
 

Solidarność jest liderem 

- Pełnię funkcję przewodniczącego od kilku kadencji. Spłacam dług 

wdzięczności kolegom. Kiedyś zostałem zwolniony z pracy,  

a pracownicy solidarnie wstawili się za mną i strajkowali - mówi 

Krzysztof Dąbrowski przewodniczący „Solidarności” w MPK Lublin,  

w rozmowie z Tomaszem Kupczykiem.  

Jaka była Pana droga do „Solidarności”? 

Przed powstaniem NSZZ „Solidarność” aktywnie uczestniczyłem w protestach robotniczych.  

W miejscu mojej pracy założyliśmy Międzyzakładową Komisję Robotniczą, która skupiała 21 Zakładów 

Transportu Przemysłu Mięsnego. Prowadziłem wówczas rozmowy rządowe z wicepremierem 

Romanem Malinowskim, który był ministrem przemysłu spożywczego i skupu. Pertraktacje trwały do 

momentu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Z Lechem Wałęsą rozmawiałem kilkakrotnie. 

Nie przyjmował do wiadomości, że trzeba jednak zakładać sekcje „Solidarności”, ponieważ każda 

branża rządzi się swoimi prawami i mają różne problemy. Mój kolega - obecnie kierowca bpa 

Karpińskiego - przyszedł do mojego biura, a byłem wówczas kierownikiem Zakładu Transportu 

Przemysłu Mięsnego i zaproponował mi współpracę, a jednocześnie funkcję przewodniczącego. 

Zadeklarowałem współpracę z NSZZ „Solidarność”, ponieważ ten ruch społeczny najbardziej mi 

odpowiadał. Otrzymałem legitymację nr 2, mam ją do dnia dzisiejszego. Jako reprezentant załogi 

przed Sierpniem 80 jeździłem na rozmowy rządowe, więc miałem doświadczenie.  

Od 2002 r. do 2014 r. byłem członkiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. 

Na początku kadencji 2014-2018 złożyłem rezygnację na rzecz innego młodszego delegata. 

Czym dla Pana jest NSZZ „Solidarność”? 

Zżyłem się z „Solidarnością” i całkowicie się z nią utożsamiam. O ile z początku podchodziłem  

z rezerwą do Związku, uważając, że to nie dla mnie, tak z upływem czasu przekonałem się, że praca  

w jego ramach jest dla mnie ważną i satysfakcjonującą działalnością. Obecnie żyję „Solidarnością”  

i zależy mi na tym, aby wizerunek Związku był poprawiony. Jesteśmy najskuteczniejszym Związkiem w 

Polsce.    

Trudno jest prowadzić organizację? 

Uważam, że funkcja przewodniczącego organizacji związkowej jest trudniejsza niż rola 

przewodniczących Zarządu Regionu czy Komisji Krajowej. W wyższych strukturach władzy 

prowadzone są rozmowy o innym charakterze i z różnymi podmiotami. Z kolei u nas na „dole” trzeba 

rozwiązywać nie tylko problemy związkowe, ale również „bolączki ludzkie”. Raz w tygodniu 

przyjeżdża do nas psycholog, aby służyć pracownikom pomocą w sprawach rodzinnych, bywają różne 

zdarzenia losowe. Najtrudniej jest tłumaczyć zasadność podejmowanych decyzji, choćby ws. 

podwyżki wynagrodzeń. Negocjacje nie należą do łatwych, ponieważ oczekiwania są wielkie, ale 

pracodawca jest niczym krawiec, który tak kraje, jak mu materiału staje. Tłumaczę również 

pracownikom, że gdy mamy problemy, to w każdym momencie możemy zwrócić się do Zarządu 



Regionu o pomoc i jest wsparcie. Tak powinno być. Bardzo dobrze układa się współpraca z Regionem. 

Jest dobry przepływ informacji i super kontakt. Członkowie komisji zakładowych, chętnie uczestniczą 

w szkoleniach dla związkowców. Podnoszona jest przez to ich świadomość.  

Z jakimi wyzwaniami będzie musiała zmierzyć się Pana organizacja związkowa w najbliższych 

latach? 

Chcielibyśmy stać się najliczniejszym Związkiem w zakładzie pracy. Jak ma się więcej żołnierzy, to 

można każdą batalię wygrać. Gdybym miał ponad 50 proc. załogi w Związku, to więcej spraw można 

byłoby załatwić pozytywnie. U nas jest duży Związek branżowy – kierowców. Swego czasu zrzeszał 

ponad 500 osób. Gdy prezesem zakładu był pan Miłosz, zwolniono mnie z pracy, a 70 proc. członków 

naszego Związku przestraszyło się i przeszło do innych. Otrzymałem wówczas dużą pomoc od 

Regionu. Pracodawca przegrał w sądzie, ale związkowcy nie wrócili. Obecnie jest około 1250 

pracowników w zakładzie, a do naszego Związku należy ponad 200 osób. Liczebność utrzymywana 

jest na tym samym poziomie, choć wiadomo, że Związek się starzeje i kolejne osoby przechodzą na 

emeryturę. 

Co proponujecie młodym? 

Pozyskanie młodych jest niezwykle trudne. Nie chcą się angażować w związki zawodowe. Ich 

wyobrażenie jest takie, że Związek powinien dla nich coś wywalczyć, ale nie muszą być w nim 

zrzeszeni. Pewnych kwestii nie chcą przyjąć do wiadomości. Muszę zaznaczyć jednak, że po 

rozwiązaniu problemów, młodzi chętnie wypełniają deklaracje członkowskie. W tej chwili mam ponad 

50 procent młodzieży. Są nawet potencjalni następcy. Ubolewamy nad tym, że młodzi ludzie 

zaczynają pracę od najniższej stawki.  Starsi pracownicy i moi związkowcy korzystają z układu 

zbiorowego pracy i mamy różnego rodzaju dodatki, m.in. za każdy przepracowany rok jest 1,5 proc. 

podwyżki. Najniższa stawka jest na zbyt niskim poziomie, a praca kierowcy jest ciężka  

i odpowiedzialna. Dopracowujemy wspólnie z prezesem program, aby stawki osobistego 

zaszeregowania pracowników płatnych godzinowo były kroczące. Przykładowo do  

3 miesięcy okres próbny, od 3 miesięcy do roku wyższa stawka i co trzy, cztery lata, kolejne podwyżki 

z automatu. Chcielibyśmy również młodym zastąpić dodatek stażowy, dodatkiem motywacyjnym. 

Prezes proponuje dodatek motywacyjny w wysokości 300 złotych w pierwszych trzech miesiącach, 

potem po 50 zł za każdy miesiąc. Ja chciałbym, aby za każdy miesiąc było po 150 złotych, żeby po 

dwóch czy trzech latach ten dodatek był rzędu co najmniej 1000 złotych, ponieważ pracujący powyżej 

30 lat mają naliczany dodatek stażowy od poborów w wysokości ponad 1000 złotych. 

Wprowadzane są nowe legitymacje członkowskie, co m.in. umożliwia skorzystania z ulg na Lotosie. 

Czy to dobry pomysł?  

Byłaby to super propozycja, gdyby nie została spalona na panewce. W pierwszej kolejności pojawiła 

się informacja o ulgach, trzeba tylko wyrobić legitymacje. To nie jest prosta sprawa, ponieważ należy 

wszystkie istotne dane zgromadzić i zaktualizować. Okazało się, że sama legitymacja nie wystarcza  

i Lotos wymaga karty biznes, więc należy wypełnić dodatkowe oświadczenia. U nas pracuje się na trzy 

zmiany. Dotarcie z informacją do wszystkich jest czasochłonne. W wielu przypadkach ciężko jest 

uzyskać komplet dokumentów. Faktem jest jednak, że jeśli dojdzie do skutku, to będzie duży plus  

i spore korzyści dla członków związku – zwłaszcza, gdyby pakiet zniżek został poszerzony na sieci 

handlowe.  



Co może zniechęcać do Związku? 

Zmieniają się deklaracje członkowskie. Była nawet propozycja, aby wymienić na nowe wzory. 

Rozmawiałem z przewodniczącymi wielkich organizacji związkowych i wyrazili obawy, podobnie jak 

ja, że jeśli związkowcy mieliby zmieniać deklaracje to raczej wystąpiliby ze Związku. Mam nawet 

pierwszą deklarację, to była malutka karteczka, a dziś wzór zupełnie inaczej wygląda. Jest mnóstwo 

informacji, pouczeń, odnośników, a także RODO, trzeba też pracodawcę informować. Mówiąc krótko 

– biurokracja. W zakładzie człowiek musi sobie sam z tym poradzić.  

Jaka jest ranga „Solidarności” w zakładzie pracy? 

U nas działają cztery Związki, choć nasz nie należy do najliczniejszych, to merytorycznie jest 

najsilniejszy. Cokolwiek dzieje się w zakładzie pracy liderem jest „Solidarność”. W rozmowach  

i wystąpieniach jesteśmy skuteczni, a pracodawcę, z którym rzeczowo rozmawiamy, traktujemy po 

partnersku.    

Co myśli Pan o kadencyjności władz związkowych? 

Dobrze, że nie przeszła. Proszę sobie wyobrazić, że zdecydowałem o swoim odejściu na emeryturę  

i wyznaczyłem następcę. Przyszły delegacje do mnie z apelem, abym jeszcze pozostał, ponieważ  

w 2019 roku skończy się umowa 10-letnia o świadczeniu usług komunikacji miejskiej na rzecz miasta  

i powinniśmy wynegocjować optymalną kolejną umowę. Od efektów rozmów zależeć będą 

wynagrodzenia pracowników. A osiągnięte sukcesy motywują do dalszego, intensywnego działania. 

Jak Pan wspomina akcje protestacyjne, w których brał Pan udział? 

Uczestniczyłem niemal we wszystkich protestach. Pamiętam, jak byłem na proteście w Warszawie  

w sprawie przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego. Premier Ewa Kopacz nie wpuściła na salę 

obrad Piotra Dudy. Przed parlamentem ustawiliśmy płot z kłódkami, za to Platforma Obywatelska 

pozwała nas do sądu. Nie blokowaliśmy żadnych drzwi i posłowie mieli swobodę przemieszczania się. 

Sprawę w sądzie wygraliśmy. Miliony podpisów ws. przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego 

PO zbagatelizowało, Tusk oszukał wyborców. Uważam, że zbyt mało mówi się o błędach 

popełnianych przez poprzedni rząd. Jeśli trzeba powinno się również wyrażać krytyczne uwagi 

względem obecnego rządu.  

Jaki jest wizerunek „Solidarności” w Pana ocenie? 

Wizerunek Związku został zniszczony przez Lecha Wałęsę, który był uważany za ikonę „Solidarności”. 

Trudno będzie odbudować dobre imię Związku. Ludzie wszystko widzą i oceniają sami. Szkodliwa jest 

również działalność Michała Boniego i Władysława Frasyniuka. Byli oni na najwyższych szczeblach 

związkowych, a teraz niszczą wizerunek NSZZ „Solidarność”. Pieniądze zmieniają niektórych ludzi.  

Naszą historię często pokazuje się w krzywym zwierciadle. 

Często mówi się o polskich obozach zagłady. Nie można mieć do młodych Niemców pretensji za czyny 

rodziców i dziadków, gdyż oni nie mogą odpowiadać za ich błędy, ale powinni mieć świadomość kto 

był katem, a kto ofiarą. U nas też historia jest przekłamywana. Do grona bohaterów zalicza się 

Henrykę Krzywonos, która rzekomo wstrzymała ruch tramwaju na Wybrzeżu, co miało być 

początkiem strajków. Ona nie zatrzymała tramwaju. Wyłączono na podstacji trakcyjnej prąd i po 



prostu tramwaj nie mógł dalej jechać. Był taki okres, że myślałem, iż śp. Annie Walentynowicz rozum 

odebrało. Ona jednak w wielu sprawach miała rację. Rozmawiałem z Andrzejem Gwiazdą i Bogdanem 

Lisem. Wałęsa nawet nie słuchał, co się do niego mówi, tylko pomrukiwał. Jego zdanie było takie, że 

wygramy albo czołgi radzieckie do nas wjadą.  

Jaka powinna być relacja między Związkiem a polityką? 

Nie może być polityki w zakładzie pracy. Żadnych podpisów nie powinno się zbierać. Ludzie mają 

różne poglądy i mają do tego prawo. Wielu członków „Solidarności” należy również do Platformy 

Obywatelskiej. Nie podoba mi się, gdy ludzie ukrywają swoją przynależność oraz korzenie, z których 

wyrastają.  

„Solidarność” to nie tylko walka o godne warunki pracy i płacy. To również działalność 

patriotyczna, kulturalna i edukacyjna. Podziela Pan taką aktywność? 

Oczywiście, że tak. Świetną inicjatywą są Biegi Solidarności, które promują Związek. Moja komisja 

zakładowa zawsze chętnie się włącza w zabezpieczenie ruchu i wypożyczenie samochodów. 

Społeczność lokalna doskonale wie, kiedy odbywają się biegi, co świadczy o tym, że wpisały się one 

na stałe w kalendarz imprez sportowych naszego regionu. 

A Maszt Niepodległości w Lublinie? 

To jest mistrzostwo świata. Maszt usytuowany jest w pięknym miejscu. Fajnie jakby pojawiła się tam 

wzmianka o NSZZ „Solidarność”. Wielkim osiągnięciem było również postawienie nowego Krzyża 

Wdzięczności na placu LZNS przy Drodze Męczenników Majdanka.  

Jako że pracuje Pan w MPK w Lublinie, proszę powiedzieć, jak można by rozwiązać problem 

zakorkowanych ulic w Lublinie? 

Nasza propozycja jest taka, aby kierowcy zostawiali samochody na parkingach przy sklepach 

wielkopowierzchniowych, a do centrum dojeżdżali trolejbusami i autobusami, które wówczas jeszcze 

częściej by kursowały. Można zachęcać władze miasta do takiego rozwiązania. Ważne jest aby 

udrożnić skrzyżowania i wprowadzić bus-pasy. Lubelski ratusz planuje rozwój i usprawnienie systemu 

komunikacji w mieście. Do 2021 roku zostaną zmodernizowane lub wybudowane zespoły 

przystanków przesiadkowych oraz pętli, a także powstaną parkingi, na których kierowcy pozostawią 

swoje pojazdy i przesiądą się do autobusów lub trolejbusów, by w ten sposób kontynuować podróż 

do centrum miasta. 

A może znacznie obniżyć ceny biletów, albo wprowadzić darmowe przejazdy? 

Ja pełniłem w latach 1990-1994 mandat radnego i byłem członkiem zarządu miasta w randze 

wiceprezydenta. Byłem tez przewodniczącym komisji budżetowej. Z autopsji wiem, że budżet jest 

ograniczony.  Na darmową komunikacje miasta nie stać, to są olbrzymie koszty. I tak mamy bezpłatne 

przejazdy dla dzieci oraz różnego rodzaju zniżki. Praca w komunikacji zaczyna się wczesnym 

porankiem i kończy się po północy. Z samego rana mało kto jeździ. W ekonomice jest tak, że są kursy 

opłacalne i nierentowne. Gdy jest minimum 50 proc. pasażerów w pojeździe to jest przejazd 

opłacalny. Gdy obserwuję zjazdy, to zauważam brak pasażerów. Miasto zainwestowało w nowe 



autobusy i trolejbusy, elektroniki jest bardzo dużo, części są niezwykle drogie, ponadto paliwo i prąd 

drożeją.  

Praca kierowcy do łatwych nie należy. 

Dawniej kierowcy nie mieli ogrzewania w autobusach. Nosili kożuchy i zakładali filce w zimie. Brali 

również cegłę po to, żeby noga odpoczywała i nie drętwiała. Dziś w koszulce się jeździ i jednym 

palcem można kierować, ponieważ jest wspomaganie kierownicy. Trzeba jednak pamiętać, że 

wymagania pasażerów wzrosły. Wpływają różnego rodzaju skargi i zażalenia na kierowców, np. 

pasażer skarżył się, że kierowca włączył Radio Maryja i musiał tego słuchać. Są też tacy którzy 

zarzucają, że jest zbyt gorąco lub zimno w pojazdach. Pierwszy kontakt z pasażerem ma kierowca, 

dlatego jego praca powinna być wyżej ceniona.  

Dziękuję za rozmowę.  


