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Działalność Pomorskiej Funda-
cji Edukacji i Pracy polega na 

wspieraniu zdolnej młodzieży, 
związkowych seniorów oraz 

organizacji  wystaw społecznie 
zaangażowanej sztuki. 
Przekaż 1 procent!

www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

XXX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ „S”,

Kolejne negocjacje  
na kolei 

27 kwietnia br. wieczorem roz-
poczną się negocjacje ostatniej szan-
sy w PKP Cargo między związkowca-
mi a Dariuszem Seligą, od kwietnia 
br. prezesem spółki. Więcej…>>

Rosja zakręca kurek
27 kwietnia br. Rosja (Gaz-

prom), od godziny 8 wstrzymała 
całkowicie dostawy gazu ziem-
nego do Polski. Polska odmówiła 
płatności za błękitne paliwo ru-
blami zamiast USD. W odwecie 
Rosjanie zakręcają kurek. To szy-
kana wobec naszego kraju i stra-
szak wobec innych państw. Mamy 
na szczęście gazoport, kawerny, 
rewers, interkonektory i własne 
wydobycie. Nasze magazyny mają 
pojemność 3 mld metrów sześc. 
Gazu i są zapełnione w 76 proc. 

Więcej…>>

Gospodarka łapie 
oddech   

Stopa bezrobocia w marcu 
br. wyniosła 5,4 proc. wobec 5,5 
proc. w lutym – poinformował 
GUS. Liczba bezrobotnych zareje-
strowanych w urzędach pracy wy-
niosła w marcu 902,1 tys. wobec 
921,8 tys. w lutym br. Nowe zamó-
wienia w przemyśle w marcu 2022 
r. wzrosły o 24,9 proc. r/d/r.  

Demokracja pracownicza
Z w i ą z k o w a 

d e m o k r a c j a 
opiera się na 
bezpośrednim 
g ł o s o w a n i u , 
czyli wszystkie 
władze NSZZ „S” 
pochodzą z wy-

borów bezpośrednich. 
Do 31 marca 2023 r. odbędą się 

wybory władz podstawowych jed-
nostek organizacyjnych Związku. 
Wybory władz niższych jednostek 
organizacyjnych Związku i delega-
tów na zebranie delegatów, mogą 
odbywać się we wcześniejszym 
terminie. W związku z kończącą 
się dziewiątą kadencją termin 
wyborów władz podstawowych 
w regionie ZRG ustali w maju br. 
najpewniej na wrzesień 2022. Od 
1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. 
wybierzemy  władze regionów, 
delegatów na Krajowy Zjazd Dele-
gatów, regionalnych władz sekcji 
i sekretariatów. Do 31 paździer-
nika 2023 r. odbędą się wybory 
ogólnokrajowych władz Związku 
przez sprawozdawczo-wyborczy 
Krajowy Zjazd Delegatów.

Podczas majowego KZD może 
dojść do zmiany zasady tajności. 
Na wniosek Regionu Gdańskiego 
delegaci zdecydują, czy w podsta-
wowych jednostkach Związku wy-
borów delegatów i wyborów władz 
dopuścić głosowanie jawne. Ludzie 
się przecież znają. Uprości to cza-
sochłonne procedury i skróci czas 
zebrań, które nieraz przeradzały się 
w kilka tur głosownia. Demokracja 
nie może zniechęcać. Nie mogą 
być poszkodowani aktywni, którzy 
na zebrania przychodzą. Zebrania 
w podstawowych organizacjach 
trwały zbyt długo, co utrudniało 
zebranie i utrzymanie kworum. Je-
śli będą trudności z zebraniem 50 
procent, proponujemy możliwość 
obniżenia kworum do 30 procent. 
Jest możliwość głosowania elektro-
nicznego, jeśli organizacje zwrócą 
się zdalne przeprowadzenie wybo-
rów do zarządu regionu. Demokra-
cji to nie zaszkodzi. 
Stefan Gawroński, członek Krajowej 

Komisji Wyborczej NSZZ „S”

U progu nowej 
kadencji

NASZYM ZDANIEM

XXX Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „S”, zbierze się 26 i 27 maja 
br. w Zakopanem. To kontynuacja 
historycznego I KZD NSZZ „S”, obra-
dującego we wrześniu i październi-
ku 1981 r. w Gdańsku. I KZD przyjął 
uchwałę programową i „Posłanie 
do ludzi pracy Europy Wschodniej”. 
Po tym, jak „Solidarność” zdoby-
ła autorytet moralny i polityczny 
sformułowano de�nicje Związku
jako ruchu społecznego, którego 
celem jest stopniowa zmiana sys-
temu polityczno-ekonomicznego 
państwa. Jego rozwój przerwał 
brutalnie stan wojenny. II KZD od-
był się w roku 1990. Symbolem 
zjazdu był trzymany nad Polską 
biało–czerwony parasol. Był to czas 
przebudowy gospodarki, co przy-
niosło nowe kon�ikty i wyzwania.
Deklaracja programowa II KZD gło-
siła: „Celem nadrzędnym NSZZ „S” 
jest tworzenie godnych warunków 
życia w gospodarczo i politycznie 

suwerennej Polsce. Chodzi o życie 
wolne od ubóstwa, wyzysku, stra-
chu i kłamstwa, w społeczeństwie 
zorganizowanym demokratycznie 
i praworządnie”.  Poprzedni, XXIX 
KZD (25 i 26 października 2018 r.) 
odbywał się w setną rocznicę odzy-
skania niepodległości, pod hasłem 
„Solidarność dla Niepodległej” 
i miał charakter sprawozdawczo-
-wyborczy. Wybór Piotra Dudy 
na kolejną kadencję i wydłużenie 
kadencji władz do 5 lat – to jego 
główne efekty. O wyzwaniach 
przed związkową demokracją pi-
szemy obok…

W czwartek 28 kwietnia br. o 
g. 11 przy Wałach Piastowskich 24 
w Gdańsku (siedziba ZRG NSZZ „S” 
w Gdańsku i KK NSZZ „S”) zosta-
nie uroczyście odsłonięta tablica 
Alojzego Szablewskiego, żołnierza 
AK ps. „Iskra”, współpracownika 
WZZ Wybrzeża, uczestnika strajku 
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
w Sierpniu ’80, od września 1981 
r. przewodniczącego KZ NSZZ 

„S” Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 
w 1981 delegata na I WZD Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „S” i lidera 
stoczniowych strajków w maju 
i w sierpniu 1988 r. oraz posła na 
Sejm  (1991-93). Tablica ufundo-
wana przez IPN jest kolejną z cy-
klu upamiętniającego zmarłych 
związkowców, który rozpoczął się 
w 2018 r., w 40 rocznicę utworze-
nia WZZ Wybrzeża. Więcej…>>

Tablica związkowca

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/odsloniecie-tablicy-dzialacza-wzz-i-nszz-s-alojzego-szablewskiego
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pkp-cargo-strajk-czy-porozumienie
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/rosja-zakreca-nam-gazowy-kurek-jestesmy-gotowi-damy-rade-bez-paniki


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

1 milion

Społeczeństwo musi wywalczyć sobie prawo do demokratycznego kiero-
wania swoim państwem (…). Tylko autentyczne związki i  stowarzysze-
nia społeczne mogą uratować państwo, bo tylko poprzez demokratyza-
cję droga prowadzi do scalenia interesów i woli obywatela z interesem 
i siłą państwa. 

Deklaracja założycielska WZZ Wybrzeża, 1978 r.

Tylu uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy po 24 lutego br. przybyli 
do Polski otrzymało do 26 kwietnia br. numery PESEL. Wśród zareje-
strowanych uchodźców z Ukrainy 47,9 proc. to dzieci i młodzież do 18 
roku życia, 44,9 proc. kobiety w wieku 18-65 lat.

Gorąco w Wodach Polskich
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Pomnik Ofiar Grudnia ‘70 w Gdyni

W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

NS

Pomnik stanął w 23 rocznicę 
grudniowej masakry. Znajduje się 
na skwerze Wolnej Polski nieopodal 
Urzędu Miasta Gdyni. Przez 13 lat stał 
tam (przy dawnej ul. Czołgistów) 18-
-metrowy krzyż z napisem „Tu stanie 
Pomnik O�ar Grudnia 1970”. Ciężar
budowy wzięli na siebie gdyńscy 
stoczniowcy. Pieniądze społeczny 
komitet, na którego czele stał Ja-
nusz Śniadek, wówczas przewod-
niczący NSZZ „S” w Stoczni Gdynia, 
odzyskał później i przekazał na 
sprzęt medyczny do Szpitala Miej-
skiego w Gdyni. Prace wspierał i 
koordynował od strony technicznej 
Jerzy Miotke.Ideę budowy pomni-
ka przerwał stan wojenny. Społecz-
ny komitet został zdelegalizowany, 
społeczne pieniądze skon�skowa-
ne, zgoda na lokalizację cofnięta.

Odsłonięcie i poświecenie monu-
mentu odbyło się dopiero 17 grud-
nia 1993 r. z udziałem Heleny Gliniec-
kiej, matki 15–letniego Zygmunta 
Glinieckiego, ucznia zastrzelonego 
17.12.1970 r. Pomnik ma kształt krzy-
ża, którego ramiona tworzą mniejsze 
krzyże, symbolizujące o�ary Grudnia
’70. Autorem „uskrzydlonego krzyża” 
był prof. Ryszard Semka, a współ-

autorami projektu rzeźbiarz Sławoi 
Ostrowski i architekt Jan Netzem. 
Wysokość konstrukcji wynosi 25,5 
m. Podstawę krzyża stanowi płyta, 
do której poprowadzono granitowe 
schody. Pomiędzy  pionowymi słu-
pami krzyża jest kopia „gdyńskich 
drzwi”. Umieszczono też napis: „Zabi-
tym 17 grudnia 1970 roku w pocho-
dzie ku nadziei na wolność Polaków 
w Ojczyźnie” .  

Pomóżmy! 
Znajdujemy się w szczególnym 
czasie, gdy konieczne jest wsparcie 
tych, którzy szukają schronienia 
przed wojną.

Punkty recepcyjne dla obywateli Ukrainy  
 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 (budynek NSZZ „S”) 
 Gdańsk: ul. Za Murami 2/10 (Hostel Dom Harcerza) i �lia punktu

ul. Piwna 32/35  

Apelujemy o zgłaszanie się wolontariuszy do pomocy w punkcie re-
cepcyjnym zlokalizowanym w budynku NSZZ „S” w Gdańsku. Chętni 
do udzielenia wsparcia mogą zgłaszać się pod nr tel. 58 308 43 52  
(w dni powszednie w godz. 9–16).

Osoby, które wsparły uchodźców Ukrainy zapewniając im zakwate-
rowanie oraz wyżywienie, mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia 
40 zł dziennie za osobę. Konieczne jest złożenie  wniosku w urzędzie 
gminy. W Gdańsku wnioski przyjmowane są w Gdańskim Centrum 
Świadczeń przy ul. Kartuskiej 32/34. Świadczenie przysługuje przez 
60 dni. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać przedłu-
żony. 
Całodobowa infolinia dla uchodźców 734 117 307  
infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl
Chcesz wesprzeć uchodźców? Odwiedź stronę:  
https://pomagamukrainie.gov.pl/   

Komitet Protestacyjno-Strajko-
wy  NSZZ  „S” wobec „zaniedbań, 
braku współpracy i bezprawia pra-
codawcy w zakresie płac pracow-
niczych” informuje pracowników 
Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie o wszczęciu 
procedur zmierzających do strajku. 
Przewodniczący Komitetu Prote-
stacyjno-Strajkowego w PGW Wody 
Polskie Jan Śniadek w komunikacie 
przypomniał, że „bezczynność pra-
codawcy w zakresie wzrostu wyna-
grodzeń w Gospodarce Wodnej i 
Wodach Polskich” spowodowała w 
2018 r. wszczęcie sporu zbiorowego 

przez NSZZ „Solidarność”. Związ-
kowcy zwracają uwagę, iż „fundusz 
płac, obsługujący osoby wynagra-
dzane w ramach umów o dzieło i 
umów–zleceń wzrósł w Wodach 
Polskich przez dwa prawie cztero-
krotnie. NSZZ „S” w Wodach Polskich 
żąda 600 zł brutto dla każdego pra-
cownika i 800 zł brutto na regulację 
płacową.  

PGW Wody Polskie sprawuje 
nadzór nad rzekami, kanałami, 
wałami przeciwpowodziowymi, 
tamami, śluzami i zlewniami wód 
oraz odpowiada za zagospodaro-
wanie wód.  Więcej…>>
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Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ 
„Solidarność” do Matki Bożej Bole-
snej Królowej Polski w Licheniu 23 
i 24 kwietnia br. odbyła się pod ha-
słem „Matko Miłości, obdarz nas po-
kojem”. W niedzielę w samo południe 

miało miejsce wprowadzenie relikwi 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona 
NSZZ „S”. Uroczysta msza święta kon-
celebrowana była pod przewodnic-
twem nuncjusza apostolskiego ks. 
abpa Salvatore Pennacchio.

Matko, obdarz nas pokojem! 
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Radio Gdańsk zaprasza na 
debatę z udziałem prof. Sławo-
mira Cenckiewicza i dr. Pawła 
Warota pt. „WZZ Wybrzeża. Oni 
ruszyli lawinę” w środę  
27 kwietnia o godz. 18. 

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/goraco-w-wodach-polskich-bedzie-strajk
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