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1282 zł
Tyle w tym roku wyniosą wydatki statystycznego Polaka na święta Bożego Narodzenia. 
Większość pochłoną zakupy prezentów i żywności. Prezes spółki giełdowej na 
świąteczne wydatki musi pracować tylko 7 godzin, sprzątaczka – 175 godzin.
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Młody zdolny
Marcin Połajdowicz, uczeń 

trzeciej klasy Gimnazjum im. 
Ofiar Grudnia 1970 w Łęgowie
otrzymał stypendium z Funduszu 
Stypendialnego NSZZ „S”. Wrę-
czenie stypendium miało miejsce 
podczas obrad ZRG NSZZ „S” 7 
grudnia w Gdańsku.

Adwentowe spotkanie
W piątek 11 grudnia o godz. 17 

w bazylice św. Brygidy w Gdańsku 
odbędzie się adwentowe spotkanie 
grupy modlitewnej Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy Archidiecezji Gdańskiej. 
Więcej...>>

Prawda i fałsz
– Jako portowiec, który współ-

organizował strajk w porcie po 
wprowadzeniu stanu wojennego, 
nie spotkałem nikogo w porcie, 
kto wspominałby współpracę 
z panią Henryką Krzywonos. Dzi-
wi nas jej agresywna promocja. 
Pomija się jednocześnie ludzi, któ-
rzy wnieśli większy wkład w walkę 
o „S” i wolną Polskę – pisze Cze-
sław Nowak, prezes Stowarzysze-
nia „Godność”. Więcej...>>

Nowy wojewoda
Dariusz Drelich, 48-letni przewod-

niczący klubu radnych PiS w Radzie 
Powiatu Gdańskiego, mieszkający 
w Lublewie k. Kolbud, został nowym 
przedstawicielem rządu w woje-
wództwie pomorskim. Więcej...>>

Uszanujmy Wigilię!
Apel o skrócenie czasu pracy 

placówek handlowych w Wigilię 
Bożego Narodzenia jak co roku 
wystosowała Sekcja Krajowa Pra-
cowników Handlu NSZZ „S”. Tym 
razem apel dotyczy nie tylko su-
permarketów, ale także galerii han-
dlowych. – Bardzo nas cieszy, że 
nasze wysiłki przyniosły pozytyw-
ny skutek. Prawie wszystkie sklepy 
dyskontowe, super- i hipermarkety 
(oprócz Auchan) 24 grudnia będą 
czynne najpóźniej do godziny 14 
– informuje szef handlowej „S” Al-
fred Bujara. Więcej...>>
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DOBRZY PRACODAWCY

DEBATA o oświacie

Problemy oświaty, w tym pla-
ny jej kolejnej reformy, były głów-
nym tematem spotkania Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”  
7 grudnia. Zdaniem Alicji Olszew-
skiej z oświatowej „S” w Tczewie 
przeprowadzona pospiesznie re-
forma, bez oglądania się na kosz-
ty, w tym koszty społeczne, może 
przynieść wiele szkód. Zdzisława 
Hacia z oświatowej „S” w Gdyni 
i Hanna Minkiewicz z oświato-
wej „S” w Gdańsku wskazywały, 
że konieczna jest dyskusja nad 
kształtem całej polskiej edukacji, 
a nie tylko jej wycinka.

Zastępca przewodniczącego 
Komisji Oddziałowej NSZZ „S” 
Pracowników Telekomunikacji 
Wojciech Korytowski poinformo-
wał o planowanych zwolnieniach 
w Orange Polska. Związkowi 

udało się w drodze negocjacji 
ograniczyć skalę zwolnień z 1920 
do 1550 osób. Przewodniczący 
ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla 
potwierdził, że „S” będzie wska-
zywać błędy rządzącym niezależ-
nie od tego, jaką opcję polityczną 
reprezentują.

Po raz kolejny w obradach ZRG 
uczestniczył poseł Janusz Śnia-
dek, który poinformował o sytu-
acji w parlamencie. Stwierdził, 
że PO i PSL procedowały wybór 
sędziów Trybunału Konstytucyj-
nego niezgodnie z konstytucją, 
mieszając porządki prawne. 
Chodziło o ingerowanie w pra-
ce Sejmu i Trybunału, po to, aby 
zapewnić sobie wpływ na sta-
nowione prawo po przegranych 
wyborach. 

Więcej...>>

Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji w Lęborku 
oraz Miejski Zakład Komunikacji w 
Chojnicach to pomorscy laureaci 
konkursu Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom, organizowanego 
przez „S” pod patronatem pre-
zydenta Andrzeja Dudy. Konkurs 
promuje pracodawców przestrze-
gających m.in. prawa pracy i pra-
wa pracowników do zrzeszania 
się w związki zawodowe oraz 
dbających o dialog społeczny na 
poziomie zakładowym.

Wyjątkowość konkursu polega 
na tym, że to poszczególne orga-
nizacje zakładowe „S” zgłaszają 
swoich pracodawców. – Dyrektor 
naszego przedsiębiorstwa pracuje 
w nim od 20 lat, zna problemy 
firmy i poszczególnych pracow-
ników. Nie jest wynajętym mene-
dżerem z zewnątrz i może to de-

W czasie posiedzenia ZRG wręczono stypendium z Funduszu 
Stypendialnego NSZZ „Solidarność”.

Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”, prezydenci miasta 
Gdańska i miasta Gdyni, 
Instytut Pamięci Narodo-
wej – Oddział w Gdańsku 
i Europejskie Centrum 
Solidarności zapraszają na 
uroczystości z okazji obcho-
dów 45 rocznicy masakry 
Grudnia’70 oraz 34 rocznicy 
wprowadzenia stanu wo-
jennego i pacyfikacji strajku
w Stoczni Gdańskiej.

13 grudnia

 Godz. 10 – Gdynia, program 
słowno-muzyczny w wy-
konaniu młodzieży z II LO 
w kościele oo. Redempto-
rystów w Gdyni w rocznicę 
wprowadzenia stanu 
wojennego. Msza święta, 
przejście pod pomnik Ofiar
Komunizmu przy ul. Puła-
skiego, złożenie kwiatów.

16 grudnia

 godz. 16.15 – Gdańsk, za-
palenie zniczy pod tablicą 
pamiątkową na budynku b. 
KW PZPR i w miejscu śmier-
ci Antoniego Browarczyka 
(Targ Rakowy).

 godz. 17 – Gdańsk, uroczy-
sta msza święta w bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku, 
przemarsz pod pomnik 
Poległych Stoczniowców, 
apel poległych, modlitwa, 
złożenie kwiatów.

17 grudnia

 godz. 6.00 – Gdynia Stocz-
nia, pomnik Ofiar Grudnia
1970: apel poległych; mo-
dlitwa, składanie  kwiatów.

 godz. 16.30 – Gdynia, 
uroczysta msza św. w ko-
ściele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa; przemarsz 
pod pomnik Ofiar Grudnia
1970 przy Urzędzie Miasta 
Gdyni, apel poległych, mo-
dlitwa, złożenie kwiatów.

Zobacz cały program  
obchodów...>>
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cyduje o jego otwartej postawie. 
Często siadamy do prawdziwych 
negocjacji, a nie do wymuszonych 
rozmów. Udaje nam się przekonać 
firmę do naszych postulatów, np.
od stycznia wszyscy pracownicy 
otrzymają podwyżkę pensji. Na-
szego pracodawcę można stawiać 
za wzór – argumentuje Dariusz 
Kosior, przewodniczący KZ NSZZ 
„S” w MPWiK w Lęborku.

Więcej...>>

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/duszpasterstwo-ludzi-pracy-zaprasza-2
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/stgodnosc-dziwi-nas-agresywna-promocja-przez-ecs-gazete-wyborcza-niektorych-politykow-z-po-pani-henryki-krzywonos
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dariusz-drelich-z-rady-powiatu-na-urzad-wojewody
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-regionu-gdanskiego-nie-za-szybko-z-tymi-gimnazjami
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uszanujmy-wigilie-tego-dnia-w-handlu-krocej
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przyjazni-pracodawcy-z-pomorza
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dwa-grudnie-1970-1981-obchody-na-wybrzezu-2


CYTAT tygodnia

Prezydent nie miał przed i nie ma także po 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 

2015 r. obowiązku przyjmowania ślubowa-
nia od sędziów wybranych uchwałami 

Sejmu z 8 października 2015 r. Uchwa-
ły te, podjęte przez Sejm ubiegłej ka-

dencji, nie miały mocy prawnej; 
były bowiem wadliwe.

prof. dr hab.  
Michał Warciński,  
„Rzeczpospolita”, 

9.12.2015 r. 

HISTORIA tak było

STAN WOJENNY  
W STOCZNI GDAŃSKIEJ

GOTÓWKA NA 
ŚWIĘTA CZY BONY

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

ILONA CZAPLICKA, przewodnicząca KZ NSZZ 
„S” w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 
Środowiska

– Uważam, że związki są potrzebne. Najważniejsza 
jest ich działalność w zakładach pracy, ponieważ mogą 
walczyć o prawa pracowników. Szkoda, że nasze moż-
liwości są tak okrojone, działalność związkowa powin-

na napotykać na mniej ograniczeń. Dobrze jednak, że mamy możliwość 
negocjowania różnych spraw z dyrekcją.

iBiS NR 49 (248) 9 GRUDNIA 2015
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

RUSZA Rada Dialogu

W zbliżającym się okresie 
przedświątecznym, pracodawcy 
przyznają pracownikom różnego 
rodzaju świadczenia. Jak zrobić to 
korzystniej dla pracowników.

Do najczęściej przyznawa-
nych świadczeń z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjal-
nych (ZFŚS) należą: świadczenia 
pieniężne, bony towarowe, karty 
przedpłacone, paczki.

Co do zasady dodatkowe 
świadczenia powinny być opodat-
kowane podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych, podobnie jak
comiesięczne wynagrodzenie. Ist-
nieją jednak sytuacje, kiedy opo-
datkowania można uniknąć.

Świadczenia pieniężne i rze-
czowe sfinansowane w całości
ze środków ZFŚS lub funduszy 
związków zawodowych do kwoty 
380 zł korzystają ze zwolnienia po-
datkowego w całości. Powyżej tej 

kwoty róż-
nica musi być 
opodatkowana.

Zwolnienie po-
datkowe obejmuje 
też karty przedpłacone 
(jako ekwiwalent gotówki) 
oraz paczki świąteczne (np. 
paczki mikołajkowe dla dzieci).

Natomiast przekazywane pra-
cownikom bony i talony nie będą 
objęte zwolnieniem od podatku, 
nawet jeśli zostały sfinansowane
ze środków ZFŚS, a limit 380 zł nie 
został przekroczony. Pracodawca 
musi pamiętać jednak, by wartość 
wręczanych prezentów była zróż-
nicowana, w zależności od sytuacji 
życiowej i materialnej pracowni-
ków. Nie ma w tym zakresie wy-
jątków. Nawet regulamin ZFŚS nie 
może zmienić tej zasady.

Stan prawny na 8.12.2015 r.
Maria Szwajkiewicz

Wszyscy w „S” wiedzieliśmy 
i czuliśmy, że coś musi się wyda-
rzyć, że sytuacja jest zbyt napię-
ta. Przewodniczący organizacji 
związkowych w najważniejszych 
i największych zakładach otrzy-
mali informacje, jak zachować się 
w przypadku wprowadzenia stanu 
wojennego. Ale nie przeczuwa-
liśmy, że coś może się wydarzyć 
właśnie tej nocy z 12 na 13 grud-
nia. Po pracy wróciłem do domu 
i zmęczony szybko zasnąłem. 
Moja żona, lekarka, miała tej nocy 
dyżur w pogotowiu ratunkowym 
w Gdańsku. Po północy przybiegła 
do domu i obudziła mnie dzwo-
niąc do drzwi. Krzyczała, żebym 
się szybko ubierał i uciekał gdzieś 
ukryć, bo milicja prowadzi aresz-
towania działaczy „S”. Ubrałem 
się i powiedziałem jej, że jadę do 
Stoczni Gdańskiej. Wybuchnęła 
płaczem. Chciała, żebym się rato-
wał, nie rozumiała mojej decyzji. 
Przekonałem ją, że jako przewod-
niczący stoczniowej „S” nie mogę 
się ukrywać. To byłaby dezercja. 
W stoczni były związkowe doku-
menty, sztandar, inne materiały, 
ktoś musiał to zabezpieczyć. I tak 
w nocy trafiłem do stoczni.

To była już niedziela, na tere-
nie zakładu było co najwyżej 8 
procent załogi. Poza tymi, którzy 
akurat mieli tego dnia dyżur, było 

Alojzy Szablewski.
kilkuset pracowników, którzy do-
stali się do stoczni z zewnątrz. 
W poniedziałek, 14 grudnia rano 
zwołałem zebranie pracowni-
ków. Wszyscy byli jednomyślni 
– strajk! Naszym celem było wy-
wołanie ogólnokrajowego prote-
stu przeciw wprowadzeniu stanu 
wojennego. Ponieważ tradycyjna 
łączność była zerwana, wykorzy-
staliśmy sprzęt radiokomunikacyj-
ny ze statków, które znajdowały 
się na terenie stoczni, aby powia-
domić kraj o naszym strajku.

Fragment wspomnień Alojzego 
Szablewskiego, przewodniczą-
cego zakładowego komitetu 
strajkowego NSZZ „S” w Stocz-
ni Gdańskiej w grudniu 1981 r. 
Czytaj całość...>>

Zobacz też: przygotowania do 
stanu wojennego...>>

Pierwsze posiedzenie Rady 
Dialogu Społecznego odbędzie 
się 14 grudnia br. w Ministerstwie 
Rodziny Pracy i Polityki Społecz-
nej. Mają w nim uczestniczyć wi-
cepremier Mateusz Morawiecki 
oraz minister i wiceminister pra-
cy Elżbieta Rafalska i Stanisław 
Szwed. 8 grudnia w Gdańsku 
spotkali się przedstawiciele NSZZ 
„S” w Radzie Dialogu Społeczne-
go i Wojewódzkich Radach Dia-

logu Społecznego. Dyskutowano 
m.in. o finansowaniu WRDS, któ-
re w pierwszym roku swej dzia-
łalności będą finansowane z bu-
dżetów wojewodów,  mimo, że 
są afiliowane przy marszałkach
województw. Ustalono, że w celu 
ułatwienia przepływu informacji 
miedzy poszczególnymi radami 
wojewódzkimi będzie powołany 
zespół monitoringu dialogu spo-
łecznego. Więcej...>>

Jarosław Gowin, wicepre-
mier, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego, spotkał się 7 grudnia 
w siedzibie „S” z przewodni-
czącym ZRG Krzysztofem Doślą. 
– Mamy zdeterminowany rząd, 

który stawia na rozwój poprzez 
reindustrializację czy raczej neo-
industrializację. Wierzę, że tę 
determinację przekujemy w wy-
korzystaną szansę – powiedział 
Gowin. Więcej...>> 

Rąd chce przemysłu
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KIStrajk w PKP Cargo
18 grudnia rozpocznie się 

strajk generalny pracowników PKP 
Cargo. Protest będzie miał cha-
rakter kroczący. To efekt decyzji 
Krajowego Komitetu Protestacyj-
no-Strajkowego w największym 
polskim kolejowym przewoźniku 
towarowym podjętej 9 grud-
nia „wobec braku jakichkolwiek 
działań Zarządu PKP CARGO S.A. 
zmierzających do przywrócenia 
zerwanego jednostronnie dialogu 
społecznego i zawarcia porozu-
mienia ze związkami zawodowy-
mi działającymi w PKP CARGO 
S.A. oraz brakiem realizacji postu-
latów płacowych będących przed-

miotem sporu zbiorowego”. Jed-
nocześnie wszystkie zakładowe 
komitety protestacyjno-strajkowe 
zostały zobowiązane do konty-
nuacji działań zmierzających do 
przeprowadzenia bezterminowe-
go strajku.

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/s19-historia/rg-1980-1981/alojzy-szablewski-wspomina-wprowadzenie-stanu-wojennego-nie-moglem-zdezerterowac
http://www.solidarnosc.gda.pl/s19-historia/kalendarium/1981-przygotowania-stanu-wojennego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jak-w-praktyce-wypelnic-trescia-dialog-spoleczny-w-ramach-rad-dialogu-spolecznego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wicepremier-gowin-w-siedzibie-s-stawiamy-na-rozwoj-gosodarki-poprzez-neoindustrializacje
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