i przy 

współpracy Ministerstwa Rodzi-

ny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Kancelarii Prezydenta RP oraz 

NSZZ „Solidarność”. Moderato-

rem głównej części panelu dys-

kusyjnego był przewodniczący 

lubelskiej „Solidarności” Marian 

Król. 

Tomasz Kupczyk 
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5. PKO Półmaraton Solidarności wizytówką 

Lubelszczyzny 
3 czerwca br. wystartował 5. 

PKO Półmaraton Solidarności. 

Popularność biegów na dy-

stansie 21 km rośnie – w tym 

roku w zawodach wzięło udział 

blisko 700 uczestników. Tego 

samego dnia odbył się również 

jubileuszowy 25. Bieg Solidar-

ności „Lubelski Lipiec 1980”  

a w jego ramach biegi ulicami 

Lublina, Bieg Młodzików, Bieg 

Krasnali i Sztafeta Rodzina  

z Bocianem.  Impreza sporto-

wa wpisała się w obchody 700-

lecia nadania praw miejskich 

Lublinowi.  

Pełnoletni zawodnicy wystar-

towali w 5. PKO Półmaratonie 

Solidarności o godz. 9.00, sprzed 

bramy głównej WSK PZL Świd-

nik.         

 Bieg miał charakter międzyna-

rodowy. W jego szeregach sta-

nęli wybitni medaliści z Kenii, 

Czech, Ukrainy i oczywiście  

z Polski. Meta półmaratonu, od-

miennie niż w ubiegłym roku, 

mieściła się w hali Targów Lu-

blin, gdzie zorganizowano rów-

nież Sport Festival. Po dobie-

gnięciu na metę każdy otrzymał 

pamiątkowy medal.       

 Kenijczycy znowu byli niepo-

konani. Pierwsze miejsce na po-

dium zajął Matheka Benard 

Muinde, z czasem 01:07:58. 

Spośród kobiet najszybsza oka-

zała się, Barsosio Stellah Jepn-

getich, osiągając wynik 1:14:04. 

Tym samym ustanowiła rekord 

trasy. Wśród Polaków najlepszy 

był Paweł Ochal, zajmując 

czwartą pozycję w klasyfikacji 

generalnej. Ogromne brawa na-

leżą się reprezentantowi Lu-

belszczyzny, Michałowi Białemu 

z Kraśnika, który uplasował się 

na szóstej pozycji.    

 Uczestnicy 5. Półmaratonu 

Solidarności byli imprezą za-

chwyceni – Bardzo się cieszę, że 

mogłem tutaj pobiec. Jest duża 

satysfakcja i radość, ale chcę 

podkreślić, że trasa była napraw-

dę ciężka. Organizacyjnie było 

super, a to co przygotowano na 

mecie, to podkreśla wysoki po-

ziom imprezy w Lublinie. Sporto-

wo i organizacyjnie na 5 – powie-

dział na mecie najszybszy Polak, 

Paweł Ochal.  Biegnąc w Półmar-

atonie można było jednocześnie 

pomóc potrzebującym. Wielu 

przyłączyło się do akcji na 

rzecz pomocy chorej Emilce.  

– Gratulujemy zwycięzcom oraz 

wszystkim uczestnikom 5. PKO 

Półmaratonu Solidarności! Cie-

szymy się, że tak wiele osób 

wzięło udział w imprezie upa-

miętniającej niezwykle ważne 

wydarzenia historyczne w na-

szym mieście. Dziękujemy rów-

nież za przyłączenie się do na-

szej akcji charytatywnej dla Emil-

ki – mówił Jan Karwański, dyrek-

tor Regionu Bankowości Deta-

licznej PKO Banku Polskiego  

w Lublinie.  Nad bezpieczeń-

stwem zawodników czuwały wzo-

rowo zorganizowane służby po-

rządkowe, które przy współpracy 
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policji, profesjonalnie zabezpie-

czały całość trasy. Dziękujemy 

wolontariuszom, którzy służyli 

pomocą na różnych etapach or-

ganizacji imprezy.  

Dobrze przygotowany Bieg 

Solidarności, to efekt pracy  

i doświadczenia zespołu ludzi, na 

czele z dyrektorem Biegu Mar-

kiem Wątorskim, który od kilku lat 

udoskonala formułę zawodów. - 

Jubileusz został zrealizowany na 

najwyższym poziomie. Po 4 la-

tach ciężkiej pracy jesteśmy wizy-

tówką Lubelszczyzny na mapie 

biegowej Polski - powiedział Wą-

torski. Podkreślił zarazem, że ten 

sukces nie byłby możliwy bez 

współpracy z PKO Bankiem 

Polskim i sponsorami z Lu-

belszczyzny w szczególności: 

LW Bogdanka S.A., LOTTO, 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A., 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe 

"Puławy" S.A., Zakład Leczniczy 

„Uzdrowisko Nałęczów” S.A. oraz 

PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A.     

25. Bieg Solidarności „Lubelski 

Lipiec 1980” to również biegi ulica-

mi Lublina, w których udział wzięło 

blisko tysiąc osób. W tym roku 

młodzież rywalizowała na dystan-

sie 3 km. Tą samą trasą wyru-

szył bieg VIP-ów. Jego 

uczestnicy wsparli uzdolnioną 

młodzież z rodzin wielodziet-

nych. Wszyscy wystartowali  

z ul. Królewskiej, a zakończyli 

bieg w hali Targów Lublin S.A. 

Dużym zainteresowaniem cieszy-

ły się również Biegi dziecięce  

w Parku Ludowym. Najmłodsi  

s tar towal i  w kategor iach: 

Młodzik i ,  Krasnale, Bobasy, 

Śpiochy, Skrzaty i Przedszkolaki 

Niepełnosprawne.  Po raz pierw-

szy odbyła się Sztafeta Rodzinna 

z Bocianem. Biegi dziecięce do-

starczyły mnóstwo wrażeń i do-

brej zabawy zarówno dzieciom, 

jak i ich rodzicom. Nasza impreza, 

oprócz popularyzacji biegów  ja-

ko ogólnodostępnej formy rekre-

acji, miała również cel edukacyj-

ny. Bieg upamiętniał rocznicę 

strajków Lubelskiego Lipca 1980 

i powstanie NSZZ Solidarność. 

25. Bieg Solidarności rozpoczął 

triadę biegową. W tym roku jesz-

cze przed nami biegi w ramach 

Mili Pamięci Ofiar komunizmu 

(wrzesień) oraz Nocnej Mili Nie-

podległości (listopad), na które 

serdecznie zapraszamy. Orga-

nizatorami wydarzenia byli Re-

gion Środkowo-Wschodni NSZZ 

„Solidarność” oraz Fundacja 

„Ruchu Solidarności Rodzin”.  

Tomasz Kupczyk 
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