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Tyle dni trwał wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny w PRL.  
Zniesiony został 22 lipca 1983 r.iBiS
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Kościół „Solidarności”
Kościół pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Gdyni został wpisa-
ny do rejestru zabytków. To doce-
nienie nie tylko nowatorskich, jak 
na czasy, w których był budowa-
ny, rozwiązań architektonicznych, 
ale również historycznej roli, jaką 
świątynia odegrała dla wsparcia 
rodzin ofiar Grudnia ’70, a potem
podziemnej „S”. Wieloletnim pro-
boszczem gdyńskiej parafii był ks.
prałat Hilary Jastak. Więcej...>>

Zamówienia publiczne
NSZZ „S” razem z Federacją Przed-

siębiorców Polskich i Fundacją Cen-
trumCSR.PL podpisały porozumienie 
ws. monitorowania rynku zamówień 
publicznych w Polsce. Prawidłowo 
realizowane zamówienia publiczne 
wpływają na bezpieczeństwo na ryn-
ku pracy, wzrost wynagrodzeń i po-
ziom zatrudnienia. Więcej...>>

35 lat później
Oddział NSZZ „S” w Wejhero-

wie zaprasza do udziału w mszy 
św. w intencji Ojczyzny i działaczy 
„S” internowanych 35 lat temu 
w obozie w Strzebielinku, która 
zostanie odprawiona 11 grudnia 
o godz. 11.30 w kościele św. Jó-
zefa w Gniewinie. Więcej...>>

Smutna barbórka
Krzysztof Dośla złożył na ręce 

Józefa Czyczerskiego, przewod-
niczącego „S” w Zakładach Gór-
niczych „Rudna” kondolencje dla 
rodzin 8 górników, którzy zginęli 
w Polkowicach:

Gdańska „S” z wielkim żalem 
przyjęła informację o tragicz-
nej śmierci ośmiu górników 
z kopalni „Rudna”. To najbar-
dziej dramatyczny dowód, jak 
ciężka i niebezpieczna jest praca 
górnika. Znad morza przesyłamy 
Wam i rodzinom ofiar wyrazy
współczucia i łączymy się z Wa-
mi w bólu i modlitwie. Ufamy, 
że tak strasznych wypadków 
będzie jak najmniej – temu służy 
także nasza związkowa walka 
o prawo do bezpiecznej pracy.

Osądzić stan wojenny

Osądzenia winnych i zadość-
uczynienia ofiarom Grudnia ’70
oraz stanu wojennego domagają 
się członkowie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” w przyjętym 
5 grudnia 2016 r. stanowisku.

Podczas ostatniego w tym 
roku spotkania członkowie 
ZRG zapoznali się z informacją 
z XXVIII Krajowego Zjazdu Dele-
gatów NSZZ „S”, którą przedsta-
wił Krzysztof Dośla. Poseł Janusz 
Śniadek poinformował o aktual-
nych pracach parlamentu, m.in. 
przywróceniu wieku emerytalne-
go 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn, projekcie obniżenia 
emerytur funkcjonariuszom SB 
oraz ustawie ograniczającej han-
del w niedziele.

Związkowców najbardziej inte-
resowała kwestia wprowadzenia 
kryterium stażowego uprawnia-
jącego do przejścia na emeryturę 
bez względu na wiek. Zdaniem 
Mirosława Piórka z „S” w Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa” im. 
Józefa Piłsudskiego, do problemu 
wcześniejszych emerytur należy 
powrócić w oparciu o medycynę 
pracy.

Więcej...>>

Stanowisko ZRG NSZZ „S”  
ws. Ofiar Grudnia 1970 i stanu wojennego

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głęboki 
szacunek i uznanie wszystkim, którzy w Grudniu 1970 roku oraz po 
wprowadzeniu stanu wojennego podjęli się nierównej walki z sys-
temem obowiązującym w PRL w obronie podstawowych praw pra-
cowniczych i ludzkich.

Mamy świadomość długu wobec tych, którzy zginęli na ulicach 
Gdańska i Gdyni w Grudniu 1970 roku, po wprowadzeniu stanu 
wojennego, a także tych, którzy zostali wówczas ranni, czy też byli 
w różny sposób represjonowani. Dlatego w imię prawdy i elemen-
tarnej sprawiedliwości od lat domagamy się osądzenia winnych i za-
dośćuczynienia ofiarom.

Mamy też świadomość, że nie byłoby Sierpnia ’80 i długiej drogi 
do niepodległej Polski, bez pamięci tamtej ofiary.

Obecnie to także od nas zależy, jaka jest i będzie Polska, jak 
będzie realizowany dialog społeczny, prawa pracownicze, zasady 
państwa praworządnego i solidarnego. Protestujemy przeciwko 
wykorzystywaniu tych rocznic do bieżącej walki politycznej. Pamięć 
o tamtych Ofiarach i towarzyszących im oczekiwaniach musi pozo-
stać zobowiązaniem dla rządzących, ale i dla nas. 

Sejm i Senat przyjęły popraw-
ki „S” zwiększające odpis pod-
stawowy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych o blisko 
100 zł. Oznacza to, że od stycznia 
2017 r. w ZFŚS pojawi się więcej 
pieniędzy na urlopy, pomoc ma-
terialną i świadczenia losowe dla 
pracowników. Wysokość odpisu 

na jednego pracownika wzrośnie 
o 91,74 zł do 1185,67 zł. To blisko 
trzy razy mniej niż pełne odmro-
żenie podstawy, o które również 
wnioskowała „S”, ale i tak krok 
w dobrym kierunku, uruchamia-
jący proces przywracania pełnego 
odpisu, który był zamrożony od 6 
lat. Więcej...>>

Wyższy ZFŚS

Naszym
ZDANIEM
PAMIĘĆ  
O ZBRODNIACH

Przed 
nami rocznice 
tragicznych 
wydarzeń, 
zbrodni 
komuni-
stycznych 
popełnionych 

na naszych kolegach na Wy-
brzeżu, ale też w całym kraju. 
Dzień 13 grudnia 1981 r. to 
data hańby narodowej, której 
nie udało się zmyć przez ostat-
nie 27 lat. To brak rozliczenia 
zbrodni stanu wojennego 
umożliwia mówienie idioty-
zmów tym, którzy przez lata 
PRL hańbili mundur żołnierza, 
oraz wspieranie ich przez 
szerokie kręgi polityczne.

Podobną hańbą jest brak 
rozliczenia zbrodni Grudnia 
1970. Wymiar sprawiedliwo-
ści po 1989 r. włączył się w 
działania, które miały na celu 
wszystko, tylko nie osądzenie 
sprawców masakry robotni-
ków w 1970 r. 

Tym bardziej jesteśmy 
zobowiązani – wszyscy, ale 
w sposób szczególny my, 
członkowie i sympatycy „S” 
– do pielęgnowania pamięci o 
tych, którzy oddali życie, byli 
więzieni, represjonowani lub 
zmuszeni do emigracji w imię 
wszystkiego, czym się dzisiaj 
szczycimy – wolności i nie-
podległości naszej Ojczyzny. 
Musimy przekazywać prawdę 
o wydarzeniach z roku 1970 
i lat 80.

W tym roku w sposób 
szczególny uczcimy pamięć 
ofiar stanu wojennego. 13
grudnia zostanie odsłonięty 
poświęcony im pomnik na 
Targu Rakowym w Gdańsku 
– w miejscu, w którym 17 
grudnia 1981 r. zginął zaled-
wie 20-letni chłopak, Antoni 
Browarczyk. To symboliczne, 
że poniósł on śmierć podczas 
manifestacji, która z jednej 
strony sprzeciwiała się wpro-
wadzeniu stanu wojennego, 
z drugiej upamiętniała ofiary
zbrodni Grudnia ’70. 

Bądźmy w najbliższych 
dniach razem, spotkajmy się 
na uroczystościach, które mają 
uczcić ofiary zbrodni komuni-
stycznych.

Krzysztof Dośla

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/kosciol-solidarnosci-w-gdyni-wpisany-rejestru-zabytkow
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/solidarnosc-bedzie-monitorowac-zamowienia-publiczne
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/sejm-uwzglednil-poprawki-solidarnosci-w-2017-r-wyzsze-zakladowe-fundusze-swiadczen-socjalnych
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/35-lat-pozniej-spotkanie-internowanych-w-strzebielinku
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/podatkowe-roszady-w-cieniu-obietnic-wyborczych


Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

DAMIAN PAWŁUSZEK, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” w Zakładzie Utylizacji Odpadów 
Stałych w Tczewie

– Zaangażowałem się w działalność związkową, 
bo zawsze miałem w sobie żyłkę aktywności. Działając 
w „S” możemy sprawić, że nasza firma stanie się jeszcze
lepszym miejscem do pracy. Jako związkowcy jesteśmy 

po to, by rozwiązywać problemy. Nie oznacza to, że nastawiamy się na 
walkę z pracodawcą. Przeciwnie, chcemy współpracować, aby nasza fir-
ma dalej się rozwijała, a warunki pracy w niej były coraz lepsze.

HISTORIA tak było

iBiS NR 49 (300) 7 GRUDNIA 2016
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

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

Nagroda dla Krzysztofa Dośli

CYTAT tygodnia

Kiedy słyszę lamet w gazetach, że niektó-
re firmy mają problem, bo się pracownice

zwalniają, bo jest program 500+ i kobiety 
mówią, że się im nie opłaca pracować 

za 1200 zł, to mówię: „To bardzo 
dobrze. To im zapłaćcie więcej. Po 

prostu”.

Prezydent  
Andrzej Duda, 

05.06.2016 r.

ZAPYTAJ prawnika

ŚWIADCZENIA Z ZFŚS

„KULTURALNY” STAN WOJENNY

16.30
Msza św. w kościele św. Brygi-
dy w Gdańsku

18.30
Odsłonięcie pomnika Ofiar
Stanu Wojennego w Gdańsku 
– Wały Jagiellońskie,  
Park im. M. Konopnickiej, 
naprzeciw Lotu

19.30
Zapalenie Światła Wolności 
– pomnik Poległych Stoczniow-
ców 

20.00
Koncert: Izrael, Kryzys, Bielizna, Fabryka – plac przy Sali BHP
Relacja w TVP 3 Gdańsk oraz w Radiu Gdańsk
Koncert pod patronatem Jarosława Sellina, sekretarza stanu  
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizatorzy:

BEZ STRACHU ALE Z ROZWAGĄ

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego  
w Gdańsku 13 grudnia 1981

Zapal Światło Wolności 
13 grudnia 2016 Honorowy Patronat   

Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy 

Patronat wydarzenia: Sponsorzy główni:
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Zagadnienie:
Czy pracownik, który nie złożył 

oświadczenia o dochodach może 
nie otrzymać świadczeń z ZFŚS?

W grudniu pracodawca przy-
znaje świadczenia z ZFŚS w posta-
ci paczek świątecznych. Wartość 
świadczenia uzależniona jest od 
sytuacji materialnej pracownika tj. 
od zadeklarowanych dochodów 
na członka rodziny za rok ubiegły. 
W tym roku jednak pracodawca 
wprowadził zapis w Regulaminie 
ZFŚS, że niezłożenie oświadczenia 
może skutkować nie otrzymaniem 
świadczenia w ogóle. Czy taki za-
pis jest dopuszczalny?

Odpowiedź:
Zapis Regulaminu o takiej tre-

ści jest niedopuszczalny i w ta-
kiej sytuacji pracownik powinien 
otrzymać świadczenie przynajm-
niej w najniższej wysokości.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 
4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 
111) przyznawanie ulgowych 
usług i świadczeń oraz wysokość 
dopłat z funduszu uzależnia się od 
sytuacji życiowej, rodzinnej i ma-
terialnej (kryteria socjalne) osoby 

upraw-
n i o n e j 
do korzy-
stania z ZFŚS. 

Przepisy nie 
precyzują, jak okre-
ślać sytuację socjalną 
pracowników, dlatego 
często wykorzystuje się w 
tym zakresie oświadczenia 
o dochodzie przypadającym na 
członka rodziny pracownika.

Uprawnienie pracodawcy do 
żądania podania stosownych 
informacji oraz przedłożenia od-
powiednich dokumentów uza-
sadniających przyznanie świad-
czenia z Funduszu powinno 
znajdować uzasadnienie w regu-
laminie ZFŚS.

Istotnym jest jednak to, że za-
pisy Regulaminu nie mogą zupeł-
nie pozbawiać pracownika prawa 
do świadczenia, w sytuacji gdy nie 
złoży on oświadczenia o docho-
dach. Skoro ustawa o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych nie 
wprowadza takiej sankcji, to zapi-
sy Regulaminu mniej korzystne od 
ustawy są nieważne.
Stan prawny na 7.12.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Hańbiąca wypowiedź płk. rezer-
wy Adama Mazguły, który stan wo-
jenny w latach 1981–1983 nazwał 
„kulturalnym wydarzeniem”, wpi-
suje się w dominującą po 1989 r. 
politykę relatywizowania zbrodni 
popełnionych przez komunistyczną 
dyktaturę wojskową w latach 80 
XX wieku. Przypomnijmy, że archi-
tekt stanu wojennego gen. Woj-
ciech Jaruzelski został pochowany 
z najwyższymi honorami, a gen. 
Czesław Kiszczak, szef resortu 
MSW, który w całej dekadzie ma na 
sumieniu około 120 ofiar, nazywa-
ny był „człowiekiem honoru”.

Tymczasem liczby stanu wojen-
nego – do którego przygotowania 
ruszyły już w… sierpniu 1980 roku 
– nie kłamią. Poza ofiarami śmier-
telnymi to ponad 10 tys. osób inter-
nowanych (głównie działaczy „S”), 
5600 skazanych przez sądy, 1500 
wcielonych do wojska i osadzo-

nych w obozach o zaostrzonym 
rygorze, około pół miliona emi-
grantów politycznych. Najmłod-
sza ofiara stanu wojennego – Emil
Barchański – miała 17 lat. W Gdań-
sku śmierć poniosły cztery osoby 
– 20-letni sympatyk „S” i kibic Le-
chii Antoni Browarczyk, 22-letni 
Piotr Sadowski z Zarządu Portu 
Gdańsk, 32-letni Wacław Kamiński 
ze Stoczni Gdańskiej i 39-letni Jan 
Samsonowicz, lider „S” w Akade-
mii Medycznej w Gdańsku.

W 2012 r. Sąd Okręgowy 
w Warszawie uznał wprowadzenie 
stanu wojennego za „zbrodnię ko-
munistyczną”, a jego głównych au-
torów z Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego i Rady Państwa PRL 
za „grupę przestępczą o charak-
terze zbrojnym”. I to jest prawda 
o stanie wojennym – wojnie wypo-
wiedzianej „S” i całemu narodowi 
przez polskich komunistów.

Nagrodę imienia Haliny Krahel-
skiej odebrał 30 listopada 2016 r. 
na Zamku Królewskim w Warsza-
wie Krzysztof Dośla, przewodni-
czący ZRG NSZZ „S”. Wyróżnienie 
przyznaje główny inspektor pracy 
za osiągnięcia w zakresie ochrony 
pracy i ochrony zdrowia w środo-
wisku pracy. W tegorocznej edy-

cji nagrody przyznano dziesięciu 
osobom. Laureatów wybrano we 
wrześniu, ale gala wręczenia na-
gród odbyła się w listopadzie. Pa-
tronka nagrody Halina Krahelska 
w II RP była z-cą głównego inspek-
tora pracy, a w 1945 r. opracowała 
tezy do działalności inspekcji pracy 
w Polsce. Więcej...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/nagroda-imienia-hanny-krahelskiej-dla-krzysztofa-dosli
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