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Nowe marcowe 
szkolenia

Zapraszamy na kolejne szko-
lenia organizowane przez Region 
Gdański NSZZ „Solidarność”. Na 
marzec zaplanowane zostały: dla 
skarbników (wtorek, 7.03 w Gdań-
sku), z prawa pracy i związkowego 
(poniedziałek, 27.03 – środa, 29.03 
w Jastrzębiej Górze) oraz ze strate-
gii działania organizacji związkowej 
(poniedziałek, 27.03 – środa, 29.03 
w Jastrzębiej Górze).

Mniej pracy zdalnej
Jak wynika z opublikowanych 

właśnie badań, pod koniec minio-
nego roku zdalnie lub hybrydo-
wo pracowało 28 proc. czynnych 
zawodowo Polaków, a więc o 6 
punktów procentowych mniej 
niż na początku 2022. Wśród osób 
pracujących w modelu hybrydo-
wym, nie zmieniło się znacząco 
podejście do preferowanego mo-
delu wykonywania zadań, choć 
jednocześnie więcej osób jest 
obecnie na miejscu, w �rmach.

Wesprzyj fundację

Zwracamy się do członków 
i sympatyków „Solidarności” 
z prośbą o przekazanie części 
zapłaconego już podatku 
dochodowego na rzecz 
Pomorskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy, organizacji założonej 
przez Region Gdański NSZZ 
„Solidarność” i Związek Pra-
codawców Forum Okrętowe. 
Fundacja prowadzi fundusz 
stypendialny, przygotowu-
je programy edukacyjne 
dla młodzieży i pomaga 
emerytowanym członkom 
NSZZ „S”. W tym roku jest to 
możliwość odpisania kwoty 
w wysokości 1,5 procenta. 
Wystarczy wpisać numer KRS 
0000337122.

Kolejne organizacje zakładowe 
przeprowadzają wybory. W ostat-
nim czasie decyzje podjęte zostały 
m.in. w KM PKP Cargo w Gdyni. – W  
planie na nową kadencję mamy po-
zyskanie kolejnych osób do Związku, 
a także przygotowanie kadr pod ką-
tem przyszłych wyborów – zapowia-
da wiceprzewodniczący Jacek Prętki. 

– Wybory możemy uznać za 
przeprowadzone w sposób bardzo 
sprawny – podsumowuje z kolei 
przewodniczący KZ w gdyńskim Kli-
morze Czesław Kostrzewa. 

Dokładnie po 5 latach, tego 
samego lutowego dnia, odbyły się 
wybory w Komisji Podzakładowej 
PKP CargoTabor Zakład Naprawy 
Taboru w Tczewie. – Kredyt za-
ufania został przedłużony, więc 
osoby głosujące uznały, że godnie 
ich reprezentujemy, zapewne tak-
że dlatego, że jesteśmy głównym 

Trwają wybory

twórcą układu zbiorowego w na-
szym zakładzie. Stoimy na straży 
praw pracowniczych, a jednocze-
śnie chcemy, aby pracownik był 
jak najdalej od zawirowań na gó-
rze �rmy – mówi przewodniczący
Andrzej Netkowski.

Decyzja zapadła już również 
w jednej z największych komisji, 

bowiem w Gdańskiej Stoczni Re-
montowej. Tutaj przewodniczącym 
został ponownie Mirosław Piórek. 

Przypominamy, że czasu na 
przeprowadzenie wyborów jest co-
raz mniej. Dwa tygodnie wcześniej 
trzeba poinformować Regionalną 
Komisję Wyborczą, a ostateczny 
termin głosowania to 31 marca. 

Prezydium Komisji Krajowej „S” 
zaopiniowało projekty rozporządzeń 
w sprawie wynagradzania pracow-
ników samorządowych oraz zatrud-
nionych w niektórych jednostkach 
działających w ochronie zdrowia. 

W zgłoszonych uwagach przede 
wszystkim krytycznie oceniono 
fakt, że „dopiero XIII kategoria 
zaszeregowania przewiduje gwa-
rancję uzyskania wynagrodzenia 
zasadniczego na poziomie płacy 
minimalnej, która będzie obowią-
zywała od 1 lipca br. Oznacza to, że 
już obecnie ponad połowa katego-
rii zaszeregowania plasuje się poni-
żej wynagrodzenia minimalnego 
(w wysokości od 1 lipca)”.

W przyjętym stanowisku Pre-
zydium nie wyraziło akceptacji 

Nasz postulat płacowy

21 lutego weszły w życie 
przepisy kodeksu pracy doty-
czące kontroli trzeźwości. Pra-
codawca powinien wprowadzić 
teraz odpowiednie rozwiązania 
w układzie zbiorowym pracy, 
regulaminie pracy albo w ob-
wieszczeniu. 

– Organizacje związkowe 
mają teraz do spełnienia ważną 
rolę w procesie wprowadzania 
zakładowych uregulowań – za-
znacza dr Anna Reda-Ciszewska 
z działu eksperckiego KK NSZZ 
Solidarność. – Ich zadaniem jest 
nie dopuścić do tego, aby kontro-

le miały charakter nadmiernych 
i, aby nie naruszały godności oraz 
innych dóbr osobistych pracow-
nika. Z brzmienia przepisów wy-
nika, że wprowadzając kontrolę 
trzeźwości w zakładzie pracy nie 
powinno się rozszerzająco inter-
pretować przesłanek.

Od tego tygodnia nowe przepisy 

w sprawie wysokości wzrostu 
płac jedynie o 7,8 proc i podtrzy-
mało stanowisko z 13 maja 2022, 
w którym postulowano wzrost 

wynagrodzeń w szeroko rozumia-
nej sferze �nansów publicznych
na poziomie nie mniejszym niż 20 
procent.
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CYTAT TYGODNIA

LICZBA TYGODNIA

6883,96 zł

Przez rozbiory i ucisk, gdy to piękne miasto zostało zniszczone po Powsta-
niu Warszawskim, przez dekady trzymane żelazną ręką komunistycznych 
rządów, Polska przetrwała, ponieważ trzymaliście się razem. 

Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych w Warszawie

Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
w styczniu 2023 r. Informację podał Główny Urząd Statystyczny. 
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więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl 

 facebook.com/solidarnoscgdansk
Redaktor prowadzący: Tomasz Modzelewski
ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

WYDARZYŁO SIĘ

Co jest ważne w pracy?

1981

Kiedyś duże znacznie miał kli-
mat i ludzie, teraz ze względów 
ekonomicznych liczą się pienią-
dze. Co jeszcze? O tym była mowa 
w audycji „Głos pracownika” jaka 
jest emitowana na antenie Radia 
Gdańsk.

– Pieniądze zaczynają być bar-
dzo istotnym powodem zmiany 
pracy ze względu na in�ację – tłu-
maczyła Agnieszka Śladkowska, 
ekspert, gość audycji. – Ludzie 
mówią szczerze, że przestał im się 
spinać budżet. Oczywiście to nie 
jest jedyny powód. Bardzo często 
jest też tak, że pracodawca jest w 

stanie wynagrodzić pracownika 
odpowiednio do sytuacji rynko-
wej, a mimo to pracownik nie chce 
tam być. Rok temu z reguły moty-
wacje były dwie. Albo jest mi źle, 
po prostu czysto personalnie, bo 
mnie tam nie szanują i szef jest 
nieprzyjemny, albo �rma nie daje
mi szansy na rozwój – powiedziała 
Śladkowska. 
Więcej na stronie Radia 
Gdańsk...>>

17 lutego 1981 r. zostało zare-
jestrowane Niezależne Zrzeszenie 
Studentów, emanacja sprzeciwu 
tego środowiska wobec reżimu 
politycznego w Polsce. 

Studenci już przed 1980 r. sta-
nowili ważną część opozycji demo-
kratycznej. Młodzi ludzie pragnęli 
demokratyzacji uczelni i życia stu-
denckiego, przestrzegania w kraju 
podstawowych swobód politycz-
nych, poszanowania praw człowie-
ka oraz polskich tradycji niepodle-
głościowych i patriotycznych. 

NZS w Gdańsku zaczął two-
rzyć się we wrześniu 1980 roku. 
Szczególnie aktywnie działał na 
UG i Akademii Medycznej. W Kra-
kowie jego początków można 
doszukać się w Studenckim Komi-
tecie Solidarności, powołanym po 
tragicznej śmierci studenta Stani-
sława Pyjasa. We wrześniu 1980 r. 
na Politechnice Warszawskiej spo-
tkali się przedstawicieli różnych 
grup studenckich z całej Polski, 
w celu omówienia powołania or-
ganizacji, która byłaby studenckim 

Studencka Solidarność

odpowiednikiem „Solidarności”. 
Miesiąc później doszło do Zjazdu 
Delegatów Komitetów Założyciel-
skich Niezależnych Organizacji 
Studenckich, podczas którego 
zdecydowano o powstaniu jednej 
organizacji. 13 listopada 1980 sąd 
odrzucił wniosek rejestracyjny. 
W odpowiedzi studenci rozpoczęli 
akcje protestacyjne na uczelniach. 
Ostatecznie to rozmowy pomię-
dzy Komisją Międzyresortową 
a Międzyuczelnianą Komisją Po-
rozumiewawczą skłoniły mini-
stra nauki do podjęcia 17 lutego 
1981 r. decyzji o rejestracji Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
NZS został przez władzę uznany 
za organizację antysystemową 
i w styczniu 1982 r. zdelegalizo-
wany. Po delegalizacji od 1986 r. 
NZS zaczął się tajnie aktywizować 
w samorządach uczelnianych, ko-
łach naukowych, w ramach dusz-
pasterstwa akademickiego.
Więcej można przeczytać 
TUTAJ...>>
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Maj 1988 rok, przed ówczesnym Wydziałem Humanistycznym 
Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze
Norweskie 2014-2021, w ramach programu  

„Dialog Społeczny – Godna Praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza przedstawicieli organi-
zacji związkowych na konferencję „Dialog społeczny w czasach kryzysu”, 
zorganizowaną w ramach projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwo-
ju”, �nansowanego z Funduszy Norweskich.

Ocenę funkcjonowania dialogu społecznego w czasach kryzysu przed-
stawią: przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr Duda, Główna In-
spektor Pracy minister Katarzyna Łażewska-Hrycko, prezes Remontowa 
Holding SA i przewodniczący Organizacji Pracodawców Forum Okrętowe 
Adam Ruszkowski oraz profesor Łukasz Pisarczyk.

Konferencja odbędzie się 9 marca 2023 r. o godzinie 16.00. Muzeum II 
Wojny Światowej, Plac Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk, (Poziom -3)

Udział w konferencji można zgłaszać do Sekretariatu ZRG (pokój 
107)  tel. 308 43 52 lub 301 88 54 bądź mailowo na adres: prezydiu-
m@solidarnosc.gda.pl.

Patronat Honorowy  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy 

Konferencja 
 Dialog społeczny w czasach kryzysu

Partnerem koncertu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO.

Konferencja będzie okazją do spotkania przedstawicieli organizacji 
zakładowych Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Dlatego po konfe-
rencji pragniemy wyróżnić organizacje za działalność związkową i rozwój 
Związku w 2022 roku.

Spotkanie zakończy koncert warszawskiego zespołu Ferajna z Hoovera.
W trakcie spotkania zapraszamy Państwa na poczęstunek i wzięcie 

udziału w loterii fantowej.

Spotkanie organizacji związkowych

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://radiogdansk.pl/audycje/glos-pracownika/2023/02/13/co-jest-dla-nas-najwazniejsze-w-pracy-ekspertka-wyjasnia-jak-zmienia-sie-podejscie
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/historia-42-rocznica-rejestracji-nzs
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