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Z w i ą z k i 
z a w o d o w e 
po 1989 roku 
realizują swo-
je zadania, 
reprezentują 
rzeszę ponad 
półtora mi-
liona pracu-

jących. Negocjują dla wszystkich 
ludzi pracy, a tych jest kilkanaście 
milionów (…) 

Chcemy dialogu, by nie trzeba 
było na ulice wychodzić, ale jest 
problem reprezentatywności or-
ganizacji skupiających pracodaw-
ców. Nie mamy pewności, czy ich 
wnioski i opinie są sformułowane 
w imieniu istotnej grupy praco-
dawców. Nie można zawierać 
układów branżowych, ponadza-
kładowych, o warunkach pracy, 
jeśli organizacja pracodawców 
reprezentuje mniejszość w danej 
branży (…) 

Wygląda na to, że strona pra-
codawców w dialogu nie repre-
zentuje nawet ich połowy. Nie 
można przekonać pracodawców 
do zawierania układów. My, jako 
związki zawodowe, chcemy być 
partnerem. W państwach Europy 
Zachodniej, tych najbardziej roz-
winiętych, w Skandynawii, relacje 
w zakładach pracy regulowane są 
zawieraniem układów zbiorowych 
pracy. Najczęściej branżowe. U nas 
cieszymy się, jak zawarty jest układ 
zakładowy. Te ponadzakładowe, 
stanową margines, są niczym biały 
wieloryb (…) 

Powiedzieliśmy sobie, że dia-
log jest podstawą społecznej go-
spodarki. Za nami dwa trudne lata 
bycia pod presją obostrzeń i CO-
VID-19. Nie był to dobry czasu dla 
dialogu, ponieważ szybkie i nad-
zwyczajne decyzje były poza nim. 
Wracamy na normalne tory. Mamy 
dobrą pamięć i to, jak byliśmy trak-
towani przed 2015 rokiem. Tak, jak 
gdyby nas nie było. 

Krzysztof Dośla  
w wywiadzie dla Wybrzeze24.pl 

Mamy dobrą 
pamięć

Dane o bezrobociu
Szacowana stopa bezrobocia 

rejestrowanego wyniosła w lutym 
5,5 proc. i nie zmieniła się wzglę-
dem stycznia – poinformowała 
minister rodziny Marlena Maląg. W 
porównaniu do tego samego okre-
su 2022 r. nastąpił spadek stopy 
bezrobocia o 0,4 punktu procen-
towego. Według szacunków MRiPS 
w lutym w urzędach pracy zareje-
strowanych było 866,1 tysiąca osób 
bezrobotnych, o 55,7 tysiąca mniej 
niż w końcu lutego 2022 roku. Naj-
większe bezrobocie odnotowano 
w makroregionie wschodnim. 

Więcej danych TUTAJ…>>

Polska na tle Europy 
Polska znalazła się w gronie 

państw, w których wysokość za-
siłków, w porównaniu z pensja-
mi, jest najniższa. Wartość tego 
wskaźnika w Polsce wyniosła jedy-
nie ok. 25 proc. I jest to drugi naj-
niższy wynik wg raportu między-
rządowej Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju. OECD 
sprawdziła także, czy osoby bez-
robotne w danym kraju w ogóle 
pobierają przeznaczone dla nich 
świadczenia. I w tym zestawieniu 
Polska wypada najgorzej. Zasiłek 
dla bezrobotnych pobierała w na-
szym kraju jedynie co dziesiąta 
osoba poszukująca pracy. To poni-
żej średniej OECD, która wynosi 32 
procent, a np. w Niemczech zasiłki 
pobiera aż dwie trzecie bezrobot-
nych. W Austrii, Belgii i Finlandii 
wskaźnik ten wynosi ponad 50 
procent. 

NASZYM ZDANIEM

Zarząd Regionu zadecydował, 
że Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” odbędzie się 14 i 15 czerw-
ca. Wówczas wybrani zostaną 
także delegaci na zjazd krajowy. 
Przewodniczący Krzysztof Dośla 
zaapelował przy tej okazji o udział 
w akcie wyborczym i o sprawne 
przeprowadzenie wyborów, zgod-
nie z ordynacją i wyborczym ka-
lendarzem. 

Podczas zebrania omówione 
zostały także zmiany w kodeksie 
pracy wprowadzające pracę zdal-
ną na stałe do przepisów (eksperci 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” przygotowali specjalny in-
formator na ten temat, ale opra-
cowanie będzie aktualizowane) 

oraz sytuacja w zakładach pracy 
na Wybrzeżu. Aleksander Kozicki, 
kierownik Biura Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” w Gdyni 
poinformował związkowców o pa-
cie w negocjacjach z gdyńskim 
magistratem w sprawie podwyżki 
dla pracowników MOPS w Gdyni. 
Z postulatu wzrostu wynagrodzeń 
nie rezygnują też związkowcy  
w „Gdańskich Wodociągach” S.A. 
Z kolei Karol Guzikiewicz zrelacjo-
nował prace nad projektem budo-
wy fabryki wież dla morskiej ener-
getyki wiatrowej. Pojawiły się także 
pytania o negocjacje na linii rząd 
- „Solidarność” oraz o płace w sze-
roko pojętej sferze budżetowej. 

Szerszą relację można przeczy-
tać TUTAJ…>>

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „S”

– Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” wyraża oburzenie brutalnym 
atakiem na osobę św. Jana Pawła II 
i stanowczo protestuje przeciwko 
zorganizowanej akcji szkalowania 
Jego dobrego imienia. Nie ulega 
wątpliwości, że jest to element szer-
szej akcji skierowanej przeciwko 
katolikom w Polsce – takie stanowi-
sko zostało przyjęte podczas obrad 
w Spale. 

Zebrani w specjalnym stano-
wisku wyrazili także najwyższe 
uznanie i podziw dla bohaterstwa 
Narodu Ukraińskiego. – Wzywamy 
całą społeczność wolnego świa-
ta, przede wszystkim kraje Unii 
Europejskiej i członków NATO, do 
dostarczenia Ukrainie niezbędnej 
broni, wyposażenia i koniecznego 
wsparcia dla szybkiego zwycięstwa. 

To walka nie tylko o wolność Ukra-
iny, ale także Polski i wielu krajów 
zagrożonych tzw. ruskim mirem 
– podkreśliła w stanowisku Komisja 
Krajowa NSZZ “Solidarność”. 

KK zajęła się również tematem 
koncepcji przeniesienia kompe-
tencji związanych z leśnictwem 
z krajów członkowskich do spraw 
wspólnych Unii Europejskiej. Taka 
zmiana oznacza w praktyce utra-
tę niezwykle cennego bogactwa, 
budującego silną pozycję Polski, 
polskiej gospodarki i służącemu 
polskiemu społeczeństwu. „Soli-
darność” żąda, aby polskie władze 
zdecydowanie przeciwstawiły się 
tym planom, włącznie z ewentual-
nym wetem zmian w Traktacie UE. 
Wzywamy polskich przedstawicie-
li do podjęcia działań. 

Obradowała Krajówka

Wesprzyj fundację

Zwracamy się do członków 
i sympatyków „Solidarności” 
z prośbą o przekazanie części 
zapłaconego już podatku 
dochodowego na rzecz Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy, 
Wystarczy wpisać numer KRS 
0000337122.

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/mrips-stopa-bezrobocia-rejestrowanego-utrzymuje-sie-na-poziomie-55-proc
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/6-marca-2023-posiedzenie-zarzadu-regionu-gdanskiego
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Nie pracujemy nad zmianą w „Rodzina 500+”. Na program od początku 
jego zafunkcjonowania do polskich rodzin tra�ło ponad 200 miliardów 
złotych. Co roku z tego tytułu przeznaczane jest na wsparcie rodzin 41 
miliardów złotych.

Stanisław Szwed, sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 
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Tyle organizacji zakładowych w Regionie Gdańskim zrzesza – według 
wypełnionych ankiet – ponad 50 procent osób pracujących w danym 
zakładzie.

Politechnika 1968-1980

Koncern będzie musiał 
liczyć się z pracownikami

W najbliższy piątek, 10 mar-
ca odbędzie się promocja książki 
„Politechnika Gdańska 1968-1980. 
Portret społeczno-polityczny” au-
torstwa dr. Piotra Abryszeńskiego, 
który podjął się próby odpowiedzi 
na pytanie o wpływ kryzysów na 
postawy środowiska akademickie-
go Politechniki Gdańskiej – kadry 
dydaktycznej, organizacji studenc-
kich i młodzieżowych oraz Komi-
tetu Uczelnianego PZPR. Ukazał 
także związki personalne między 
studentami uczelni i rodzącą się 
w drugiej połowie lat siedemdzie-
siątych opozycją demokratyczną. 
Spotkanie odbędzie się w sali 
konferencyjnej budynku Hydro-
mechaniki (ul. Gabriela Narutowi-
cza 11/12). Moderatorem dyskusji 
będzie dr hab. Daniel Wicenty (IPN 

Gdańsk). Podczas wieczoru będzie 
możliwość zakupienia książki z au-
tografem autora. Wstęp jest wolny, 
początek o 17.30. 

Coraz więcej osób z Amazona 
przekonuje się do „Solidarności” 
dzięki czemu organizacja działają-
ca w tej �rmie jest coraz liczniejsza.
– Mamy coraz więcej członków, 
mimo że prowadzenie działalno-
ści związkowej w Amazonie jest 
bardzo trudne. W czasie pracy ze 
względu na uwarunkowania or-
ganizacyjne nie ma możliwości 
rozmawiania o Związku. Z tego 
samego powodu podczas godzin 
związkowych działacz nie może 
swobodnie opuszczać pomieszcze-
nia związkowego i nie ma możliwo-
ści porozmawiania z pracownikami 
– mówi Beata Filipczyk, przewod-
nicząca „Solidarności” w magazy-
nie Amazona w Sosnowcu, skąd 
przesyłki „wychodzą” w Polskę. Jak 

zaznacza przewodnicząca, praca 
związkowa pochłania cały wolny 
czas. Telefony odbiera po godzi-
nach, a o problemach rozmawia 
podczas przerw obiadowych, czy 
w drodze do pracy. Żeby mieć lep-
szy kontakt z pracownikami nie 
przeszła na etat związkowy, mimo 
że mogłaby to zrobić. Te starania 
przynoszą efekty. 

 Zbigniew Łajca, przewodniczą-
cy KO NSZZ „S” Obszar Teleko-
munikacji w Gdańsku

 Marek Chmielewicz, przewodni-
czący KM NSZZ „S” Alior Bank S.A.

 Magdalena Ryczkowska, prze-
wodnicząca KZ NSZZ „S” Aptiv 
Services Poland S.A. o/Gdańsk 

 Krzysztof Pałasz, przewodni-
czący KZ NSZZ „S” Baltic Hub 
Container Terminal 

 Rafał Burands, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” Leśników Lipuskich

 Jan Majder, przewodniczący 
KM NSZZ „S” PKP Cargo S.A. 

 Paweł Sosnowski, KZ NSZZ 
„S” Dom Pomocy Społecznej 
w Lubkowie

 Anna Nikiciuk, przewodnicząca 
KZ NSZZ „S” Centralny Wodo-
ciąg Żuławski

 Stanisław Kowalik, przewod-
niczący Organizacji Terenowej 
NSZZ „S” Emerytów i Rencistów 
NSZZ „S” przy oddziale ZRG 
w Chojnicach

 Marek Reclaw, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

 Łangowski Jacek, przewodni-
czący KZ NSZZ „S” Klose Czer-
ska Fabryka Mebli sp. z o.o.

 Krzysztof Besków, przewod-
niczący KZ NSZZ „S” Miejski 
Zakład Komunikacji sp. z o.o.  
w Chojnicach

 Łukasz Kiedrowicz, przewod-
niczący KZ NSZZ „S” Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Chojnicach 

 Tadeusz Treder, 
przewodniczą-
cy KZ NSZZ „S” 
Zakład Ener-
getyki Ciepl-
nej SPEC-PEC  
w Kartuzach

 Jarosław Kuchnowski, prze-
wodniczący KZ NSZZ „S” PKS 
Starogard Gdański S.A

 Marek Reda, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” Przedsiębiorstwo 
Projektowo-Usługowe Biprofaf 
sp. z o.o.

 Mirosław Kleina, przewodni-
czący KZ NSZZ „S” Premium 
Distillers sp. z o.o.

 Izabela Kupska-Topór, prze-
wodnicząca KZ NSZZ „S” Szpital 
Pucki sp. z o.o.

 Sylwester Speina, przewodni-
czący KZ NSZZ „S” Spie Elbud 
Gdańsk S.A. 

 Beata Wysocka, przewodniczą-
ca KZ NSZZ „S” Akademia Wy-
chowania Fizycznego i Sportu 
im. Jędrzeja Śniadeckiego  
w Gdańsku

 Marek Mrozkowiak, przewodni-
czący KZ NSZZ „S” PGE Energia 
Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w 
Gdańsku

 Iwona Warszycka-Kot, prze-
wodnicząca KZ NSZZ „S” Teatr 
Muzyczny w Gdyni

 Ryszard Lis, przewodniczący 
KM NSZZ „S” Miejski Zakład 
Komunikacji i PUK „Starkom” 
sp. z o.o. w Starogardzie Gdań-
skim 

Związkowi liderzy  
na kadencję 2023–2028 (cz. 3)

Członkowie NSZZ „Solidarność” 
w Remontowa Shipbuilding S.A. 
3 marca wybrali 12-osobową Komi-
sję Międzyzakładową oraz delega-
tów na WZD Regionu Gdańskiego 
i WZD Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego. Przewodniczącym KM 
został Krzysztof Żmuda, dotychcza-
sowy, wieloletni lider NSZZ „Solidar-
ność” w tym zakładzie pracy.  

Lider ponownie wybrany 

Jutro odbędzie się konferencja „Dialog społeczny w czasach kry-
zysu”, zorganizowana w ramach projektu „Dialog społeczny kluczem 
do rozwoju”, �nansowanego z Funduszy Norweskich.

Zapraszamy o godz. 16. do Muzeum II Wojny Światowej. 
Konferencja będzie okazją do spotkania przedstawicieli organi-

zacji zakładowych Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Dlate-
go po wydarzeniu pragniemy wyróżnić organizacje za działalność 
związkową i rozwój Związku w 2022 roku.

W programie jest także koncert. Jego partnerem jest Totalizator 
Sportowy, właściciel marki LOTTO.

Rozmowy o dialogu

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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