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WYDRUKUJ I WYWIEŚ  

W GABLOTCE!

Stoczniowi 
krwiodawcy

Medal 60-lecia Honorowego 
Krwiodawstwa PCK dla Organizacji 
Międzyzakładowej „Solidarności” 
Stoczni Gdańskiej. Odznaczenie 
przyznane zostało za szczególne 
zasługi w działaniu wspierającym 
ruch honorowego krwiodawstwa. 
W stoczni funkcjonuje jeden z 
najstarszych klubów honorowego 
krwiodawstwa na Pomorzu.

Fundusz Strajkowy
Komisja Krajowa NSZZ „S” powo-

łała nową piętnastoosobową Radę 
Krajowego Funduszu Strajkowego 
na kadencję 2018 – 2023. Przewod-
niczącym został ponownie Mieczy-
sław Jurek, szef Zarządu Regionu 
Pomorze Zachodnie. Członkami 
Rady został m.in. Mirosław Piórek, 
przewodniczący Rady Krajowej Sek-
cji Przemysłu Okrętowego NSZZ „S”. 

Solidarni marynarze 
i rybacy

Rada Krajowa Sekcji Morskiej 
Marynarzy i Rybaków NSZZ „S” 
7 grudnia br. przyjęła stanowisko 
w sprawie gwarancji wolności 
związkowych, podkreślając raty�-
kowane przez Polskę konwencje 
MOP: 87 o prawach związkowych 
i 98  dotyczącą prawa organizo-
wania się i rokowań zbiorowych. 
Rada zwróciła się do sejmowej 
Komisji Gospodarki Morskiej i Że-
glugo Śródlądowej, pomorskich 
posłów wszystkich opcji i ministra 
gospodarki morskiej o pilne pod-
jęcie stanowczych działań w celu 
zakończenia kon�iktu w GCT SA.

Rada KSMMiR uznaje, że brak 
poszanowania dla postulatów 
NSZZ „S” w GCT S.A. postawiło 
członków związku pod ścianą i 
zmusiło do wszczęcia procedury 
sporu zbiorowego w sprawach 
warunków pracy i bhp. Rada pięt-
nuje wykorzystywanie przez pra-
codawcę agresywnych taktyk dla 
ograniczenia praw związkowych 
i tworzenie fałszywych związków 
zawodowych celem podważenia 
organizacji reprezentatywnych 
oraz apeluje do dyrekcji o podjęcie 
rokowań celem podpisania UZP.  
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W obronie dokera

Oświatowa „Solidarność” powta-
rza wotum nieufności dla minister 
edukacji Anny Zalewskiej. Powrót 
do modelu edukacji ośmioklasowej 
szkoły podstawowej i czteroletnie-
go liceum i wymazanie z sieci szkól 
gimnazjów – bez podniesienia pre-
stiżu zawodu nauczyciela i z iluzo-
rycznymi podwyżkami, okupionymi 
rezygnacją z części zapisów układu 
zbiorowego, czyli Karty nauczyciela 
– to dowód nie tylko na brak woli 
dialogu ze strony ministerstwa, ale 
i na groźbę zakłócenia edukacji na 

poziomie godnym ambitnego, inno-
wacyjnego państwa.

Brak godnych płac i niewystar-
czający 5-procentowy poziom pod-
wyżek oraz brak dialogu i  faktyczne 
pozostawienie godzin karcianych 
– to problemy, o których alarmowali 
nauczyciele  z oświatowej „S” podczas 
poniedziałkowej konferencji prasowej 
w siedzibie Związku w Gdańsku.

– Po studiach wyższych na-
uczyciel stażysta osiąga netto 
około 1800 złotych. A po dwudzie-
stu latach pracy nie osiąga pułapu 

trzech tysięcy złotych. Gdzie więc 
są owe pięć tysięcy złotych, o któ-
rych opowiada minister Zalewska?  
Awans zawodowy przedłużony 
został z 10 do 15 lat. Przez ten za-
bieg statystyczny nauczyciel przez 
lat pięć straci kilkadziesiąt tysięcy 
złotych – wylicza Anna Kocik, ma-
tematyk, członek prezydium Rady 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „S” w Gdań-
sku. Stąd żądania odwołania Anny 
Zalewskiej ze stanowiska mini-
stra. Więcej…>>

Dokerzy i stoczniowcy z NSZZ 
„S” zaprotestowali 11 grudnia br. 
przeciwko szykanowaniu za dzia-
łalność związkową kolegów z GCT, 
spółki przeładunkowej działającej 
w Gdyni. Wtorkowa pikieta była 

upomnieniem się o prawo do 
zrzeszania się. 

Związkowców z „S” do pojawienia 
się przed gmachem Zarządu Mor-
skiego Portu Gdynia zmobilizowała 
pracownicza i związkowa solidar-

ność. Domagali się oni przywrócenia 
do pracy zwolnionego dyscyplinar-
nie Marka Szymczaka, przewod-
niczącego związku w działającej na 
ternie portu spółce Gdynia Container 
Terminal S.A., należącej do holdingu 
z Hongkongu.

Marek Szymczak został zwol-
niony z pracy w lipcu ub.r, będąc na 
zwolnieniu lekarskim. Pierwszym 
warunkiem porozumienia jest jego 
przywrócenie do pracy.

– Protestujemy przeciwko trwa-
jącemu od ponad roku dręczeniu 
Marka Szymczaka, przeciwko drę-
czeniu związkowców, przeciągają-
cym się postępowaniom sądowym, 
nękaniu, szykanowaniu, całej sumie 
wykroczeń przeciwko prawu pracy, 
ustawie o związkach zawodowych – 
podkreślił przewodniczący ZRG NSZZ 
„S” Krzysztof Dośla. Więcej...>>

Powiększające się dyspropor-
cje wynagrodzeń w budżetówce, 
brak realizacji obietnic wybor-
czych w zakresie wysokości kwoty 
wolnej od podatku, waloryzacji 
kosztów uzyskania przychodu i 
kwot progów podatkowych, osła-
bienie dialogu społecznego i po-
mijanie związków zawodowych 
w procesie konsultacji, a dodatko-
wo niepewność co do przyszłych 
cen energii i niejasne deklaracje 
wprowadzenia rekompensat dla 
odbiorców indywidualnych, to 
powody planowanych przez NSZZ 
„S” protestów, o ile rząd nie przy-

stąpi do konstruktywnego dialo-
gu – czytamy w stanowisku, które 
przyjęła obradująca w Gdańsku 
Komisja Krajowa NSZZ „S”.

Członkowie Krajówki zwracają 
uwagę na brak realizacji deklaro-
wanych w kampanii wyborczej 
2015 r. podniesienia kwoty wolnej 
od podatku, waloryzacji wysoko-
ści kosztów uzyskania przychodu 
osób �zycznych, waloryzacji kwot
progów podatkowych, pełnego 
odmrożenia kwot odpisu na za-
kładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych, uchylenia wygaszania 
emerytur pomostowych.

– Następuje osłabienie dialogu 
społecznego poprzez pomijanie 
związków zawodowych w procesie 
konsultacji ważnych dla pracow-
ników i obywateli projektów rzą-
dowych, nagminne łamanie usta-
wowych terminów przez organa 
państwa w zakresie oczekiwania na 
opinię partnerów społecznych oraz 
brak zagwarantowanej w przepi-
sach reakcji strony rządowej na 
zgłaszane uwagi w procesie legisla-
cyjnym – czytamy w stanowisku.  

Członkowie Komisji Krajowej we-
zwali rząd Morawieckiego do rzeczo-
wego i konstruktywnego dialogu.

Krajówka krytycznie o sytuacji społecznej i dialogu

W trosce o poziom edukacji i prestiż nauczyciela 

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-obronie-pracownika-portowego
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-trosce-o-poziom-polskiej-edukacji-prestiz-zawodu-nauczyciela-minister-zalewska-musi-odejsc


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA
451
Tyle central telefonicznych opanowało o godz. 22.30 12 grudnia 1981 r. 
w akcji „Azalia” 700 funkcjonariuszy SB i MO i 4,2 tys. żołnierzy WOP 
i WSW przerywając łączność w całym kraju. 

WYDARZYŁO SIĘ
 14.12.1970 r.  

robotnicy Stoczni 
Gdańskiej im. Leni-
na odmówili pod-
jęcia pracy i wyszli 
z zakładu przed 
gmach Komitetu 
Wojewódzkiego 
PZPR w Gdańsku

 16.12.1952 r.  
na podstawie 
wyroków Naj-
wyższego Sądu 
Wojskowego zo-
stali straceni kmdr 
por. Zbigniew 
Przybyszewski 
i kmdr Stanisław 
Mieszkowski

16.12.1981 r.  
w Katowicach 
ZOMO i wojsko 
spacy�kowały
strajk w KWK „Wu-
jek”, zginęło  
9 górników 

Wojskowy zamach stanu
HISTORIA 1981
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Piętnastego grudnia roku pamiętnego,
poszli ulicami miasta portowego.
Robotnik stoczniowy z dokerem pod rękę,  
nie wiedząc, że własną krwią piszą piosenkę.
Bo przecież ich ojciec pięściami ze stali,
do przepaści dziejów strącił kapitalizm. 

Ballada grudniowa, autor anonimowy

13 grudnia 1981 r. Wojskowa 
Rada Ocalenia Narodowego, jun-
ta gen. Wojciecha Jaruzelskiego, 
przystąpiła do rozprawy z NSZZ 
„S”. Tuż po północy z soboty na 
niedzielę wprowadzono stan 
wojenny. Ludzi budził chrzęst gą-
sienic, stukot podkutych butów i 
niejednokrotnie łoskot wywarza-
nych drzwi. Decyzję usankcjono-
wała (wbrew ówczesnemu pra-
wu) Rada Państwa na specjalnym 
nocnym posiedzeniu. WRON była 
ciałem niekonstytucyjnym, a Rada 
Państwa nie miała prawa wydać 
dekretów o stanie wojennym w 
czasie sesji Sejmu PRL. 

„Otwierać! Milicja!”. Takie ko-
mendy usłyszało kilka tysięcy człon-

ków „S”, gdy z 12 na 13 grudnia 1981 
r.  milicjanci i SB-ecy wkraczali do 
ich domów. Operacja była prze-
prowadzona sprawnie i brutalnie. 
Działacze „S”, skuci kajdankami, 
przewożeni byli do komend MO, a 
następnie w nieznanym im kierun-
ku, do ośrodkach internowania i 
więzień. Obozów internowania było 
49.  Utworzono też 9 Wojskowych 
Obozów Specjalnych, do których 
wcielano działaczy „S” pod pozorem 
przeszkolenia wojskowego. Przez 
stan wojenny do 22 lipca 1983 r.  
internowano blisko 10 tys. osób, a 
kilkadziesiąt tys. zostało skazanych 
przez kolegia ds. wykroczeń. Śmierć 
w wyniku stanu wojennego ponio-
sło nie mniej niż 100 osób.  

ZAPYTAJ PRAWNIKA
Uwaga na naciągaczy!
Portal oferujący serwis prawny 
wyłudza od klientów pieniądze 
za abonament. 

Proceder odbywa się w ten 
sposób, że do osób nie będących 
konsumentami (np. przedsiębior-
cy, stowarzyszenia, związki zawo-
dowe) dzwoni przedstawiciel �r-
my oferującej internetowy dostęp 
do serwisu prawnego. Następnie 
oferuje bezpłatny 14-dniowy do-
stęp do usługi. W przypadku zgo-
dy, przesyłany jest link aktywacyj-
ny na pocztę elektroniczną klienta 
w celu umożliwienia testowania 
usługi. Konieczna jest rejestracja 
na stronie internetowej, skutku-
jąca zawarciem umowy. Potem 
przychodzi faktura na 1200 złotych 
netto za roczny abonament. Oka-
zuje się, że aby 14-dniowy dostęp 
do usługi był bezpłatny, należało 
wcześniej zrezygnować z umowy. 
W przeciwnym razie umowa auto-
matycznie jest przedłużana.

Podobnie skonstruowane por-
tale działały w przeszłości, oferując 
�lmy i muzykę. Ten działa inaczej,
gdyż naciąga wyłącznie osoby 
będące w rozumieniu prawa pro-
fesjonalistami, a ponadto  podaje 
się za eksperta z zakresu prawa.

Proceder odbywa się na grani-
cy prawa. Naciągacze stosują wy-
bieg, naciągając na usługę jedynie 
tzw. profesjonalistów, którzy są 
gorzej chronieni przez prawo niż 
przeciętni obywatele. Co istotne 
w takich sytuacjach nie pomoże 
nam Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów. Urząd może 
bowiem interweniować dopiero 
wtedy, gdy taka praktyka mogłaby 
naruszać zbiorowe interesy konsu-
mentów.

W związku z tym, że opisany 
wyżej proceder jest nagminny, 
apelujemy o rozwagę i zdrowy 
rozsądek.

Łukasz Sulej 

Odeszła Jolanta Szczypińska
8 grudnia br. w wieku 61 lat zmar-

ła Jolanta Szczypińska. Posłanka Pra-
wa i Sprawiedliwości, pielęgniarka, 
członkini „S”, od wielu lat zmagała się 
z chorobą nowotworową. 

W 1980 r. wstąpiła do NSZZ „Solidar-
ność” i współtworzyła struktury związ-
ku w słupskim szpitalu. W latach 80. 
była zaangażowana w kolportaż wy-
dawnictw drugiego obiegu. Od 1987 r. 
Szczypińska była jawnym członkiem 
Międzyzakładowej Komisji Koordyna-
cyjnej „Solidarności” Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk. Za dzia-
łalność związkową była zatrzymywana i stawała przed kolegium ds. 
wykroczeń.  Od 1990 r. Jolanta Szczypińska należała do Porozumienia 
Centrum. W 2001 wstąpiła do PiS.   

Grudniowe memento 
ZRG NSZZ „S” zaprasza związkowców, sympatyków „S” i wszyst-

kich tych, którym drogie są idee obrony praw ludzi pracy na uroczystości 
obchodów 48 rocznicy Grudnia ’70 oraz 37 rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego. 

Rocznice tragicznych Grudniów tradycyjnie uczczone zostaną 
w Gdańsku i Gdyni oraz w Szczecinie i Elblągu. Oddamy cześć tym, 
którzy w obronie godności człowieka pracy, upominając się o chleb i 
wolność, oddali życie lub poświęcili zdrowie. Zapłoną znicze pamięci, 
m.in. pod tablicą na ścianie budynku, gdzie mieścił się Komitet Woje-
wódzki PZPR, podpalony przez demonstrujących w 1970 r., odprawio-
ne zostaną msze św. w intencji zabitych, rannych i represjonowanych 
oraz ich rodzin.

Uroczystości rozpoczną się 13 grudnia br. w Gdańsku o godz. 12.30 
złożeniem wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem św. Jana Pawła II 
i prezydenta Ronalda Reagana, o godz. 13.15 – pod pomnikiem śp. Anny 
Walentynowicz, o godz. 16 złożenie kwiatów pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców, a następnie w Sali BHP konferencja pt. „Rola Świętego 
Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana w obaleniu komunizmu i od-
zyskaniu Niepodległości”. Tego dnia w  Gdyni o godz. 18 msza św. w ko-
ściele przy ul. Portowej i przejście pod pomnik O�ar Komunizmu przy ul.
Pułaskiego. 

14 grudnia – Gdańsk, plac Solidarności, godz. 10 zapalenie zniczy, 
złożenie wieńców pod pomnikiem Poległych Stoczniowców  

W niedzielę 16 grudnia w Gdańsku  o godz. 11.30 zapalenie zniczy 
pod tablicą pamiątkową na budynku b. KW PZPR, o godz. 11.50 przy po-
mniku upamiętniającym śmierć Antoniego Browarczyka, a o godz. 12.30 
– uroczysta msza święta w bazylice św. Brygidy, przemarsz pod pomnik 
Poległych Stoczniowców, Apel Poległych; złożenie wieńców i wiązanek 
kwiatów

17 grudnia o godz. 6 Gdynia Stocznia, pomnik O�ar Grudnia 1970.
Apel Poległych, a  o godz. 16.30 uroczysta msza święta w kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, przemarsz pod pomnik na placu Wolnej 
Polski (przy Urzędzie Miasta), Apel Poległych. 

Kalendarium obchodów...>>

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/grudniowe-memento-rocznice-dramatow-z-1970-r-1981-r
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