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Bezrobocie rośnie
Stopa bezrobocia na koniec li-

stopada br. wyniosła 13,2 proc. To 
wzrost o 0,2 proc. w porównaniu 
z październikiem – podało Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Krzyż zostaje!
Symbol chrześcijaństwa pozosta-

nie na ścianie sali obrad Sejmu – Sąd 
Apelacyjny w Warszawie uznał, że 
nie narusza dóbr osobistych i odda-
lił apelację posłów Twojego Ruchu. 
Krzyż powiesili w Sejmie posłowie 
AWS w 1997 r. Więcej...>>

Wigilia dla rodziny
Apel o skrócenie czasu pra-

cy w Wigilię Bożego Narodzenia 
do godz. 14 skierował do pra-
codawców z branży handlowej 
przewodniczący „S”. Związek od 
kilku lat zwraca uwagę na prawa 
pracowników sklepów, głównie 
kobiet. Z roku na rok coraz więcej 
pracodawców przychyla się do 
naszego wezwania, za co serdecz-
nie dziękujemy. Więcej...>>

Pamięci bohaterów
Spektakl „Polska 39/89” to je-

den z najważniejszych artystycznych 
punktów tegorocznych obchodów 
grudniowych rocznic. Koncert roz-
pocznie się w sobotę 14 grudnia  
o godz. 18 w Sali BHP. Wstęp wolny. 

Gdyńskie spotkanie
Z udziałem m.in. Krzysztofa Do-

śli, Wojciecha Szczurka, prezyden-
ta Gdyni, Ewy Łowkiel, wiceprezy-
dent Gdyni w Oddziale Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” 10 grudnia 
odbyło się spotkanie opłatkowe. 
Wspólną modlitwę poprowadził  
Duszpasterz Ludzi Pracy ks. prałat 
Sławomir Decowski. 

Takiej kwoty pieniędzy nie wykorzystał w ub.r. Narodowy Fundusz Zdrowia  
– wynika z raportu NIK.

Uroczystości z okazji 43 rocznicy Grudnia ’70 
i 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

16 grudnia – Gdańsk 
 godz. 16.15 – zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą Ofiary

Grudnia ‘70 (budynek b. PZPR)
 godz. 17.00 – uroczysta msza św. w bazylice św. Brygidy, 

przemarsz pod pomnik Poległych Stoczniowców, Apel Poległych, 
modlitwa, wystąpienia, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów, 
spotkanie w sali Akwen

17 grudnia – Gdynia 
 godz. 6.00 – Gdynia-Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970, Apel

Poległych, modlitwa, wystąpienia, składanie wieńców i kwiatów 
 godz. 16.30 – Gdynia, uroczysta msza św. w kościele Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa, przemarsz pod pomnik przy Urzędzie 
Miasta Gdynia, Apel Poległych i salwa honorowa, modlitwa, 
wystąpienia, złożenie wieńców i kwiatów

Pozostałe uroczystości w Gdańsku:
 12 grudnia, godz. 10.00 – plac Solidarności, otwarcie plenero-

wej wystawy IPN „Kopalnia strajkuje... strajk i pacyfikacja kopalni 
Wujek, 13-16 grudnia 1981 r.; godz. 17.30 – zapalenie zniczy  
i modlitwa na Targu Siennym, w miejscu zamordowania Anto-
niego Browarczyka; przemarsz pod pomnik Poległych Stoczniow-
ców, wieczornica w Sali BHP; godz. 23.30 – Apel Poległych pod 
pomnikiem Poległych Stoczniowców

 13 grudnia, godz. 18.00 – msza św. w kościele oo. Redemptory-
stów w Gdyni (ul. Portowa); godz. 19.45 – uroczystość złożenia 
kwiatów pod pomnikiem Ofiar Komunizmu (ul. Pułaskiego)

 16 grudnia, godz. 10.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców m.in. przez pracowników Stoczni 
Gdańsk i delegacje szkół.

Szczegółowy program wszystkich uroczystości jest dostępny na 
stronie www Regionu Gdańskiego www.solidarnosc.gda.pl...>>

Ponad 40 ofiar śmiertelnych zbrodni w grudniu
1970 r. i około 100 w całej dekadzie lat 80., w tym 
ponad 50 w okresie stanu wojennego 1981–1983 
– to bilans nierozliczonej wciąż przez wymiar spra-
wiedliwości walki polskich robotników o wolność 
i niepodległość. Ich ofiara nie poszła jednak na mar-
ne. Jak co roku „Solidarność” wspólnie z innymi in-
stytucjami organizuje obchody rocznic tragicznych 
wydarzeń z najnowszej historii Polski. Weźmy udział 
w grudniowych urocztsrościach, aby pokazać, że 
wolność jest w nas, a „Solidarność” pamięta.

DWA GRUDNIE

Przynieś znicz pod pomnik Pole-
głych Soczniowców w Gdańsku 
16 grudnia! Zapalone świece będą 
naszym znakiem pamięci po po-
mordowanych w Grudniu 1970 r. 

Oleksandr Dzhulyk, przewod-
niczący Ogólnoukraińskiej Unii 
Pracowników Solidarność (VOST) 
przysłał do prezydium Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” list, w którym w imieniu 
ukraińskich związkowców dziękuje 
gdańskiej „Solidarności” za wyrazy 
wsparcia dla społeczeństwa Ukra-
iny: „Bardzo dziękujemy za wspar-
cie i solidarność w naszej walce za 
wolność, demokrację i europejską 

przyszłość Ukrainy. Bardzo cenimy, 
że to wsparcie jest z kolebki „Soli-
darności” – Gdańska, co wielokrot-
nie zwiększa nasze siły”.

List jest odpowiedzią na sta-
nowisko ws. sytuacji na Ukrainie, 
które  ZRG NSZZ „S” przyjął 5 
grudnia br. Władze gdańskiej „S” 
przypomniały w nim m.in. słowa 
bł. Jana Pawła II: „W sporze mię-
dzy władzą a ludem rację ma za-
wsze lud”. Więcej...>> 

UKRAINA DZIĘKUJE 
„SOLIDARNOŚCI”

Naszym
ZDANIEM
CENA 
WOLNOŚCI

Grudzień, 
jak co roku, 
budzi w nas 
głęboką reflek-
sję. Przed nami 
święta Bożego 
Narodzenia, 
okres radości, 
spotkań z ro-

dziną i przyjaciółmi. Ale dla nas, 
na Wybrzeżu i w całej Polsce, 
to także czas pamięci o tra-
gicznych datach z najnowszej 
historii – 13 grudnia to rocznica 
wprowadzenia stanu wojen-
nego, 16–18 grudnia to wspo-
mnienie zbrodni popełnionych 
na robotnikach Wybrzeża przez 
aparat komunistyczny.

Rany ciągle świeże i nieza-
bliźnione. Po kilkudziesięciu la-
tach zbrodnie wciąż pozostają 
nieosądzone. Sprawcy tragedii 
poszczególnych osób i całego 
narodu w poczuciu bezkarno-
ści żyją wśród nas. I tylko nasza 
pamięć i coroczna obecność 
w miejscach, w których została 
przelana krew, nie pozwalają im 
spać spokojnie.

Te daty i miejsca to szczególny 
testament pozostawiony przez 
poszkodowanych w Grudniu ’70 
i w czasie stanu wojennego nam 
po to, aby nigdy więcej nic takiego 
nie wydarzyło się na polskiej ziemi. 
Dlatego co roku wbrew różnym 
przeciwnościom upamiętniamy 
w tych dniach ludzi, którzy zostali 
skrzywdzeni lub stracili życie.

W 2003 r. bł. Jan Paweł II mó-
wił do uczestników pielgrzymki 
„S” w Watykanie o tych wyda-
rzeniach: „Wydaje się, że uleciały 
one z pamięci. Młodsze pokole-
nia nie znają już tych wydarzeń 
z własnego doświadczenia. Moż-
na zapytać, czy właściwie doce-
nią wolność, którą posiadają, jeśli 
nie będą znały ceny, jaka została 
za nią zapłacona? Solidarność nie 
może zaniedbać troski o tą histo-
rię, tak bliską, a równocześnie tak 
daleką (…) To jest dziedzictwo, 
do którego stale trzeba wracać, 
aby wolność nie przerodziła się 
w samowolę, ale miała kształt 
wspólnej odpowiedzialności za 
losy Polski i każdego obywatela”.

Dlatego też przypomina-
my. A w tych dniach będziemy 
w miejscach pamięci, w na-
szych sanktuariach.

Krzysztof Dośla 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/uroczystoci-z-okazji-43-rocznicy-grudnia-70-oraz-32-rocznicy-wprowadzenia-stanu-wojennego/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/krzy-zostaje-w-sejmie-wbrew-wolnomylicielom/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/apel-piotra-dudy-w-wigili-handel-tylko-godziny-14/
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ukraina-dzikuje-solidarnoci/


HISTORIA tak było

CYTAT tygodnia
To jest taka gra. Jaruzelski na ten czas wy-

nosi się z domu, a ma taki luksus, że może 
korzystać ze służby zdrowia kiedy chce, ma 

tam przygotowany pokoik z telewizją, 
ulatnia się więc na 2-3 dni, a potem 

nagle odzyskuje zdrowie i powraca 
do domu. To zabawa na koszt 

podatników.

prof. Lech Kowalski, 
biograf  

gen. Jaruzelskiego  
(wPolityce.pl, 

11.12.2013 r.)

OTWIERAĆ! MILICJA!

ZAPYTAJ prawnika

ŚWIADCZENIA 
PRZYZNAWANE 
z ZFŚS

SŁAWOMIR URBAN, członek Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce 
Mebli Okrętowych FAMOS sp. z o.o. 

– Do „Solidarności” należę od pięciu lat. Zapisałem 
się bo przekonał mnie sposób działania zakładowej or-
ganizacji związkowej w naszym zakładzie. Związek po-
maga pracownikom i to nie tylko w sprawach pracow-

niczych, ale i prywatnych. „Solidarność” dobrze reprezentuje interesy 
pracowników, biorąc jednocześnie pod uwagę sytuację ekonomiczną 
przedsiębiorstwa. Dobrze oceniam także działalność socjalną związku, 
która pomaga w budowaniu dobrej atmosfery wśród pracowników.

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

iBiS NR 50 (144) 11 GRUDNIA 2013
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki 
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72
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Zwłaszcza w zbliżającym się 
okresie przedświątecznym, pra-
codawcy przyznają pracownikom 
różnego rodzaju świadczenia pie-
niężne z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. Dla rozstrzy-
gnięcia czy od ich wartości trzeba 
naliczyć składki ZUS oraz podatek 
dochodowy istotne znaczenie ma 
źródło pochodzenia świadczeń.

ZFŚS jest funduszem celowym. 
Dofinansowanie z jego środków
pozwala pracownikom na korzysta-
nie z różnego rodzaju form wypo-
czynku czy działalności kulturalnej, 
a także pomocy materialnej - rze-
czowej lub finansowej.

Zasadą jest, że do przychodu 
pracowniczego, stanowiącego 
podstawę wymiaru składek ZUS, 
zalicza się wszelkiego rodzaju wy-
płaty pieniężne (czyli wynagrodze-
nia zasadnicze, premie, nagrody 
pieniężne itd.), ekwiwalenty, jak też 

wartość pieniężną 
świadczeń w naturze 
(np. bony towarowe, 
przekazany pracownikowi 
prezent w formie rzeczowej, 
paczka świąteczna itd.). 

Podstawowa zasada dyspono-
wania środkami funduszu została 
określona w art. 8 ust. 1 ustawy 
o ZFŚS i stanowi, że przyznawanie 
ulgowych świadczeń i wysokość 
dopłat z funduszu powinny być 
uzależnione od sytuacji życiowej, 
rodzinnej i materialnej osoby ko-
rzystającej z funduszu. Nie ma w 
tym zakresie wyjątków. Nawet re-
gulamin nie może zmienić tej za-
sady. Stąd świadczenia wypłacone 
przez pracodawcę z pominięciem 
owej zasady nie mogą korzystać ze 
zwolnienia w opłaceniu składek na 
ubezpieczenia społeczne. 
Stan prawny na 10.12.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

Kolejne organizacje zakłado-
we przeprowadzają wybory na 
kadencję 2014–2018. 10 grudnia 
nowe władze wybrała NSZZ „So-
lidarność” w Fabryce Mebli Okrę-
towych FAMOS sp. z o.o., jedna 
z organizacji zakładowych o naj-
większym uzwiązkowieniu w na-
szym regionie. Przewodniczącym 
został ponownie Benedykt Kerlin.

Do przyzakładowej stołówki na 
zebranie wyborcze oprócz 62 dele-
gatów reprezentujących 344 człon-
ków Związku (80 proc. załogi), 

przybyli zaproszeni goście: Piotr 
Soyka prezes Zarządu Remontowa 
Holding SA, Ireneusz Karaśkiewicz 
prezes Zarządu FAMOS, Krzysztof 
Dośla przewodniczący Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
oraz Mirosław Piórek przewod-
niczący KM NSZZ „Solidarność” 
w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” 
im. Józefa Piłsudskiego. Regionalną 
Komisję Wyborczą reprezentował 
Krzysztof Żmuda, przewodniczą-
cy KM NSZZ „S” Remontowa Ship-
building. Więcej...>>

FAMOS już po wyborach

Sekcja Krajowa Przemysłu 
Mleczarskiego, Spirytusowego 
i Koncentratów Spożywczych 
NSZZ „Solidarność” – tak od 
marca 2014 r. będzie nazywała 
się połączona organizacja Sekcji 
Krajowej Przemysłu Mleczarskie-
go i Koncentratów Spożywczych 
oraz Sekcji Krajowej Przemysłu 

Siła nowej sekcji

Spirytusowego i Drożdżowego. 
Ostatnie WZD mleczarskiej „S”, 
zorganizowane przez KZ NSZZ „S” 
SM Polmlek-Maćkowy, odbyło się 
5 grudnia na zamku w Gniewie. 
Nowej sekcji, kierowanej przez 
członka Zarządu Regionu Gdań-
skiego Zbigniewa Sikorskiego, Ży-
czymy siły i skuteczności.

Dwujęzyczną tablicę poświę-
coną pamięci bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki odsłonięto 10 grudnia 
w Budapeszcie. Jest ona opatrzo-
na mottem księdza Jerzego: „Zło 

WĘGRY pamiętają
dobrem zwyciężaj”. Tablicę wmu-
rowano w dom stojący przy ulicy, 
która od kilku lat nosi imię kape-
lana „Solidarności”. 

Polak, Węgier, dwa bratanki…

Te słowa usłyszało kilka tysięcy 
członków „Solidarności”, gdy 12 
grudnia 1981 r. w nocy milicjanci 
wkraczali do ich domów. Bardzo 
często drzwi do mieszkań były 
wyważane, rodziny terroryzowane 
przez uzbrojonych po zęby funk-
cjonariuszy, a działacze „S” skuci 
kajdankami i wywiezieni w nie-
znanym kierunku. Później okazało 
się, że wszyscy trafili do obozów
internowania. Tak wielu działaczy 
Związku zapamiętało wprowadze-
nie stanu wojennego w Polsce.

Władzę przejęła Wojskowa 
Rada Ocalenia Narodowego – or-
gan pozakonstytucyjny pod prze-
wodnictwem Wojciecha Jaruzel-
skiego. W działaniach w grudniu 
1981 r. wzięło udział ponad 110 

tys. żołnierzy LWP i funkcjonariu-
szy MSW. Pierwszej nocy interno-
wano ponad 3 tys. osób. Łącznie 
ponad 10 tys., które umieszczono 
w 49 ośrodkach odosobnienia. 
Ponad 4 tys. osób, głównie przy-
wódców „S”, już 24 grudnia usły-
szało wyroki skazujące.

Utworzono także 9 Wojskowych 
Obozów Specjalnych, do których 
wcielano działaczy „S”. Była to 
ukryta forma internowania pod po-
zorem przeszkolenia wojskowego. 
Według badań w 1981 r. działania 
PZPR popierało 6 proc. responden-
tów, a „Solidarności” – 62 proc.

Więcej o stanie wojennym...>>

i Grudniu ’70...>>

„Solidarność” była najważniej-
szym doświadczeniem Polaków 

POLSKA 
NA POWAŻNIE

Prof. Jan Żaryn.
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w drugiej połowie XX w. – powie-
dział prof. Jan Żaryn na spotkaniu 
w sali Akwen 6 grudnia. Historyk 
IPN krytycznie ocenił politykę hi-
storyczną – zarówno zewnętrzną, 
jak i wewnętrzną (edukacja) – pro-
wadzoną przez Polskę w ostatnich 
latach. Jego zdaniem nasz kraj nie 
korzysta z narzędzia, jakim może 
być prawda o wspaniałej polskiej 
historii, w tym o „S”. Znany histo-
ryk mówił też o swojej najnowszej 
książce „Polska na poważnie”, 
którą można kupić m.in. w kiosku 
Akwen. Więcej...>>

http://grudzien70.solidarnosc.gda.pl/
mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/jan-aryn-polska-na-powanie-spotkanie-z-autorem/ 
http://www.solidarnosc.gda.pl/historia/stan-wojenny/
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