
BIULETYN INFORMACYJNY NR 49 n 20.03.2013 



BIULETYN 
INFORMACYJNY

JEST PISMEM 
WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM

Konto ZR Podlaskiego

BGŻ SA O/Białystok

91203000451110000000731690

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

12. Region Podlaski 
Oddział w Wysokiem Mazowieckiem 
18-200 Wysokie Mazowieckie 
ul. Ludowa 15 
tel. 513-045-204

Ko mu ni kat
Pre zy dium Za rzą du Re gio nu Pod la skie go

NSZZ „So li dar ność” in for mu je, iż w dniu 26 mar -
ca 2013 ro ku w godz. 6.00-10.00 na Ślą sku od -
bę dzie się strajk ge ne ral ny, w ce lu speł nie nia
przez rzą dzą cych po niż szych kra jo wych po stu la -
tów:

1. Wy co fa nie nie ko rzyst nych dla pra -
cow ni ków zmian w Ko dek sie Pra cy.

2. Uchwa le nie przez Sejm RP ustaw
ogra ni cza ją cych sto so wa nie tzw. umów śmie cio -
wych.

3. Za nie cha nie li kwi da cji roz wią zań
eme ry tal nych przy słu gu ją cych pra cow ni kom za -
trud nio nym w wa run kach szcze gól nych i szcze -
gól nym cha rak te rze.

4. Za prze sta nie li kwi da cji szkół i za prze -
sta nia prze rzu ca nia fi nan so wa nia szkol nic twa
pu blicz ne go na sa mo rzą dy.

5. Stwo rze nie osło no we go sys te mu re -
gu la cji fi nan so wych oraz ulg po dat ko wych dla
przed się biorstw utrzy mu ją cych za trud nie nie 
w okre sie nie za wi nio ne go prze sto ju pro duk cyj -
ne go.

W ra mach ak cji so li dar no ścio wej ze straj ku -
ją cy mi (po dob nie jak w po zo sta łych mia stach
wo je wódz kich) w tym sa mym dniu w godz.
13.30-15.30 od bę dzie się pi kie ta przed Urzę -
dem Wo je wódz kim w Bia łym sto ku, ul. Mic kie wi -
cza 3.

Za pra sza my do licz ne go udzia łu człon ków
związ ku, pra cow ni ków, eme ry tów, bez ro bot nych.
Na szą licz ną obec no ścią pod kre śli my szcze gól -
ną wa gę zgło szo nych po stu la tów. Do udzia łu 
w pi kie cie za pro szo ne zo sta ły tak że związ ki za -
wo do we zrze szo ne w OPZZ I FORUM.

Ilość uczest ni ków z po szcze gól nych za kła -
dów pro si my zgła szać do kol. Mie czy sła wa Mar -
ci no wi cza, tel. 85 748 11 06 lub 85 748 11 00
lub do po szcze gól nych Od dzia łów ZR.

Ape lu je my o licz ny udział. Pro ble my zgło szo -
ne w po stu la tach nie roz wią żą się sa me. W przy -
pad ku na szej bier nej po sta wy bę dzie my sys te -
ma tycz nie po zba wia ni na leż nych nam upraw-
nień pra cow ni czych, edu ka cyj nych i spo łecz -
nych.

n

Z PRAC ZARZĄDU REGIONU

Wilki
Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
pozostał po nich w kopnym śniegu
żółtawy mocz i ten ślad wilczy

szybciej niż w plecy strzał zdradziecki
trafiła serce mściwa rozpacz
pili samogon, jedli nędzę
tak się starali losom sprostać

już nie zostanie agronomem
„Ciemny”, a „Świt” - księgowym
„Marusia” - matką, „Grom” - poetą
posiwia śnieg ich młode głowy

‘

nie opłakała ich Elektra
nie pogrzebała Antygona
i będą tak przez całą wieczność
w głębokim śniegu wiecznie konać

przegrali dom swój w białym borze
kędy zawiewa sypki śnieg
nie nam żałować – gryzipiórkom -
i gładzić ich zmierzwioną sierść

ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
został na zawsze w dobrym śniegu
żółtawy mocz i ten trop wilczy

Zbigniew Herbert



„W na szej pa mię ci/Emléke ink ben” to ty tuł
pol skiej pre zen ta cji wy sta wy „An drzej Prze woź -
nik. 1963-2010. Ka tyń” przy go to wa nej z ini cja -
ty wy Wę gier skie go Mi ni ster stwa Ad mi ni stra cji
Pu blicz nej i Spra wie dli wo ści, a któ ra by ła po ka -
zy wa na w bu da pesz tań skim Do mu Ter ro ru od
ma ja do grud nia 2011 r. Jej otwar cie w Bia łym -
sto ku na stą pi 26 mar ca o go dzi nie 13:00 w Bi -
blio te ce Uni wer sy tec kiej im. Je rze go Gie droy cia
przy ul. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie 14A. Wy sta wa
bę dzie eks po no wa na do 15 kwiet nia 2013 ro ku.
W dniu otwar cia wy sta wy za pra sza my na de ba tę
o pol skiej po li ty ce pa mię ci, w któ rej udział we -
zmą go ście spe cjal ni: p. Jo lan ta Prze woź nik, p.
Bar ba ra Bo ja ryn -Ka zbe ruk oraz prof. Jan Ry del.
Spo tka nie po pro wa dzi p. Ra fał Ro gul ski – go dzi -
na 14.00, Au dy to rium im. R. Ka czo row skie go,
Bi blio te ka Uni wer sy tec ka, VI pię tro. Wy sta wa
by ła pre zen to wa na w war szaw skim Do mu Spo -
tkań z Hi sto rią od 5 paź dzier ni ka do 4 li sto pa da
2012 ro ku. W uro czy sto ści otwar cia wzię li udział
m.in. Ti bor Na vrac sics - Wi ce pre mier oraz Mi ni -
ster Ad mi ni stra cji Pu blicz nej i Spra wie dli wo ści
Wę gier, Ja ro sław Go win - Mi ni ster Spra wie dli wo -
ści RP, Mo ni ka Smo leń - Se kre tarz Sta nu w Mi ni -
ster stwie Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go RP,
prof. An drzej Ku nert - Se kre tarz Ge ne ral ny Ra dy
Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa oraz Jo lan -
ta Prze woź nik. Na rok 2013 pla no wa ne są pre -
zen ta cje w Gdań sku, Szcze ci nie, Wro cła wiu, Ka -

to wi cach, Ło dzi, Smo leń sku, Za mo ściu i Kra-
ko wie. Wy sta wa, po za obec ny mi w wer sji wę gier -
skiej pa miąt ka mi po wie lo let nim Se kre ta rzu Ra -
dy Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa, pod su -
mo wu je do ro bek Ra dy pod Je go kie row nic twem.
Do dat ko wo pod kre ślo ne zo sta ły bli skie re la cje
An drze ja Prze woź ni ka z Wę gra mi - był ich wiel -
kim przy ja cie lem oraz znaw cą hi sto rii i kul tu ry.
Zo stał od zna czo ny Krzy żem Ofi cer skim Or de ru
Za słu gi Re pu bli ki Wę gier skiej. An drzej Prze woź -
nik był hi sto ry kiem, wie lo let nim Se kre ta rzem
Ge ne ral nym Ra dy Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę -
czeń stwa, tak że jed ną z naj bar dziej za an ga żo -
wa nych osób w two rze nie Eu ro pej skiej Sie ci Pa -
mięć i So li dar ność. Dzia ła jąc przez osiem na ście
lat na sta no wi sku Se kre ta rza Ge ne ral ne go Ra dy

Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa, stwo rzył
wraz ze swym ze spo łem pod wa li ny pod no wo cze -
sną pol ską po li ty kę pa mię ci oraz zy skał so bie
opi nię straż ni ka praw dy i pa mię ci, sto ją ce go po -
nad po li tycz ny mi po dzia ła mi i spo ra mi. An drzej
Prze woź nik zgi nął w ka ta stro fie lot ni czej pod
Smo leń skiem w dro dze na uro czy sto ści 70. rocz -
ni cy zbrod ni ka tyń skiej. Po śmiert nie zo stał od -
zna czo ny Krzy żem Wiel kim Or de ru Od ro dze nia
Pol ski.  Or ga ni za to rzy: Eu ro pej ska Sieć Pa mięć i
So li dar ność, Uni wer sy tet w Bia łym sto ku, Re gion
Pod la ski NSZZ "So li dar ność" oraz In sty tut Pa -
mię ci Na ro do wej Od dział w Bia łym sto ku  Part ner
Ho no ro wy: Ra da Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę -
czeń stwa  Part ne rzy: Mu zeum Hi sto rii Pol ski,
Mu zeum II Woj ny Świa to wej, Mu zeum Po wsta nia
War szaw skie go, Na ro do we Cen trum Kul tu ry, Mi -
ni ster stwo Ad mi ni stra cji Pu blicz nej i Spra wie dli -
wo ści Wę gier, Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go . Wstęp wol ny. 

Przed na mi trze cia rocz ni ca smo leń skiej tra ge dii. Choć upły wa już 36. mie siąc od tra gicz nej śmier ci pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go i de le ga cji Rze -
czy po spo li tej le cą cych na ob cho dy 70. rocz ni cy zbrod ni ka tyń skiej, prze bieg ka ta stro fy wciąż nie jest wy ja śnio ny. Wie my jed nak co raz wię cej. Co raz wy -
raź niej wi dać, że nie był to zwy kły wy pa dek, lecz ce lo wo wy wo ła na ka ta stro fa. Te go rocz ne ob cho dy rocz ni co we bę dą więc mia ły szcze gól ny cha rak ter i naj -
więk szą z do tych cza so wych ska lę. Do War sza wy wy bie ra ją się na nie dzie siąt ki ty się cy osób z ca łe go kra ju.

III rocznica Katastrofy Smoleńskiej

Pro gram uro czy sto ści:
07 kwiet nia (nie dzie la) Bia ły stok; ko ściół

pw. Św. Ka zi mie rza ul. Św. Ka zi mie rza 2,  go dzi -
na 18.00, Msza Świę ta w in ten cji Śp. Krzysz to fa
Pu try wi ce mar szał ka Sej mu i Se na tu od pra wio -
na pod prze wod nic twem ks. Ar cy bi sku pa Sta ni -
sła wa Szy mec kie go a na stęp nie ORATORIUM PT.
„CIERNIE I CHWAŁA” któ re od bę dzie się po Mszy
Świę tej. Mu zy ka i wy bór wier szy Ma riusz Du -
braw ski, wy ko naw cy: Mał go rza ta Ku ba la  – so -
pran, Ro bert Cie śla – te nor, Woj ciech Gąs sow ski
– nar ra tor, Ma riusz Du braw ski – for te pian. W
Ora to rium wy ko rzy sta no po ezje Woj cie cha We -
nc la, ks. Ja na Twar dow skie go, Ada ma Mic kie wi -

cza, Ju liu sza Sło wac kie go, Je rze go Min kow skie -
go, Ste fa na Za ręb skie go, Wła dy sła wa Beł zy, Ma -
rii Ko nop nic kiej, br. Zbi gnie wa Jo skow skie go
OFM Conv, o. Ma te usza Sta chow skie go OFM
Conv, Ta de usza Ró że wi cza, Jó ze fa Mącz ki.

09 kwiet nia (wto rek) Bia ły stok; Ar chi ka te -
dra Wnie bo wzię cia NMP go dzi na 18.00, Msza
Świę ta w in ten cji ofiar ka ta stro fy Smo leń skiej,
godz. 19.00 Marsz pa mię ci pod Po mnik Ofiar
Ka ta stro fy Smo leń skiej.

10 kwiet nia (śro da) Bia ły stok; ko ściół pw.
Św. Ro cha, godz. 8.00 Msza Świę ta w in ten cji
ofiar ka ta stro fy Smo leń skiej, godz. 9.00 po mszy
mo dli twa i zło że nie kwia tów przy po mni ku smo -

leń skim oraz na gro bach ofiar kat stro fy, 18.00
kon cert w Ar chi ka te drze Wnie bo wzię cia NMP.

14 kwiet nia (nie dzie la) Bia ły stok; godz.
12.00 Sank tu arium Mat ki Bo żej Bo le snej 
w Świę tej Wo dzie – po świę ce nie Krzy ża Smo leń -
skie go, godz. 18.00 ko ściół pw. Św. Ro cha –
Msza Świę ta za Oj czy znę oraz w in ten cji ofiar ka -
ta stro fy Smo leń skiej.

Na uro czy sto ści za pra sza ją or ga ni za to rzy:
Pre zy dium Za rzą du Re gio nu Pod la skie go NSZZ
„So li dar ność”, Świa to wy Zwią zek żoł nie rzy Ar mii
Kra jo wej Okręg Bia ło stoc ki, Ruch Spo łecz ny im.
śp. Pre zy den ta RP Le cha Ka czyń skie go oraz Za -
rząd Okrę go wy Pra wa i Spra wie dli wo ści w Bia -
łym sto ku.                                                                                   n

W naszej pamięci



Dnia 4 mar ca br. w sie dzi bie Re gio nu Pod la -
skie go NSZZ „So li dar ność” od by ła się pro mo cja
książ ki dr Mar ka Kie tliń skie go, dy rek to ra Ar chi -
wum Pań stwo we go w Bia łym sto ku, pn. „Szki ce
do dzie jów sta nu wo jen ne go w wo je wódz twie
bia ło stoc kim”. W spo tka niu uczest ni czy li za pro -
sze ni go ście oraz człon ko wie Za rzą du Re gio nu
Pod la skie go NSZZ „So li dar ność”. Uczest ni cy
mie li rów nież oka zję za dać au to ro wi py ta nia do -
ty czą ce po wsta wa nia książ ki. Pu bli ka cja Szki ce
do dzie jów sta nu wo jen ne go w wo je wódz twie
bia ło stoc kim wy da na zo sta ła dru kiem w grud niu
2012 r. Skła da się na nią sie dem szki ców przed -
sta wia ją cych stan wo jen ny w wo je wódz twie bia -
ło stoc kim z punk tu wi dze nia pod ziem nej „So li -
dar no ści” oraz wo je wódz kich władz
ad mi ni stra cyj nych i par tyj nych. Au tor za pre zen -
to wał też ro lę mass me diów. Au tor opi sał ku li sy
śmier ci Zbi gnie wa Si mo niu ka i pro wa dzo nym
przez na stęp na la ta śledz twie pro ku ra tor skim,
któ re mi mo ogro mu pra cy ja ki wło żył pro ku ra tor
Da riusz Ol szew ski zo sta ło umo rzo ne i spra wa
na dal nie zo sta ła wy ja śnio na.  W pu bli ka cji są
też in for ma cje o ku li sach wpro wa dze nia sta nu

wo jen ne go w wo je wódz twie bia ło stoc kim, opu -
bli ko wa ne zo sta ły po ko lei przy go to wy wa ne li sty
do in ter no wa nia. Cie ka wost ką jest li sta z paź -
dzier ni ka 1980 r. na któ rej zna la zło się na zwi sko
Ja ro sła wa Ka czyń skie go. Au tor opi sał tak że ob -
cho dy sta nu wo jen ne go w wo je wódz twie bia ło -
stoc kim, ale też na pi sał dla cze go "So li dar ność
nie ob cho dzi ła tej rocz ni cy w grud niu 1989 r.,
gdy pre mie rem był Ta de usz Ma zo wiec ki. Opi sał

ro lę „Ga ze ty Współ cze snej” i „Kon tra stów”,
spoj rzał na dzia ła nia PZPR i Wo je wódz kie go Ko -
mi te tu Obro ny. Pu bli ka cja nie jest mo no gra fią
sta nu wo jen ne go w wo je wódz twie bia ło stoc kim.
Au tor za sy gna li zo wał tyl ko pro ble my nad któ ry mi
mo gą po chy lić się ba da cze, by z tych szki ców po -
wstał za ja kiś czas pe łen ob ra zy sta nu wo jen ne -
go w wo je wódz twie bia ło stoc kim.

n

8 mar ca 2013 r. w kil ku na stu mia stach 
w Pol sce m.in. w Bia łym sto ku, Gdań sku, Ło dzi,
War sza wie, Byd gosz czy, Zie lo nej Gó rze, Piotr ko -
wie Try bu nal skim, Wro cła wiu, Je le niej Gó rze,
Rze szo wie, Po zna niu oraz Le gni cy zo sta ły prze -
pro wa dzo ne ak cje ulot ko we. Ulot ki za wie ra ją
apel do klien tów, aby  ci bę dąc w skle pie naj -
pierw pa ko wa li swo je za ku py do to reb, a do pie ro
póź niej za nie pła ci li. – Je że li za pła ci my za za ku -
py od ra zu, ka sjer ka mu si za cząć ska no wać pro -
duk ty na stęp nej oso by. Za ku py jed nych klien tów
mie sza ją się z za ku pa mi na stęp nych i czę sto wy -

bu cha awan tu ra, a wte dy naj bar dziej do sta je się
wła śnie pa ni sie dzą cej za ka są – tłu ma czy Al fred
Bu ja ra - prze wod ni czą cy Se kre ta ria tu Kra jo we go
Ban ków Han dlu i Ubez pie czeń NSZZ So li dar ność.

Jak in for mu je Bu ja ra, w więk szo ści dzia ła ją -
cych w Pol sce sie ci han dlo wych funk cjo nu ją tzw.
nor my tem pa ska no wa nia. Ka sjer ki w mar ke tach
na ze ska no wa nie jed ne go pro duk tu ma ją nie co
po nad 2 se kun dy. Je że li nie wy ro bią nor my, cze ka
je po ga dan ka z prze ło żo nym, ob cię cie pre mii a
na wet zwol nie nie z pra cy. – Na przy kład w mar ke -
tach sie ci Car re fo ur nor ma wy no si 25 pro duk tów

na mi nu tę, co w prze li cze niu da je 2,4 pro duk tu
na se kun dę. W Li dlach w za leż no ści od skle pu ka -
sjer ka mu si ze ska no wać 30-35 pro duk tów w cią -
gu mi nu ty. Tak szyb ko nie da się po pro stu pra co -
wać. W przy pad ku czę ści to wa rów ka sjer ki mu szą
otwo rzyć pu deł ko i spraw dzić, czy w środ ku jest
wła ści wy pro dukt. Z bar dziej war to ścio wych ar ty -
ku łów trze ba po ścią gać za bez pie cze nia. Zda rza
się rów nież, że kod kre sko wy jest nie czy tel ny i
trze ba go wbi jać ręcz nie – do da je szef han dlo wej
„S”. Zda niem związ kow ców wzię te z su fi tu nor my
są wy ni kiem ogrom nych nie do bo rów za trud nie -
nia w han dlu. W więk szo ści mar ke tów go łym
okiem wi dać, że pra cow ni ków jest co raz mniej, a
mi mo ko le jek po nad po ło wa kas stoi pu sta. – 10
lat te mu skle py wiel ko po wierzch nio we w Pol sce
za trud nia ły 2, a na wet 4 ra zy wię cej pra cow ni ków
niż dzi siaj. Kie dyś np. w du żych mar ke tach sie ci
Re al pra co wa ło od 400 do 420 osób, obec nie te
sa me skle py za trud nia ją ok. 120 pra cow ni ków, a
ob ro ty wca le nie spa dły – mó wi prze wod ni czą cy
han dlo wej „S”. W Bia łym sto ku ak cja ulot ko wa
od by ła się przed skle pem sie ci Lidl przy uli cy No -
wo war szaw skiej. Pod czas ak cji związ kow cy roz -
da li kil ka set ulo tek.                                                               n

Happening handlowej Solidarności

„Szkice do dziejów stanu wojennego 
w województwie białostockim”



Prze wie leb ni księ ża kon ce le bran si, Pa nie
Prze wod ni czą cy NSZZ So li dar ność Re gio nu Pod -
la skie go, Pocz ty Sztan da ro we, Przy ja cie le, Zna -
jo mi oraz Ro dzi no ks. śp. Sta ni sła wa, go ście za -
pro sze ni na dzi siej szą uro czy stość, Sio stry i Bra-
cia w Chry stu sie Pa nu.

Dwa ty sią ce lat te mu po na szej zie mi cho dził
nasz Pan Je zus Chry stus. Gło sił Bo żą praw dę, za
dar mo, gra tis uzdra wiał cho rych, za dar mo roz -
mna żał i da wał chleb głod nym, za dar mo wskrze -
szał zmar łych, o kie dy przy szedł do mia stecz ka
Na za ret i w dniu sza ba tu prze mó wił do lu dzi, to
wszy scy w sy na go dze lu dzie, głu si i śle pi na
praw dę o so bie, w swo jej py sze chwy ci li Je zu sa 
i za mie rza li Go zrzu cić ze zbo cza gó ry na nie -
chyb ną śmierć. Jed nak ten nie cny za miar nie zo -
stał do ko na ny, bo nie na de szła jesz cze go dzi na
Mę ki Chry stu sa. Jak my re agu je my na praw dę?

Po chwal lu dzi, że są in te li gent ni, wy kształ -
ce ni pra co wi ci, cno tli wi, a oni uzna ją cie bie za
naj wspa nial sze go czło wie ka. Gdy im po wiesz
praw dę i upo mnisz ich, że są nie roz trop ni,
grzesz ni, za kła ma ni, to utra cisz przy ja ciół. Nie -
ste ty, to praw da, że nie lu bi my żad nej kry ty ki,
choć by i słusz nej i nie na uczy li śmy się przyj mo -
wać kry tycz nych uwag, za raz od po wia da my: pil -
nuj pan swo je go no sa. Tym cza sem je ste śmy po -
wo ła ni przez Bo ga do trud nych za dań,
świad cze nia o praw dzie i to wy ma ga po ko ry i sa -
mo za par cia.

Dzi siej sze czy ta nia mszal ne in spi ru ją nas do
prze my śleń na sze go po wo ła nia przez Bo ga na
prze po wia da nie praw dy o zba wie niu każ de go
czło wie ka. Do bu do wa nia ży cia na wie rze, na -
dziei i mi ło ści oraz do po ma ga nia na szym, bliź -
nim na dro dze do sko na ło ści.

Nie oba wiaj się Je re mia szu iść do moż nych
te go świa ta z mo im prze sła niem, po nie waż
przed two im na ro dze niem Ja cie bie wy bra łem i
kon se kro wa łem na mo je go Pro ro ka. Nie lę kaj
się ich bru tal no ści, bo Ja za wsze je stem z to bą.
Bóg dał nam do wy ko na nia pew ne za da nia i nikt
te go za nas nie mo że zro bić, bo na każ de go czło -
wie ka Pan Bóg li czy. Dla te go dla nas lu dzi wie -
rzą cych nie ma cza su na zmar no wa nie na le ni -
stwo, mu si my wszyst ko zro bić, do cze go nas
po wo ła no i przy go to wa no, a i to trze ba zro bić co
in ni za nie dba li, aby im Bóg prze ba czył w imię na -
sze go po słu szeń stwa i wy sił ku.

Każ dy ka płan jest ta kim pro ro kiem po wo ła -
nym przez Bo ga. Ta kim ka pła nem, któ ry na se rio
i w du chu po słu szeń stwa przy jął sło wa Bo ga
skie ro wa ne do pro ro ka Je re mia sza był śp. ks.
Sta ni sław Su cho wo lec, mój o trzy la ta star szy
ko le ga z se mi na rium, któ re go wspo mi na my dzi -
siaj już w 24 rocz ni cę je go śmier ci. To on ja ko
mło dy ka płan ca łym so bą włą czył się w nurt
prze mian spo łecz nych, upra gnio nych przez tak
wie lu. Cóż, kie dy te pra gnie nia wy prze dza ły rze -
czy wi stość i jak by z ko niecz no ści o nią się roz bi -
ja ły.

Wie lu wie dzia ło o nie bez pie czeń stwie na ja -
kie się na ra żał. Do ra dza no mu umiar, on jed nak
nie dał się za trzy mać. Zdo był wie lu przy ja ciół,
ale też i wro gów. Wie lu po cią gnął za so bą, tchnął
w nich nie mal no we ży cie. W je go oto cze niu jed -
nak zna leź li się i ta cy, któ rzy czy ni li wszyst ko, aby
mu za szko dzić. Prze ciw nie mu wy stą pił apa rat
prze mo cy ze wszyst ki mi środ ka mi uci sku czło -
wie ka.

Je go ży cie choć mło de, by ło bar dzo in ten -
syw ne, krót kie i dra ma tycz ne. Spa lił się w swo jej
gor li wo ści na chwa łę Bo ga, Oj czy zny i dru gie go
czło wie ka. Po grzeb ks. Sta ni sła wa 24 la ta te mu
ścią gnął do bia ło stoc kich Doj lid tłu my lu dzi.
Wśród ze bra nych pa no wa ło nie wy ma wia ne gło -
śno prze ko na nie, że śmierć tę za da ła zbrod ni cza
rę ka, na wet nie jed na, ale las rąk nie na wi dzą -
cych praw dy i kie ru ją cych się nie na wi ścią.

I cho ciaż hi sto ria za pi sa ła wie le ta kich tra -
gicz nych przy pad ków, to dra mat ten się nie
skoń czył, on da lej trwa tyl ko w in nej po sta ci.
Mnie prze śla do wa li i was prze śla do wać bę dą
mó wi Pan Je zus w dzi siej szej Ewan ge lii. Dzi siaj w
spo sób szcze gól ny prze śla du je się Oj ca świę te -
go, bi sku pów i ka pła nów Ko ścio ła ka to lic kie go.
Księ ża są oplu wa ni w te le wi zji, w fil mach, w ka -
ba re tach, w róż nych roz gło śniach ra dio wych, w
ga ze tach fi nan so wa nych przez ka pi ta ły za gra -

nicz ne, w roz mo wach to wa rzy skich, w au to bu -
sach, na uli cach, w biu rach, w za kła dach pra cy
itp. I py tam, dla cze go prze śla du je się tych co
czy nią do brze, pod trzy mu ją zdro wie mo ral ne i
trosz czą się o pol skie go du cha na ro du?

Świę ty Pa weł do ma ga się od nas, aby śmy
by li am bit ni w na szej służ bie Bo gu i bliź nie mu,
aby śmy nie by li po py cha ni do do brych uczyn ków,
ale w gor li wo ści słu ży li Bo gu i lu dziom przez na -
szą mi łość, któ ra nie zna ogra ni czeń, ani wy mó -
wek ta kich jak: nie czu łem się do brze, za bra kło
mi cza su czy pie nię dzy.

Jak daw niej tak i te raz pro ro cy są mi le wi -
dzia ni i do brze trak to wa ni tak dłu go, jak dłu go
mil czą, mo dlą się i nie kry ty ku ją sfer wyż szych,
rzą do wych i po li tycz nych, jak dłu go mil czą na
spra wę nie spra wie dli wo ści spo łecz nej i złych
nie mo ral nych za cho wań tzw. śmie tan ki, eli ty. A
wia do mo, że pro ro cy nie mo gą mil czeć, bo ma ją
na kaz od Bo ga do po ucza nia i stro fo wa nia, a na -
wet do za gro że nia ka rą Bo ską tym, któ rzy nie
chcą słu chać, więc do cho dzi do wal ki z pro ro ka -
mi Bo ży mi, cze go do wo dów tak du żo ma my w na -
szej Oj czyź nie i to nie tyl ko za ko mu ni stycz ne go
re żi mu, ale i te raz. Sło wa Chry stu sa są wciąż ak -
tu al ne: „Je że li Mnie prze śla do wa li, to i was prze -
śla do wać bę dą”. Ale dla cze go?

Tym co prze śla do wa li Chry stu sa, tym co
prze śla du ją Ko ściół i oplu wa ją księ ży, bra ku je
po pro stu mi ło ści. To są lu dzie na le żą cy do cy wi -
li za cji nie na wi ści i śmier ci. Dla nich świat nie
jest miej scem Bo że go dzia ła nia. Dla nich świat
jest miej scem skan da lu, zła i wszę dzie wę szą za
złem, a jak zła i skan da lu nie ma, to go mu szą
wy my ślać i pod sy cać nie na wiść. Pie kło jest miej -
scem nie na wi ści i zła.

W mie sięcz ni ku „Le gio ni sta Ma ryi” z lu te go
2007 r. znaj dzie my krót ki ar ty kuł „W obro nie ka -
pła na”, są tam ta kie sło wa: św. Fran ci szek z Asy -
żu: „Gdy by anioł zszedł z nie ba z ubo gim ka pła -
nem, to naj pierw zło żył by po kłon księ dzu i
uca ło wał mu rę ce, gdyż on to rę ka mi swo im roz -
da je lu dziom Cia ło i Krew Pań ską”. Ci, któ rzy
ata ko wa li księ ży w cza sach św. Fran cisz ka, znik -
nę li z hi sto rii, jak rów nież znik ną z hi sto rii ci któ -
rzy i dzi siaj tak po stę pu ją. Kto wal czy z księż mi
ten nie do cze ka się ostat niej po słu gi ze stro ny
ka pła na. Kto nisz czy do bre imię pa ste rzy Ko ścio -
ła, kie ru je się sza tań ską nie na wi ścią od któ rej
za cho waj nas Pa nie.

Amen.

Kazanie księdza kanonika Ryszarda Puciłowskiego
na 24 rocznicę śmierci ks. Stanisława Suchowolca.



W dniu  21 lu te go 2013 ro ku w sie dzi bie NSZZ
„So li dar ność” Re gio nu Byd go skie go do szło do
spo tka nia przed sta wi cie li Ko mi sji  Za kła do wych
NSZZ „So li dar ność” dzia ła ją cych przy Stra żach
Miej skich i Gmin nych  w Ka to wi cach, Ru dzie Ślą -
skiej, Sie mia no wi cach Ślą skich, Gru dzią dzu, Ko -
mor ni kach, Gdań sku, Bia łe go sto ku, Kra ko wie,
Szcze ci nie, Lu bli nie, Prze my ślu i Byd gosz czy. Spo -
tka nie wspie rał rów nież Pan Je rzy Wiel gus, Prze -
wod ni czą cy Se kre ta ria tu Służb Pu blicz nych, peł -
nią cy rów nież funk cje Za stęp cy Prze wod ni czą ce go
w Ko mi sji Kra jo wej NSZZ „So li dar ność” oraz Prze -
wod ni czą cy Re gio nu Byd go skie go NSZZ "So li dar -
ność" Le szek Wal czak. Efek tem spo tka nia by ło
pod ję cie ini cja ty wy utwo rze nia Kra jo wej Sek cji
Stra ży Miej skich i Gmin nych NSZZ „So li dar ność”.
Zgod nie z za pi sa mi Re gu la mi nu re je stra cji kra jo -
wych bran żo wych jed no stek or ga ni za cyj nych, sta -
no wią ce go za łącz nik Uchwa ły Ko mi sji Kra jo wej nr
17/ 08 w spra wie za sad re je stra cji i wy re je stro wa -
nia oraz funk cjo no wa nia bran żo wych jed no stek or -
ga ni za cyj nych Związ ku.  Jed nost ki or ga ni za cyj ne

ini cju ją ce po wsta nie kra jo wej sek cji z gro na swo ich
przed sta wi cie li po wo ła ły Tym cza so wą Ra dę Sek cji
Kra jo wej NSZZ „So li dar ność” Stra ży Miej skich i
Gmin nych przy Se kre ta ria cie Służb Pu blicz nych,
któ rej za da niem jest przy go to wa nie od po wied nie -
go wnio sku o za re je stro wa nie Kra jo wej Sek cji Stra -
ży Miej skich i Gmin nych i przed sta wie nie go Ko mi -
sji Kra jo wej, co na stą pi w mie sią cu kwiet niu. W
skład tym cza so wej Ra dy we szli: Ja ro sław Wa len -
ciak Prze wod ni czą cy, Da niel Po ku ta Za stęp ca Prze -
wod ni czą ce go, Ro bert Ro kosz Za stęp ca Prze wod -
ni czą ce go, Syl wia De li kat Se kre tarz, Ma riusz
Su ma ra Czło nek, Ro bert Ma jor ke Czło nek, Piotr
Kub czak Czło nek, Da riusz No wak Czło nek, Piotr
Gra dow ski Czło nek, Da riusz Pasz kow ski Czło nek,
Ra fał Ku bic ki Czło nek, Ma rek Ba biń ski Czło nek. 

Szcze gó ły przy stą pie nia do Kra jo wej
Sek cji Stra ży Miej skich i Gmin nych 
NSZZ „So li dar ność” moż na usta lać 

te le fo nicz nie pod nr .tel. 696 415 196 
lub dro gą ma ilo wą na ad res:

j.wa len ciak@stra zmiej ska.byd goszcz.pl 

Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Straży Miejskich 
i Gminnych przy Sekretariacie Służb Publicznych

Mi mo co raz bar dziej od czu wal ne go kry zy su 
i spo wol nie nia go spo dar cze go w Pol sce w ze szłym
ro ku od by ło się tyl ko 17 straj ków, czy li o 36 mniej
niż rok wcze śniej – wy ni ka z da nych GUS.

Oprócz pod pi sa nej przez Bro ni sła wa Ko mo -
row skie go usta wy no we li zu ją cej Pra wo o zgro ma -
dze niach utrud nia ją cej zor ga ni zo wa nie le gal nej
ma ni fe sta cji du ży wpływ ma też i to, że Po la cy co raz
rza dziej pra cu ją na tra dy cyj nej umo wie o pra cę.
Spa dła przy na leż ność pra cow ni ków do związ ków
za wo do wych, zmniej szy ło się też po par cie spo łecz -

ne dla związ kow ców i or ga ni zo wa nych przez nich
ak cji - pi sze „Dzien nik Ga ze ta Praw na”. Hisz pa nie,
któ rych sy tu acja go spo dar cza jest du żo gor sza,
pro te sto wa li pra wie 700 ra zy - po da je DGP. I w tej
sta ty sty ce przy po mi na my nie chęt nie pro te stu ją -
cych Skan dy na wów i Ho len drów. Na wet Bry tyj czy cy
ma ją więk szą od nas skłon ność do bun tów (126
straj ków w ubie głym ro ku).  Lu dzie nie straj ku ją, bo
czu ją się za gro że ni moż li wo ścią utra ty za trud nie nia
– oce nia prof. Elż bie ta Kryń ska z Uni wer sy te tu
Łódz kie go.                                                                                       n

Z po my słem 
na przy szłość

Związ kow cy co raz czę ściej zrze sza ją się w
Ko mi sjach Mło dych. Ich przed sta wi cie le chcą
umo co wa nia Ko mi sji Mło dych w sta tu cie NSZZ
„So li dar ność”. Ta kie Ko mi sje funk cjo nu ją już w
Volks wa gen Mo tor Pol ska, PG Si le sia, Enea Ope -
ra tor, Swe dwo od Po land, Mi cha lin Pol ska.  – Od
ra zu wie dzie li śmy, że mło dzi w Związ ku bę dą bu -
do wa li kom pe ten cje spo łecz ne, zwięk sza li kwa li -
fi ka cje i roz wi ja li swo je umie jęt no ści np. za rzą -
dza nia - tłu ma czy Da riusz Dą brow ski, mło dy
du chem prze wod ni czą cy „S” Volks wa gen - Sta -
wia my na roz wój ca ło ścio wy. Szu ka my no wych li -
de rów i szko li my ich, bo prze cież oni nas za stą -
pią i bę dzie my dum ni, je śli bę dą kon ty nu ować
na szą pra cę. Dzia ła nia są za pla no wa ne dłu go fa -
lo wo. - Mło dzi stwo rzy li ca ło rocz ny plan dzia ła -
nia – ob ja śnia da lej szef „S” w VW – Wspól ne ak -
cje ich in te gru ją, przez co two rzy się do bra
at mos fe ra wśród za ło gi. To oczy wi sta ko rzyść dla
pra co daw cy, bo pra cow ni cy ina czej pod cho dzą
do pra cy. U nas fak tycz nie jest dia log, jed nak za -
wsze dba my o to, aby żą da nia by ły za wsze do brze
uar gu men to wa ne. I tej stra te gii też uczy my mło -
dych. Przed się bior ca ma wi dzieć ko rzy ści a nie
za gro że nie.  Mło dzi związ kow cy z po lko wic kiej
„So li dar no ści” dba ją nie tyl ko o swo je in te re sy,
ale rów nie moc no za an ga żo wa ni są w spo łecz nie
waż ne wy da rze nia, or ga ni zu ją ak cje cha ry ta tyw -
ne, np. zbiór kę na rzecz po wo dzian. Mło da „So li -
dar ność” jest też wi docz na po za za kła dem pra cy.
- Wzo ru je my się na dzia ła niach IG Me tal (In du -
strie ge werk schaft Me tall - nie miec ki Prze my sło -
wy Zwią zek Za wo do wy Me tal). Za le ży nam, aby
mło dzi pra cow ni cy by li ak tyw ni i po zo sta wa li w
kon tak cie z nie miec ki mi ko le ga mi - mó wi Alan Zi -
mo ląg z Volks a wa ge na - Szko li my się od nich, bo
oni ma ją wszyt ko od daw na wy pra co wa ne i wy -
pró bo wa ne. - Na sze kam pa nie w wie lu przy pad -
kach skie ro wa ne są do mło dych lu dzi. Or ga ni zu -
jąc pra cow ni ków w zwią zek za wo do wy,
przy kła da my du żą wa gę do te go, aby wy ło nić li -
de ra, któ ry od po wie dzial nie po pro wa dzi or ga ni -
za cję za kła do wą. Po za tym co raz czę ściej mło dzi
lu dzie an ga żu ją się w roz wią zy wa nie pro ble mów
pra cow ni czych i są wy bie ra ni do Ko mi sji Za kła -
do wych  - mó wi Kac per Sta chow ski, kie row nik
Dzia łu Roz wo ju Związ ku. 22 mar ca od bę dzie się
spo tka nie mło dych związ kow ców z Se kre ta ria -
tów: Me ta low ców, Gór nic twa i Ener ge ty ki, Prze -
my słu Che micz ne go, Spo żyw cze go w ce lu za wią -
za nia bran żo wych Ko mi sji Mło dych. 

n

Po la cy nie zdol ni do bun tu?



„Platforma Oburzonych” w Sali BHP 
Przed sta wi cie le ok. 100 or ga ni za cji, sto wa -

rzy szeń i związ ków za wo do wych po ja wi li się 
w po łu dnie 16 bm. w Sa li BHP w Gdań sku. W su -
mie to ok. 350 osób.

Tyl ko w ubie głym ro ku oby wa te le pod róż ny -
mi ini cja ty wa mi ze bra li po nad 4,5 mln pod pi -
sów, któ re al bo nie zo sta ły wzię te pod uwa gę, al -
bo po pierw szym czy ta niu tra fi ły do sej mo wej
za mra żar ki. „Plat for ma obu rzo nych” to spo tka -
nie róż nych śro do wisk, sto wa rzy szeń i ini cja tyw
oby wa tel skich, któ rych ak tyw ność zo sta ła zi gno -
ro wa na przez po li ty ków. - Te or ga ni za cje po wsta -
ły dla te go, że ma ja kon kret ne pro ble my z obec ną
wła dzą – po wie dział, otwie ra jąc spo tka nie, Piotr
Du da, prze wod ni czą cy NSZZ „So li dar ność”. -
Spo tka li śmy się, by po roz ma wiać o tych pro ble -
mach, jak im za ra dzić w na szej ko cha nej oj czyź -
nie. Cie szę się, że hi sto rycz na sa la BHP zno wu
ży je - do dał.

Le ka rze, Zmie le ni 
i Dziel ny ta ta

Wśród sto wa rzy szeń i or ga ni za cji, któ re zje -
cha ły z ca łej Pol ski, po ja wi ły się m.in. ta kie ini -
cja ty wy jak  Zmie le ni.pl (gdzie jed nym z li de rów
jest Pa weł Ku kiz), OPZZ, Fo rum Związ ków Za wo -
do wych, Nie dla ACTA, Ogól no pol ski Zwią zek Za -
wo do wy Le ka rzy czy Dziel ny ta ta. Spo tka nie w
Sa li BHP roz po czę ło od śpie wa nie hym nu pań -
stwo we go, a pierw szą część uczest ni cy po świę -
ci li na pre zen ta cję swo ich or ga ni za cji i te go, o co
wal czą.  - Chce my, by spo łe czeń stwo mia ło pra -
wo do de mo kra cji na co dzień, a nie raz na 4 la -
ta, kie dy wrzu ca się kart kę do urny – za zna czył
Jan Guz z OPZZ. W po dob nym to nie wy po wia dał
się Krzysz tof Bu kiel z Ogól no pol skie go Związ ku
Za wo do we go Le ka rzy.  - Wal czy my o do bry, spra -
wie dli wy i przy ja zny sys tem opie ki zdro wot nej, ta
kla sa po li tycz na nie na pra wi służ by zdro wia, ta
jak prze my słu, bo prze sta li słu chać lu dzi – po -
wie dział. – Oby wa te le nie ma ją szans na wpro -
wa dza nie zmian. Trze ba wpro wa dzić jed no man -
da to we okrę gi wy bor cze, a po tem za brać się za
na pra wę po szcze gól nych dzie dzin – do dał. 

Od lat ta sa ma kre sków ka
Pierw szą część spo tka nia pod su mo wa li

Piotr Du da i Pa weł Ku kiz. - Nasz kraj to nie „zie -
lo na wy spa”, tu dzie je się krzyw da, a rzą dzą cy te -
go nie za uwa ża ją. Dia log spo łecz ny le ży w gru -
zach  – mó wił prze wod ni czą cy Ko mi sji Kra jo wej.
– W 2012 ro ku oby wa te le uzbie ra li w su mie nie -
mal 5 mln mln pod pi sów i nic, rzą dzą cy wie dzą
le piej, co dla nas bę dzie lep sze. - My dą ży my do
dia lo gu w Pol sce, a nie do kon fron ta cji, ale je że li
nie ma przy sto le ne go cja cji dru giej stro ny do

dia lo gu, to trze ba so bie tę dru gą stro nę po szu -
kać, al bo zmie nić i do te go mu si my dą żyć – ar gu -
men to wał Du da. Du da zwró cił też uwa gę na bie -
żą ce pro ble my Po la ków, któ re pod no si
"So li dar ność", ta kie jak m.in. umo wy śmie cio -
we czy nie bez piecz ne zmia ny w ko dek sie pra cy.
W cha rak te ry stycz ny dla sie bie spo sób sy tu ację
pod su mo wał też Pa weł Ku kiz. - Od lat Po la cy
oglą da ją w me diach jed ną i tę sa mą kre sków kę:
jak Ka czor z Do nal dem ła pią się za dzio by – po -
wie dział. - Nam wszyst kim ka żą to oglą dać i jesz -
cze za to pła cić. 

Re fe ren dum dla oby wa te li
W dru giej czę ści spo tka nia wy stą pi li m.in.

eks per ci od jed no man da to wych okrę gów wy bor -
czych oraz dr hab. Mar cin Zie le niec ki, praw nik
„S”, któ ry po ru szył te mat usta wy o re fe ren dum.
O ini cja ty wie w tej spra wie mó wił też Piotr Du da
pod ko niec spo tka nia, ape lu jąc do uczest ni ków:
– Za pra szam was do współ pra cy, nie roz wią że my
dziś czy ju tro na szych pro ble mów, ale mo że my
przy wró cić część de mo kra cji po przez dą że nie do
zmia ny prze pi sów o re fe ren dum – za pew niał. Na
ko niec od czy ta no prze sła nie ze spo tka nia, któ re,
po ko re spon den cyj nych kon sul ta cjach ze sto wa -
rzy sze nia mi i or ga ni za cja mi, ma zo stać skie ro -
wa ne do Pre zy den ta RP. Treść prze sła nia po ni -
żej:

Prze sła nie 16 mar ca
Mi nio ny rok 2012 moż na z ca łą pew no ścią

na zwać ro kiem ini cja tyw oby wa tel skich. Pod
wnio ska mi usta wo daw czy mi i re fe ren dal ny mi
róż ne or ga ni za cje ak tyw nych oby wa te li ze bra ły
bli sko 5 mln pod pi sów. To wy ma ga ło wiel kie go
spo łecz ne go za an ga żo wa nia i wy sił ku, i prze czy
te zie, że my, Po la cy, nie je ste śmy spo łe czeń -
stwem oby wa tel skim. Nie ste ty! De cy zją par tii
po li tycz nych i wła dzy wy ko naw czej, wszyst kie na -
sze ini cja ty wy spo tkał po dob ny los. Zo sta ły zi -
gno ro wa ne, wy rzu co ne do ko sza, lub za le ga ją w
tzw. sej mo wej za mra żar ce.  My: or ga ni za cje spo -
łecz ne, fun da cje, sto wa rzy sze nia, związ ki za wo -
do we, ini cja ty wy oby wa tel skie - ze bra ni w hi sto -
rycz nej Sa li BHP Stocz ni Gdań skiej, je ste śmy
obu rze ni ta ką igno ran cją wła dzy, któ ra za miast
słu żyć oby wa te lom, pil nu je swo ich par ty ku lar -
nych in te re sów. Tym sa mym zgod nie stwier dza -
my, że pol ski sys tem nie gwa ran tu je nam peł ni
kon sty tu cyj nych praw, wy ni ka ją cych z moż li wo -
ści spra wo wa nia wła dzy w dro dze de mo kra cji
bez po śred niej.  W spo sób szcze gól ny ogra ni czo -
ne jest kon sty tu cyj ne pra wo oby wa te li do wy po -
wia da nia się dro dze re fe ren dum w naj waż niej -
szych spra wach pań stwa, ta kich jak np.
wy dłu że nie wie ku eme ry tal ne go, czy zmia na or -

dy na cji wy bor czej na rzecz jed no man da to wych
okrę gów wy bor czych.  W pol skim pra wie ze bra -
nie pod pi sów przez oby wa te li i zło że nie sku tecz -
ne go wnio sku o roz pi sa nie ogól no kra jo we go re -
fe ren dum nie skut ku je je go prze pro wa dze niem.
Bo wiem to, czy re fe ren dum się od bę dzie za le ży
od de cy zji par la men tu.

Je dy ną sku tecz ną dro gą do zmia ny te go sta -
nu rze czy jest zmia na Kon sty tu cji w za kre sie
prze pi sów o re fe ren dum. Ko niecz na jest zmia na
po wo du ją ca ob li ga to ryj ność prze pro wa dze nia
re fe ren dum po speł nie niu wa run ków skut ku ją -
cych zło że niem wnio sku. Zna jąc sta no wi sko
wszyst kich par la men tar nych par tii po li tycz nych
(PO, PiS, RP, PSL, SLD, SP) trze ba uznać, że dro -
ga par la men tar na nie da je na dziej na jej sku -
tecz ność. Nie ma my za ufa nia do par tyj niac twa i
dla te go sa mi nie za mie rza my po wo ły wać ko lej -
nej par tii. Dla te go my pod pi sa ni po ni żej, przed -
sta wi cie le po nad 100 or ga ni za cji spo łecz nych,
fun da cji, sto wa rzy szeń, związ ków za wo do wych i
ini cja tyw oby wa tel skich, zwra ca my się do Pre zy -
den ta RP z ape lem i wnio skiem o wszczę cie pro -
ce du ry zmia ny Kon sty tu cji w za kre sie prze pi sów
o ogól no kra jo wym re fe ren dum, któ re umoż li wi
oby wa te lom de cy do wa nie w tak klu czo wych
spra wach jak wiek eme ry tal ny, or dy na cja wy bor -
cza, fi nan so wa nie par tii po li tycz nych, ilość po -
słów, czy ist nie nie se na tu. Zwra ca my uwa gę, że
już dzi siaj Pre zy dent RP jest ini cja to rem zmian
na rzecz re fe ren dów lo kal nych, ko rzyst nych dla
ma łych spo łecz no ści lo kal nych. Zmia ny te są
nie wy star cza ją ce, ale idą w do brym kie run ku.
Te raz czas na ta kie sa me fun da men tal ne zmia ny
w in te re sie wszyst kich oby wa te li.  Jed no znacz nie
stwier dza my, że ce lem na sze go dzia ła nia nie jest
two rze nie ja kie go kol wiek by tu par tyj no -po li tycz -
ne go, ale wy łącz nie wspól ne dzia ła nie na rzecz
przy wró ce nia spo łe czeń stwu pra wa bez po śred -
nie go de cy do wa nia o naj waż niej szych spra wach
pań stwa. Je ste śmy zde ter mi no wa ni i zde cy do -
wa ni dą żyć do te go ce lu bez wzglę du na czas i
dzia ła nia ja kie bę dzie my mu sie li pod jąć, ko rzy -
sta jąc z wszel kich do stęp nych w de mo kra tycz -
nym pań stwie środ ków. Sa me par tie nie są wy -
star cza ją ce. Dla te go na szym zda niem par tie
po win ny po dzie lić się z oby wa te la mi wła dzą i od -
po wie dzial no ścią za Pol skę. Na sze po stu la ty wy -
cho dzą po nad wą skie gru py in te re su: par tyj ne,
związ ko we, biz ne so we czy me dial ne. Uwa ża my,
że po nad po dzia ła mi je ste śmy w sta nie dzia łać
ra zem dla do bra kra ju, nas sa mych i na szych
dzie ci.

n



Pro ku ra tu ra Re jo no wa Gdańsk -Oli wa umo rzy -
ła spra wę usu nię cia na pi su „im. Le ni na” z hi sto -
rycz nej Bra my nr 2 Stocz ni Gdańsk. Za wia do mie -
nie o znisz cze niu bra my zło żył gdań ski sa mo rząd.
Pro ku ra tu ra uzna ła, że związ kow cy nie chcie li
nisz czyć bra my, a usu nię cie na pi su na zwa li de -
mon ta żem. Ce za ry Szo stak, szef oliw skiej pro ku -
ra tu ry, uza sad nia jąc de cy zję o umo rze niu, stwier -
dził, że pro ku ra to rzy nie do pa trzy li się w
dzia ła niach związ kow ców czy nu za bro nio ne go.
Wy ja śnił, że w śledz twie usta lo no, iż de cy zja o de -
mon ta żu na pi su „im. Le ni na” oraz tak że me ta lo -
we go sym bo lu Or de ru Sztan da ru Pra cy - za pa dła
28 sierp nia ub.r. pod czas ob rad Ko mi sji Kra jo wej
NSZZ „So li dar ność”. Do dał, że związ kow cy po sta -
no wi li, iż po zdję ciu wspo mnia nych ele men tów

bra my od da dzą je mia stu. - Za mia rem związ kow -
ców nie by ło więc znisz cze nie ele men tów bra my,
ale ich de mon taż - po wie dział Pol skiej Agen cji
Pra so wej Szo stak.  Związ kow cy z Ko mi sji Kra jo wej
usu nę li na pis „im. Le ni na” i sym bol Or de ru Sztan -
da ru Pra cy 28 sierp nia 2012 r. w pro te ście prze -
ciw ko pro pa go wa niu sym bo li ko mu ni stycz nych,
Miej sce Le ni na jest na śmiet ni ku hi sto rii – po wie -
dział po usu nię ciu na pi su Piotr Du da, szef „So li -
dar no ści”. To jest nor mal na rzecz, bo zbli ża ją się
uro czy sto ści 31 sierp nia, a przed każ dy mi uro czy -
sto ścia mi się sprzą ta i my śmy po pro stu po sprzą -
ta li. My się Le ni nem brzy dzi my, więc niech so bie
pre zy dent Pa weł Ada mo wicz go za bie ra i po wie si
na bu dyn ku Urzę du Mia sta – mó wił w sierp niu
ub.r. Du da.                                                                                      n

Posłowie zreformują
przepisy o czasie pracy?

Mi mo sprze ci wu więk szo ści klu bów par la -
men tar nych, Sejm skie ro wał do dal szych prac
dwa pro jek ty zmian w ko dek sie pra cy: rzą do wy 
i po sel ski. Pro po zy cje zmian w nich za war te do -
ty czą wy dłu że nia okre sów roz li cze nio wych cza su
pra cy do 12 mie się cy i płat no ści za go dzi ny nad -
licz bo we. Wszyst ko po to, by ulżyć pra co daw com
w cza sach spo wol nie nia go spo dar cze go.

Rzą do wy pro jekt zmian to wy pad ko wa uzgod -
nień w ra mach roz mów w Ko mi sji Trój stron nej.
Zda niem pro jek to daw ców zmian, wy dłu że nie
okre sów roz li cze nio wych do 12 mie się cy ma uła -
twić ich do sto so wa nie do po trzeb pro duk cji 
i zmie nia ją cych się wa run ków ryn ko wych. Kon ku -
ren cyj nym do nie go jest po sel ski pro jekt no we li za -
cji ko dek su pra cy. Pro jek to wa na no we la do ty czy
de fi ni cji do by pra cow ni czej, prze pi sów o okre sie
roz li cze nio we go cza su pra cy, try bu wpro wa dza nia
prze ry wa ne go cza su pra cy, wy dłu że nia nie płat nej
prze rwy w pra cy, ob ni że nia sta wek za pra cę w go -
dzi nach nad licz bo wych i re kom pen so wa nia pra cy
w dzień wol ny. Oby dwa pro jek ty, jak po ka zu je do -
tych cza so wa prak ty ka sej mo wa, zo sta ną po łą czo -
ne w je den i ja ko ta ki bę dą pro ce do wa ne w ko mi -
sjach sej mo wych. Wspól ną czę ścią łą czą cą oba
pro jek ty jest bo wiem pro po zy cja wy dłu ża nia okre -
sów roz li cze nio wych cza su pra cy do 12 mie się cy.
Jest to do bre roz wią za nie dla tych pra co daw ców,
któ rych pro duk cja za le ży od po zio mu za mó wień.
W ra zie wzro stu bę dą mo gli dys po no wać cza sem
pra cy tak, że za trud nie ni bę dą pra co wać przez 6
dni w ty go dniu, przy za cho wa niu do bo wych norm
cza su pra cy w przy ję tym okre sie roz li cze nio wym.
Na to miast dzię ki wy dłu że niu okre su roz li cze nio -
we go czas pra cy zbi lan su je się i pra co daw ca nie
bę dzie mu siał pła cić do dat ków za go dzi ny nad -

licz bo we. Po za tym pro jek ty zmian w ko dek sie
pra cy róż nią się. Po sel ski pro jekt zmian ma znacz -
nie szer szy za kres niż rzą do wy. We dług rzą do we go
pro jek tu, wy dłu że nie okre sów roz li cze nio wych bę -
dzie moż li we wy łącz nie w ukła dzie zbio ro wym pra -
cy lub po ro zu mie niu za wie ra nym ze związ ka mi za -
wo do wy mi lub przed sta wi cie la mi pra cow ni ków.
We dług po sel skie go - wy dłu że nie okre su roz li cze -
nio we go bę dzie do pusz czal ne już na po zio mie re -
gu la mi nu pra cy, uzgod nio ne go ze związ ka mi za -
wo do wy mi. W po sel skim pro jek cie nie ma
prze pi sów na ka zu ją cych prze ka zy wa nie ko pii po -
ro zu mie nia do in spek cji pra cy i nie ma gwa ran cji
pła cy mi ni mal nej, je śli pra cow nik – ze wzglę du na
roz kład pra cy – w ogó le nie bę dzie świad czył pra -
cy w da nym mie sią cu. Po za tym, prze wi du je niż sze
staw ki do dat ków za pra cę w go dzi nach nad licz bo -
wych: z obec nych 100 proc. do 80 proc. wy na gro -
dze nia za pra cę po nad wy miar w no cy, nie dzie le 
i świę ta oraz z 50 proc. do 30 proc. za go dzi ny
nad licz bo we w po zo sta łych dniach. Ma to, zda -
niem po słów, zwięk szyć kon ku ren cyj ność pol skich
firm na tle za gra nicz nych. Po sel ski pro jekt zmian
za wie ra pro po zy cję, by po now ne roz po czę cie pra -
cy w tej sa mej do bie pra cow ni czej nie po wo do wa -
ło pra cy w go dzi nach nad licz bo wych. Po nad to po -
sło wie chcą moż li wo ści udzie le nia cza su wol ne go
w za mian za pra cę w dniu wol nym w na stęp nym
okre sie roz li cze nio wym je śli nie bę dzie ta kiej moż -
li wo ści w bie żą cym okre sie. Ta kie roz wią za nie po -
wo du je oszczęd no ści w wy na gro dze niach za go -
dzi ny nad licz bo we. Sa mi pra co daw cy pod cho dzą
z re zer wą do pro jek tu po sel skie go: z jed nej stro ny
po stu lu ją ob ni że nie kosz tów pra cy, a z dru giej –
chcą wy pra co wać dia log z za trud nio ny mi i rzą -
dem. n

Die ty wyż sze, ale niż sze
Od 1 mar ca obo wią zu ją no we prze pi sy do ty czą -

ce po dró ży służ bo wych. Wzra sta ją m.in. staw ki diet
i ry czał tów oraz li mit kosz tów noc le gu. Z dru giej
stro ny, więk sze bę dą też moż li wo ści zmniej sze nia
staw ki die ty w przy pad ku, gdy za pew nio ne jest bez -
płat ne wy ży wie nie. Wy so kość do bo wej die ty w po -
dró ży kra jo wej zwięk sza się z 23 do 30 zł, za gra nicz -
nej w za leż no ści od kra ju de le go wa nia: Fran cja z
45-120 eu ro do 50-180 eu ro, Niem cy – 42-103
eu ro do 49-150 eu ro, An glia 32-140 fun tów do 35-
200 fun tów.  Wyż szy bę dzie rów nież ry czałt na do -
jaz dy środ ka mi ko mu ni ka cji miej skiej, któ ry wy nie -
sie 6 zł (do tych czas 4,60 zł). Na to miast ry czał na
po kry cie kosz tów noc le gu wzra sta z 34,50 zł do 45
zł. Mak sy mal ny li mit kosz tów noc le gu po twier dzo -
ne go ra chun kiem usta lo no na 600 zł. Więk sze niż
do tej po ry bę dą moż li wo ści zmniej sze nia wy so ko -
ści die ty w za mian za za pew nie nie nie peł ne go wy ży -
wie nia – od te raz do ty czą one rów nież de le ga cji
kra jo wych, nie tyl ko za gra nicz nych, jak do tych czas.
I tak, za za pew nie nie śnia da nia i ko la cji die ta
zmniej sza się za każ dy z tych po sił ków o 25 proc., a
za obiad – o 50 proc. Dla przy kła du, w przy pad ku
ko rzy sta nia w ho te lu z noc le gu ze śnia da niem (co
jest dzi siaj już nie mal stan dar dem), die ta wy nie sie
nie 30 zł, a tyl ko 22.50 zł.  Przy wy jaz dach za gra -
nicz nych die ta zmniej sza się od po wied nio o 15
proc. za śnia da nie lub ko la cję oraz o 30 proc. za
obiad.   Zmie nio ne zo sta ły rów nież za sa dy od płat -
no ści za le cze nie pod czas po dró ży służ bo wej za
gra ni cą. Do tej po ry pra co daw ca po kry wał wszel kie
udo ku men to wa ne kosz ty. Obec nie - tyl ko udo ku -
men to wa ne, nie zbęd ne kosz ty le cze nia i to wy łącz -
nie te, któ re nie miesz czą się w ra mach świad czeń
gwa ran to wa nych wy ni ka ją cych z prze pi sów o ko or -
dy na cji sys te mów za bez pie cze nia spo łecz ne go w
UE. Na nie zmie nio nych za sa dach pra co daw ca bę -
dzie mu siał zwró cić rów nież udo ku men to wa ne, nie -
zbęd ne kosz ty zwią za ne z po dró żą służ bo wą, czy li
m.in.: opła tę za ba gaż, opła tę za ko rzy sta nie z płat -
nej au to stra dy, par kin gu itp. 

n

W ra mach pro jek tu pn.: „Pra co daw cy, pra -
cow ni cy, wła dze współ pra cu ją ce” fi nan so wa ne -
go z Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go
2009-2014 z  Pro gra mu na rzecz God nej Pra cy i
Dia lo gu Trój stron ne go w dniach 20-21 mar ca br.
ru sza pierw sze szko le nie  – „Ana li za eko no micz -
na i fi nan so wa”. Ko lej ne szko le nia od bę dą się w
kwiet niu, na któ re już dzi siaj ser decz nie za pra -
sza my. Wię cej in for ma cji na stro nie in ter ne to wej
pro jek tu: www.ewac.nszz.org oraz w Biu rze Pro -
jek tu Re gion Pod la ski NSZZ „So li dar ność” ul.
Su ra ska 1, po kój 203 tel. (85) 7421580 lub (85)
7481100.

Lenin umorzony



Bę dzie strajk 
na Ślą sku

26 mar ca od bę dzie się so li dar no ścio wy
strajk ge ne ral ny w re gio nie Ślą sko - Dą brow -
skim. Ak cja zo sta nie prze pro wa dzo na po mię dzy
go dzi ną 6.00 a 10.00.  Ta ką de cy zję pod jął w
czwar tek Mię dzy związ ko wy Ko mi tet Pro te sta cyj -
no -Straj ko wy po fia sku roz mów z de le ga cją rzą -
do wą.  Jed no cze śnie MKPS za de kla ro wał go to -
wość za wie sze nia ak cji straj ko wej, je śli rząd
wy co fa się z nie ko rzyst nych dla pra cow ni ków
zmian w ko dek sie pra cy.   Re pre zen tan ci MKPS
spo tka li się w czwar tek w Ślą skim Urzę dzie Wo -
je wódz kim z de le ga cją rzą do wą z wi ce pre mie -
rem, mi ni strem go spo dar ki Ja nu szem Pie cho -
ciń ski oraz mi ni strem pra cy Wła dy sła wem
Ko si nia kiem -Ka my szem na cze le. W spo tka niu
uczest ni czy li też przed sta wi cie le pra co daw ców.
Roz mo wy trwa ły bli sko 7 go dzin. - Pra gnie my
pod kre ślić, że dzi siej sze roz mo wy prze bie ga ły w
spo sób kon struk tyw ny, nie mniej jed nak za ma ło
by ło zbież no ści, szcze gól nie je śli cho dzi o usta -
wę an ty kry zy so wą i wspar cie dla prze my słu
ener go chłon ne go. Ma my rów nież cał ko wi cie
roz bież ne sta no wi ska, je śli cho dzi o kwe stię
eme ry tur po mo sto wych - po wie dział po spo tka -
niu Do mi nik Ko lorz, szef ślą sko -da brow skiej So -
li dar no ści.  Przed sta wi cie le MKPS pod kre śla ją,
że nie mo gą się zgo dzić na usta wę an ty kry zy so -
wą, któ ra po wie la naj waż niej sze błę dy po przed -
niej usta wy. Cho dzi głów nie o to, że kry te ria sko -
rzy sta nia z tej usta wy są tak wy gó ro wa ne, że
tyl ko zni ko ma część przed się biorstw mo że z niej
sko rzy stać, a na pew no nie te, któ re naj bar dziej
po mo cy po trze bu ją. 

n

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne za 2012 r.

Wraz z koń cem mar ca upły nie ter min wy pła -
ty wy na gro dzeń rocz nych, czy li tzw. „trzy na stek”,
za 2012 rok. Zgod nie z art. 1 usta wy z 12 grud -
nia 1997 r. o do dat ko wym wy na gro dze niu rocz -
nym dla pra cow ni ków jed no stek sfe ry bu dże to -
wej „trzy nast kę” pra co daw cy z jed no stek sfe ry
bu dże to wej ma ją obo wią zek wy pła cić nie póź -
niej niż w cią gu pierw szych 3 mie się cy ro ku ka -
len da rzo we go, na stę pu ją ce go po ro ku, za któ ry
przy słu gu je to wy na gro dze nie.

Do dat ko we rocz ne wy na gro dze nie otrzy mu -
ją pra cow ni cy:

pań stwo wych jed no stek sfe ry bu dże to wej,
• za trud nie ni w urzę dach or ga nów wła -

dzy pu blicz nej, kon tro li, ochro ny pra wa, są dach i
try bu na łach,

• sa mo rzą do wych jed no stek bu dże to -
wych, za kła dów bu dże to wych, go spo darstw po -
moc ni czych jed no stek bu dże to wych,

• biur po sel skich, se na tor skich lub po -
sel sko -se na tor skich oraz klu bów, kół al bo ze -
spo łów par la men tar nych.

Na le ża ło prze pra co wać ca ły rok, aby otrzy -
mać do dat ko we wy na gro dze nie rocz ne w peł nej
wy so ko ści. W ra zie prze pra co wa nia okre su krót -
sze go – wy na gro dze nie to zo sta nie na li czo ne i
wy pła co ne w wy so ko ści pro por cjo nal nej do
prze pra co wa ne go okre su, o ile nie był on krót szy
niż 6 mie się cy. Usta wa o do dat ko wym wy na gro -
dze niu rocz nym dla pra cow ni ków jed no stek sfe -
ry bu dże to wej w art. 2 ust. 3 wy jąt ko wo do pusz -
cza też wy pła tę trzy nast ki wte dy, kie dy
pra cow nik nie prze pra co wał 6 mie się cy w da -
nym ro ku, np. w przy pad ku prze nie sie nia służ -
bo we go, przej ścia na eme ry tu rę bądź wy ga śnię -
cia sto sun ku pra cy z po wo du śmier ci
pra cow ni ka. Pra wo do do dat ko we go wy na gro -
dze nia rocz ne go za leż ne jest tak że od cza su
efek tyw nie prze pra co wa ne go. Po twier dza to
uchwa ła Są du Naj wyż sze go: „Wa run kiem na by -
cia pra wa do do dat ko we go wy na gro dze nia rocz -
ne go w peł nej wy so ko ści na pod sta wie art. 2
ust. 1 usta wy z dnia 12 grud nia 1997 r. o do dat -
ko wym wy na gro dze niu rocz nym dla pra cow ni -
ków jed no stek sfe ry bu dże to wej (Dz. U. Nr 160,
poz. 1080 ze zm.) jest efek tyw ne prze pra co wa -
nie u da ne go pra co daw cy peł ne go ro ku ka len -
da rzo we go” (uchwa ła SN z 25 lip ca 2003 r., III

PZP7/03). Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej uwa ża jed nak, że do na by cia pra wa do
do dat ko we go wy na gro dze nia rocz ne go wy star -
czy speł nie nie wy mo gu do ty czą ce go okre su po -
zo sta wa nia pra cow ni ka w za trud nie niu u te go
pra co daw cy w ro ku ka len da rzo wym, za któ ry
przy słu gu je wy na gro dze nie. Rów nież Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich wska zał, że wy żej przy wo ła -
ne orze cze nie po win no być wią żą ce tyl ko w roz -
pa try wa nej spra wie. Nie otrzy ma więc wy na gro -
dze nia do dat ko we go oso ba, któ ra np. by ła przez
wie le mie się cy nie zdol na do pra cy, w związ ku z
czym nie świad czy ła pra cy przez przy naj mniej 6
mie się cy. Wy jąt kiem są oso by, któ re w 2012 ro -
ku prze by wa ły na pod sta wo wym lub do dat ko -
wym urlo pie ma cie rzyń skim. Rząd uznał, że mat -
ka po urlo pie ma cie rzyń skim ma pra wo do tzw.
trzy na stej pen sji, na wet je śli nie prze pra co wa ła
u jed ne go pra co daw cy 6 mie się cy w cią gu ro ku
ka len da rzo we go. Trzy nast kę w ta kim przy pad ku
po win na do stać w wy so ko ści pro por cjo nal nej
do cza su prze pra co wa ne go. Ta za sa da ma tak że
do ty czyć osób ko rzy sta ją cych z do dat ko we go
urlo pu ma cie rzyń skie go, urlo pu oj cow skie go,
urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie go,
do dat ko we go urlo pu na wa run kach urlo pu ma -
cie rzyń skie go. Pra wo do „trzy nast ki” za leż ne
jest tak że od sto sun ku pra cow ni ka do je go służ -
bo wych obo wiąz ków (art. 3 usta wy). Do dat ko -
we go wy na gro dze nia rocz ne go nie otrzy ma oso -
ba, któ ra w sta nie nie trzeź wym sta wi ła się do
pra cy lub w ta kim sta nie prze by wa ła w pra cy al -
bo z któ rą roz wią za no bez wy po wie dze nia umo -
wę o pra cę z jej wi ny. Pra wo to stra ci tak że oso -
ba, któ ra by ła nie obec na w pra cy przez czas
dłuż szy niż dwa dni, a któ ra nie wy ja wi ła przy -
czyn swo jej nie obec no ści w pra cy. Do dat ko we
wy na gro dze nie rocz ne wy pła ca ne jest w wy so -
ko ści 8,5% su my wy na gro dze nia za pra cę osią -
gnię te go przez pra cow ni ka w ro ku, za któ ry przy -
słu gu je „trzy nast ka”, uwzględ nia jąc wy na gro -
dze nie i in ne świad cze nia ze sto sun ku pra cy
przyj mo wa ne do ob li cze nia ekwi wa len tu pie -
nięż ne go za urlop wy po czyn ko wy, a tak że wy na -
gro dze nie za urlop wy po czyn ko wy oraz wy na gro -
dze nie za czas po zo sta wa nia bez pra cy
przy słu gu ją ce pra cow ni ko wi, któ ry pod jął pra cę
w wy ni ku przy wró ce nia do pra cy. n



Po opu bli ko wa niu przed kil ku na sto ma dnia -
mi, wy ni ków ba dań prze pro wa dzo nych przez Pol -
ską Fun da cję Po mo cy Dzie ciom „Ma ciuś”, z któ -
rych wy ni ka, że ro dzi ce bli sko 800 ty się cy w Pol sce,
ma ją po waż ne pro ble my z za spo ko je niem ich ele -
men tar nych po trzeb by to wych czy li choć by wy ży -
wie niem, pro mi nent ni po sło wie Plat for my po śpie -
szy li z ko men ta rza mi, któ re mia ły na ce lu
od da le nie ja kiej kol wiek od po wie dzial no ści tej par -
tii za ten stan rze czy. Pierw szy za czął by ły mar sza -
łek, a obec nie prze wod ni czą cy sej mo wej ko mi sji
obro ny na ro do wej, po seł Ste fan Nie sio łow ski. To
on wła śnie na wią zał do cza sów swo jej mło do ści i
gry w pił kę z ko le ga mi, kie dy to pod czas przerw wy -
ja da li szczaw z na sy pów i wszyst kie śliw ki mi ra bel -
ki. Dzi siaj nikt te go szcza wiu ani śli wek mi ra be lek
nie zbie ra więc gło du je go zda niem nie ma. W su -
kurs Nie sio łow skie mu po szła prze wod ni czą ca sej -
mo wej ko mi sji ad mi ni stra cji i cy fry za cji, po słan ka
Ju lia Pi te ra, twier dząc, że pro blem głod nych dzie ci
bie rze się „z bra ku kul tu ry je dze nia śnia dań”. Nie
da lej jak wczo raj do nie daw na wi ce mi ni ster go spo -
dar ki, a obec nie prze wod ni czą cy sej mo wej ko mi sji
Skar bu Pań stwa Adam Szejn feld, po szedł jesz cze
da lej twier dząc, że nie do ży wie nie dzie ci wy ni ka z
fak tu pi jań stwa se tek ty się cy ich ro dzi ców, na co
rzą dzą cy prze cież nie ma ją żad ne go wpły wu.
Oprócz tych bul wer su ją cych stwier dzeń, obo wiąz -
ko wo tak że pod wa ża no wy ni ki ba dań tej Fun da cji
twier dząc, że za pew ne by ły one zro bio ne nie re pre -
zen ta tyw ną me to dą, że gmi ny zwra ca ją do bu dże tu
pań stwa nie wy ko rzy sta ne pie nią dze na do ży wia nie
dzie ci w szko łach, wresz cie, że ty le jest form po mo -
cy w Pol sce, że nie po win no być głod nych dzie ci.
Żad ne mu z tych pro mi nent nych po słów Plat for my,
nie przy szło na wet do gło wy, że by choć by po wie -
dzieć, że roz le głość zja wi ska nie do ży wie nia dzie ci
wy ma ga spraw dze nia, być mo że zwięk sze nia środ -
ków dla sa mo rzą dów na do ży wa nie, a te bied niej -
sze wręcz zwol nie nia z po sia da nia fi nan so we go
wkła du wła sne go do pro gra mów do ży wia nia współ -
fi nan so wa nych z bu dże tu pań stwa. Nie po wie dzie li
na wet pół zda nia, że gdy by ska la te go zja wi ska się
po twier dzi ła, to na le ży na tych miast oprócz do dat -
ko we go wspar cia dla sa mo rzą dów, za an ga żo wać
choć by or ga ni za cje po za rzą do we na jesz cze więk -
szą niż do tej po ry ska lę w do ży wia nie dzie ci.  A
prze cież ro sną ca ostat nio ska la bie dy w Pol sce, wy -
ni ka nie tyl ko z ba dań ta kiej czy in nej or ga ni za cji

po za rzą do wej ale z ofi cjal nych ba dań GUS pu bli ko -
wa nych co rocz nie w po sta ci sto sow nych ra por tów.
Ten za 2011 rok (opu bli ko wa ny w po ło wie 2012 ro -
ku), zwra ca uwa gę głów nie dla te go, że po raz
pierw szy od 2005 ro ku wzro sło w Pol sce i to bar dzo
wy raź nie za gro że nie skraj nym ubó stwem (czy li po -
zio mem po ni żej któ re go na stę pu je bio lo gicz ne wy -
nisz cze nie czło wie ka). Roz mia ry te go ubó stwa bar -
dzo wy raź nie ma la ły od 2005 do 2008 ro ku (z
12,3% do 5,6%), przez ko lej ne kil ka lat utrzy my wa -
ły się na tym sa mym po zio mie 5,6-5,7%, by w 2011
ro ku wzro snąć o 1 pkt pro cen to wy czy li o bli sko
400 ty się cy. W ten spo sób licz ba lu dzi ży ją cych po -
ni żej gra ni cy skraj ne go ubó stwa wy no si obec nie
bli sko 2,6 mln. Jed no oso bo we go spo dar stwo do -
mo we za li czo ne do tej gru py dys po nu je mie sięcz nie
kwo tą po ni żej 495 zł, a go spo dar stwo 4 – oso bo we
(dwo je do ro słych + dwo je dzie ci), kwo tą po ni żej
1336 zł, co po ka zu je, że te go ro dza ju go spo darstw
do mo wych nie jest stać nie tyl ko na po kry cie
wszyst kich kosz tów zwią za nych z miesz ka niem ale
tak że na wet z za ku pa mi żyw no ści. Jesz cze bar dziej
dra ma tycz nie wy glą da sy tu acja je że li cho dzi o
skraj ną bie dę sy tu acja ro dzin z dzieć mi. W skraj nej
bie dzie, ży je bli sko 15% ro dzin z dwój ką dzie ci, bli -
sko 28% ro dzin z trój ką dzie ci i wresz cie bli sko 50%
ro dzin z czwór ką i więk szą licz bą dzie ci. A więc we -
dług twar dych da nych GUS-u, głod nych dzie ci w
Pol sce nie ste ty przy by wa i ten pro ces trwał tak że w
ro ku 2012 (sto sow ny ra port GUS uka że się w
czerw cu 2013 ro ku).Po słom Plat for my jed nak od -
bie ra ro zum je że li te mu za prze cza ją.

Zbi gniew Kuź miuk

Znowu podniosą nam
podatki

Grozi nam podwyżka VAT z 23 do 24 proc.,
ponieważ dochody budżetu drastycznie maleją.
Jednak nie wszyscy muszą zaciskać pasa w równym
stopniu. – Zdaniem prof. Witolda Modzelewskiego,
b. wiceministra finansów, przedsiębiorcy powiązani
z ośrodkami władzy nie muszą się obawiać, że
fiskus zmniejszy ich zyski. Sytuacja budżetu jest
coraz trudniejsza. Ministerstwu Finansów nie udaje
się osiągnąć zaplanowanych w ustawie budżetowej
wpływów z podatków. Według wstępnych wyliczeń w
roku 2012 zebrano zaledwie 93,8 proc.
przewidzianej kwoty (248 mld zł), z podatków
pośrednich – 92,7 proc. (prawie 182 mld zł). Po
dwóch miesiącach tego roku dochody budżetu z
podatku VAT są już o kilkanaście procent niższe niż
rok wcześniej w tym samym okresie. Jest tak źle, że
grozi nam podwyżka podatku VAT z 23 do 24 proc.
Od 2008 r. prof. Witold Modzelewski, były
wiceminister finansów i autor ustawy o VAT, mówi o
spadających dochodach. Ale władze nie chcą
rozmawiać z niezależnymi ekspertami, mimo że
polityka fiskalna to złożona materia i obiektywnie
trudna. Za to tolerują groźną dla systemu
podatkowego praktykę przynoszenia do resortu
finansów i Sejmu gotowych projektów ustaw. – To
są dziś dla tzw. biznesu podatkowego, który od lat
ściśle współpracuje z urzędnikami i politykami
rządzącej większości, najbardziej efektywne
inwestycje, bo dzięki zainwestowaniu w „projekty
legislacyjne” może zarobić na legalizacji
niepłacenia podatków – mówi prof. Modzelewski.
Wicepremier Jacek Rostowski prowadzi politykę
podatkowo-represyjną jedynie wobec wybranych
grup podatników. – Z pewnością nie będzie chciał
zmuszać do płacenia podatków przedsiębiorców
powiązanych z ośrodkami władzy. Oni mogą spać
spokojnie – dodaje.

niezalezna.pl
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Posłom rządzącej
Platformy jednak rozum
odbiera

Tylko jedna trzecia Polaków jest zdania, że
wolny rynek jest lepszy niż socjalistyczna
gospodarka planowa. Zdecydowana większość
badanych nie ma jednak zdania na ten temat. Z
badania „Postawy ekonomiczne w czasach
niepewności” przeprowadzonego na zlecenie
Akademii Leona Koźmińskiego przez CBOS, na
które publikuje się „Rzeczpospolita” wynika,
żePolacy oczekują od państwa bezpieczeństwa
socjalnego i spodziewają się, że będzie ono
spełniać opiekuńczą rolę. Autorzy badań
podkreślają, że takie wyniki nie oznaczają, że
Polacy chcą powrotu do PRL, po prostu widząc, że

jest gorzej niż oczekiwali, spodziewają się pomocy
ze strony rządu. Choć Polacy z jednej strony nie
chcą powrotu do czasów PRL, z drugiej strony ich
oczekiwania wskazują, że tęsknią oni za
socjalizmem. Z badań wynika na przykład, że
Polacy chcieliby, aby to rząd zapewniał obywatelom
pracę (85 proc.)oraz żeby miejsca pracy tworzył (93
proc.). Zapewniać ma też darmową opiekę
zdrowotną (85 proc.) oraz dostęp do przedszkola
(aż 95 proc.). Z badań wynika również, że mając
wybór: praca w państwowej firmie czy prywatnej,
zdecydowanie częściej wybieramy państwową
(ponad 61 proc.). niezalezna.pl

Polacy tęsknią za socjalizmem



Bę dą skład ki na ZUS 
od umów na zle ce nie

Rząd naj praw do po dob niej zgo dzi się na pro -
po zy cję związ kow ców, któ rzy chcą przy mu so we -
go opła ca nia skła dek od wszyst kich umów -zle -
ceń. Jak twier dzą eks per ci, to pierw szy krok do
wpro wa dze nia obo wiąz ku od pro wa dza nia na leż -
no ści do ZUS od wszyst kich umów. Zda niem mi -
ni stra pra cy i po li ty ki spo łecz nej dzię ki ta kie mu
roz wią za niu pra cow ni cy bę dą mie li wyż sze eme -
ry tu ry.  Pod sta wą do dys ku sji jest przy go to wa ny
przez NSZZ „So li dar ność” pro jekt no we li za cji
usta wy z 13 paź dzier ni ka 1998 r. o sys te mie
ubez pie czeń spo łecz nych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr
205, poz. 1585 z późn. zm.). Au to rzy do ku men tu
pro po nu ją oprócz za ostrze nia za sad oskład ko -
wa nia zle ceń m.in. roz sze rze nie obo wiąz ko wych
ubez pie czeń na umo wy o dzie ło. Do ma ga ją się
tak że, aby człon ko wie rad nad zor czych otrzy mu -
ją cy za swo ją pra cę wy na gro dze nie przy mu so wo
opła ca li skład ki eme ry tal ne, ren to we i wy pad ko -
we, o ile nie są ubez pie cze ni z in ne go ty tu łu. Do -
dat ko wo chcą znieść obec nie obo wią zu ją cą hie -
rar chię ko lej no ści po wsta nia obo wiąz ku
opła ca nia skła dek. Tym sa mym w przy pad ku
zbie gu kil ku ty tu łów da ni na na rzecz ZUS by ła by
od pro wa dza na od każ dej umo wy.

Fir my do tknię te kry zy sem
ma ją do sta wać mie sięcz nie
po 1 tys. zł na utrzy ma nie
każ de go za gro żo ne go eta tu

Zna ne są już szcze gó ły pro jek tu naj now szej
usta wy an ty kry zy so wej, któ rą Wła dy sław Ko si -
niak -Ka mysz, mi ni ster pra cy i po li ty ki spo łecz -
nej, skie ro wał do uzgod nień spo łecz nych. Re sort
sza cu je, że z bez zwrot nej po mo cy fi nan so wej
sko rzy sta 1270 przed się bior ców, któ rzy na ura -
to wa nie 63,5 tys. miejsc pra cy otrzy ma ją 400
mln zł z Fun du szu Gwa ran to wa nych Świad czeń
Pra cow ni czych (FGŚP). Do dat ko we 100 mln zł
na szko le nia dla 50 tys. pra cow ni ków za gro żo -
nych zwol nie nia mi ma wy ło żyć Fun dusz Pra cy.

Ra da Mi ni strów przy ję ła
usta wę po sze rza ją cą 
ka ta log osób upraw nio nych
do otrzy ma nia „trzy nast ki”

Pra wo do trzy na stej pen sji bę dą mia ły tak że
ko bie ty, któ re w okre sie, za ja ki na li cza na jest

trzy nast ka, prze by wa ły na urlo pie ma cie rzyń -
skim. Ma to zwią zek z ko niecz no ścią do sto so wa -
nia prze pi sów do orzecz nic twa Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go, któ ry uznał, że mat ka, zgod nie z
Kon sty tu cją, ma pra wo do szcze gól nej po mo cy
pań stwa przed i po uro dze niu dziec ka. Dla te go -
zda niem TK - prze pi sy, któ re wy klu cza ją mat kę z
gro na upraw nio nych do do dat ko wej pen sji w ro -
ku, mu sia ły zo stać zmie nio ne. Jest to szcze gól -
nie waż ne w sy tu acji, kie dy z wa run ku prze pra co -
wa nia co naj mniej 6 mie się cy w ro ku, ja ko
pod sta wy otrzy ma nia „13” – zwal nia się pra cow -
ni ków ko rzy sta ją cych m.in. z urlo pów: wy cho -
waw cze go, dla po ra to wa nia zdro wia, do ce lów
na uko wych, ar ty stycz nych lub kształ ce nia za wo -
do we go.

Po gar sza się sy tu acja osób
po ni żej 25. ro ku ży cia. 
Pra wie co trze ci mło dy 
Po lak nie ma pra cy

Po gar sza się sy tu acja osób po ni żej 25. ro ku
ży cia. Zgod nie z da ny mi Eu ro sta tu po ziom bez ro -
bo cia wśród mło dych wzrósł z 28,2 proc. w li sto -
pa dzie 2012 do 28,4 proc. w grud niu 2012. Te
alar mu ją ce da ne ozna cza ją, że w Pol sce już pra -
wie co trze ci mło dy czło wiek nie ma pra cy. Eks -
per ci ostrze ga ją, iż po głę bia ją cy się kry zys na
ryn ku pra cy mo że po zo sta wić trwa łe śla dy na du -
żej czę ści ca łe go po ko le nia mło dych lu dzi, nio -
sąc szko dy dla za trud nie nia, wy daj no ści i spój -
no ści spo łecz nej.

Nie za wsze jest obo wią zek
po dat ko wy

Wrę cze nie kwia tów np. na Dzień Ko biet nie
ma wy mier nej ko rzy ści, ma wy miar je dy nie sym -
bo licz ny i nie moż na uznać, iż pra cow nik z te go
ty tu łu osią gnął ja kiś wy mier ny przy chód (zob. pi -
smo Dy rek to ra Izby Skar bo wej w War sza wie z 30
wrze śnia 2008 r., sygn. IPPB1/415-855/08-
2/AM). A sko ro nie jest to przy chód w ro zu mie -
niu po dat ko wym dla pra cow ni ka, to nie moż na
też wnio sko wać, że war tość ta kie go pre zen tu
jest też pod sta wą wy mia ru skła dek. Dla te go w
przy pad ku sym bo licz nych ga dże tów, sło dy czy,
drob nych pre zen tów o sto sun ko wo ni skiej war to -
ści, któ re do dat ko wo nie ma ją war to ści użyt ko -
wej, a je dy nie wy miar sym bo licz ny nie do ko nu je -
my opo dat ko wa nia i uzu so wa nia war to ści tych
świad czeń.

Naj wię cej zwol nień 
w pro duk cji i sprze da ży

We dług wy ni ków naj now sze go ba da nia Pla -
ny Pra co daw ców In sty tu tu Ba daw cze go Rand -
stad i TNS w cią gu ostat nich mie się cy wię cej
firm zmniej szy ło niż zwięk szy ło po ziom za trud -
nie nia. Zwol nie nia do ty ka ły głów nie po je dyn -
czych pra cow ni ków lub ma łych ich grup i naj czę -
ściej mia ły miej sce w dzia łach pro duk cji,
sprze da ży oraz ad mi ni stra cji i ob słu gi klien ta. W
per spek ty wie nad cho dzą ce go pół ro cza przed -
się bior cy czę ściej niż jesz cze kwar tał te mu za -
kła da ją, że od da li my się od re ce sji, jed nak na
ryn ku bę dzie pa no wa ła sta gna cja. Pra wie 3 na 4
przed się bior ców już obec nie od czu wa wpływ
spo wol nie nia go spo dar cze go w bie żą cej dzia łal -
no ści, a wspar cia po szu ku je w zwięk sza niu efek -
tyw no ści i uela stycz nia niu za trud nie nia. Dla
15% ba da nych przed się bior ców na rzę dziem ra -
dze nia so bie z bie żą cą sy tu acją jest zwal nia nie
pra cow ni ków.

Liderzy handlu chcą dialogu
30 za kła do wych li de rów związ ko wych z

bran ży han dlu wzię ło udział w szko le niach zor ga -
ni zo wa nych w ra mach pro jek tu „Wspar cie dia lo -
gu spo łecz ne go w bran ży ochro ny oraz sie ciach
su per i - hi per mar ke tów”, współ fi nan so wa ne go
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go, re ali zo wa ne go
przez Dział Roz wo ju Związ ku KK NSZZ „So li dar -
ność”. Przed sta wi cie le „So li dar no ści “ z naj -
więk szych sie ci han dlo wych tj. Lidl, Car re fo ur,
Kau fland, Te sco, Re al, Au chan, Eu ro cash, De ca -
th lon czy Jysk mo gli pod nieść swo je kom pe ten -
cje w za kre sie bu do wy re pre zen ta cji pra cow ni -
czej i roz wo ju dia lo gu na po zio mie za kła do wym.
- Nasz pra co daw ca nie na le ży do ła twych, dziś w
ogó le za bie ga my o fun da men tal ne spra wy, ta kie
jak uzna nie or ga ni za cji. - mó wi Ju sty na Chra po -
wicz, prze wod ni czą ca KZ NSZZ „So li dar ność” w
Lidl - Mam na dzie ję, że dzię ki te mu szko le niu bę -
dzie my mo gli w przy szło ści sku tecz niej pro wa -
dzić dia log. Han del jest jed nym z naj szyb ciej roz -
wi ja ją cym się sek to rów go spo dar ki w Pol sce.
Pra cu je w nim nie mal mi lion pra cow ni ków, z cze -
go pra wie 700 ty się cy sta no wią ko bie ty, a oko ło
400 tyś lu dzi pra cu je na rzecz naj więk szych mię -
dzy na ro do wych sie ci wiel ko po wierzch nio wych.
Nie ba wem ana lo gicz ne szko le nia zo sta ną prze -
pro wa dzo ne dla li de rów związ ko wych z bran ży
ochro ny.
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