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Tyle dopłacają Polacy do leczenia z własnej kieszeni poprzez abonamenty medyczne  
i ubezpieczenia dodatkowe.

NIE WAŻNE LASY 
gdy trzeba kasy 

Więcej „S” w Sejmie
23 stycznia w Sejmie ukonsty-

tuował się Parlamentarny Zespół 
ds. obrony ideałów „Solidarno-
ści”. Na pierwszym posiedzeniu 
Zespołu gośćmi byli Jarosław Ka-
czyński, prezes PiS i Piotr Duda 
przewodniczący „S”. Zespół two-
rzy 42 posłów i 4 senatorów. Jego 
przewodniczącym jest poseł Ja-
nusz Śniadek, sekretarzem poseł 
Stanisław Szwed, a wiceprzewod-
niczącymi Mieczysław Gil i Krzysz-
tof Tchórzewski. 

Papież dialogu
KK NSZZ „S” w 35 lat od pierw-

szej pielgrzymki Jana Pawła II do 
Ojczyzny ogłosiła rok 2014 Rokiem 
Jana Pawła II i dialogu. Pielgrzym-
ka z 1979 roku była fundamentem, 
na którym powstała „Solidarność”. 
Papież wzywał do odnowy, do dia-
logu, do wrażliwości społecznej. 
To przesłanie jest szczególnie istot-
ne, kiedy dialog zamiera, a rośnie 
arogancja władzy.

Związkowe spotkanie
Przypominamy, że w środę  

5 lutego b.r. w Filharmonii Bał-
tyckiej na Ołowiance spotykają 
się przedstawiciele organiza-
cji naszego Związku z Regionu 
Gdańskiego. Początek spotkania 
pod hasłem „Dialog to rozwój” 
o godz. 17. Zostaną wręczone na-
grody i wyróżnienia w konkursie 
„Razem – bezpieczniej”, będzie 
wykład prof. Jadwigi Staniszkis 
i występ Jana Pietrzaka.

Od początku w moją twór-
czość wpisywałem poważniej-
sze nuty. To są sprawy kraju 
w którym żyję, kraju pięknego 
i narodu niezwykłego, historii 
niesamowitej. Nie wystarczy 
opowiedzieć kawał, ale istotne 
jest i to, co jest w zanadrzu, co 
jest podtekstem tych żartów.


Polakom ukradziono media, 

które w Polsce powinny służyć 
Polakom. Są w rękach niepo-
lskich, w rękach służb i służą do 
robienia wody z mózgów. Choć-
by w głównej sprawie – tragedii 
smoleńskiej te media bronią 
Putina, jego komisji i tych niby 
ustaleń przez nią poczynionych. 
Z jakiego powodu, skoro są me-
diami polskimi, nie prezentują 
polskiego punktu widzenia na 
tą ogromną tragedię?


29 sierpnia 2013 roku w rocz-

nicę ogłoszenia mobilizacji cały 
plac Zamkowy śpiewał z nami 
„Czerwone Maki pod Monte 
Cassino” i inne piosenki pa-
triotyczne, noszone w duszach 
i sercach Polaków. II wojna 
światowa była wojną faszyzmu 
i komunizmu z Polską. Polacy 
tę wojnę wygrali. Kosztowało 
to nas pół wieku, miliony ofiar,
rozkradzenie kraju. Wmawiają 
nam ciągle martyrologię, a my 
jesteśmy narodem zwycięzców. 
3 maja na placu Zamkowym pół 
Warszawy tańczyło poloneza. 
W tym czasie prezydent Komo-
rowski obchodził święto flagi
na różowo, pod żyrandolem. 
Może teraz nasz kolor będzie 
różowy, jak w burdelu?


„Solidarność” jest wielką 

miłością mojego życia. Mam 
o niej jak najlepsze zdanie. 
„Solidarność” jest jedną z bar-
dzo niewielu sił, które jeszcze 
mogą realnie wpłynąć na los 
Polski. Wszystkich przyjaciół 
i kolegów z „Solidarności” za-
chęcam by nie rezygnowali, by 
się nie podłamywali. 

Wywiad 
z Janem Pietrzakiem 

ukaże się w całości w lutowym 
„Magazynie Solidarność”

„SOLIDARNOŚĆ” 
MOJA MIŁOŚĆ

Przekaż 1 procent 
ufunduj stypendia!
KRS 0000337122

www.pomorskafundacja.org.pl
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Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” we wtorek, w dniu w któ-
rym przez Senat w błyskawicznym 
tempie przeszło I czytanie zmiany 
ustawy o lasach państwowych, 
wyraziła ostry sprzeciw wobec 
tego projektu. Zdaniem związkow-
ców nowa ustawa zagrozi płynno-
ści finansowej przedsiębiorstwa,
wpłynie negatywnie na dorobek 
pokoleń, jakim są lasy państwowe, 
może doprowadzić ponadto do 
zwolnienia tysięcy pracowników. 
Ustawie zarzucono całkowite po-
minięcie konsultacji społecznych 
i międzyresortowych.

– W najlepszym przypadku jest 
to więc kolejny skok na kasę do 
łatania budżetowych dziur, w naj-
gorszym – wstęp do prywatyzacji 
lasów, na zasadzie jest tak źle, że 
lepiej sprywatyzować. Znamy to 
przecież, ze służby zdrowia – alar-
mują związkowcy. Przypomnijmy, 
że rząd PO-PSL zdecydował w po-

śpiechu o obłożeniu haraczem 
Lasów Państwowych. Pieniądze 
szykowane są przed wyborami 
samorządowymi na remonty lo-
kalnych dróg. Nowelizacja ustawy 
o lasach zakłada przekazanie do 
budżetu w latach 2014-15 1,6 mld 
zł z Lasów Państwowych. Od 2016 
r. lasy będą odprowadzać 2 proc. 
przychodów ze sprzedaży drewna. 
Ustawa nadaje więc ministrowi 
Środowiska uprawnienia organu 
podatkowego.

Przed tygodniem Nadzwyczaj-
ne WZD Krajowej Sekcji Pracow-
ników Leśnictwa NSZZ „S”, prote-
stując przeciwko zmianie Ustawy 
o lasach, wskazało na jej niezgod-
ność z Konstytucją, zagrożenie 
dla stabilności Lasów Państwo-
wych i uderzenie w pracowników. 
NSZZ „S” rozpocznie procedury 
zmierzające do ogłoszenia strajku 
generalnego. Będzie też manife-
stacja leśników w Warszawie.

„Solidarność” apeluje o bojkot 
niemieckiej sieci handlowej 
Lidl. „Krajówka” zdecydowa-
ła, że akcja bojkotu zakupów 
w tych sklepach powinna 
odbyć się w lutym.
Zakładowa „S” zorganizowała kilka 
akcji protestacyjnych. Zarząd sieci, 
by ukrócić protesty, zwolnił z pracy 
za działalność związkową Justynę 
Chrapowicz, szefową organizacji 
zakładowej „S”. Komisja Krajowa 
„S” w sprawie zwolnionych związ-
kowców, zdecydowała, że Związek 
udzieli wszelkiej możliwej pomocy, 
nie wyłączając akcji protestacyj-

Nie kupuj W LIDLU

Członkowie Komisji Krajowej oddali hołd szczecińskim ofiarom 
Grudnia ’70 przed bramą byłej Stoczni szczecińskiej.

nych, wymierzonych w nieuczci-
wych pracodawców. „Krajówka” 
zawiadomi też o łamaniu praw 
pracowniczych Międzynarodową 
Organizację Pracy w Genewie.
Justyna Chrapowicz otrzymała 
wypowiedzenie przed świętami. 
Jej zdaniem powodem zwolnienia 
było wszczęcie sporu zbiorowego 
i domaganie się utworzenia Fun-
duszu Socjalnego. Kilka tygodni 
wcześniej „S” zorganizowała 
w kilku największych miastach 
akcję płacenia jednogroszówkami 
przy kasach, aby zwrócić uwagę 
na złe warunki pracy w Lidlu. 

http://www.pomorskafundacja.org.pl


CYTAT tygodnia
– Musimy przestać mówić o dokończeniu re-

wolucji „Solidarności”. Ta rewolucja musi od-
być się na nowo. I odbędzie się przy urnach 

wyborczych. 

poseł Janusz Śniadek,  
inaugurując parlamentarny 

zespół ds. obrony  
ideałów „Solidarności”

ks. Suchowolec: PŁOMIENIE ZEMSTY

ZAPYTAJ prawnika

Refundacja 
OKULARÓW 
KOREKCYJNYCH 
dla pracownika

BRYGIDA MUCHOWIECKA, artystka muzyk, 
przewodnicząca KZ „S” Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej

– Dlaczego „Solidarność”? Może dlatego, iż urodzi-
łam się i wychowałam w Gdańsku, niedaleko Stoczni… 
Grudzień ’70, przeżyłam jako uczennica szkoły mu-
zycznej na ul. Gnilnej w Gdańsku. Do dziś pamiętam, 

że z powodu ulicznych zamieszek odwołano nasze zajęcia i kazano po-
zostać w domu. W roku 1980 byłam tuż po studiach, u progu zawo-
dowej kariery w orkiestrze symfonicznej Filharmonii Bałtyckiej (obecnie 
PFB im. F. Chopina). W czasie strajków, byłam codziennie pod Stocznią. 
Po podpisaniu porozumień sierpniowych, nie można było nie należeć 
do „S”. To była „Solidarność” – nasza solidarność. I trwam w Związku, 
chociaż to już nie ten sam związek i nie taka sama solidarność…

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?
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HISTORIA tak było

Grupowo NA BEZROBOCIE

Pracodawca jest obowiązany 
zapewnić pracownikom zatrud-
nionym na stanowiskach z mo-
nitorami ekranowymi okulary 
korygujące wzrok, zgodnie z za-
leceniem lekarza, jeżeli wyniki 
badań okulistycznych przeprowa-
dzonych w ramach profilaktycznej
opieki zdrowotnej wykażą potrze-
bę ich stosowania podczas pracy 
przy obsłudze monitora ekrano-
wego. Obowiązek ten wynika 
z przepisu § 8 ust.1 Rozporządze-
nia z 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
na stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe (Dz.U. nr 
148, poz. 973).

Uprawnienia posiadają pra-
cownicy użytkujący w czasie pra-
cy monitor ekranowy co najmniej 
przez połowę dobowego wymiaru 
czasu pracy.

Rozporządzenie nie uzależnia 
obowiązku zapewnienia okularów 
od rodzaju monitora. Oznacza to, 
że również pracownicy zatrud-
nieni przy monitorach ekrano-
wych komputerów przenośnych 
(laptopów) mogą być uznani za 
pracowników, którym przysługują 

okulary korygujące wzrok 
refundowane ze środków 
pracodawcy. Warunkiem jednak 
jest, aby monitor ekranowy stano-
wił stałe wyposażenie stanowiska 
pracy danego pracownika.

W powołanym Rozporządze-
niu nie znajdziemy informacji, 
jak często po stronie pracownika 
powstaje prawo do refundacji 
okularów korekcyjnych, pozosta-
wiając pracodawcy decyzję w tej 
sprawie. W związku z tym, w wie-
lu zakładach pracy ustalane są za-
pisy w przepisach zakładowych, 
określające, iż refundacja zakupu 
okularów występuje np. co 2 lub 
3 lata, a za jej podstawę uznaje się 
orzeczenie lekarskie stwierdzające 
konieczność ich stosowania pod-
czas pracy przy monitorze ekrano-
wym. Możliwość wcześniejszego 
refundowania okularów może za-
istnieć tylko w razie decyzji lekarza 
w tym zakresie. Obowiązek taki nie 
nastąpi natomiast, jeżeli pracownik 
zgubi lub zniszczy okulary i będzie 
ubiegał się o refundację, bez posia-
dania orzeczenia od okulisty.
Stan prawny na 29.01.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

W 2013 r. w urzędach pracy 
zarejestrowało się około 160 
tys. osób, które straciły pracę 
z winy zakładu pracy czyli 
w wyniku upadłości, likwidacji 
albo reorganizacji. To najgorszy 
wynik od 12 lat.

O 42 tys. zmniejszono zatrud-
nienie w budownictwie, o 8 tys. 
w branży energetycznej, w fir-
mach produkujących wyroby 
elektroniczne i optyczne, o 5 tys., 
w przemyśle spożywczym o 4 tys.

W wyniku tylko zwolnień gru-
powych w pierwszym półroczu 
2013 r. straciło pracę blisko 20 
tys. osób. Najwięcej pracowników 
(ponad 7 tys.) zostało zwolnio-
nych w zakładach przetwórstwa 
przemysłowego. Ponad 3 tys. 
osób straciło pracę w budownic-
twie, a kolejne 3 tys. w segmencie 
handlu oraz naprawy pojazdów. 
2,9 tys. osób to zwolnieni pra-
cownicy sektora finansów.

Już trzeci miesiąc trwają wy-
bory na nową kadencję 2014-
-2018 w podstawowych orga-
nizacjach związkowych. Do tej 
pory nowe władze wybrała jedna 
piąta organizacji, większość z nich 
to małe i średnie struktury Związ-
ku. W dużych organizacjach wy-
bory się już rozpoczęły, ale z po-
wodu dwustopniowej procedury, 
polegającej na wyborze najpierw 
delegatów na zebranie zakłado-
we, którzy ze swego grona wy-
bierają władze organizacji związ-
kowej, potrwa to trochę dłużej. 
Ostateczny termin zakończenia 
wyborów w podstawowych or-
ganizacjach związkowych mija 
31 marca. Do tego czasu powinni 
zostać wybrani również delega-
ci na Walne Zebranie Delegatów 
Regionu oraz delegaci na walne 

zebranie branżowej 
jednostki organiza-
cyjnej Związku.

Jedną z trudności 
w przeprowadze-
niu wyborów jest 
uzyskanie kworum na zebraniu 
wyborczym, czyli połowy człon-
ków lub delegatów uprawnio-
nych do głosowania. Wiąże się 
to najczęściej z pracą zmianową 
lub dużymi odległościami pomię-
dzy poszczególnymi jednostkami 
w przedsiębiorstwach. W takich 
przypadkach jest możliwość prze-
prowadzenia wyborów z urną, na 
które jednak trzeba uzyskać zgodę 
Regionalnej Komisji Wyborczej.

Przypominamy, że wciąż 
jest możliwość wzięcia udziału 
w szkoleniu dotyczącym ordynacji 
wyborczej.

WYBORY w Związku

Ks. Stanisław Suchowolec 30 
stycznia 1989 zginął w pożarze na 
swojej plebanii w Białymstoku. Miał 
31 lat. Nim został kapelanem biało-
stockiej „Solidarności” w 1983 r. po 
święceniach kapłańskich został wi-
kariuszem w parafii Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła w Suchowoli, 
rodzinnej wsi ks. Jerzego Popiełusz-
ki. Ks. Popiełuszko powiedział kie-
dyś do matki: „Mamo, jeśli ze mną 
coś się stanie, Staszek mnie zastą-
pi”. Po śmierci ks. Jerzego ks. Su-
chowolec założył jego Izbę Pamięci 
i w każdą drugą niedzielę miesiąca 
odprawiał mszę św. za Ojczyznę. 
Był obiektem działań SB w ramach 
sprawy operacyjnej „Suchowola”. 
Kapłan dostawał anonimy, w któ-
rych grożono mu, że zginie, uszka-
dzano mu samochód, został pobity 
przez nieznanych sprawców. Doku-
menty w archiwach IPN wskazują, 
że od 1985 r. w białostockiej SB 
działała kilkuosobowa grupa funk-
cjonariuszy zajmująca się nękaniem 
kapłana. W 1986 r. został wikarym 
w parafii Niepokalanego Serca Ma-
ryi w Białymstoku, w dzielnicy Doj-

lidy. Został kapelanem podlaskiej 
KPN oraz podziemnej „Solidarno-
ści” i duszpasterzem rolników.

30 stycznia 1989 r. ciało księ-
dza odnaleziono na plebanii. Obok 
zwłok padł też jego wierny Nika, 
tresowany doberman. Pogrzeb ks. 
Suchowolca był manifestacją pa-
triotyczną, w której udział wzięło 
kilka tysięcy osób.

Sekcja zwłok wykazała, że 
zgon nastąpił na skutek zatrucia 
tlenkiem węgla, spowodowanego 
pożarem piecyka. W 1992 r. rozpo-
częto nowe śledztwo, a białostocka 
prokuratura ogłosiła że przyczyną 
pożaru, a w konsekwencji i śmierci 
ks. Suchowolca, było podpalenie. 
W 1993 r. z powodu nieustalenia 
sprawców postępowanie ponow-
nie umorzono. Przed ośmiu laty 
prokuratorzy z lubelskiego IPN 
oświadczyli, że ponad wszelką wąt-
pliwość ks. Suchowolec został za-
mordowany na skutek działania SB. 
W 2008 r. prezydent Lech Kaczyński 
odznaczył pośmiertnie ks. Sucho-
wolca Krzyżem Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski.

Wybierzemy lidera  
Po raz pierwszy krajowy zjazd Związku odbędzie się na Podbeski-
dziu. „Krajówka” zdecydowała we wtorek, że wyborczy Krajowy 
Zjazd Delegatów odbędzie się 8 i 9 października br. w Bielsku-Bia-
łej. Satysfakcji nie kryje Marcin Tyrna, przewodniczący ZR Podbeski-
dzie, bo to wyróżnienie dla regionu. Podbeskidzie ma duże tradycje 
niepodległościowe, jest na co dzień jednym z aktywniejszych 
regionów. 350 delegatów i 150   gości z Polski i zagranicy spotka 
się w nowoczesnej hali sportowej na bielskim Dębowcu.  

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
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