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Obchody Narodowego Święta  

Niepodległości w Lublinie 

Lublinianie uczcili Narodowe 

Święto Niepodległości 11 listopa-

da. Obchody rozpoczęły się od 

złożenia kwiatów pod pomnikami 

Marszałka Józefa Piłsudskiego  

i Nieznanego Żołnierza na placu 

Litewskim. W Archikatedrze Lu-

belskiej sprawowana była Msza 

św., której przewodniczył i homilię 

wygłosił abp Stanisław Budzik.  

Główne uroczystości odbyły się 

na placu Zamkowym. Licznie 

zgromadzeni uczestnicy odśpie-

wali hymn państwowy. Wojewoda 

Lubelski Przemysław Czarnek 

wręczył medale i awanse zasłu-

żonym osobom.   

Pod Pomnikiem Zaporczyków  

i tablicą upamiętniającą Więź-

niów Zamku Lubelskiego oraz 

Pomnikiem - Symbolem Lwowa 

delegacje złożyły kwiaty i zapali-

ły znicze.  

Ten wyjątkowy dzień upięk-

szyła defilada kompanii honoro-

wych, jazdy i pojazdów histo-

rycznych.  

 W godzinach popołudniowych 

odbyła się  w centrum miasta 4. 

Nocna Mila Niepodległości. 

TK 
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Świętowali na sportowo 
11 listopada cała Polska świę-

towała odzyskanie niepodległości 

przez nasz kraj. Na wiele sposo-

bów można było uczcić tę wznio-

słą rocznicę. Każdy mógł manife-

stować niepodległość na swój 

sposób korzystając z szerokiej 

oferty organizatorów różnych ak-

cji. I tak w Lublinie po zapadnięciu 

zmroku, przy gwiaździstej pogo-

dzie miała miejsce 4. Nocna Mila 

Niepodległości.  

 Ulicami w centrum miasta, na 

dystansie 1609 m, pobiegły dzie-

ci, młodzież, rodzice i nauczycie-

le. Zanim 555 zawodników po in-

tensywnej rozgrzewce wystarto-

wało po medale niepodległości – 

zaśpiewano wszystkie zwrotki 

Mazurka Dąbrowskiego. O miło-

ści do Ojczyzny wśród uczestni-

ków świadczył fakt, że wielu  

z nich miało na sobie koszulki lub 

elementy z akcentami symboli 

narodowych.  

 Trasa biegu została oznaczo-

na kolorami flagi narodowej, lam-

py w nocnej aurze ozdobione bia-

ło-czerwonymi wstęgami dodawa-

ły całemu wydarzeniu uroczyste-

go charakteru. 

To była wielka manifestacja 

patriotyzmu, a zarazem piękna  

i integrująca impreza, której ce-

lem było świętowanie nie-

podległości. Tego dnia 

można było zobaczyć wie-

le pozytywnych emocji, 

radości i dumy z biało-

czerwonej. Trzeba zazna-

czyć, że 4. Nocna Mila 

niepodległości to również 

promocja NSZZ Solidar-

ność, który w statucie ma 

zapisaną potrzebę kształ-

towania postaw i działań 

dla dobra rodziny oraz Oj-

czyzny. 

Po zakończeniu biegów na 

Rynku Starego Miasta nastąpiła 

ceremonia wręczania nagród 

zwycięzcom w różnych katego-

riach, m.in. na-

grodzenie naj-

liczniejszych re-

prezentacji szkół  

w kategorii szko-

ła podstawowa  

i szkoła ponad-

podstawowa.  

W tym roku ry-

walizację wygra-

ły: Szkoła Pod-

stawowa nr 51 

im. Jana Pawła 

II i Technikum Energetyczno-

Informatyczne w Lublinie. 

Niespodzianką było przyzna-

nie 3 nagród specjalnych dla naj-

liczniejszych rodzin biegowych. 

Nagrody przygoto-

wał Rzecznik Praw 

Dziecka a przekazał 

rodzinom na scenie 

w strefie mety poseł 

na Sejm RP IX ka-

dencji Jan Kanthak. 

11 listopada  

z pewnością każdy 

uczestnik był boha-

terem i zwycięzcą, 

czego wyrazem był otrzymany 

medal.   

Jest zapotrzebowanie na tego 

typu imprezy, a świadczy  

o tym choćby fakt, że po urucho-

mieniu zapisów na bieg limit  

w błyskawicznym tempie został 

osiągnięty. Jak zapowiedział dy-

rektor Fundacji Ruchu Solidarno-

ści Rodzin Marek Wątorski, być 

może w 102. rocznicę odzyska-

nia przez Polskę niepodległości, 

odbędzie się bieg z większą licz-

bą zawodników. Zaprosił jedno-

cześnie wszystkich na czerwco-

we Biegi Solidarności Lubelskie-

go Lipca 1980 ulicami Lublina  

i kolejną edycję Półmaratonu 

Solidarności ze Świdnika do Lu-

blina. Warto dodać, że wymie-

nione biegi wraz z wrześniową 

Milą Pamięci Ofiar Komunizmu 

od kilku lat stanowią Biegową 
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Triadę Pamięci i wpisały się na 

stałe w kalendarz imprez cyklicz-

nych w Lublinie.     

Nie byłoby tak udanej uroczy-

stości gdyby nie liczne zastępy 

wolontariuszy, którzy aktywnie 

włączyli się w całość wydarzenia. 

Szczególne podziękowania nale-

żą się uczniom Lubel-

skiego Centrum Kształ-

cenia Zawodowego  

i Ustawicznego im. 

Krzysztofa Kamila Ba-

czyńskiego z wychowaw-

cą Maciejem Powałą-

Niedźwiedzkim na czele 

oraz młodzieży Regional-

nego Centrum Edukacji 

Zawodowej w Lubartowie 

z wychowawcami Danie-

lem Kisiewiczem i Lesz-

kiem Sienkiewiczem. 

Organizatorem 4. Nocnej Mili 

Niepodległości była Fundacja Ru-

chu Solidarności Rodzin. Do gro-

na współorganizatorów należą 

Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność, Instytut Pa-

mięci Narodowej Oddział w Lubli-

nie oraz Kuratorium Oświaty  

w Lublinie. Bieg uzyskał wspar-

cie finansowe Ministra Sportu  

i Turystyki oraz Miasta Lublin.    
   

TK 

Maszt Niepodległości ma już rok 

11 listopada minął rok od od-

słonięcia Masztu Niepodległości  

w Lublinie.  

Inicjatorem budowy była Fun-

dacja „Ruchu Solidarności Ro-

dzin”, która działa przy Regionie 

Środkowo-Wschodnim NSZZ So-

lidarność. Fundatorami byli: LW 

Bogdanka S.A., Grupa Azoty Za-

kłady Azotowe Puławy S.A., PGE 

Dystrybucja S.A. i Polskie Koleje 

Państwowe S.A. 

Etapy powstawania Masztu 



Cegiełka na muzeum 

 

 

W miejscowości Okopy na Podlasiu ma powstać  

Muzeum im. Księdza Jerzego Popiełuszki.  

Numizmat z mosiądzu platerowanego 24-karatowym złotem 

został wybity w Mennicy Polskiej,  

aby wesprzeć ten szczytny cel. 

Cegiełkę można kupić na pokładach samolotów LOT-u  

w rejsach międzynarodowych. 
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Koncert dla  

niepodległej 

Z okazji 101. rocznicy odzyska-

nia niepodległości przez Polskę, 

w Parafii Św. Rodziny w Lublinie 

9 listopada odbyły się uroczysto-

ści zorganizowane przez ks. pro-

boszcza Tadeusza Pajurka. Po 

Mszy św. uczestnicy mogli wysłu-

chać koncertu Viva Polonia.  

Wśród wykonawców byli m.in. 

Orkiestra Koncertowa Reprezen-

tacyjnego Zespołu Artystycznego 

Wojska Polskiego i Akademicki 

Chór Uniwersytetu Medycznego. 

 Region Środkowo-Wschodni 

NSZZ Solidarność w Parafii  Św. 

Rodziny reprezentował zastępca 

przewodniczącego Krzysztof 

Choina wraz z pocztem sztanda-

rowym.  

Fot. Parafia Św. Rodziny 

Czy wiesz, że... 

Przed każdym rozpoczęciem Posiedze-

nia Zarządu Regionu, związkowcy odma-

wiają modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra 

Skargi. 
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Zmarł Norbert Wojciechowski 

W dniu 11 listopada zmarł Nor-

bert Wojciechowski, działacz opo-

zycji demokratycznej w PRL  

i współtwórca lubelskiej Solidar-

ności. Miał 80 lat. 

Śp. Norbert Jan Wojciechow-

ski, urodził się 4 lutego 1939 r.  

w Smętowie Granicznym k. Staro-

gardu Gdańskiego. Znaczna 

część jego życia związana była  

z Katolickim Uniwersytetem Lu-

belskim Jana Pawła II na którym 

studiował, a następnie pracował. 

Jako młody człowiek angażo-

wał się na rzecz Ojczyzny. 

Uczestniczył w manifestacjach 

studenckich w 1968 r. Lublinie. 

Z Solidarnością był złączony 

od jej powstania. Był delegatem 

na I Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Środkowo-Wschodniego 

i członkiem Prezydium Zarządu 

Regionu. 

Po wprowadzeniu stanu wojen-

nego pełnił funkcję przewodniczą-

cego Regionalnego Komitetu 

Strajkowego Solidarności z sie-

dzibą w WSK PZL Świdnik. 

Uczestniczył w strajku w Lubel-

skich Zakładach Naprawy Samo-

chodów. Za swoją działalność 

musiał się ukrywać do marca 

1982 r., kiedy to ujawnił się za 

sprawą wstawiennictwa bisku-

pów.  

W 1988 r. w listach otwartych 

do prezydenta Lublina i radnych 

Miejskiej Rady Narodowej w Lu-

blinie żądał usunięcia pomnika 

Bolesława Bieruta w Lublinie  

i zmiany nazw ulic m.in. Nowotki 

na ks. I. Radziszewskiego. Po 

zmianach ustrojowych w Polsce 

sfinansował koszty usunięcia po-

mnika Wdzięczności (żołnierz so-

wiecki) z placu Litewskiego w Lu-

blinie. 

Podczas transformacji ustrojo-

wej był członkiem Prezydium Ko-

mitetu Obywatelskiego Solidar-

ność Województwa Lubelskiego. 

Wspominamy go również jako 

samorządowca i działacza na 

rzecz Lubelszczyzny. 

W 1990 r. rozpoczął własną 

działalność gospodarczą Norber-

tinum Wydawnictwo – Drukarnia 

– Księgarnia - pierwsze prywatne 

wydawnictwo katolickie w Polsce. 

Za wybitne osiągnięcia i zasłu-

gi dla Lubelszczyzny otrzymał 

wiele wyróżnień m.in. Krzyż Ka-

walerski Orderu Odrodzenia Pol-

ski. W 2010 r. został odznaczony 

Statuetką Lubelskiego Lipca 

1980. 

Norbert Wojciechowski zmarł 

w Narodowe Święto Niepodległo-

ści 11 listopada. W kolejnym dniu 

na znak żałoby flaga Lublina na 

Ratuszu została opuszczona do 

połowy masztu, a miejski trębacz 

odegrał hejnał miasta oraz melo-

dię Cisza.  

Pogrzeb śp. Wojciechowskie-

go odbędzie się w poniedziałek, 

18 listopada br., w Lublinie.  

O godz. 10.30 będzie sprawowa-

na Msza św. żałobna w kościele 

Akademickim KUL, a o 13.00 

uroczystość będzie kontynuo-

wana na cmentarzu na Majdanku.   

TK 

 

 

 

 

 

Serdeczne wyrazy żalu  

i współczucia  

Rodzinie 

z powodu  śmierci 
 

Norberta  
Wojciechowskiego 

 
składają 

 
Przewodniczący  

oraz Związkowcy z Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

Solidarność.  
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Norbert Wojciechowski we wspomnieniach 

Śp. Norberta Wojciechowskie-

go wspominam jako człowieka 

odważnego i pomysłowego. 

Szczególnie zaangażował się na 

początku lat 80. Stanął na czele 

Regionalnego Komitetu Strajko-

wego po wprowadzeniu stanu wo-

jennego – choć nie było łatwo. 

Miał zdolności koncyliacyjne, przy 

różnicach występujących w Soli-

darności, koordynował Związek, 

aby był spójny.  

Po obradach Okrągłego Stołu 

był świadkiem historii, człowie-

kiem aktywnym i zaangażowa-

nym. Prowadził działalność pa-

triotyczną, otworzył pierwsze  

w Polsce wydawnictwo katolickie 

Norbertinum, które miało podłoże 

niepodległościowe i Solidarno-

ściowe. Jego działalność nie była 

ukierunkowana na komercję.  

W lubelskiej kulturze przyczynił 

się do kształtowania świadomo-

ści i właściwych postaw lublinian. 

To jest jego wielka zasługa.  

Jego niespełnionym marze-

niem było postawienie pomnika 

ofiar komunizmu. Miejmy nadzie-

ję, że dojdzie do zrealizowania 

tego pomysłu.  

Za to, że płynął pod prąd, zry-

wał kajdany niewoli i zmieniał 

historię został wyróżniony Statu-

etką Lubelskiego Lipca 1980.  
 

Marian Król 

Śp. Norbert Wojciechowski 

szybko okazał się znaczącą po-

stacią w rodzącej się Solidarności. 

Zwracał uwagę merytorycznym 

podejściem do tematu. Wnosił  

uwagi cenne i słuszne. Miałem 

wiele okazji, aby z nim się spoty-

kać podczas działalności związko-

wej.  

14 grudnia 1981 r. dotarł do 

mojego zakładu - który też strajko-

wał – komunikat w formie ulotek, 

dostarczony przez studentów, wy-

dany w Świdniku przez Regional-

ny Komitet Strajkowy. Dowiedzia-

łem się wtedy, że przewodniczą-

cym RKS był Norbert Wojcie-

chowski, który podpisał się z imie-

nia i nazwiska. Świadczyło to  

o jego bardzo dużej osobistej od-

wadze. 

U progu przemian ustrojowych 

współpracowaliśmy ze sobą  

w ramach Komitetu Obywatelskie-

go Solidarność Województwa Lu-

belskiego, którego był aktywnym 

działaczem. Po wyborach czerw-

cowych, gdy zaczęły powstawać 

nowe ugrupowania polityczne, 

zaczęliśmy się częściej spotykać 

w Porozumieniu Centrum na Lu-

belszczyźnie, którego był jednym 

z założycieli. W kolejnych latach 

ja poszedłem wyłącznie w działal-

ność związkową, a Norbert pozo-

stał w polityce.  

Wypowiedzi Norberta Wojcie-

chowskiego były zawsze wywa-

żone, niełatwo się zacietrzewiał. 

Był zawsze optymistą, bez wzglę-

du na wyniki wyborów. Wyrażał 

przekonanie, że doczekamy jesz-

cze czasów, że Polska będzie się 

zmieniała w korzystny sposób. 

Przypominam sobie rozmowy 

z nim z lat 90. i jego słowa, że 

doczekamy jeszcze czasów, kie-

dy wojewodą lubelskim będzie 

człowiek, który pochodzi z Poro-

zumienia Centrum, czyli dzisiej-

szy PiS i tak się też stało. 

Fakt, że Norbert Wojciechow-

ski odszedł 11 listopada należy 

odczytywać jako symbol. Wal-

czył o niepodległość i to było 

jedno z jego zadań. W dużym 

stopniu przyczynił się do tego, 

że obecnie możemy świętować 

niepodległość i mamy demokra-

cję. Swoje życie poświęcił dla 

wolności i umarł w dniu, w któ-

rym ludzie tę wolność  

świętowali.  

Krzysztof Choina  
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Śp. Norberta poznałem w 1980 

r. poprzez działanie w strukturach 

„S” mieliśmy kontakt niemal przez 

40 lat. Nie pamiętam, czy była ja-

kaś działalność lub uroczystość 

związkowa, patriotyczna czy reli-

gijna, byśmy się nie spotkali. Po-

cząwszy od budowania struktur 

„S” w regionie, wyjazdów na Zjaz-

dy Delegatów NSZZ „S”, mszy św. 

za Ojczyznę, wspólnego działania 

podczas pacyfikacji WSK Świdnik, 

po udział we wszelkich roczni-

cach, już w wolnej Polsce.  

Łączyło nas też podobne przeży-

cie, kiedy po wprowadzeniu stanu 

wojennego musieliśmy się ukry-

wać.  

Potem też nie było Mu łatwo, 

bo chyba przez kilkanaście lat nie 

rozstawał się ze swoją laską, któ-

ra pomagała Mu w chodzeniu. 

Zawsze jednak pogodny i życzliwy 

i takim Go zapamiętam.  

Spoczywaj w Pokoju!  

Alfred Bondos  

Fot. Alfred Bondos 
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Pracuję legalnie 

7 listopada w Filharmonii Lu-

belskiej odbyła się konferencja 

podsumowująca trzyletnią kampa-

nię Państwowej Inspekcji Pracy 

„PRACUJĘ LEGALNIE”. W spo-

tkaniu uczestniczyli m.in. przed-

stawiciele władz parlamentarnych, 

wojewódzkich i samorządowych, 

delegacje służb mundurowych, 

okręgowi inspektorzy pracy i wła-

dze lubelskiej Solidarności. Obec-

ni byli również przedstawiciele 

urzędów i instytucji zajmujących 

się tematyką legalności zatrudnie-

nia. 

Konferencja była okazją do 

podsumowania działań w ramach 

akcji „Pracuję legalnie”. Jedno-

cześnie poruszono temat szeroko 

rozumianego zagadnienia legal-

nego zatrudnienia. 

Jak powiedział Jarosław Le-

śniewski z Departamentu Legal-

ności Zatrudnienia Głównego In-

spektoratu Pracy w Warszawie 

do zakresu kontroli legalności 

zatrudnienia obywateli polskich 

wlicza się: potwierdzanie na pi-

śmie rodzajów i warunków za-

wartej z pracownikiem umowy  

o pracę; zgłoszenie do ubezpie-

czeń społecznych i obowiązek 

informowania powiatowych urzę-

dów pracy przez bezrobotnych  

o podjęciu zatrudnienia. 

W 2018 roku inspektorzy pra-

cy skontrolowali legalność za-

trudnienia ponad 129,3 tys. osób. 

Nielegalne zatrudnienie lub niele-

galną inną pracę zarobkową 

stwierdzono w ponad 5,8 

tys. miejscach tj. w co trze-

cim kontrolowanym podmio-

cie. 

Nieprawidłowości doty-

czyły ponad 13 tys. osób, co 

stanowi 10,1 % osób obję-

tych sprawdzaniem (w 2017 

r. 7,9%). Co czwarty przypa-

dek stwierdzono w sekcjach 

handlu i napraw. 

W 2019 r., w okresie styczeń-

październik, skontrolowano legal-

ność zatrudnienia blisko 97 tys. 

osób, nieprawidłowości stwier-

dzono w przypadku 10,4 tys. 

osób. 

 Jak wymieniał 

Leśniewski, w 2018 

r., najwięcej cudzo-

ziemców, nielegalnie 

podejmujących pra-

cę w Polsce, było  

z Ukrainy (3943), 

Białorusi (306), Gru-

zji (66) i Mołdowy 

(59). 

 Z kolei Okręgowy 

Inspektor Pracy w Lublinie Mał-

gorzata Wojda powiedziała, że 

temat legalności zatrudnienia,  

w tym powierzanie pracy cudzo-

ziemcom, jest bardzo ważny,  

a świadczą o tym duże zaintere-

sowanie tą kwestią oraz podej-

mowane działania w tej sprawie. 

Małgorzata Wojda podkreśliła, 

że w okręgu lubelskim zostało 

przeprowadzonych wiele szkoleń 

i działań dotyczących legalności 

zatrudnienia.   

Wśród prelegentów był prze-

wodniczący lubelskiej Solidarno-

ści Marian Król, który mówił m.in. 

o zagrożeniach związanych  

z nielegalnym zatrudnieniem. 

 - Praca na czarno przede 

wszystkim przynosi korzyści pra-

codawcom, którzy odpowiadają 

za to, że pracownicy nie posia-

dają podstawowych umów o pra-

cę. (…) Uważam, że nadal  

w Polsce opłaca się zatrudniać 

nielegalnie, ponieważ nie ma 

skutecznych mechanizmów eg-

zekwowania i kary. Jest duża 

rola państwa, aby tę kwestię od-

powiednio uregulować. 

Przewodniczący Zarządu Re-

gionu wskazał na sukces Soli-

darności w rozwiązaniu proble-

mu tzw. syndromu pierwszej 

dniówki. Do tej pory często zda-

rzało się, że pracownik, mimo 

pracy wykonywanej od jakiegoś 

czasu, w przypadku kontroli, mó-

wił, że jest zatrudniony pierwszy 

dzień. Obecnie pracodawca mu-

si podpisać umowę z pracowni-
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kiem, zanim podejmie on obo-

wiązki. 

Marian Król podkreślił, że aby 

zapobiegać dyskryminacji pra-

cowników, każdy pracobiorca ma 

prawo do organizowania się  

w związki i stowarzyszenia.  

W praktyce nie jest łatwo przystą-

pić do związku, ponieważ istnieją 

lobby i utrudnienia ze strony pra-

codawców. 

Przewodniczący, powołując się 

na Katolicką Naukę Społeczną, 

zaznaczył, że praca musi być 

przed kapitałem. Nie może liczyć 

się tylko zysk, zdobywany w at-

mosferze wyścigu szczurów. 

Wskazując na zakres działania 

związku zawodowego powiedział, 

że Solidarność nie ma charakteru 

partii politycznej, ale musi wkra-

czać w dziedzinę polityki, rozu-

mianej jako roztropna troska  

o dobro wspólne. 

W Filharmonii Lubelskiej 

uczestnicy mogli zobaczyć rów-

nież wystawę pt. „Od wieku na 

rzecz ochrony pracy”. Organiza-

torem konferencji w Lublinie był 

Główny Inspektorat Pracy. Warto 

zaznaczyć, że w tym roku przy-

pada jubileusz 100. rocznicy po-

wstania Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

TK 
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LW Bogdanka  wśród laureatów XII konkursu 

Pracodawca Przyjazny Pracownikom 

Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesłanych na 

konkurs "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", m.in. biorąc pod uwa-

gę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, 

zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz 

funkcjonowanie rady pracowników. 

Komisja wyłoniła 17 firm XII 

edycji, które otrzymają certyfikat 

"Pracodawca Przyjazny Pracowni-

kom". Konkurs organizowany 

przez NSZZ „Solidarność" pod 

patronatem Andrzeja Dudy, Pre-

zydenta RP. 

Laureaci: 

 

1. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu 

2. Famur S.A. Systemy Ściankowe Glinik Oddział Gorlice 

3. Grupa Żywiec S.A. 

4. Iskra-Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o. 

5. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Polkowice - Sieroszowice" 

6. Kopalnia Wapienia "Morawica" S.A. 

7. Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 

8. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. 

9. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie 

10. Orlen Południe S.A. 

11. PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku 

12. PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów w Dychowie 

13. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 

14. Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Katowicach 

15. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych "Kruszgeo" S.A. 

16. "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Zgoda" w Płocku 

17. Zakład Usług Energetycznych "Wod-Rem" Sp. z o.o. 

Celem konkursu jest promowa-

nie pracodawców, którzy wyróż-

niają się w stosowaniu dobrych 

praktyk w zakresie przestrzegania 

przepisów prawa pracy, w szcze-

gólności poprzez stabilność za-

trudnienia, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz prawa do zrzeszania się w 

związki zawodowe. Kandydatów 

zgłaszają podstawowe jednostki 

organizacyjne „Solidarności”. Wy-

różnione firmy szanują prawa 

pracowników oraz prowadzą  

u siebie dialog społeczny. Certy-

fikatem można się posługiwać 

przez okres trzech lat. 

Źródło: Komisja Krajowa 



Funkcjonariu-

sze lubelskiej de-

legatury Central-

nego Biura Anty-

korupcyjnego za-

trzymali trzy oso-

by. Wśród nich są dwie osoby 

zarządzające i przedstawiciel 

spółek realizujących szkolenia. 

Prowadzone postępowanie doty-

czy wyłudzenia w latach 2018-

2019 dotacji w ramach projektu 

realizowanego przez Lubelski 

Park Naukowo - Technologiczny 

S.A. w Lublinie. Projekt ,,Usługi 

rozwojowe dla MŚP w podregio-

nie lubelskim” miał na celu po-

prawę konkurencyjności oraz 

przystosowanie pracodawców  

i pracowników do zmian zacho-

dzących w gospodarce. 

Jak ustalono mechanizm 

przestępstwa polegał na wejściu 

w porozumienie pomiędzy firmą 

szkolącą a przedsiębiorcą i stwo-

rzeniu fikcyjnych dokumentów 

związanych z organizacją szkole-

nia, a w konsekwencji na otrzy-

manie zwrotu części kosztów dla 

przedsiębiorcy ubiegającego się 

o dotacje. Tym procederem za-

trzymani doprowadzili do nieko-

rzystnego rozporządzenia mie-

niem Zarząd Województwa Lu-

belskiego w kwocie co najmniej 

200 tys. zł. 

Agenci CBA przeszukali 

mieszkania oraz biura zatrzyma-

nych. Zgromadzony materiał zo-

stanie przekazany do zamojskiej 

Prokuratury Okręgowej, która 

nadzoruje toczące się postępo-

wanie.  

13.11.2019 
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