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Informator 
o stypendiach

Z okazji 20 edycji stypen-
diów wydany został Informator 
Funduszu Stypendialnego NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku. W nim 
informacja o historii funduszu, 
wypowiedzi stypendystów, wykaz 
stypendystów, wykaz szkół sty-
pendystów i wykaz darczyńców.  
Informator tutaj…>>

WZD Piwowarów 
Od 21do 23 września br. obra-

dowało WZD Krajowej Sekcji Prze-
mysłu Piwowarskiego NSZZ „S”. 
Przewodniczący Rady Sekretariatu 
Krajowego Przemysłu Spożyw-
czego NSZZ „S” Zbigniew Sikorski 
wręczył odznaczenia oraz podzię-
kowania za działalność związkową 
w strukturach NSZZ „S”. Dyskuto-
wano o trudnej sytuacji w branży, 
wzroście obciążeń �skalnych nało-
żonych na �rmy browarnicze oraz
o sygnałach lekceważenia praw 
pracowniczych przez dyrekcje 
�rm. Za szczególnie niepokojące
uznano informacje płynące z Bro-
waru w Braniewie. 

WZD Sanepidu
21–24 września br. w Gdyni 

obradowało XXVIII WZD Krajowej 
Sekcji Pracowników Stacji Sanitar-
no–Epidemiologicznych. W zebra-
niu brało udział 42 delegatów oraz 
zaproszeni goście, w tym Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
„S”. Obrady zorganizowała KM 
NSZZ „S” przy WSSE w Gdańsku. 
Stan epidemii COVID–19 pokazał‚ 
jak istotną rolę ma Państwowa In-
spekcja Sanitarna. 

 Płynie węgiel
PGE Paliwa i Węglokoks spro-

wadzą do Polski do końca zimy 
11 mln ton węgla z Australii, RPA, 
Kolumbii i Indonezji. Co czwarta 
tona z tego kontraktu węglowego 
(ok. 3 mln ton) ma tra�ć do go-
spodarstw domowych. Z kolei 7,5 
mln ton miałów tra� do ciepłowni,
energetyki i przemysłu.  Ważne też 
będzie wykorzystanie przepusto-
wości portów i kolei w rozprowa-
dzeniu węgla po kraju. 

Ceny, energetyka, pensje, emerytury
– Pracownicy stoją wobec pro-

blemów które wymagają pilnego 
rozwiązania przez rząd: systemowe 
powstrzymanie wzrostu cen energii 
uzyskiwanej ze wszystkich rodza-
jów surowców i nośników, zapew-
nienie godziwego (systemowego) 
wzrostu wynagrodzeń w sferze 
�nansów publicznych i przyjęcie
ustawy o tzw. emeryturach stażo-
wych – wyliczają członkowie Kra-
jówki NSZZ „S” w stanowisku przy-
jętym 22 września br. Związkowcy 
zwrócili się też do rządu premiera 
Morawieckiego o podjęcie rzetel-
nego dialogu z NSZZ „S”. 

Podczas posiedzenia KK NSZZ 
„S” z udziałem Marleny Maląg, mi-
nister rodziny i polityki społecznej, 
Anny Moskwa, minister klimatu 
i środowiska, Waldemara Budy, mi-
nistra rozwoju i technologii, Artura 
Sobonia, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Finansów i Macieja Ma-
łeckiego, sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Aktywów Państwowych 

dyskutowano m.in. o ochronie 
miejsc pracy w tzw. �rmach ener-
gochłonnych oraz ochronie indy-
widualnych odbiorców energii.  

– Na dziś najważniejszym te-
matem jest ochrona całej naszej 
gospodarki, a przede wszystkim 
zakładów energochłonnych. Pod-
wyżki cen energii, gazu, wszyst-
kich nośników energii,  wpływają 
na koszty pracy. Zdaniem NSZZ 

„Solidarność” to ceny spekula-
cyjne, a nie rynkowe –  mówił na 
brie�ngu prasowym z udziałem
członków rządu Piotr Duda, prze-
wodniczący Krajówki. Lider „S” 
zapowiedział też rychłe spotkanie 
z premierem Morawieckim szefów 
regionów i sekretariatów NSZZ „S” 
i zapewnił, że „wspieramy rząd na 
poziomie Komisji Europejskiej, je-
śli chodzi o religię klimatyczną”.   

KOMISJA KRAJOWA

Na Krajówce obecni byli przedstawiciele rządu.

„Bezpieczeństwo pracy w le-
śnictwie – stan obecny, wyzwania 
na przyszłość” to tytuł konferencji, 
która odbyła się w ostatni piątek 
w budynku Muzeum II Wojny Świa-
towej w Gdańsku. Organizatorem 
wydarzenia, które s�nansowane
zostało z Funduszy Norweskich 
w ramach projektu „Godna praca 
to bezpieczna praca”,  był Region 
Gdański NSZZ „Solidarność” przy 
współpracy z Krajowym Sekretaria-
tem Zasobów Naturalnych, Ochro-
ny Środowiska i Leśnictwa NSZZ 
„Solidarność” W konferencji wzię-
ło udział około 300 osób, przede 
wszystkim pracowników służb BHP 
i społecznych inspektorów pracy 
związkowców. Obecni byli również 
dyrektorzy regionalnych dyrekcji 
Lasów Państwowych, nadleśni-
czy, przedstawiciele Okręgowej 
Inspekcji Pracy w Gdańsku. Wśród 
zaproszonych gości byli między 
innymi poseł Janusz Śniedek, prze-
wodniczący Rady Ochrony Pracy, 

Bartłomiej Obajtek, dyrektor Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Gdańsku, Krzysztof Dośla 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

W bogatym programie znalazły 
się wystąpienia poświęcone wy-
padkowości w leśnictwie, zastoso-
waniu nowoczesnych technologii 
w szkoleniach, działalności służb 
BHP i społecznej inspekcji pracy. 

Poruszono także kwestie odpo-
wiedzialności prawnej za wypadki 
w lesie, a także potrzeby wsparcia 
psychologicznego pracowników 
Lasów Państwowych. 

Konferencja została objęta pa-
tronatem honorowym przez Radę 
Ochrony Pracy oraz Dyrekcję Ge-
neralną Lasów Państwowych.
Więcej w październikowym „Maga-
zynie Solidarność|”
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KONFERENCJA BHP

O bezpiecznej pracy w leśnictwie

https://solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2022/09/Publikacja-fund-stypendialny-2022-10-sierpnia.pdf


CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

98 mld złotych

Dziś możemy to rzec z pełnym przekonaniem: kończy się era dominacji 
rosyjskiej w sferze gazu. Era, która była znaczona szantażem, groźbami 
i wymuszeniami. Dzisiaj rozpoczynamy nową epokę: epokę suwerenności 
energetycznej, wolności energetycznej i zwiększonego bezpieczeństwa.

 premier Mateusz Morawiecki podczas symbolicznego  
uruchomienia Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe)

Tyle na modernizację armii przeznaczymy z budżetu państwa 
w 2023 r. poprzez zakupy za granicą i zamówienia w Polsce sprzętu 
skutecznego i nowoczesnego.  
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PGNiG dysponuje od 22 wrze-
śnia br. zbudowanym i zwodowa-
nym w koreańskiej stoczni Hyundai 
Heavy Industries (Ulsan) gazow-
cem LNG noszącym imię „Grazyna 
Gesicka” (pisownia oryginalna). To 
drugi gazowiec zbudowany dla 

norweskiego armatora Knutsen 
OAS Shipping AS, który ma być wy-
czarterowany PGNiG. Dr Grażyna 
Gęsicka była ministrem rozwoju 
regionalnego w rządach PiS–LPR–
–Samoobrona. Zginęła w katastro-
�e smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

Jak patrzy na Związek pokolenie 
urodzonych w XXI w. dowiadu-
jemy się z prac „Moje spotkanie 
z NSZZ „Solidarność””, które są 
warunkiem uzyskania stypen-
dium fundowanego przez nasz 
Fundusz Stypendialny. Poniżej 
fragment pracy stypendysty 
Cezarego Matuszewskiego. 

Moje pierwsze spotkanie 
z człowiekiem NSZZ „Solidarność” 
było bardzo wcześnie. Byłem wte-
dy niemowlakiem. Człowiekiem z 
NSZZ „Solidarność” był mój dzia-
dek Jan Piotr Koziatek. Jako dziec-
ko lubiłem przyjeżdżać do dziad-
ka, ponieważ wiązało się to z dużą 
ilością ekscytujących, ciekawych, a 
czasem mrożących krew w żyłach 
historii z jego życia. 

Historia, która najbardziej 
utkwiła mi w pamięci, to historia z 
dnia, w którym został internowany 
12 grudnia 1981 roku. Dochodziła 
północ, dziadek razem z babcią 
położyli spać dzieci do snu, w tym 
moją mamę. Ktoś zapukał mocno 
do drzwi, dziadek otworzył je i 
do mieszkania weszło kilku mili-
cjantów w cywilnych ubraniach. 
Babcia była bardzo przestraszona, 
tak samo jak dzieci wyrwane ze 
snu głośną rozmową. Dziadka za-
brano “tak jak stał”, pozostawiając 

dwie córki wraz z ciężarną żoną 
w mieszkaniu. Nie wiedział gdzie 
jedzie, na ile, co się z nim stanie, 
czy 12 grudnia wieczorem to było 
ostatnie spotkanie z rodziną. Na 
szczęście, niespełna rok później, 
dziadek wrócił do swojej rodziny. 
Po zwolnieniu z aresztu nie mógł 
wrócić do pracy w stoczni. Dzia-
dek znalazł się w trudnej sytuacji 
życiowej. Miał na utrzymaniu troje 
dzieci, ale nie mógł znaleźć nowe-
go miejsca zatrudnienia. Przyczy-
ny wypowiedzenia ze stoczni od-
straszały ewentualnych nowych 
pracodawców. 

Na szczęście tak jak wielu rodzi-
nom osób represjonowanych, mo-
jej babci, dziadkowi i ich córkom  
pomoc okazali działacze i sympa-
tycy zdelegalizowanej „Solidarno-
ści” ze Stoczni Gdańskiej. Niemal 
natychmiast od ogłoszenia stanu 
wojennego zbierali składki �nan-
sowe przeznaczone na pomoc dla 
działaczy pozbawionych wolności 
i źródeł utrzymania. Kiedy pytam 
się o te czasy mojej babci, zawsze 
ma łzy w oczach, z powodu wielkiej 
pomocy i miłosierdzia, którą okaza-
li jej stoczniowcy. (…) Żałuje, że nie 
było mi dane spędzenia więcej cza-
su, z dziadkiem. Zmarł nagle, gdy 
miałem niespełna 12 lat. Nie zdąży-
łem się z nim pożegnać.

Gazowiec dla PGNiG
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Chcesz więcej wiedzieć 
o działalności NSZZ 
„ S o l i d a r n o ś ć ” 
w  R e g i o n i e 
Gdańskim? 
Zamierzasz 
u c z e s t -
n i c z y ć 
w projektach 
w ramach fundu-
szy europejskich 
lub zapoznać się 
z ofertami pracy? 
A może musisz sko-
rzystać z porady prawnej 
lub chcesz uczestniczyć w 
szkoleniach związkowych? Sięgnij 
po Informator Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”. W nim znajdziesz niezbęd-
ne dane kontaktowe oraz podsta-

wowe informacje. Informatory są 
do odbioru w Dziale Organizowa-
nia i Rozwoju NSZZ „S” w siedzibie 
Związku przy ul. Wały Piastowskie 
24 w Gdańsku oraz w macierzystych 
komisjach i związkowych kołach. 

Związkowe ABC 

Moje spotkanie 
z NSZZ „Solidarność”

Rząd przyjął projekt ustawy 
o zamrożeniu cen prądu na pozio-
mie z 2022 r. i stabilizacji rachun-
ków za energię w 2023 r. dla go-
spodarstw domowych w ramach 
tzw. Tarczy Solidarnościowej. Na 
niezmienne ceny będą mogli li-
czyć odbiorcy, którzy zmieszczą się 
w limicie zużycia do 2 MWh (2000 
kWh) rocznie. Wyższy limit – do 2,6 
tys. kWh – obejmie osoby z niepeł-
nosprawnościami, dla rodzin „trzy 
plus”, czyli z Kartą Dużej Rodziny 
oraz rolników – limit to 3 tys. kWh. 
Dla gospodarstw domowych, któ-
re używają energii elektrycznej 
do ogrzewania – np. wykorzystu-
ją pompy ciepła – wprowadzony 
zostanie  dodatek elektryczny od 
1000 do 1500 zł, pod warunkiem 
zgłoszenia źródła ogrzewania do 
centralnej ewidencji emisyjności 
budynków. O dodatek elektryczny 
będzie można ubiegać się w gmi-
nie, w swoim miejscu zamieszka-
nia.

Gospodarstwa domowe otrzy-
mają upust, jeśli ograniczą zuży-

Limit na prąd

cie energii. Zachęcić Polaków do 
oszczędzania energii elektrycznej 
ma regulacja, dzięki której go-
spodarstwa, które w 2023 r. zuży-
ją nie więcej niż 90 proc. energii 
z 2022 r., w 2024 r. otrzymają spe-
cjalny upust wysokości 10 proc. 
całkowitych kosztów zużycia ener-
gii elektrycznej w 2023 r.
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https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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