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Stowarzyszenie 
„Godność”  
na 11 listopada

Zgoda narodowa oraz jedność 
w sprawach dla państwa najważ-
niejszych. Jedność wszystkich, 
którym leży na sercu dobro Polski. 
Święto Niepodległości jest dobrą 
okazją, by to okazać. Pójdźmy więc 
w pochodzie umacniającym nas w 
tym, co dla Ojczyzny najważniej-
sze. 11 Listopada bądźmy znów 
razem! I niech nikt nie stanie na 
drodze naszego marszu – czyta-
my w apelu Stowarzyszenia „God-
ność” z okazji Święta Niepodległo-
ści, skierowanym do uczestników 
marszów niepodległości w całej 
Polsce. . Więcej...>>

Poparcie  
od strażaków

Prezydium Krajowej Sekcji 
Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” 
przyjęło stanowisko ws. wsparcia 
dla funkcjonariuszy chroniących 
granicę RP. Strażacy z Solidarności 
krytycznie oceniają działalność 
części mediów, polityków i śro-
dowisk, które niepotrzebnie wy-
wierają presję na funkcjonariuszy, 
a niekiedy wręcz szkalują ich za 
prawidłowe wykonywanie usta-
wowo nałożonych obowiązków 
służbowych. Więcej...>>

Piotr Duda  
do szefa EKZZ

– Głos Europejskiej Konfe-
deracji Związków Zawodowych 
byłby cenny w kontekście nego-
cjacji pomiędzy rządami Czech i 
Polski na temat wycofania skar-
gi z Trybunału. Jednocześnie 
niech ta sprawa posłuży jako zły 
przykład prowadzenia polityki 
klimatycznej w UE. Nie da się 
dokonać transformacji energe-
tycznej, wyrzucając ludzi na bruk 
i pozbawiając ich energii. Już te-
raz widzimy problem rosnącego 
ubóstwa energetycznego. Nie 
idźmy tą drogą – pisze przewod-
niczący NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda w liście do Luci Visenti-
niego, przewodniczącego Euro-
pejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych. Więcej...>>

ZRG: przyszłość gospodarki 
morskiej w jednostkach offshore
Gościem zebrania Zarządu 
Regionu Gdańskiego 8 listopada 
br. był Karol Rabenda, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Aktywów Państwowych, które-
mu podlega morska energetyka 
wiatrowa, czyli między innymi 
realizacja projektu morskich 
farm wiatrowych na Bałtyku. 

– Mamy dbać o aktywa pań-
stwowe i wspierać nasze przedsię-
biorstwa. Ministerialna aktywność 
odbywa się poprzez spółki, które 
inwestują w dziedzinę energetycz-
ną – podkreślał Karol Rabenda.

Pewne jest, że Bałtyk jest atrak-
cyjny dla morskich farm wiatro-
wych, ze względu na wiatr, płyt-
kie wody, niewielkie pływy. Jest 
jednak problem, na który zwrócił 
uwagę Karol Guzikiewicz, związ-
kowy lider ze Stoczni Gdańskiej, 

dzisiaj częścią Grupy Przemysło-
wej Baltic – lokalizacja przyszłej 
fabryki pracującej dla segmentu 
offshore oraz samo bałtyckie dno,
które wymaga specjalistycznego 
oczyszczenia z wraków oraz pozo-
stałości po zatopionej broni che-
micznej. I tu jest szansa dla stoczni 
Wybrzeża. 

– O polskim przemyśle w kon-
tekście farm wiatrowych dużo się 
mówi. Rząd zaproponował projekt, 
aby utrzymać nasz potencjał inte-
lektualny i produkcyjny. Do dziele-
nia tego tortu powinni być zapro-
szeni związkowcy i przedsiębiorcy, 
aby dowiedzieć się, co należy robić. 
Obawiamy się, że w konsump-
cji tego tortu będą uczestniczyły 
głównie �rmy zagraniczne, nie da-
jąc nam nawet czasu na zaprezen-
towanie naszych kompetencji. Stąd 
mój wniosek o spotkanie branżowe 

przedstawicieli naszego związku, 
pracodawców z Forum Okrętowe-
go, Agencji Rozwoju Przemysłu, 
�rm i ministerstwa, by była realna
szansa dla rodzimych �rm z Wy-
brzeża. Musimy wiedzieć, co może-
my i co mamy wykonać – apelował 
o robocze spotkanie przedstawicie-
li branż Mirosław Piórek, przewod-
niczący Krajowej Sekcji Przemysłu 
Okrętowego NSZZ „Solidarność” 
i przewodniczący związku w Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa”. Karol 
Rabenda zadeklarował, że będzie 
rzecznikiem doprowadzenia do ta-
kiego spotkania.

Członkowie ZRG NSZZ „S” jed-
nogłośnie przyjęli sprawozdanie 
z działalności za okres od kwiet-
nia 2018 r. do października 2021 r. 
WZD naszego Regionu jest zwoła-
ne na 19 listopada br. do Sali BHP.

Więcej...>>

4 listopada pod siedzibą Polskiej 
Organizacji Handlu i Dystrybucji w 
Warszawie odbyła się manifestacja 
pracowników handlu, którzy do-
magali się wyższych wynagrodzeń 
i poprawy warunków pracy. Prote-
stujący upominali się również się o 
prawo do niedziel wolnych od pra-
cy, również dla pracowników zaj-
mujących sprzedażą internetową.

– Złe warunki pracy i niskie 
wynagrodzenia to problem nas 
wszystkich, bez względu na to, czy 

Protest handlowców
pracujemy w Carrefourze, Biedron-
ce, Auchan, czy Kau�andzie – mó-
wił Alfred Bujara, przewodniczący 
handlowej „Solidarności”, która 
była organizatorem protestu.

Do Warszawy przyjechali pra-
cownicy m.in. Carrefoura, Bie-
dronki, Auchan, Makro, Pepco, ale 
także sieci Stokrotka czy polskiego 
Amazona.

Organizatorem listopadowego 
protestu była Sekcja Krajowa Pracow-
ników Handlu NSZZ „Solidarność” 

Oświatowa „Solidarność” obradowała w Sali BHP
9 listopada 2021 r. w histo-

rycznej Sali BHP odbyło się Walne 
Zebranie Delegatów Międzyre-
gionalnej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku. Delegaci reprezentu-
jący kilka tysięcy  związkowców 
z organizacji zakładowych i mię-
dzyzakładowych dyskutowali na 
temat pracy Związku od początku 
obecnej kadencji. Gościem  oświa-
towej „Solidarności” była  pomor-

ska kurator Małgorzata Bielang, 
która przedstawiła dane dotyczą-
cych tzw. subwencji oświatowej 
oraz założenia projektów zmian 
w systemie wynagradzania i sta-
tusie zawodowym nauczycieli. 
W czasie dyskusji  związkowcy 
apelowali o wdrożenie podwyżek 
dla nauczycieli nie później niż 1 
stycznia 2022 roku. Sprzeciwili się 
również propozycjom MEiN, które 
chce wzrost wynagrodzeń s�nan-

sowanć ze wzrostu czasu pracy 
nauczycieli i ograniczenia upraw-
nień socjalnych. Zdaniem związ-
kowców podniesienie pensum do 
22 godzin spowoduje zwolnienia 
i skłócenie grona pedagogiczne-
go. W liście skierowanym do mini-
stra edukacji i nauki Przemysława 
Czarnka, gdańska oświatowa „so-
lidarność” zaapelowała o podjęcie 
przez stronę rządową  rzeczywi-
stego dialogu społecznego.

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-przyszlosc-gospodarki-morskiej-w-jednostkach-offshore
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/idzmy-razem-apel-stowarzyszenia-godnosc-na-11-listopada
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/wsparcie-strazakow-z-solidarnosci-dla-funkcjonariuszy-chroniacych-granice
https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/20886-prosimy-o-wsparcie-w-tej-sprawie-list-piotra-dudy-do-szefa-ekzz
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

20 088 239

Niepodległość to nie tylko stan prawny i faktyczny, odnoszący się do pań-
stwa i narodu. To także realny kształt tego narodu, jego świadomości. To 
wszystko, co trwanie państwa legitymizuje, co kontynuuje go jako moral-
ną jakość, ale także to – a jest to ważne szczególnie w dzisiejszym świecie 
– co o narodzie i państwie wiedzą inni.

Lech Kaczyński, prezydent RP

Liczba osób w pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów 
od �rm P�zer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową
szczepionką Johnson & Johnson w Polsce na dzień 10 listopada 2021 r.

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” KWIECIEŃ 2018 
– PAŹDZIERNIK 2021 

Banknot i moneta  
z Lechem Kaczyńskim

Połowa kadencji w cieniu 
pandemii (cz.1)

Czym jest dialog społeczny, kim 
są jego uczestnicy, w jaki sposób 
dialog społeczny pomógł w czasie 
pandemii, co dają pracownikowi 
układy zbiorowe pracy i dlaczego 
warto wstąpić do związku zawodo-
wego.... o tym m.in. usłyszymy w au-
dycji „Dialog społeczny kluczem do 

Dialog społeczny kluczem do rozwoju 

rozwoju” w poniedziałki po godzinie 
14.20 w Radiu Gdańsk. Partnerem 
merytorycznym audycji jest Region 
Gdański NSZZ „Solidarność”.

Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie
2014-2021, w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

Na 19 listopada br. planowane 
jest Walne Zebranie Delegatów 
NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego. Zjazd ma charakter 
sprawozdawczy i ma podsumo-
wać połowę obecnej kadencji. 

Fakt, że większość obecnej ka-
dencji przypada na czas pandemii 
spowodował, że mniej było bez-
pośrednich spotkań, za to bardziej 
wykorzystywane były inne drogi ko-
munikacji społecznej, jak telefon czy 
Internet. Część posiedzeń Zarządu 
Regionu, szczególnie w okresach na-
silenia się pandemii, była prowadzo-
na zdalnie. Na co dzień dyżurowały 
sekretariat ZRG i poszczególne działy, 
a także członkowie prezydium, któ-
rzy spotykali się na cotygodniowych 
posiedzeniach i na bieżąco prowa-
dzili działalność związkową. Część 
pracowników pracowała zdalnie.

Działem, który był otwarty na-
wet w szczycie kolejnych fal pan-
demii, był Dział Organizowania 
i Rozwoju. W każdy dzień roboczy 
pracownicy pełnili dyżury na miej-
scu w siedzibie gdańskiej „Solidar-
ności. Ogłoszony w marcu 2020 
roku lockdown utrudnił kontakt 
z pracownikami. Niemniej jednak   
w mijającej kadencji powstało 18 
nowych organizacji związkowych, 
które zrzeszają ponad 600 osób. 
Dział Organizowania i Rozwoju 
organizował akcje protestacyjne 
i pikiety w obronie praw związko-
wych i pracowniczych. 

Pandemia ograniczyła, ale nie 
zahamowała związkowych szko-
leń, część z nich przeprowadzona 
została zdalnie. I tak, w ramach 
unijnego projektu „Wiem więcej, 

działam skutecznie” 352 związ-
kowców wzięło udział w szko-
leniach z zakresu prawa pracy, 
ekonomii oraz negocjacji. Obok 
szkoleń projektowych trenerzy 
związkowi przeprowadzili 71 
szkoleń dla 1009 działaczy związ-
kowych dotyczących między in-
nymi: mobbingu, zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, 
działalności zakładowych komisji, 
zakładowych komisji rewizyjnych, 
rozwoju związku, RODO. 

W latach 2018–2021 Dział Pro-
gramów Europejskich realizował  
łącznie sześć projektów, z czego trzy 
zostały w tym okresie zakończone. 
W ramach projektów wsparcie uzy-
skało między innymi 150  osób bez-
robotnych.  Około 1000 osób pracu-
jących miało okazję podnieść swoje 
kwali�kacje z języków obcych oraz
z zakresu  programowania w syste-
mie Microsoft, CISCO oraz ORACLE, 
część uczestników projektu przeszła 
szkolenia zawodowe dopasowane 
do swoich potrzeb. 

5251 porad prawnych dla or-
ganizacji związkowych i 4382 po-
rad dla członków indywidualnych 
udzielili związkowi prawnicy od 1 
maja 2018 r. do 30 września 2021 r. 
Ponadto pracownicy Działu Praw-
nego prowadzili sprawy w sądach 
pracy i ubezpieczeń społecznych 
(80) oraz sprawy karne przed pro-
kuraturą i organami policji (10). 
Uczestniczyli także po stronie or-
ganizacji związkowych w negocja-
cjach z pracodawcami w celu za-
warcia ZUZP, regulaminów ZFŚS, 
regulaminów pracy, regulaminów 
wynagradzania, paktów gwarancji 
pracowniczych. NB

P.P
L

Od 9 listopada w sprzedaży po-
jawiły się okolicznościowe monety 
i banknoty z wizerunkiem Lecha 
Kaczyńskiego. Narodowy Bank 
Polski wyemitował banknot ko-
lekcjonerski o nominale 20 zł oraz 
złotą monetę o nominale 500 zł. 
Na rewersie banknotu, oprócz po-
dobizny tragicznie zmarłego w ka-
tastro�e smoleńskiej prezydenta
RP, znalazł się Order Orła Białego 
i sylwetka Pałacu Prezydenckiego 
oraz wizerunek orła piastowskie-

go. Na przedniej stronie pieniądza 
umieszczono m.in. tłum strajkują-
cych przed Stocznią Gdańską oraz 
napis „Solidarność”. Okolicznościo-
wa złota moneta przypomina za-
równo kształtem, jak i wymiarami 
banknot. Przód monety podobny 
jest do banknotu, zawiera wizeru-
nek Lecha Kaczyńskiego na tle orła 
piastowskiego, na rewersie złotej 
monety w prawym dolnym rogu 
znajdują się wizerunki Lecha Ka-
czyńskiego i Marii Kaczyńskiej.

Jak co roku wielu z nas wywiesi 
�agę z okazji Święta Niepodległo-
ści. W tym roku ten zwyczaj nabiera 
specjalnego znaczenia. W geście 
solidarności z polskimi funkcjona-
riuszami na granicy ruszała akcja 
#DumaiSzacunek. Ludzie wywie-
szają polskie �agi i udostępniają
ich zdjęcia w mediach społeczno-
ściowych. W tym roku biało-czer-
wona �aga na naszych domach, na
balkonach, w oknach to wyraz po-
dziękowania i szacunku dla służby 
pełnionej na wschodniej granicy 
naszego kraju przez Straż Granicz-
ną, Policję i Wojsko Polskie. 

Podziękujmy tym, co nas bronią

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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