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Zobacz wystawę
Od dzisiaj w Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku można oglą-
dać wystawę poświęconą premiero-
wi Janowi Olszewskiemu. Motto wy-
darzenia („Spojrzeć ludziom prosto 
w oczy...”) nawiązuje do słów premie-
ra wypowiedzianych podczas wy-
stąpienia sejmowego w nocy z 4 na 
5 czerwca 1992 r. – Służba publiczna 
to nie jest przyjemność. Jeżeli ktoś 
się jej podejmuje, musi być na wiele 
gotowy – powiedział wówczas. 

Odeszła  
Janina Wehrstein 

To osoba, która do ostatnich 
chwil niosła pomoc szczególnie 
tym, którzy mieli za sobą więzien-
ną traumę. Była sekretarzem Sto-
warzyszenia „Godność”, prowadziła 
penitencjarne stowarzyszenie „Pa-
tronat”. Zmarła 5 lutego br. w wieku 
93 lat. – Poznałem Janinę po moim 
wyjściu z więzienia. Od razu, mimo 
swej kobiecości, było widać, że jest 
odważna, ale wyjątkowo skromna. 
Pomagała politycznym i pochylała 
się nad niedolą skazanych z innych 
paragrafów. Chodziła na rozprawy, 
zbierała informacje o aresztowa-
nych – wspomina Czesław Nowak, 
prezes Stowarzyszenia Godność. 
Uroczystości pogrzebowe zaplano-
wane są na 10 lutego: o godz. 10.00 
msza św. w bazylice św. Brygidy, a o 
godz. 11.30 uroczystości na cmen-
tarzu przy ul. Bema.

Europejskie 
głosowanie

Parlament Europejski więk-
szością głosów przegłosował roz-
wiązania, które docelowo mają 
zakończyć fałszywe samozatrud-
nienie i niepewność na cyfrowych 
platformach pracy. Jeśli dyrektywa 
w tej sprawie zyska aprobatę Rady, 
może na niej skorzystać około 28 
mln ludzi w całej UE pracujących 
m.in. jako: taksówkarze, dostawcy 
jedzenia, programiści, inżynierzy, 
twórcy treści internetowych. Wedle 
projektu zatrudnieni, którzy korzy-
stają z platform, otrzymają prawo 
do umowy o pracę, dzięki której 
będą mogli udać się na „chorobo-
we” i skorzystać z płatnego urlopu.

Obradował Zarząd
Zarząd Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność” w prawie rok 
od najazdu wojsk Federacji Ro-
syjskiej na terytorium Ukrainy 
apeluje o zaprzestanie wojny, 
pełnej okrucieństwa, przemocy, 
łamania norm etycznych, tak 
ważnych dla chrześcijańskich 
zasad cywilizacji europejskiej.

Nie do zaakceptowania jest 
najazd obcych wojsk na su-
werenne państwo, próbujące 
w pokojowy sposób budować 
swoje miejsce w Europie, za-
pewnić godne życie i pracę 
swym mieszkańcom. Stąd tym 
bardziej wyrażamy swój sprze-
ciw wobec działań o charakterze 
imperialnym, opartych na kłam-
liwej propagandzie, lekceważe-
niu praw każdego człowieka do 
życia w wolności i pokoju.

Tak jak rok temu, gdy w mar-
cu 2022 r. w siedzibie NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku otwo-
rzyliśmy punkt recepcyjny dla 
matek z dziećmi (przez 3 mie-
siące przebywało w nim ok. 
1200 uchodźców), tak i obecnie 
wyrażamy swą solidarność i sza-
cunek dla narodu ukraińskiego 
bohatersko broniącego swojej 
niepodległości i prawa do sa-
mostanowienia. 
Apel został przyjęty podczas 
posiedzenia Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w dniu 7 lutego 2023 r. 

Apel o zakończenie 
wojny w Ukrainie

Zapraszamy przedstawicieli 
organizacji związkowych na konfe-
rencję „Dialog społeczny w czasach 
kryzysu”, która odbędzie się 9 mar-
ca w Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku. 

Wydarzenie będzie także oka-
zją do spotkania przedstawicieli 
organizacji zakładowych Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”. Dlatego po 
konferencji pragniemy wyróżnić or-

ganizacje za działalność związkową 
w 2022 roku.

Zgłoszenia: poprzez sekretariat 
ZRG (pokój 107), tel. 308 43 52 lub 
301 88 54 bądź mailowo na adres: 
prezydium@solidarnosc.gda.pl do 
15 lutego br.  potkanie zakończy 
koncert warszawskiego zespołu 
Ferajna z Hoovera. Jego sponso-
rem jest Totalizator Sportowy, wła-
ściciel marki LOTTO. 

Konferencja o dialogu

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

Zmiany w kodeksie pracy, bez-
robocie, wiek emerytalny oraz rzą-
dowe programy socjalne – o tym 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” mówił w mi-
nionym tygodniu na antenie Ra-
dia Gdańsk.

Odniósł się między innymi do 
zapowiedzi obniżenia stawek za 
gaz dla piekarni oraz cukierni. 
– Cieszymy się, że jest taka propo-
zycja. Od listopada negocjujemy z 
rządem wiele rozwiązań, między 
innymi wśród nich było wsparcie 

przedsiębiorstw energochłon-
nych. Sprawa dotyczy kilkuset ty-
sięcy pracowników – zauważył.

W audycji poruszono także te-
mat uregulowania pracy zdalnej. 
– Jestem zdecydowanym prze-
ciwnikiem. Wiemy, jak funkcjono-
wanie w pandemii wpłynęło na 
psychikę dzieci. Izolacja będzie 
oddziaływać na dorosłego czło-
wieka w podobny sposób – mówił 
Krzysztof Dośla.

Szersza relacja na naszej stro-
nie TUTAJ...>> 

Przewodniczący w Radiu Gdańsk

Członkowie ZRG omówili m.in. 
sytuację w zakładach pracy Wy-
brzeża. – Przyszłością naszej stocz-
ni i całej gospodarki morskiej jest 
energetyka wiatrowa i wiatrowe 
wieże morskie, czyli instalacje „of-
fshore” – zwrócił uwagę Karol Guzi-
kiewicz, związkowy lider w Stoczni 
Gdańskiej. – Energetyczny projekt 
jest rozpisany nie na 2–3 lata, ale 
na lat 20, może i 30. 

Związkowcy są zaniepokojeni 
relacjami płac w stosunku do in-
�acji, która rok do roku wyniosła
ponad 16 procent (przeciętne 
wynagrodzenie brutto w sekto-
rze przedsiębiorstw wzrosło o 10 
procent). Przestrzegali też przed 

„spłaszczeniem” wynagrodzeń – 
sytuacją, gdy specjaliści o długim 
stażu i znaczącym doświadczeniu 
zaczynają zarabiać tyle, ile „nowi-
cjusz” otrzymuje na wejściu.

Pojawiło się też pytanie o od-
budowę przemysłu stoczniowe-
go. Zastanawiali się nad tym m.in. 
Krzysztof Żmuda, przewodniczący 
KM NSZZ „S” Remontowa Ship-
building SA i Karol Guzikiewicz. 
Reforma szkolnictwa wyższego 
wicepremiera Jarosława Gowina 
uderzyła bowiem w kształcenie in-
żynierów w sektorze okrętowym. 
Szerszą relację z obrad można 
przeczytać na naszej stronie 
TUTAJ...>>

ZRG przyjął uchwałę w sprawie 
darowizny na pomoc o�arom woj-
ny w Ukrainie i postanowił przeka-
zać Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
50 tysięcy złotych zł z przezna-
czeniem na ten cel. – Udzielamy 
wsparcia, nie tylko werbalnego, ale 
i konkretną kwotą. Mam nadzieję, 
że pozwoli ona grupie osób prze-
trwać trudny czas – powiedział 
podczas zebrania ZRG Krzysztof 
Dośla. Dodajmy, że Caritas cały 
czas prowadzi zbiórkę środków, 
które są przeznaczone na pomoc 
dla Ukrainy.

50 tysięcy zł 
dla Caritas

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/przewodniczacy-krzysztof-dosla-na-antenie-radia-gdansk-2
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zrg-wybory-sytuacja-w-zakladach-pracy-profesjonalnosc-kadr-i-pogon-pensji-za-inflacja


PRAWNIK WYJAŚNIA

CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

2 procent

Podstawowym błędem geopolitycznym, o charakterze strategicznym, 
rządu Tuska było niezrozumienie, że Rosja zawsze dąży do uzależnienia 
Polski, drogą militarną, gospodarczą, polityczną.

Premier Mateusz Morawiecki

O tyle większy był poziom sprzedaży mieszkań w styczniu 2023 roku 
w stosunku do grudnia 2022 roku.
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Pracownicze plany kapitałowe 
to dobrowolny i prywatny system 
oszczędzania, który umożliwia 
odkładanie dodatkowych środ-
ków na emeryturę. Do PPK auto-
matycznie zapisywani są wszyscy 
pracownicy, którzy mają 18 lat 
i nie ukończyli 55 roku życia. Jeśli 
pracownik chciałby zrezygno-
wać z tej formy oszczędzania, to 
musi złożyć w tym celu specjalne 
oświadczenie.

Autozapisy do PPK następują 
co roku przez 2 pierwsze lata od 
wprowadzenia tego rozwiązania, 
a następnie co 4 lata. Najbliższy 
termin automatycznego wznowie-
nia wpłat to 1 kwietnia 2023 r. Re-
zygnację z programu należy zatem 
złożyć do 31 marca 2023 r.  

Rezygnację z PPK należy złożyć na 
specjalnym druku przygotowanym 
przez Ministerstwo Finansów. Najpro-
ściej udać się do działu kadr i poprosić 
o wydruk deklaracji. Dokument składa 
się z dwóch części. W pierwszej części 
znajdują się dane identy�kacyjne
pracownika (m.in. imię i nazwisko 
czy numer PESEL) oraz jego praco-
dawcy (nazwa zakładu pracy/�rmy
itd.). Pracownik wypełnić musi je 
wszystkie. Druga część deklaracji re-
zygnacji z PPK to wypisane kolejno 
oświadczenie, które potwierdzają 
świadomą rezygnację z korzyści �-
nansowych, jakie wiąże się z udzia-
łem w PPK. Wypełniony dokument 
należy przekazać pracodawcy.
Stan prawny na 7 lutego 2023 r.

Maria Szwajkiewicz

WYDARZYŁO SIĘ

Wykuwanie granic Polski
10 lutego 1920 roku odrodzo-

na Polska wzięła symboliczny ślub 
z morzem. Reprezentujący Rzecz-
pospolitą gen. Józef Haller w cza-
sie uroczystości zorganizowanej 
w Pucku mówił: „Teraz wolne przed 
nami światy i wolne kraje. Żeglarz 
polski będzie mógł dzisiaj wszę-
dzie dotrzeć pod znakiem Białego 
Orła”. 

Na mocy Traktatu Wersalskie-
go, podpisanego 28 czerwca 1919 
r. przez Niemcy, mocarstwa Enten-
ty i państwa sprzymierzone, Polska 
odzyskała dostęp do Morza Bałtyc-
kiego na odcinku 147 km (Gdańsk 
został poddany pod protektorat 
Ligi Narodów). 10 lutego 1920 
generał Haller wraz z ministrem 
spraw wewnętrznych oraz nową 
administracją Województwa Po-
morskiego przybył do Pucka, gdzie 
dokonał symbolicznych zaślubin. 

– Posiadanie własnego wybrze-
ża to uwiecznienie dzieła niepodle-
głości Polski - powiedział wówczas 
Stanisław Wojciechowski, repre-
zentujący rząd Rzeczypospolitej. 
– Nie byłaby ona zupełna, gdyby 
nie dawał rzeczywistej podstawy 
dla gospodarczej niezależności. 
Własne wybrzeże morskie stanowi 
właśnie o wolnym oddechu życia 
gospodarczego Polski. Przez nie 
wchodzimy w bezpośrednie sto-
sunki z całym światem, uwalniamy 
się od dotkliwego i kosztownego 
pośredniczenia państw obcych.

Nim pierścienie w akcie zaślu-
bin wpadły w wody Zatoki Puckiej 
Hallerowi powierzono dowództwo 
Frontu Pomorskiego, utworzonego 
w celu pokojowego zajęcia Pomo-
rza. Zgodnie z planem przejmowa-
nie ziem rozpoczęło się 18 stycznia 
1920 r. od Torunia. 

Wydana właśnie książka „Jak 
działała Stocznia Gdańska” stano-
wi wypełnienie luki w literaturze 
przedmiotu. Jest ilustracją niezwy-
kle bogatej i różnorodnej produkcji 
tego wyjątkowego zakładu pro-
dukcyjnego. Dzięki niej czytelni-
cy mogą poznać proces budowy 
statku, ale też powstające w efek-
cie więzi między pracownikami 
w stoczniowym zakładzie. – To 
miejsce, gdzie zaczął się demontaż 
imperium zła – powiedział w histo-
rycznej Sali BHP, gdzie odbywała 
się premiera, sekretarz stanu w 
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego i generalny konser-
wator zabytków Jarosław Sellin.

– „Jak działała Stocznia Gdań-
ska” to przede wszystkim znako-
mita i treściwa opowieść o prze-
mysłowej spuściźnie, ponieważ na 
nią jednoznacznie został położony 
nacisk. To czyni tę książkę z całą 
pewnością pionierską – zwrócił 
z kolei uwagę Mateusz Smolana, 
dyrektor Instytutu Dziedzictwa 
Solidarności, który jest współwy-
dawcą publikacji. 

Książka jest już dostępna w for-
mie darmowego e-booka. Można 
ją pobrać TUTAJ...>> 

Rezygnacja z PPK w 2023

Książka o stoczni za darmo

Do 31 marca powinny odbyć 
się wybory władz podstawowych 
jednostek organizacyjnych Związ-
ku oraz m.in. wybory delegatów na 
walne zebranie delegatów regionu.

– Najpierw trzeba ustalić termin 
zebrania i poinformować o nim 
członków Związku oraz regionalną 
komisję wyborczą, co powinno na-
stąpić pełne dwa tygodnie wcze-
śniej. A tego czasu jest coraz mniej 
– przestrzega Stefan Gawroński, 
przewodniczący Regionalnej Komi-
sji Wyborczej NSZZ „Solidarność”. 

Infor-
mację 
o wybo-
rach moż-
na zgłaszać 
e-mailem 
do Stefana 
Gawroń-
skiego 
na adres 
s.gawronski@solidarnosc.gda.
pl oraz do Tadeusza Grubicha na 
adres:
t.grubich@solidarnosc.gda.pl.

Związkowa 
kampania wyborcza 

NSZZ „Solidarność” rozpo-
czyna akcję wysyłania „pocztó-
wek sprzeciwu” do Ambasady 
Białorusi w Polsce. Mające tam 
miejsce represjonowanie i tłu-
mienie działalności niezależnych 
związków zawodowych stanowi 
naruszenie elementarnych praw 
człowieka i praw obywatelskich. 
Prawo do tworzenia, funkcjono-
wania i działalności niezależnych 
związków zawodowych gwarantują 
zarówno akty Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak i Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy (Białoruś 
jest stroną zarówno Konwencji 
Fundamentalnej nr 87, jak i nr 98). 
Reżim Łukaszenki, jak widzimy, na-

rusza postanowienia obu aktów bez 
najmniejszych skrupułów. Dlatego 
związkowa społeczność między-
narodowa powinna być skoncen-
trowana na wyrażaniu sprzeciwu 
wobec represji i poparcia dla repre-
sjonowanych.

Więcej o akcji można przeczytać 
na www.solidarnosc.gda.pl.

Bronimy represjonowanych1920

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://ids1980.pl/jak-dzialala-stocznia-gdanska

	Przycisk2457: 
	Przycisk2458: 
	Przycisk8028: 
	Przycisk1070: 
	Przycisk2459: 


