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Adresy Oddziałów 
Zarządu Regionu Podlaskiego 
NSZZ „Solidarność”
1. Region Podlaski 

Oddział w Bielsku Podlaskim 
17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Piłsudskiego 25 
tel. 508-146-327

2. Region Podlaski 
Oddział w Hajnówce 
17-200 Hajnówka 
ul. 3 Maja 24
tel. 508-146-384

3. Region Podlaski
Oddział w Czarnej Białostockiej
16-020 Czarna Białostocka
ul. Torowa 15
tel. 508-146-367

4. Region Podlaski Oddział w Łapach
18-100 Łapy
ul. Armii Krajowej 1
tel. 508-146-393

5. Region Podlaski
Oddział w Siemiatyczach 
17-300 Siemiatycze
ul. Pałacowa 19 
tel. 508-146-439

6. Region Podlaski Oddział w Grajewie
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6
tel. 508-146-291

7. Region Podlaski Oddział w Sokółce 
16-100 Sokółka 
ul. Piłsudskiego 8 
tel. 508-146-308

8. Region Podlaski Oddział w Mońkach 19-
100 Mońki 
al.Niepodległości 11b/1 
tel. 508-146-274

9. Region Podlaski
Oddział w Dąbrowie Białostockiej 
16-200 Dąbrowa Białostocka 
ul. Tysiąclecia P.P. 4 
tel. 508-146-582

10. Region Podlaski 
Oddział w Suwałkach 
16-400 Suwałki 
ul. Kościuszki 32 
tel. 508-146-583

11. Region Podlaski 
Oddział w Augustowie 
16-300 Augustów 
Rynek Zygmunta Augusta 9 
tel. 508-146-584

Z PRAC ZARZĄDU REGIONU

Stanowisko Prezydium
Zarządu Regionu
Podlaskiego NSZZ
„Solidarność”
ws. zapowiadanych 

przez Rząd RP zmian 
w polityce społecznej
Państwa 

Prezydium Zarządu Regionu Podlaskiego
NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko
zapowiedzianym w expose Premiera radykalnym
działaniom mającym na celu obciążenie kosz-
tami kryzysu pracowników oraz najuboższych
grup obywateli. Zaskakująca, dla obywateli i dla
nas, jest tak radykalna zmiana oceny stanu
polskiej gospodarki, stanu polskiego państwa
przez Rząd RP tuż po wygranych przez partie
koalicyjne wyborach parlamentarnych.  W 30.
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
ośmielamy się przypomnieć, że NSZZ „Soli-
darność” walczył o to by w wolnej Polsce ludzie
mogli dokonywać wyborów w sposób wolny,
świadomie wybierając pomiędzy prezentowa-
nymi realnymi programami poszczególnych
ugrupowań. To z czym mamy dziś do czynienia
nie ma nic wspólnego z tamtymi ideałami.
Zapowiedziane zmiany, m.in. zwiększenie
składki emerytalnej dla pracodawców wpłynie
na zmniejszenie wynagrodzeń pracowników co
wraz ze spadkiem płacy realnej spowoduje
zmniejszenie popytu wewnętrznego co jest
tożsame z zahamowaniem wzrostu gospodar-
czego. Natomiast wydłużenie wieku emery-
talnego znacząco utrudni dostęp do rynku pracy
ludziom młodym, ludziom już dziś krzywdzonym

poprzez niestabilne formy zatrudnienia.  Mając
na uwadze dobro naszej Ojczyzny a przede
wszystkim bezpieczeństwo obywateli żądamy
uzgodnienia przez strony dialogu społecznego
form zabezpieczenia społecznego w czasie
kryzysu, przyjęcie rozwiązań zabezpieczających,
a nie obciążających środowiska pracownicze i
najsłabsze grupy społeczne.   Oczekujemy także
uzgodnienia działań długofalowych rozwoju
naszego Państwa, ich stabilności i przewidywal-
ności, działań których podstawowym celem
będzie dobro obywateli.  Żądamy  podjęcia niez-
będnych działań w kierunku:

- zahamowania dramatycznego wzrostu cen,
- wzrostu wynagrodzeń i zmniejszenia roz-

warstwienia w wynagrodzeniach,
- wprowadzenia rozwiązań prawnych zwięk-

szających możliwości stałego zatrudnienia,
- likwidacji „szarej strefy” w celu zwiększe-

nia dochodów budżetu państwa i ZUS,
- ochrony nabytych praw emerytalnych i bez-

pieczeństwa środków finansowych zgromadzo-
nych na kontach ubezpieczonych,

- stworzenia sprzyjających, cywilizowanych
warunków pracodawcom w kontekście możli-
wości tworzenia nowych miejsc pracy, w sposób
szanujący godność człowieka,

- zwiększenia środków finansowych na ak-
tywne formy zwalczania bezrobocia.

Białystok, dnia 28 listopada 2011 r

Nie przehandluj 
pierwszej gwiazdki

W trosce o pracowników handlu i ich rodzin,
Prezydium Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność” apeluje do wszystkich  praco-
dawców handlu o skrócenie godzin pracy
sklepów w Wigilię Bożego Narodzenia do godz.



Seminarium EZA
w Bratysławie

W dniach 1-3 grudnia 2011 r . w Bratysławie
odbyło się międzynarodowe seminarium
zorganizowane przez EZA pn. „Główne aspekty
dialogu społecznego” oraz Walne Zebranie EZA.
Tematyka spotkania seminaryjnego, które
trwało dwa dni obejmowała między innymi takie
zagadnienia jak: Wpływ długów publicznych na
bezpieczeństwo socjalne oraz rynek pracy,
wyzwania demograficzne w kontekście polityki
rynku pracy, Strategia Europa 2020 w ruchu –
jak wzmocnić dialog społeczny? Wysoką wartość

merytoryczną seminarium zapewniło grono
prelegentów oraz ekspertów  w dziedzinie
rozwiązywania problemów społecznych
dotyczących pracowników. Podczas seminarium
panel dyskusyjny na temat „Europa 2020 –
walka z ubóstwem oraz społeczne wykluczenie
pracobiorców” prowadził wiceprzewodniczący
EZA Józef Mozolewski. Ostatniego dnia
spotkania, w sobotę 3 grudnia 2011 r. odbyło się
Walne Zebranie EZA, podczas którego nastąpiło
uroczyste pożegnanie dotychczasowego
przewodniczącego EZA - Rafa Chanterie. Funkcję
swoją pełnił on w latach 2006-2011. List
okolicznościowy oraz upominek w imieniu
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” byłemu
przewodniczącemu wręczył Józef Mozolewski.

n

14.00. Ograniczenie handlu w tym dniu umożliwi
tysiącom pracowników i ich rodzinom właściwe
przygotowanie się do wieczerzy wigilijnej,
pozwoli godnie przeżyć ten szczególny wieczór w
gronie najbliższych. Głęboko wierzymy, że
szczególny charakter Świąt Bożego Narodzenia,
tak mocno zakorzeniony w tradycji polskiego
chrześcijaństwa sprawi, że nasz postulat
ograniczenia handlu w tym  przedświątecznym
dniu spotka się z pozytywnym odzewem.
Zwracamy się również do przedstawicieli
polityki, biznesu, Kościoła i mediów o poparcie
naszego apelu o wcześniejsze zamknięcie
sklepów w  tym wyjątkowym i ważnym dla
Polaków dniu.  Mamy także gorącą prośbę do
wszystkich klientów aby uszanowali prawo
pracowników handlu do rodzinnego spędzania
świąt i wcześniej dokonali niezbędnych zakupów.

n

Z PRAC KOMISJI KRAJOWEJ

Stanowisko KK nr 16/11
ws. projektowanych zmian 
w ustawach związanych
z realizacją ustawy
budżetowej

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
stanowczo protestuje przeciwko rozwiązaniom
zapisanym w projektach zmian w ustawach
związanych z realizacją ustawy budżetowej w
roku 2012. Zdecydowanie sprzeciwiamy się
przenoszeniu skutków złego zarządzania
budżetem na najsłabsze grupy społeczne –
osoby niepełnosprawne, bezrobotne, najmniej
zarabiające. To właśnie ci ludzie będą ofiarami
błędnych decyzji proponowanych przez rząd.
Nasz głęboki sprzeciw budzą m.in. plany
zamrożenia wynagrodzeń w tzw. państwowej
sferze budżetowej. Przypominamy, że od 2007
roku następuje systematyczny spadek płac
realnych osób pracujących w państwowej sferze
budżetowej. Utrzymywanie tej niebezpiecznej
tendencji grozi znacznym zubożeniem wielu
ważnych grup społecznych. Nie zgadzamy się na
znaczny wzrost podatku akcyzowego na oleje
napędowe i biokomponenty. Jego skutkiem
będzie dalsza galopada cen towarów i usług,
która już obecnie dotyka w sposób szczególny
ludzi najuboższych – emerytów i rencistów,
osoby bezrobotne i najsłabiej zarabiające,
rodziców samotnie wychowujących dzieci i
rodziny wielodzietne. Sprzeciwiamy się
zmniejszaniu dofinansowania wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Planowane cięcia w tym
zakresie zabiorą wielu tym osobom szanse na

włączenie się do aktywnego życia społecznego.
Protestujemy też przeciwko ograniczeniu
poziomu środków gromadzonych na kontach
zakładowych funduszy świadczeń socjalnych
poprzez zamrożenie podstawy jego naliczania na
poziomie z 2010 roku. Ucierpią na tym
pracownicy chcący skorzystać z dofinansowania
do wypoczynku wakacyjnego lub znajdujący się
w trudnej sytuacji finansowej.  Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność” domaga się odstąpienia od
powyższych zamierzeń. Oczekujemy natomiast
pilnych działań mających na celu poprawę
sytuacji materialnej grup społecznych najgorzej
sytuowanych. Za takie uznamy:

• ograniczenie radykalnych podwyżek cen
paliw, energii elektrycznej i gazu,

• uwolnienia środków funduszu pracy na
aktywne formy aktywizacji zawodowej, 

• wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej w 2012 r. w wysokości zgodnej z
zapisami paktu o przedsiębiorstwie
państwowym,

• zwiększenie poziomu waloryzacji najniż-
szych świadczeń emerytalnych do poziomu
uwzględniającego wzrost kosztów utrzymania 
w najniższych grupach dochodowych,

• wzrost kwot progów dochodowych upraw-
niających do pomocy socjalnej oraz świadczeń
rodzinnych, a także zwiększenie wysokości tych
świadczeń,

• zwiększenie wzrostu minimalnego wyna-
grodzenia do poziomu uwzględniającego wzrost
kosztów utrzymania w najniższych grupach
dochodowych.

Niezrealizowanie tych postulatów grozi
dramatycznym pogorszeniem się sytuacji ma-
terialnej milionów Polaków. 

n

Z PRAC ZR



Przeciwko pominięciu szpitali w konkursie
na świadczenia rehabilitacyjne w 2012 roku,
przed siedzibą podlaskiego oddziału NFZ w
Białymstoku protestowali 13 grudnia br.  związ-
kowcy służby zdrowia. Według szacunków policji
w akcji brało udział ok. trzystu osób.  „Narodowy
Fundusz Zdrowia przyczynia się do likwidacji
szpitali”, „Zlikwidować NFZ”, „Precz z dys-
kryminacją”, „Dość monopolu NFZ" - takie -
hasła protestujący mieli na transparentach.
Manifestujący przynieśli ze sobą kule reha-
bilitacyjne i wózek dla niepełnosprawnych, co
miało symbolizować, że szpitale są traktowane
jak "kula u nogi" NFZ. Przekazali je władzom
podlaskiego NFZ. Jeden z działaczy związko-
wych, Eugeniusz Muszyc z Podlaskiej Federacji
Związków Zawodowych Pracowników Ochrony
Zdrowia, powiedział, że związkowcy, ale też
pacjenci protestują przeciwko polityce oddziału
NFZ, który w konkursie na świadczenia rehabili-
tacyjne na 2012 rok (kontrakty mają obowią-
zywać przez 5 lat do 2017 roku-PAP) wybrał
głównie niepubliczne placówki, a kontraktu nie

dostały m.in. obydwa szpitale kliniczne w
Białymstoku, szpital wojewódzki w Białymstoku
ani szpital w Grajewie. Wśród protestujących byli
jednak również przedstawiciele niepublicznych
przychodni, które w minionych latach miały
kontrakty, a teraz ich nie dostały lub zostały im
okrojone. Spór dotyczy świadczeń rehabilita-
cyjnych w poradniach, zlecanych przez specja-
listów oraz o tzw. rehabilitację dzienną, a nie o
oddziały szpitalne. Protestujący podkreślali, że
w konkursie na te świadczenia wybrane zostały
przez NFZ głównie placówki niepubliczne,
czasem będące dopiero w organizacji.  Według
pracowników szpitali takie działania ograniczą
dostęp do rehabilitacji pacjentom. Mówili też, że
brak kontraktu oznacza dla nich utratę miejsca
pracy. Dyrektorzy szpitali, które przegrały w
konkursie na rehabilitację z innymi podmiotami
wypowiadali się wcześniej w mediach, że brak
kontraktu oznacza, że będą zmuszani do
komercyjnej działalności za pieniądze, bo
inaczej będą musieli zamykać poradnie, które
wcześniej często były wyposażane za publiczne

pieniądze, a nie mogą
pobierać opłat od pac-
jentów. Protestujący do-
magali się wyjaśnień od
dyrektora podlaskiego
NFZ Jacka Roledera, 
w czym oferty przegra-
nych w konkursie pla-
cówek były gorsze od
tych, którzy kontrakty
dostali. Protestujący
tłumnie weszli do sie-
dziby NFZ w Białymstoku
domagając się spotkania
z dyrektorem Rolederem.
Przekazali mu protest, w
którym podkreślali, że
"zagrożona jest kom-
pleksowość świadczeń"
rehabilitacyjnych w re-
gionie, a publicznym
placówkom grozi likwi-
dacja, która będzie
efektem stałego zadłu-
żania się. Związkowcy 
z Grajewa przekazali listę

z podpisami około 3 tys. pacjentów wyra-
żających sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji.
Dyrektor NFZ w Białymstoku Jacek Roleder
powiedział dziennikarzom, że unieważnienie
konkursu nie wchodzi w grę, bo nie ma czasu na
przeprowadzenie wszystkich procedur praw-
nych, by ogłosić i rozstrzygnąć nowy konkurs tak,
by pacjenci mieli świadczenia od 1 stycznia.
Powiedział, że jeżeli po zakończeniu kontrak-
towania zostaną jakieś pieniądze, może być
ogłoszony konkurs uzupełniający na rehabi-
litację.  Roleder podkreślał, że w dziedzinie
rehabilitacji w regionie jest pomiędzy pla-
cówkami bardzo duża konkurencja a w kon-
kursie startowało „dużo więcej” podmiotów niż
dotychczas. Mówił, że np. kontrakty dostały
szpital miejski w Białymstoku czy szpital
wojewódzki w Łomży. Rzecznik podlaskiego NFZ
Adam Dębski wyjaśnił, że przy ocenie ofert brane
były głównie: cena świadczeń, oraz jakość:
personel, jakość sprzętu medycznego i bazy
lokalowej. Roleder zapewnił, że cen dum-
pingowych nie było. Roleder mówił, że NFZ ma
podejrzenia, że w kilku przypadkach oferenci
mogli wprowadzić NFZ w błąd i Fundusz będzie
prowadził kontrole w tym zakresie. Pracownicy
szpitala w Grajewie mówili np., że niepubliczny
podmiot z tego miasta, który dostał kontrakt jest
dopiero „w budowie”, a kontraktu nie dostała
ich placówka, która w 2010 za środki publiczne
przeszła gruntowny remont, a świadczeń udziela
od wielu lat.  Interwencje w sprawie rehabilitacji
złożyli także posłowie PiS: Dariusz Piontkowski
oraz Krzysztof Jurgiel. Jurgiel poprosił w niej
ministra zdrowia o kontrolę spornego konkursu
oraz „dokonanie oceny zabezpieczenia” świad-
czeń rehabilitacyjnych w regionie. W 2012 
w Podlaskiem na wszystkie świadczenia reha-
bilitacyjne (łącznie z finansowaniem oddziałów
rehabilitacji w szpitalach) jest przeznaczonych
48,4 mln zł. To - jak powiedział rzecznik podlas-
kiego NFZ - o 7 mln zł więcej niż w 2011 r. We
wszystkich zakresach rehabilitacji w 2012 r.
umowy z NFZ będzie miało 108 podmiotów - o
19 mniej niż w 2011 r.

(SG, źródło PAP)

Pikieta związkowców ws. kontraktów
NFZ na rehabilitację



Dnia 13 grudnia br. w kościele pw. św.
Rocha w Białymstoku Abp Edward Ozorowski,
Metropolita Białostocki odprawił Mszę św. w in-
tencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Homilię
wygłosił ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor
naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. 
W homilii ks. Skubiś przypomniał, że wprowa-
dzony 30 lat temu stan wojenny powinien być
traktowany z cała powagą. „Teoria wyboru tzw.
mniejszego zła uderzyła w żywy naród. To była
wielka krzywda wypowiedziana całemu narodo-
wi, ale i poszczególnym ludziom. Dlatego nie
można robić z historii Polski happeningu, bo
Polska to jest wielka sprawa” – mówił. Kazno-
dzieja zwrócił uwagę na osobę bł. Jana Pawła II,
który duchowo uczestniczył w tamtych grudnio-
wych wydarzeniach. „Był on głęboko wrośnięty 
w polską historię i kulturę. Pragnieniem papieża
Polaka było, by jego rodacy pamiętali o zakorze-
nieniu w chrześci-jańskich wartościach, o zako-
rzenieniu w tym, co wielkie i co Polskę stanowi”.
Ksiądz Infułat pytał o dzisiejszy stosunek
Polaków do prawdy i o jej poszanowanie w życiu
społecznym, rodzinnym i osobistym. Stwierdził,
że brakuje jej zawłaszcza w mediach i życiu
politycznym. Podkreślał, że to „Kościół jest
drogą do prawdy. Jeśli zniszczymy Kościół, to
dojdziemy do ateizmu, ten zaś prowadzi całe
narody do zniszczenia”. Na zakończenie liturgii
Abp Ozorowski wspomniał postać ks. Witolda
Pietkuna, pierwszego kapelana białostockiej
Solidarności, działającego przy parafii św.
Rocha. „Chciałbym życzyć wszystkim tym, którzy
cierpieli, walczyli i modlili się o wolną Polskę sił
i mocy na tej drodze prawdy i wolności, która jest
zawsze drogą prowadzącą ku Bogu” – mówił
Metropolita. Po Mszy św. uczestnicy uroczys-
tości przemaszerowali pod pomnik kapelana
Solidarności ks. Jerzego Popiełuszki przy białos-
tockiej katedrze. W trakcie marszu złożono
kwiaty pod tablicą umieszczoną na ścianie
byłego pierwszego komisariatu MO przy ul. Li-
powej, upamiętniającą represjonowanych w sta-
nie wojennym. To przy tym komisariacie białos-
toczanie spacerowali w czasie stanu wojennego
- podobnie jak mieszkańcy całej Polski - pod-
czas telewizyjnego „Dziennika” na znak protestu
wobec propagandowych wiadomości. Była to
również okazja do manifestacji przeciwko dzia-
łaniom ówczesnej władzy. Modlono się również
przy pomniku bł. Jana Pawła II. 

Białostockie obchody 30. rocznicy wpro-
wadzenia stanu wojennego zorganizował Od-
dział Instytutu Pamięci Narodowej, Region
Podlaski NSZZ „Solidarność”, Klub Więzionych
Internowanych Represjonowanych i Niezależne
Zrzeszenie Studentów w Białymstoku. W ramach
obchodów m. in. zorganizowano wystawę przed
katedrą pt.: „586 dni stanu wojennego”. 
W Książnicy Podlaskiej odbyła się prezentacja
książki „Województwo białostockie w ocenie SB
1980–1985”. W dniu rocznicy, na Rynku Koś-
ciuszki harcerze i studenci z NZS kolportowali
okolicznościowe wydanie gazety „Posłaniec
historii”, przygotowanej przez Oddział IPN 
w Białymstoku. Ponadto, w sali kina „Ton” od-
bywały się projekcje filmów dokumentalnych
dotyczących stanu wojennego, a Klub Więzio-
nych Internowanych Represjonowanych i NZS
przygotowały pokaz sitodruku. 

W urzędzie wojewódzkim Wojewoda Podlas-
ki Maciej Żywno wręczył Krzyże Kawalerskie
Orderu Odrodzenia Polski, Złote Krzyże Zasługi
oraz Krzyże Wolności i Solidarności. Odznacze-
nia przyznał prezydent RP. Postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne
zasługi na rzecz przemian demokratycznych 
w Polsce odznaczeni zostali:

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski

- Bernard Bujwicki
- Konrad Kruszewski
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia

Polski
- Marian Chojnowski
- Edmund Lajdorf
- Stefan Ruchała
- Kazimierz Siwik
- Ks. Piotr Zabielski
Złotym Krzyżem Zasługi
- Zbigniew Ossowski
- Stanisław Szymanowski
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej, na wniosek Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w
działalności na rzecz niepodległości i suwe-
renności Polski oraz respektowania praw czło-
wieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
odznaczeni zostali:

Krzyżem Wolności i Solidarności
- Anna Beata Kossakowska 
- Władysław Tokarski
- Jerzy Sacharczuk

n

Podlaskie obchody 30. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego



W ostatnim tygodniu przez media przewal-
ają się kolejne informacje o treści nowej książki
generała Jaruzelskiego. Ma ona zawierać ważne
rozrachunki byłego dyktatora ze stanem wojen-
nym i ostatnie wyznania ciężko chorego 88-
letniego człowieka.

Jaruzelski napisał obszerny esej dotyczący
sytuacji PRL w latach 1980–1981 oraz okolicz-
ności wprowadzenia stanu wojennego. Obraz
skonstruowany jest z wygodnych dla niego
dokumentów i publicznych wypowiedzi uczestni-
ków tamtych wydarzeń. W wycinance tej nagmin-
nie występują fałszerstwa i manipulacje.

Nad całością unoszą się opary absurdu.
Poziom umysłowy argumentacji dyktatora ilust-
ruje wywód dotyczący rzekomego powszechnego
poparcia społeczeństwa dla wprowadzenia sta-
nu wojennego: w listopadzie 1981 r. wojsko cie-
szyło się 90-proc. poparciem społeczeństwa, 
a zatem społeczeństwo popierało wprowadzenie
stanu wojennego. Nie można postawić znaku
równości między szacunkiem dla wojska, które 
z racji wielokrotnej utraty niepodległości zawsze
cieszyło się sympatią Polaków, a akceptacją dla
zbrojnej pacyfikacji społeczeństwa. To mniej
więcej tak, jakby znaleźć jedną czarną owcę 
w polskim Kościele (np. pedofila) i zestawić to 
z informacją, że instytucja ta cieszy się 90-

procentowym zaufaniem. W świecie à la Jaru-
zelski wniosek byłby prosty: zwolennikami pedo-
filii wśród duchownych jest 90 proc. Polaków.

Takimi metodami autor buduje korzystny dla
siebie obraz historii. Przekonuje, że starał się
uchronić Polskę przed sowiecką interwencją, że
chciał przerwać rozpad społeczeństwa, wpro-
wadzić konieczne reformy, a wcześniej ukrócić
anarchię strajkową, która rujnowała gospo-
darkę. Chciał przywrócić nadzieję dla Polaków i
Polski. Kłopot polega na tym, że im więcej wiemy
o okolicznościach wprowadzenia stanu wojen-
nego, tym więcej argumentów Towarzysza
Generała okazuje się propagandową blagą. W
dokumentach sowieckich widać, że Sowieci nie
zamierzali interweniować i wielokrotnie informo-
wali o tym Jaruzelskiego. Wynika z nich także, że
to on zabiegał na Kremlu o zbrojną interwencję!
Nieprawdą jest również, że strajki w sposób
znaczący wpływały na gospodarkę i poziom życia
Polaków. PRL od kilku lat była już bankrutem o
niewydolnej i nieefektywnej gospodarce, która w
galopującym tempie zmierzała do upadku. Także
argumenty o przywróceniu pokoju społecznego i
nadziei zawisają w próżni. To karnawał
Solidarności był okresem wybuchu wielkiej
nadziei, którą potem rozjechały czołgi. To po 13
grudnia 1981 r. szybko rosły statystyki samo-

bójstw, spożycia alkoholu, przestępczości i spo-
łecznych patologii. Także tłumaczenia, że stan
wojenny wykorzystano do wprowadzenia niez-
będnych reform, to konfabulacje. Żadnych
reform nie było, poza oczywiście podwyżkami
cen. Lata 80. to okres totalnego gnicia, po
którym Jaruzelskiemu nie zostało już nic, tylko
oddać władzę.

Co ciekawe, za granicą często są mniejsze
problemy z oceną historycznych „zasług”
Jaruzelskiego. Niedawno ukazała się książka
włoskiego dziennikarza Riccardo Orizio pod
znaczącym tytułem „Diabeł na emeryturze”.
Rozmowy z siedmioma dyktatorami. Jednym z
przepytywanych jest oczywiście Towarzysz Gene-
rał. Sąsiedztwo ma wręcz znamienite. Obok
niego znajduje m.in. się Idi Amin z Ugandy, który
przelał mnóstwo krwi swoich rodaków, a głowy
przeciwników przechowywał w pałacowych
lodówkach. Orizio podsumował rozmowę z Jaru-
zelskim: „Stary, politycznie i moralnie przegrany
człowiek, mimo wysiłku, jaki włożył, by prze-
konać współobywateli, że zasługuje na szacu-
nek”. Trudno nie zgodzić się z tą opinią. Kolejna
porcja propagandowych kłamstw niewiele tu
zmieni. Pora na rachunek za wieloletnią służbę
dla obcego mocarstwa i obcej Polakom ideo-
logii. Za śmierć dziesiątków i prześladowania
tysięcy obywateli. 

Towarzyszu Generale, historia Pana rozliczy.
Piotr Gontarczyk

Wystawa „Białostockie Ślady stanu wojennego w Archiwum
przy Rynku Kościuszki 4 od 12 grudnia 2011 r. 

W nocy z 12 na 13 XII 1981 r. Rada Państwa
wprowadziła stan wojenny na obszarze całego
kraju. W Białymstoku przebiegał on podobnie
jak i w innych polskich miastach i miasteczkach.
Zakazano też organizowania strajków i akcji
protestacyjnych, zawieszono wydawanie gazet i
czasopism. Drukowano „Gazetę Współczesną”.
Minister spraw wewnętrznych wprowadził zakaz
przebywania obywateli w miejscach publicznych
w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.
Jednocześnie osoby przebywające w miejscach
publicznych zostały zobowiązane do noszenia
przy sobie dowodów osobistych, a uczniowie
legitymacji szkolnych. Zablokowane zostały
wszystkie połączenia telefoniczne. Powołano
rezerwę, czyli Rezerwowe Oddziały Milicji Oby-
watelskiej, do których, na zasadzie kart mobili-
zacyjnych, wcielono wielu działaczy „Solidar-
ności”. W Komendzie Wojewódzkiej Milicji
Obywatelskiej w Białymstoku ogłoszono akcję
pod kryptonimem „Jodła”. Pracownicy Służby

Bezpieczeństwa i milicjanci zaczęli zbierać się
przed północą. Podzielono ich na grupy (od
dwóch do czterech osób), a w każdej z nich zna-
lazł się przynajmniej jeden umundurowany
milicjant. Rozdano grupom zamknięte koperty,
które miały być otwarte w dopiero w samocho-
dzie oraz sprzęt do wyważania drzwi w mieszka-
niach. Funkcjonariusze SB i MO internowali 40
osób. Byli to głównie liderzy „Solidarności” 
z dużych zakładów pracy. Internowania trwały
kilka dni. Łącznie zatrzymano 59. Zaczęły się
aresztowania i prześladowania białostockich
działaczy „Solidarności”, z których część zeszła
do podziemia. Na wystawie Białostockie Ślady
stanu wojennego Archiwum przy Rynku
Kościuszki 4, którą można oglądać od 12
grudnia 2011 r. zaprezentowaliśmy 15 miejsc w
Białymstoku związanych ze stanem wojennym.
Wystawę adresujemy do mieszkańców Białego-
stoku, z których wielu pamięta tamte grudniowe
wydarzenia. Zależy nam, aby stan wojenny

naświetlić przede wszystkim białostockiej
młodzieży szkolnej i akademickiej. Wystawę
można obejrzeć na stronie internetowej Archi-
wum.  Mamy nadzieję, że realizowana przez nas
inicjatywa przyczyni się w dłuższej perspektywie
nie tylko do uzupełnienia wiedzy nt. dziejów
stanu wojennego w Białymstoku, ale także wpły-
nie pozytywnie na zainteresowanie lokalną
historią. Sądzimy, iż warto byłoby oznaczyć
miejsca związane z działalnością białostockiej
„Solidarności”. Powstał by w ten sposób Białym-
stoku szlak dziedzictwa „Solidarności”. Niech
miejsca upamiętniające tamte wydarzenia
kojarzą się mieszkańcom Białegostoku z batalią
o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej. 

Wyrazy podziękowania składamy Zarządowi
Regionu Podlaskiego Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bia-
łymstoku za wsparcie finansowe wystawy.

Marek Kietliński

Generał zostanie rozliczony



Nie zapomnij o Janku
W czasach, gdy Kiszczaka ogłasza się

„człowiekiem honoru”, a byli esbecy nadal
pracują w ABW, pamiętajmy o osobach zabitych
przez komunistów.

Wiersz Adama Mickiewicza z 1831 r.
wprowadził do literatury polskiej pojęcie matki-
Polki. Oznaczało ono matkę polskiego
powstańca, która wraz ze swoim synem znosiła
cierpienia zadawane mu przez zaborcę. W XIX w.
wiele polskich kobiet stojąc pod szubienicami,
widziało śmierć swoich ukochanych. Wiele
innych odbywało dobrowolną podróż na Syberię,
aby towarzyszyć najbliższym w długoletniej
katordze. W czarnych sukniach wystawały pod
drzwiami carskich sądów lub więzień, doznając
przeróżnych upokorzeń. Prawie wszystkie czuły
się bezsilne wobec przemocy, ale wszystko
znosiły z wielką godnością. Wydawałoby się, że
dziś nie ma już matek-Polek. Żyjemy przecież w
wolnym kraju. Jednak przez ostatnie lata w
sądzie w Katowicach widzieliśmy twarz wielkiej
Matki i wielkiej Polki – zmęczoną i pooraną
bruzdami twarz pani Janiny Stawisińskiej z
Koszalina, matki 21-letniego Janka, górnika
zastrzelonego trzydzieści lat temu w kopalni
„Wujek”. Jej syn nie zginął od razu, długo konał
w katowickim szpitalu. Dlatego pani Janina,
rezygnując z pracy na Pomorzu, specjalnie
przybyła na Śląsk i zatrudniła się w tym szpitalu.
Jako salowa czuwała dzień i noc przy łóżku
nieprzytomnego syna. Gdy 25 stycznia 1982 r.
zmarł bez odzyskania przytomności, powróciła
do siebie. Tutaj nie miała łatwego życia.
Bezpieka ją inwigilowała i utrudniała dostęp do
grobu dziecka. W 1984 r. pobito ją nawet w

czasie demonstracji. Gdy kilka-
naście lat temu rozpoczął się
proces oprawców, przyjeżdżała na
każdą rozprawę. W ten sposób
trasę Koszalin – Katowice przemie-
rzyła pociągiem aż 97 razy tam i z
powrotem. Znosiła te niepraw-
dopodobne trudy, bo wierzyła, że
domagając się prawdy i sprawie-
dliwości, może ocalić ideały, za
które zginął jej syn. Wierzyła
pomimo tego, że w tym samym
czasie w Warszawie jeden z tzw.
autorytetów moralnych ogłaszał gen. Kiszczaka
„człowiekiem hono-ru”, a w Krakowie wpływowi
duchowni wzywali do „zabetonowania” na
pięćdziesiąt lat akt dawnej Służby Bezpie-
czeństwa. 31 maja 2007 r. został ogłoszony
wyrok w procesie członków plutonu ZOMO, który
strzelał do górników. Na sali rozległy się oklaski,
a krewni pomordowanych i ich przyjaciele
odśpiewali hymn narodowy. Jednak jeszcze przez
dwa lata trwały dalsze procedury prawne,
wsparte sztuczkami adwokatów i propagandą
niektórych środowisk. Z kolei Czesław Kiszczak
26 kwietnia br. został uniewinniony przez sąd.
Janina Stawińska ten ostatni wyrok przyjęła z
rozpaczą. Zmarła parę dni później, 3 maja, w
dniu tak bardzo symbolicznym dla wszystkich
polskich patriotów. Pogrzeb zgodnie z jej wolą
był bardzo skromny. Pochowano ją na
koszalińskim cmentarzu w tym samym grobie, w
którym spoczywa jej syn. A Czesław Kiszczak?
Jako współautor porozumień w Magdalence i
zarazem uczestnik okrągłego stołu oraz były
wicepremier rządu Tadeusza Mazowieckiego żyje
nadal w dostatku, zamieszkując luksusową
willę. Czuje się przy tym bezkarny, bo dobrze wie,
że ze względu na posiadaną wiedzę o agentach
SB (wspartą prawdopodobnie wieloma
mikrofilmami i „różowymi teczkami” z akcji
„Hiacynt”) nic złego go spotkać nie może. Co
więcej, z upływem lat, jako jeden z „ojców
chrzestnych” III RP, może liczyć bardziej na
honory niż karę. Nie zdziwiłbym się, gdyby w
najbliższym czasie dostał np. Order Orła Białego
czy od „Tygodnika Powszechnego” Medal św.
Jerzego. Przecież tak wiele osób z obecnego
establishmentu ma mu tyle do zawdzięczenia.
Również niektórzy dostojnicy kościelni też są mu
bardzo wdzięczni. I to nie tylko za zniszczenie
wielu akt Wydziału IV SB. W tych dniach
przeżywamy kolejne rocznice Grudnia 1970 

i Grudnia 1981 r. To powinno nas zachęcić do
pielęgnowania pamięci o wielu młodych
chłopcach i dziewczętach, którzy tak jak Janek
Stawisiński zamordowani zostali przez polskich
komunistów, wysługujących się swoim radziec-
kim mocodawcom. Pamiętać należy też o innych
Jankach, Małgosiach czy Frankach, którzy
oddawali życie za naszą wolność. Szczególnie
myślę tutaj o „Orlętach Lwowskich”, skazanych
dziś na zapomnienie. Przykładem tego
zapomnienia był ostatni apel poległych, który
odbył się 11 listopada br. przed Grobem
Nieznanego Żołnierza w Warszawie. W czasie
tego apelu, wymieniwszy powstańców śląskich i
wielkopolskich, pominięto całkowicie obrońców
Lwowa z lat 1918-1920. Przeciwko temu
zaprotestował Światowy Kongres Kresowian z
Bytomia, który wysłał list z wyrazami oburzenia
do władz MON. W odpowiedzi otrzymał pismo
podpisane przez dyrektora Departamentu
Wychowania i Promocji Obronności MON, płk.
Jana Gutowskiego, który nie czuł się
odpowiedzialny. Co więcej, w pokrętny sposób
tłumaczył się brakiem czasu oraz potrzebą
„skondesowania treści apelu”. Jak tak dalej
pójdzie, to w czasie uroczystości grudniowych
zabraknie miejsca na wspomnienie poległych
stoczniowców i górników. Za to o Michniku i
KOR-owcach nikt nie zapomni. Jak mawiał Józef
Piłsudski, „Polacy, piszcie swoją historię, bo jak
nie, to inni ją wam napiszą po swojemu”. Na
koniec apel. Zbliżają się święta Bożego
Narodzenia. Jeżeli wysyłamy kartki, to wysyłajmy
te ze Świętą Rodziną czy Trzema Królami, a nie z
bałwankiem, saneczkarzami czy słoniem na
łyżwach. Dwa tysiące lat temu wydarzyła się
bowiem autentyczna historia, której nie jest w
stanie zmienić ani poprawność polityczna, ani
lewactwo, ani głupota.

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski



W poniedziałek, 19 grudnia 2011 r. o godz.
18.00 odprawiona zostanie w kościele p.w. św.
Stanisława Kostki w Warszawie Msza Św., podczas
której będziemy zanosić do Boga modlitwy za wsta-
wiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Na zakończenie Eucharystii odmówimy nowen-
nę do błogosławionego Kapłana włączając w nią
nasze intencje i sprawy Ojczyzny. Po Mszy św. bę-
dzie można adorować relikwie bł. ks. Jerzego.

Pierwsza Msza św. z nowenną i modlitwą wsta-
wienniczą za przyczyną błogosławionego ks. Je-
rzego Popiełuszki odprawiona została 19 czerwca
2010 r. Od dnia beatyfikacji ks. Jerzego jest ona

sprawowana każdego 19. dnia miesiąca, o godz.
18.00.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!
Związkowcy z NSZZ „Solidarność” z Regionu

Podlaskiego czczą  pamięć o błogosławionym Ks.
Jerzym pełniąc służbę honorowa przy Jego grobie.
Służba ta powstała jeszcze za życia ks. Jerzego, w
końcu 1982 r., gdy wrzucono cegłę z materiałem
wybuchowym do mieszkania i zagrożone było jego
życie. Zawiązała się wtedy grupa osób pełniących
całonocne dyżury przy plebanii Księdza i na terenie
przykościelnym. Na dobre jednak zaczęła działać

po jego śmierci. – Tak jak ks. Jerzy Popiełuszko
przyciągał ludzi do siebie za życia, tak samo przy-
ciąga nas i po swojej śmierci – mówią członkowie
Służby. Ich czuwanie jest znakiem wiernej pamięci i
przyjaźni.

W 2011 roku w skład służby honorowej wcho-
dzili: Wyszyński Janusz,  Zatkalik Zbigniew, Bitel
Wacław,  Gierałtowski Bogdan, Dembicki Dariusz,
Chrostowski Krzysztof, Śniarowski Krzysztof, Tom-
kiel Tomasz, Sypytkowska Ewa, Gąsowska Teresa,
Jurgielewicz Eugenia, Szustko Adam. 

n

Msza św. z nowenną do bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

13 grudnia roku pamiętnego
13 grudnia to jedna z najsmutniejszych dat

w naszej historii. Nie zostaliśmy napadnięci 
z zewnątrz, jak we wrześniu 1939 r., nie poder-
waliśmy się w kolejnym patriotycznym zrywie ku
nierównej walce z obcymi potęgami.

Generałowie w polskich mundurach wydali
wojnę własnemu społeczeństwu, w obronie
interesów sowieckiego hegemona i narzuconego
nam bezsensownego systemu, który nawet wed-
le słów Stalina „pasował do Polski jak do krowy
siodło”. Nie było zagrożenia żadną wojną domo-
wą, chaosem czy anarchią, wieszaniem zdrajców
czy choćby goleniem sekretarzy. Aż do chwili,
kiedy czołgi wyjechały na ulice, nie pękła jedna
szyba i nikt nikomu nie dał w mordę. Zamiast
nienawiści posługiwano się słowami narodo-
wych poetów i papieża Polaka. Aż do 13! W
jedną noc, z perfekcyjną doskonałością sowie--
ckich czynowników, zdruzgotano ludzkie nadzie-

je, przetrzebiono szeregi najlepszych, zmuszając
ich do emigracji, w imię interesów rządzącej kli-
ki, ze strachu, że zrobi to ewentualnie jakaś inna
klika.

Jeśli porównuje się Jaruzelskiego do Franco
czy Pinocheta, popełnia się nadużycie. Wspom-
niani generałowie uratowali swoje kraje przed
komunistycznym eksperymentem, podejmując
akcję za pięć dwunasta, jeden w obliczu lewac-
kiego terroru, masowego mordowania księży 
i zakonnic, drugi świadomy, czym się zakończy
napływ kubańskich doradców. Obaj też pozosta-
wili swoje kraje w stanie kwitnącym, przygoto-
wane do demokracji. Hiszpania, mimo kłopotów
po półtorej kadencji socjalisty Zapatero, jest
jednym z ważniejszych krajów Unii, Chile – eko-
nomicznym liderem Ameryki Łacińskiej.

A co dał nam Jaruzelski? Osiem lat stag-
nacji, pozorowanych reform, kolejkowej bezna-

dziei, kartek na wszystko i wyrobów czekolado-

podobnych. A że pięknie skapitulował? Nawet

ten akt, za który Michnik rozgrzeszył gorliwego

prymusika PRL, 45 lat zajętego własną karierą,

nie był efektem genialnych politycznych prze-

myśleń czy moralnych przewartościowań. Gene-

rał nie zrobił tego nawet ze strachu. Hegemon

kazał, „Spawacz” wziął „ruki pa szwam” i wyko-

nał. Nie jestem skłonny do wulgaryzmów, przeto

nie przytoczę historycznego „bluzgu” na jego te-

mat, zadowalając się stwierdzeniem: w

lojalności wobec Rosji był lepszy od Stanisł-wa

Augusta, w smykałce reformatorskiej dorówny-

wał Augustowi III Sasowi, obniżył prestiż władzy

skuteczniej niż Michał Korybut i tylko zrejterował

lepiej niż Walezy...

Marcin Wolski



W dniach 5-14 sierpnia 2011 roku odbył się
w Słupsku XXI Międzynarodowy Festiwal Brydża
Sportowego, a w jego ramach XIX Mistrzostwa
Polski NSZZ „Solidarność”. Kontynuując współ-
pracę z Podlaskim Związkiem Brydża Sporto-
wego w Białymstoku region nasz wystawił 8-
osobową reprezentację i w Mistrzostwach Polski
uczestniczyły dwa liczące po 4 zawodników
teamy: Region Podlaski w składzie – Mirosław
Hryszko, Waldemar Miłuński, Roman Kruk i
Adam Szempliński i Solidarność Białystok w
składzie – Jan Gardocki, Piotr Latała, Dariusz
Sterniczuk i Mariusz Tatarczuk. Największy suk-
ces  odniosła para Adam Szempliński – Roman
Kruk, która zdobyła Mistrzostwo Polski Par NSZZ
„S”. W pozostałych konkurencjach nie było
sukcesów. W mistrzostwach teamów drużyna
Solidarność Białystok zajęła 4-te miejsce, a w
turnieju indywidualnym z zawodników reprezen-
tujących nasz region najlepszym był Adam Szem-
pliński, który zajął 4-te miejsce. On też został
najwyżej sklasyfikowany, na ósmym miejscu, 
z zawodników podlaskich w punktacji długofalo-
wej Mistrzostw Polski NSZZ”S”. Podlaska ekipa
nie odniosła  znaczących sukcesów w pozos-
tałych turniejach Festiwalu. W punktacji gene-
ralnej Festiwalu już po raz drugi zwyciężył za-
wodnik okręgu mazowieckiego arcymistrz świa-
towy Piotr Tuszyński i on otrzymał kluczyki do
samochodu Renault Twingo. Wyprzedził on
innego arcymistrza światowego reprezentują-
cego okręg dolnośląski – Piotra Gawrysia.
Trzecie miejsce zajął kolejny reprezentant okrę-
gu mazowieckiego arcymistrz międzynarodowy
Michał Nowosadzki, który w tym roku został po
raz trzeci rok po roku został zwycięzcą Festiwalu
w Puli (Chorwacja). Uroczystość zakończenia
Festiwalu zaszczycił swoją obecnością Przewod-
niczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda i on wręczał najważniejsze nagrody
Festiwalu i Mistrzostw Polski NSZZ
„Solidarność”. Ze względu na wyjazd mistrzów
Polski w parach Adama Szemplińskiego i
Romana Kruka przed zakończeniem Festiwalu
przyjemność odebrania pucharów z rąk
Przewodniczącego Piotra Dudy spotkała niżej
podpisanego jako kapitana reprezentacji, co
przedstawia niżej przedstawione zdjęcie.

W dalszym ciągu po Festiwalu odczuwam
pewien niedosyt z powodu naszych osiągnięć
uważając, że mogło być lepiej, ale tak już w

rywalizacji sportowej bywa. Nadal martwi mnie
niska frekwencja zawodników reprezentujących
NSZZ „Solidarność” w Mistrzostwach Polski,
chociaż w tym roku było lepiej niż w roku
ubiegłym ,a przecież brydż jest sportem, który
można uprawiać od wczesnego dzieciństwa do
późnej starości. Dlatego też kończąc tą infor-
mację występuję z następującymi inicjatywami
do komisji zakładowych Regionu Podlaskiego.
Ponieważ przyszłością brydża sportowego 
i związku zawodowego jest młodzież zorientujcie
się czy wśród waszych związkowców są tacy,
którzy posiadają dzieci, które chciałyby szkolić
się do uprawiania tej dyscypliny sportowej, 
a może sami członkowie związku i inni pracow-
nicy zakładu pracy chcieliby się podszkolić do
gry w brydża w celu sportowym jak też rekre-
acyjnym. Wszelkie takie potrzeby należy zgłaszać
do Zarządu Regionu do końca bieżącego roku
szkolnego tj. do 29 czerwca 2012r., tak żeby od
nowego roku szkolnego w porozumieniu z Pod-
laskim Związkiem Brydża Sportowego rozpocząć
szkolenia. A może wzorem Mistrzostw Polski
NSZZ „Solidarność” należy zorganizować Mistrz-
ostwa Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidar-
ność”, gdyż w waszych organizacjach zakłado-
wych są brydżyści, którzy chcieliby przystąpić do
takiej rywalizacji i np. w nagrodę reprezentować
Region w kolejnych Mistrzostwach Polski. W tym
przypadku komisje zakładowe NSZZ „Solidar-
ność” powinny zgłosić do Zarządu Regionu
zainteresowanie tym tematem z podaniem chęt-

nych do uczestnictwa w mistrzostwach w termi-
nie do 15 stycznia 2012 r., aby uwzględnić je 
w kalendarzu zawodów Podlaskiego Związku
Brydża Sportowego w roku 2012. Najlepiej gdy-
by te mistrzostwa np. w konkurencji par odbyły
się w ramach imprez towarzyszących kolejnemu
Turniejowi Piłki Nożnej im. Marszałka Sejmu RP
Krzysztofa Putry i stanowiły w tej konkurencji jak
też w konkurencji teamów i indywidualnej ele-
ment  turniejów brydżowych w ramach Grand
Prix Województwa Podlaskiego. 

Jan Gardocki

XXI  MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
BRYDŻA SPORTOWEGO „SOLIDARNOŚĆ”



Od 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegną
przepisy dotyczące urlopów: zwiększy się wymiar
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatko-
wego urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego oraz urlopu ojcowskiego. Wydłuży się
również termin na udzielenie zaległego urlopu
wypoczynkowego.

I. Dodatkowy urlop macierzyński i dodatko-
wy urlop na warunkach urlopu macierzyń-
skiego
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz.
1654), wymiar dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego i dodatkowego urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego od 1 stycznia 2012 r. do
31 grudnia 2013 r. wynosi:

- do 4 tygodni - w przypadku urodzenia1
jednego dziecka przy jednym porodzie,
- do 6 tygodni - w przypadku urodzenia2
więcej niż jednego dziecka przy jednym
porodzie.

Jeżeli pracownik, o którym mowa w art. 183
§ 1 k.p., przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do
10 roku życia, wymiar dodatkowego urlopu na

warunkach urlopu macierzyńskiego od 1 stycz-
nia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi 2 ty-
godnie. Pracownicy korzystający w dniu 1 stycz-
nia 2012 r. z dodatkowego urlopu
macierzyń-skiego lub dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego mają prawo
do części dodatkowego urlopu w wymiarze
odpowiada-jącym różnicy między podwyższonym
a dotych-czasowym wymiarem dodatkowego
urlopu.

II. Dwa tygodnie urlopu ojcowskiego
Od 1 stycznia 2012 r. pracownik-ojciec

wychowujący dziecko będzie miał prawo do
urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008
r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niek-
tórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) w
2010 r. i 2011 r. wymiar urlopu ojcowskiego
wynosił 1 tydzień. Pracownik-ojciec wychowu-
jący dziecko korzystający w dniu 1 stycznia 2012
r. z urlopu ojcowskiego w wymiarze obowiązują-
cym w 2011 r. (tj. 1 tydzień) ma prawo do części
urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy
między podwyższonym (2 tygodnie - wymiar obo-
wiązujący od 1 stycznia 2012 r.) a dotychcza-
sowym wymiarem urlopu ojcowskiego. Części
urlopu ojcowskiego udziela się bezpośrednio po

wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymia-
rze, na pisemny wniosek składany w terminie nie
krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzys-
tania z takiej części urlopu.

III. Zaległego urlopu wypoczynkowego moż-
na udzielić do 30 września roku następnego 
Od 1 stycznia 2012 r. pracodawca będzie

mógł skorzystać z dłuższego terminu na udziele-
nie zaległego urlopu wypoczynkowego. Taką
zmianę wprowadza ustawa z dnia 16 września
2011 r. o redukcji niektórych obowiązków
obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz.
1378). Dotychczas pracodawca był obowiązany
udzielić zaległego urlopu do końca pierwszego
kwartału następnego roku kalendarzowego. Od
1 stycznia 2012 r. pracodawca będzie mógł
skorzystać z dłuższego terminu na udzielenie
tego urlopu. Ustawodawca wydłużył go bowiem
do 30 września następnego roku kalendarzo-
wego. Zgodnie ze stanowiskiem MPiPS oraz PIP,
urlop zaległy za 2011 r. powinien zostać udzie-
lony według nowych przepisów, tzn. do 30 wrześ-
nia 2012 r. A to z uwagi na brak przepisów przej-
ściowych, które pozwalałyby na stosowanie art.
168 k.p. w dotychczasowym brzmieniu po dniu
31 grudnia 2011 r.
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Zmiany w urlopach od 1 stycznia 2012 r.

Pracownicy sfery budżetowej mają prawo do
trzynastego wynagrodzenia w ciągu roku.
Przysługuje im ono na podstawie ustawy z 12
grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników jednostek sfery
budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080 z późn.
zm.). Określa ona zasady nabywania prawa do
takiego świadczenia oraz ustalania jego
wysokości. 

Zgodnie z tymi przepisami trzynastka nie
przysługuje wszystkim osobom zatrudnionym w
sferze budżetowej, lecz tylko wskazanym w
ustawie. Otrzymują ją np. pracownicy samorzą-
dowych jednostek budżetowych, ale nie należy
się ona funkcjonariuszom służb mundurowych
(mają oni prawo do rocznych gratyfikacji na
podstawie tzw. pragmatyk zawodowych). 

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia
rocznego w pełnej wysokości po przepra-
cowaniu u danego pracodawcy całego roku
kalendarzowego. Zatrudnionemu, który nie
przepracował pełnego roku, przysługuje prawo

do świadczenia rocznego w wysokości propor-
cjonalnej do okresu przepracowanego, ale pod
warunkiem że okres ten wynosi co najmniej
sześć miesięcy. Od tej zasady obowiązują
jednak liczne wyjątki. Sześciomiesięczny okres
nie jest wymagany np. w przypadku rozwiązania
stosunku pracy w związku z przejściem na eme-
ryturę lub rentę, przeniesieniem służbowym lub
lik-widacją jednostki lub jej reorganizacją.
Ustawa nie precyzuje pojęcia przepracowanych
okresów. 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika
jednak, że użyte w ustawie określenie dotyczy
czasu, gdy osoba faktycznie wykonywała swoje
obowiązki pracownicze (czyli np. codziennie
stawiała się do pracy i podpisywała listę
obecności), a nie całego okresu pozostawania w
stosunku pracy (uchwała SN z 25 lipca 2003 r.,
III PZP 7/03, OSNP 2004/2/26). Prawo do
trzynastki mogą utracić pracownicy, którzy nie
przestrzegają organizacji pracy. Artykuł 3
wspomnianej ustawy przewiduje, że trzynastki

nie należą się pracownikom, którzy nie
usprawiedliwili nieobecności w pracy trwającej
co najmniej dwa dni, stawili się do pracy lub
przebywali w pracy w stanie nietrzeźwości lub
którym wymierzono karę dyscyplinarną
wydalenia z pracy lub ze służby. Prawo do
dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie
przysługuje także osobom zwolnionym bez
wypowiedzenia z winy pracownika. Dodatkowe
wynagrodzenie wypłaca się nie później niż w
ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalen-
darzowego następującego po roku, za który ono
przysługuje. Wyjątkiem jest przypadek, gdy
stosunek pracy zostanie rozwiązany w związku z
likwidacją pracodawcy. Wówczas trzynastkę
wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
Świadczenie to stanowi 8,5 proc. sumy
wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez
pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za
który przysługuje trzynastka.
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Trzynastki dla sfery budżetowej
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Zmiany w sposobie
wydawania świadectwa
pracy

Dnia 7 grudnia weszło w życie rozporzą-
dzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowej treści świadectwa pracy oraz
sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
(Dz. U. Nr 251, poz. 1509). Zgodnie z nowym
paragrafem 1a rozporządzenia, świadectwo
pracy wydawane jest w razie rozwiązania lub
wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony. Praco-
dawca wydaje je w dniu, w którym następuje
rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy
pracownikowi albo osobie upoważnionej przez
pracownika na piśmie. Pracodawca nie musi
wydawać świadectwa pracy pracownikowi
zatrudnionemu na kilka umów terminowych,
zawartych bezpośrednio po sobie w okresie 24
miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z
tych umów.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie 
w województwach 
w trzecim kwartale 
2011 r.

W obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 28 listopada 2011 r. (M.P.
z 2011 r., Nr 108, poz. 1099) ogłoszona została
wysokość przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w poszczególnych wojewódz-
twach. Wysokość przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w poszczególnych wojewódz-
twach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilan-
sowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery
budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocz-
nych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej 
i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna, 
w trzecim kwartale 2011 r. jest następująca:
dolnośląskie - 3584,44 zł, kujawsko-pomorskie
- 3141,02 zł, lubelskie - 3272,35 zł, lubuskie 
- 3140,74 zł, łódzkie - 3316,60 zł, małopolskie 
- 3464,41 zł, mazowieckie - 4516,23 zł,
opolskie - 3335,29 zł, podkarpackie - 3074,48
zł, podlaskie - 3220,88 zł, pomorskie - 3646,08
zł,śląskie - 3726,95 zł, świętokrzyskie - 3196,60
zł, warmińsko-mazurskie - 3052,28 zł, wielk-

opolskie - 3353,16 zł, zachodniopomorskie 
- 3341,55 zł.

Zasiłek dla bezrobotnych
zależny od wysokości
dochodów i tylko 
przez 6 miesięcy?

Taką propozycję przedstawił PKPP Lewiatan.
Organizacja proponuje skrócenie maksy-
malnego okresu pobierania zasiłku dla bez-
robotnych do 6 miesięcy. Nie tylko skrócenie
okresu pobierania zasiłku miałoby zmusić
bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy,
lecz także zmiana zasad jego wyliczania. PKPP
Lewiatan proponuje, aby powiązać wysokość
zasiłku dla bezrobotnych ze średnim
miesięcznym wynagrodzeniem danej osoby 
w ostatnim roku pracy przed rejestracją 
w urzędzie pracy. W pierwszych 3 miesiącach
pobierania zasiłku jego wysokość miałaby być
równa 25% płacy minimalnej plus 15%
wynagrodzenia indywidualnego. W kolejnych 
3 miesiącach wynosiłaby odpowiednio 15% plus
15%.Pracodawcy wyliczają, że wprowadzenie
tych zmian spowoduje, że stopa zastąpienia
(relacja zasiłku do zarobków) dla tych, którzy
wcześniej otrzymywali płacę minimalną (obecnie
1386 zł), odpowiadałaby 40% przez pierwsze
trzy miesiące pobierania zasiłku i 30% 
w kolejnych miesiącach. Dla osób z zarobkami
bliższymi średniej krajowej stopa zastąpienia
nieznacznie by się podniosła. Na zmianach
mogą stracić ci bezrobotni, którzy jako
pracownicy zarabiali kwotę odpowiadającą
płacy minimalnej. Obecnie mają stopę
zastąpienia wynoszącą 53%, czyli wyższą niż
wyliczone powyżej 40%.

Trzech Króli niezgodne 
z konstytucją? 

Prokuratura Generalna podziela stanowisko
NSZZ „Solidarność" w sprawie niezgodności 
z Konstytucją ustawy wprowadzającej dzień
wolny w święto Trzech Króli. Chodzi o nowe-
lizację Kodeksu pracy, która ustanowiła 6 stycz-
nia dniem wolnym od pracy. Nowelizacja
wchodzi w życie na początku 2012 roku. Trzech
Króli po raz pierwszy dniem wolnym od pracy.
Nowelizacja wprowadziła również inne zmiany 
w Kodeksie pracy: nie będzie można odbierać

dnia wolnego za święta przypadające w sobotę.
Właśnie tę regulację NSZZ „Solidarność"
zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego, jako
niezgodną z ustawą zasadniczą.– Solidarność
od dawna zabiegała o przywrócenie Święta
Trzech Króli. Jednak sposób, w jaki to zrobiono,
jest dla związku nie do przyjęcia zarówno z punk-
tu widzenia interesów pracowników, jak i potrze-
by poszanowania konstytucji. Dlatego cieszy
mnie stanowisko Prokuratury Generalnej – mówi
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność". Zdaniem Prokuratury
Generalnej wprowadzona razem ze świętem
Trzech Króli zasada różnicuje sytuację pracow-
ników w zakresie wymiaru czasu pracy i prawa do
dni wolnych od pracy. „Kryterium tego różnico-
wania stanowi ustalony dla danego pracownika
lub grupy pracowników rozkład czasu pracy w
przyjętym okresie rozliczeniowym” – czytamy w
piśmie przesłanym przez Prokuraturę Generalną
do Trybunału Konstytucyjnego i Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”. - Stanowisko Prokuratury
Generalnej jest bardzo ważne, bo jest ono
bezstronne. Czekamy jeszcze na stanowisko
Sejmu. Można się domyślić jakie ono będzie,
skoro Sejm to prawo przyjął i jest stroną w
postępowaniu. Myślę, że na ostateczne roz-
strzygnięcie w Trybunale poczekamy jeszcze co
najmniej 3 miesiące – mówi dr Marcin Ziele-
niecki z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej
NSZZ „S”.

Niespodziewanie 
wysoka inflacja!

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
w listopadzie br. wzrosły o 0,7 proc. w porówna-
niu do poprzedniego miesiąca, natomiast w uję-
ciu rocznym inflacja wyniosła 4,8 proc, podał
Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komuni-
kacie. Wpływ na listopadowy wzrost inflacji o 4,8
proc. w stosunku do listopada 2010 roku, ma
wyraźnie osłabienie polskiej waluty, co
przełożyło się m.in. na wzrost ceny paliw. Paliwa
zdrożały o 19,4 proc. w porównaniu do listopada
2010 r. Praktycznie każdy rodzaj działalności
gospodarczej związany jest z koniecznością
wykorzystywania środków transportu, napędza-
nych paliwami ropopochodnymi. Obecna ceno-
wa paliw powoduje, że koszty prowadzenia
działalności rosną, co obniża konkurencyjność
naszych przedsiębiorstw.
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