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Eksperci „Krajówki” o zdalnej 
Ustawa zmieniająca Kodeks 

pracy wprowadza na stałe prze-
pisy o pracy zdalnej. Eksperci Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
przygotowali informator na ten 
temat. 

Nowelizacja kodeksu  w zakresie 
pracy zdalnej wejdzie w pełni w ży-
cie 7 kwietnia 2023 r. Ustawa doty-
czy głównie dwóch podstawowych 
zagadnień prawnych: wprowadze-
nia pracy zdalnej jako stałej formy 
świadczenia pracy umocowanej 
w Kodeksie pracy, (przy jednocze-
snym uchyleniu regulacji pracy 
zdalnej w ustawie o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem COVID-19 oraz umożli-
wienia pracodawcom prowadzenia 

w miejscu pracy kontroli pracowni-
ków na obecność w organizmach 
alkoholu lub środków odurzają-
cych. Zgodnie z nowymi przepisa-
mi wniosek o pracę zdalną będzie 
mógł złożyć: pracownik – rodzic 
dziecka m.in. legitymującego się 
orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści, pracownica w ciąży, sprawu-
jący opiekę nad innym członkiem 
najbliższej rodziny lub inną osobą 
pozostającą we wspólnym gospo-
darstwie domowym. Pracodawca 
będzie mógł takiemu pracowni-
kowi odmówić pracy zdalnej tylko 
jeżeli jej wykonywanie nie będzie 
możliwe ze względu na rodzaj pra-
cy albo organizację pracy.  

Informator tutaj…>>

Po pięciu 
latach mamy 
w y b o r y , 
z w i ą z k o w e 
święto. Napę-
dzajmy nasz 
motor, by po-
nad 30 tysię-
cy członków 

„Solidarności” w Regionie żyło tymi 
wyborami. By ułatwić procedurę 
zdecydowaliśmy się na przepro-
wadzenie wyborów w trybie poza 
zebraniem, w procedurze z urną. 
Mamy w organizacji 25 okręgów 
wyborczych. Niektóre wydziały są 
umieszczone w kilku halach. Tak 
jest na „siłowni”, tak jest na „rurowni”. 
Stąd te okręgi. Trzeba było poinfor-
mować związkowców z każdej jed-
nostki organizacyjnej o wyborach 
oraz kalendarium wyborczym.  

Drzwi do Związku są u nas za-
wsze otwarte. Przychodzą ludzie 
po wsparcie, porozmawiać o tym, 
co się dzieje w zakładzie. NSZZ 
„Solidarność” Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” od 1 kwietnia tego 
roku „funduje” ze składek związ-
kowych ubezpieczenie zdrowotne 
dla swoich członków. 

Młodzi stoczniowcy nie przyszli 
do nas z sentymentu, nie mają za 
sobą związkowej walki z roku 1980, 
1981 czy z 1988 roku. Oni chcą mieć 
pomocny i nowoczesny związek 
zawodowy.  Konieczne jest zbudo-
wanie stawek zaszeregowania, mi-
nimalnego poziomu wynagrodze-
nia zasadniczego zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę. W „Re-
montówce” są na przyzwoitym 
poziomie. Zarząd wie, że musi mieć 
profesjonalistów, by armator chciał 
przyjść do stoczni i zostawić u nas 
znaczący majątek. Firma, która ma 
plan rozwojowy, musi inwestować 
w sprzęt i w ludzi. Jeśli się tak dzieje 
– deweloper na teren zakładu nie 
przyjdzie.  

Fragment rozmowy 
z Mirosławem Piórkiem, 

przewodniczącym Rady Krajowej 
Sekcji Przemysłu Okrętowego 

i KM NSZZ „S” Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa”, która ukaże 

się w marcowym „Magazynie 
Solidarność”.  

• Mirosław Piórek – przewodni-
czący KM NSZZ „Solidarność” 
Gdańskiej Stoczni „Remontowa”

• Krzysztof Rekowski – przewod-
niczący KZ NSZZ „Solidarność” 
Zakłady Porcelany Stołowej LU-
BIANA SA 

• Karol Guzikiewicz – przewodni-
czący KZ NSZZ „Solidarność” Bal-
tic Operator o. Stocznia Gdańsk 
i przewodniczący KM NSZZ „So-
lidarność” w Stoczni Gdańskiej  

• Tomasz Muszyński – przewod-
niczący KZ NSZZ „Solidarność” 
Dovista Polska sp. z o.o. 

• Mieczysław Wojtaś – przewod-
niczący KZ NSZZ „Solidarność” w 
Gdańskich Wodociągach S.A.  

• Krzysztof Prokopiuk – przewod-
niczący KZ NSZZ „Solidarność” 
w Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji w Gdyni sp. z  o.o. 

• Edmund Ruszkowski – KM 
NSZZ „S” Stocznia Remontowa 
NAUTA S.A. 

• Renata Gurska – KZ NSZZ „S” 
Kolejowe Zakłady Usługowe w 
Gdyni

• Andrzej Miętkiewski – KZ NSZZ 
„S” Apator Metrix S.A. Tczew

• Elżbieta Śliwińska – KM NSZZ „S” 
Pracowników Oświaty i Wycho-
wania w Sopocie

• Elżbieta Szukiewicz – TK NSZZ 
„S” Emerytów i Rencistów w 
Gdańsku

• Stanisław Stolp – KM NSZZ 
„S” Schronisko dla Nieletnich  
w Chojnicach

• Aleksandra Lewicka – przewod-
nicząca KM NSZZ „Solidarność” 
Szkoły Artystyczne Wybrzeża 

• Piotr Kloska – przewodniczący 
KM NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty i Wychowania 
w Kolbudach

• Michał Kaszubowski – przewod-
niczący KZ NSZZ „Solidarność” 
Spółdzielni Inwalidów „Rów-
ność” ZPCh w Czersku

• Marcin Karnowski – przewodni-
czący KZ NSZZ „Solidarność” Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.

• Katarzyna Dzioba – przewodni-
czący KZ NSZZ „Solidarność” Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska 

• Andrzej Biernat – przewodni-
czący KZ NSZZ „Solidarność” 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Sta-
rogardzie Gd.

• Radosław Drywa – KZ NSZZ „So-
lidarność” Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Sopocie

• Witold Żmijewski – przewod-
niczący KZ NSZZ „Solidarność” 
Kartuskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

• Piotr Mądrzak – przewodniczący 
KZ NSZZ „Solidarność” Nadle-
śnictwo Cewice

• Jan Hiller – przewodniczący KZ 
NSZZ „Solidarność” Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kościerzynie.

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, 
Fundacja prowadzi fundusz 
stypendialny, przygotowuje 
programy edukacyjne dla 
młodzieży i pomaga emery-
towanym członkom NSZZ „S”. 
Wystarczy wpisać numer KRS 
0000337122.

Związkowi liderzy na kadencję 2023–2028 (cz. 2)

Związkowe 
świętoRecesja oddalona

PKB, wg GUS, zwiększył się w IV 
kwartale ub.r. o 2 proc. (licząc rok 
do roku w cenach średniorocz-
nych), po zwyżce o 3,6 proc. licząc 
kwartał III do II ub.r. Z kolei po 
„oczyszczeniu” z wpływów sezo-
nowych PKB okazuje się wyższy 
o 0,4 proc. Konsumpcja, która jest 
kołem zamachowym gospodar-
ki, zmalała o 1,5 proc. r/d/r. Obok 
„pandemicznego” 2020 r. to drugi 
taki przypadek od 1989 r. Spo-
walnianie ma związek m.in. ze 
spadkiem realnych dochodów go-
spodarstw domowych. Pozytyw-
ne zjawisko to wzrost inwestycji 
o 4,9 proc.  r/d/r. Rząd podaje, że 
„postpandemiczne” ożywienie jest 
w Polsce szybsze niż w większości 
krajów unijnych. Więcej…>>

Uczą i walczą  
Na podstronie internetowej 

„Historia oświatowej „Solidarności”  
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
z siedzibą w Gdańsku zamieszczo-
ny jest wykaz internowanych (132 
nazwiska), aresztowanych i skaza-
nych (57 nazwisk) nauczycieli. Jest 
analiza realizacji postulatów straj-
ku z listopada 1980 r. oraz prezen-
tacja pdf na ten temat oraz linki do 
�lmowej dokumentacji odsłonię-
cia tablicy w Pomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim.  Więcej…>>

https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/eksperci-komisji-krajowej-nszz-solidarnosc-przygotowali-informator-o-pracy-zdalnej
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pkb-gospodarka-spowalnia-bo-spadaja-dochody-i-konsumpcja
https://solidarnosc.gda.pl/sekcje/historia-oswiatowej-solidarnosci
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LICZBA TYGODNIA
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Nie ma pokoju, szczęścia i dobra na tej ziemi bez walki, bez obrony zbroj-
nej, bez gotowości umierania, ale i strzelania w obronie słusznej sprawy. 
Taką naukę dało mi moje burzliwe i długie życie. Mam pogardę dla ludzi 
głoszących uchylanie się od służby wojskowej – oni przygotowują nie-
szczęście dla swojego kraju.

o. Józef Maria Bocheński, dominikanin,  
logik, �lozof, kombatant 1920 i 1939 r., kapelan II Korpusu Polskiego 
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ibis@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 42 72

WYDARZYŁO SIĘ 1946

Tyle dni (do 31 marca 2023 r.) pozostało do przeprowadzenia wyborów 
władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, delegatów 
na walne zebranie delegatów regionu, delegatów na walne zebranie 
branżowej jednostki organizacyjnej Związku. Wyborów dokonują za-
kładowe zebranie członków lub zakładowe zebranie delegatów. 

1 marca obchodzimy Narodo-
wy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych, niezłomnych bojowników 
o niepodległość. Szczególną rolę 
w odzyskiwaniu powszechnej 
pamięci o żołnierzach podziemia 
odegrały środowiska historyków 
skupionych wokół prof. Tomasza 
Strzembosza oraz redakcji „Ze-
szytów Historycznych WiN”, kiero-
wanej prof. Janusza Kurtykę. Liga 
Republikańska zorganizowała w 
1993 r. wystawę „Żołnierze Wyklę-
ci. Antykomunistyczne podziemie 
zbrojne”. W październiku 1950 r., 
po pokazowym procesie ostatnie-
go faktycznego (kolejne zarządy 
zakładał aparat bezpieczeństwa 
m.in. w ramach operacji „Cezary”) 

IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość siedmiu 
o�cerów skazano na karę śmierci.
Wyroki wykonano w piwnicy i za 
garażami więzienia mokotow-
skiego nocą 1 marca 1951 r. Na 
egzekucję skazani szli kolejno, 
z zakneblowanymi ustami. Kat 
strzelał w tył głowy. Rozstrzela-
ni zostali ppłk Łukasz Ciepliński 
– prezes IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia WiN, mjr Adam Lazaro-
wicz, kpt. Józef Batory, por. Karol 
Chmiel, por. Mieczysław Kawalec, 
por. Franciszek Błażej i ppor. Józef 
Rzepka. Ciał nie wydano rodzinom 
i pogrzebano w nieoznaczonym 
miejscu.

Więcej…>>

W Gdańsku 1 marca br. obchody 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych zaplanowano o godz. 
17.30 pod pomnikiem Żołnierzy 
Wyklętych vis a vis Cmentarza Gar-
nizonowego, na którym w sierpniu 
2016 r. pochowano odnalezione 
szczątki Danuty Siedzikówny, ps. 
„Inka” i Feliksa Selmanowicza, ps. 
„Zagończyk”, zamordowanych 
w 1946 r. Uczestnicy uroczystości 
udadzą się na groby „Inki” i „Zagoń-

czyka”. Uroczystości zwieńczy msza 
święta odprawiona o godz. 18.30 
w bazylice św. Brygidy w Gdańsku, 
podczas której zostanie poświęco-
ne „Serca dla Inki” i wkomponowa-
ne do Bursztynowego Ołtarza Oj-
czyzny. Po nabożeństwie – koncert 
pieśni patriotycznych. W świątyni 
do 27 marca br. jest wystawa pt. 
„Żołnierze Wyklęci. Podziemie nie-
podległościowe 1944–1963”.

Więcej...>>

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)

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

Podziemie niepodległościowe

Żołnierze zgrupowania mjr Hieronima Dekutowskiego  
ps. „Zapora”, cichociemnego.
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„Serce dla Inki” 

Konfederacja Wolnych Związ-
ków Zawodowych Ukrainy (KVPU) 
w liście do organizacji członkow-
skich MKZZ, w tym do NSZZ „S”, 
zwróciła uwagę na stanowisko 
Federacji Niezależnych Związków 
Zawodowych Rosji (FNPR) wobec 
inwazji Rosji na Ukrainę.  

– FNPR nie tylko wspiera woj-
nę, która niszczy Ukrainę i naród 
ukraiński, ale także wzywa do jej 
kontynuacji aż do „zwycięstwa”. 
FNPR o�cjalnie stwierdza, że wśród

żołnierzy rosyjskiej armii i marynar-
ki wojennej znajdują się dziesiątki 
tysięcy członków związków zawo-
dowych, liderów i aktywistów z róż-
nych organizacji, przedsiębiorstw 
i branż, którzy poszli „bronić inte-
resów Rosji”. W demokratycznym 
ruchu związkowym nie ma miejsca 
dla związku zawodowego, który 
ignoruje Statut MKZZ, popiera 
wojnę i reżim Putina – piszą człon-
kowie KVPU, dziękując za poparcie 
apelu o wykluczenie FNPR z MKZZ. 

Ukraińscy związkowcy  
do MKZZ

https://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/akcja-upamietniania-inki-sanitariuszki-5-wilenskiej-brygady-ak
https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/w-holdzie-zolnierzom-niezlomnym-czesc-i-chwala-bohaterom
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