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Czasopismo Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”

MARSZ GODNOŚCI ZAWIESZONY

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zawiesiła Marsz 

Godności. Z powodu wybuchu rakiet w Przewodowie, 

członkowie KK uznali, że to nie jest dobry moment na 

organizowanie protestu. Jednak jak zapewnia KK w 

specjalnym komunikacie, wszystkie postulaty są nadal 

aktualne i „S” będzie się domagać ich realizacji.                                                                                                                                  

OBRADOWAŁ ZARZĄD REGIONU

Ostatni raz w tym roku zebrał się Zarząd Regionu 

Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Grudniowe posiedzenie 

to okazja do podsumowania działalności Związku w 

mijającym roku. Tradycyjnie również członkowie ZRB „S” 

podzielili się opłatkiem i w świątecznej atmosferze 

złożyli życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok.

41 lat temu reżim komunistyczny ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. 

W rocznicę tych wydarzeń w całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające 

tamten tragiczny moment w historii Polski. Pamięć historyczna to fundament 

- podkreślał przewodniczący KK NSZZ „S” Piotr Duda
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MARSZ GODNOŚCI ZAWIESZONY

Planowany na 17 listopada br. Marsz Godności decyzją Komisji Krajowej został 

zawieszony. Z powodu wybuchu rakiet w Przewodowie, które spowodowały śmierć 

dwóch naszych rodaków, KK uznała, że wszystkie siły i uwaga powinny być skupione na 

zagrożeniu, w jakim znalazła się Polska.

   Planowany na 17 listopada 

Marsz Godności, który miał 

przejść ulicami Warszawy, 

decyzją Komisji Krajowej zo-

stał zawieszony. Jak podkre-

ślają członkowie KK była to 

jedna z najtrudniejszych decy-

zji w historii Związku. Po wy-

buchu rakiet w Przewodowie 

i śmierci dwóch Polaków Ko-

misja Krajowa opublikowała 

specjalne oświadczenie odno-

szące się do tych tragicznych 

wydarzeń: „W obecnej sytuacji 

wszystkie siły i uwaga powinny 

być skupione na zagrożeniu, w 

jakim znalazła się Polska, dlatego plano-

wany protest zostanie przeprowadzony 

w innym terminie” - podkreśla KK. 

  „Komisja Krajowa składa wyrazy współ-

czucia rodzinom i bliskim ofiar tragedii 

w Przewodowie. W tej dramatycznej chwi-

li jesteśmy razem z Wami. Bez względu na 

ostateczny wynik śledztwa winę ponosi 

Rosja, która dokonała agresji na Ukrainę” 

- czytamy w komunikacie.

   „NSZZ „Solidarność” stanowczo podkre-

śla że postulaty, które stały się powodem 

zorganizowania Marszu Godności, są 

nadal aktualne i Solidarność nie zrezy-

gnuje z walki o ich realizację. Stąd apel do 

rządu RP, aby kierując się taką samą 

odpowiedzialnością jak Solidarność, pod-

jął natychmiastowe rozmowy w sprawie 

postulatów” - apeluje KK.

  „Niezależnie od powyższego, Komisja 

Krajowa kieruje do członków Związku 

i wszystkich struktur zaangażowanych 

w organizację protestu słowa podzięko-

wania za pełną mobilizację i liczne zaan-

gażowanie. Jednocześnie prosimy o wy-

rozumiałość. Nigdy w historii Związku nie 

musieliśmy podejmować tak trudnej 

decyzji. Jednak nasza Ojczyzna, którą 

Solidarność nie tylko ma na sztandarach, 

ale i w swoich sercach, wymaga odpowie-

dzialności i rozwagi” - podkreśla KK w ko-

munikacie.

     W odpowiedzi na wezwanie do dialogu 

przedstawiciele Rządu spotkali się z „So-

lidarnością”. Ustalono, że zostanie powo-

lany zespół roboczy ds. postulatów „S”.         

„Zgodziliśmy się, że nie jesteśmy w stanie 

przez półtorej godziny rozwiązać tych 

problemów, o których mówimy od kilku 

lat. Przecież tu chodzi nie tylko o regulacje 

płacowe i podwyżki w sferze finansów pu-

blicznych, ale przede wszystkim rozwią-

zania systemowe” - powiedział po spotka-

niu przewodniczący Duda.

     Oficjalnie zespół został powołany 2 gru-

dnia 2022 roku. Premier Mateusz Mora-

wiecki wydał Zarządzenie o powołaniu ro-

boczego zespołu do spraw wypracowania 

porozumienia między Rządem Rzeczypo-

spolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ 

„Solidarność”. Współprzewodniczącymi 

zespołu zostali: ze strony rządowej szef 

Kancelarii Premiera Marek Kuchciński, z 

ramienia Solidarności członek Prezydium 

Komisji Krajowej odpowiedzialny za dia-

log społeczny Henryk Nakonieczny.  

     Grupę negocjacyjną z ramienia związku 

tworzą: Bogdan Kubiak – zastę-

pca przewodniczącego Komisji 

Krajowej ds. branż, Bartłomiej 

Mickiewicz – przewodniczący 

Krajowego Sekretariatu Służb 

Publicznych NSZZ „Solidar-

ność”, Edyta Odyjas – przewo-

dnicząca MOZ NSZZ „Solidar-

ność” Pracowników Sądowni-

ctwa i Prokuratury, Ryszard 

Proksa – przewodniczący Krajo-

wej Sekcji Oświaty i Wychowa-

nia NSZZ „Solidarność”, Woj-

ciech Ilnicki – przewodniczący 

Krajowej Sekcji Górnictwa Wę-

gla Brunatnego, Andrzej Kuchta 

– członek Sekretariatu Metalowców NSZZ 

„Solidarność”, Bogusław Hutek – przewo-

dniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla 

Kamiennego, Jarosław Grzesik – przewo-

dniczący Krajowego Sekretariatu Górni-

ctwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

   Zgodnie z ustaleniami rozmowy będą 

toczyły się w kilku obszarach m.in.: 

Wsparcia przedsiębiorstw energochło-

nnych w związku z wysoką dynamiką cen 

nośników energii i gazu, zmian w systemie 

polityki energetycznej Polski, wzrostu 

wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze 

finansów publicznych w 2023 roku oraz 

zmian systemowych w kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej z uwzględnieniem oświaty, 

odmrożenia odpisu na Zakładowy Fu-

ndusz Świadczeń Socjalnych, wyłączenia 

dodatku za pracę w warunkach szkodli-

wych dla zdrowia, szczególnie uciążli-

wych lub niebezpiecznych z płacy mini-

malnej, zmiany ustawy o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społe-

cznych – emerytury stażowe oraz uchyle-

nia wygaszania emerytur pomostowych. 

O efektach rozmów będziemy na bieżąco 

informować.
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STAN WOJENNY PO 41 LATACH

Minęło 41 lat od wprowadzenia w Polsce przez władze komunistyczne stanu wojennego. 

Generał Wojciech Jaruzelski ogłosił to w porannym przemówieniu radiowo-telewizyjnym. 

Celem reżimu było zniszczenie wielomilionowego ruchu „Solidarności”. Wojskowy zamach 

stanu kosztował życie co najmniej kilkudziesięciu Polaków. 

     Za nami uroczystości 41. ro-

cznicy wprowadzenia stanu 

wojennego w Polsce. W całym 

kraju upamiętniono ten tragi-

czny okres w historii Polski. 

Główne obchody odbyły się w 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych 

i Więźniów Politycznych PRL w 

Warszawie. 

   - Jak co roku 13 grudnia 

członkowie „Solidarności” spo-

tykają się w wielu zakątkach 

naszej ukochanej ojczyzny, aby 

upamiętnić te tragiczne wyda-

rzenia stanu wojennego, aby 

upamiętnić ten dzień, który 

przeszedł do naszej historii jako jeden z 

najczarniejszych wydarzeń dla nas 

i naszej współczesnej ojczyzny. Spoty-

kamy się, aby pamiętać o tych wydarze-

niach, bo pamięć historyczna dla związku 

zawodowego „Solidarność” to fundame-

ntalna działalność. Tak samo ważna jak 

walka o prawa pracownicze - mówił 

w trakcie uroczystości przewodniczący 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

Piotr Duda.

   - Dlatego w tym dniu pamiętamy 

o naszych bohaterach, o wszystkich, 

którzy zostali internowani i szykanowani, 

ale także zamordowani – jak górnicy na 

kopalni „Wujek”, jak wielu innych. Ale te 

grudniowe dni to także pamięć o tym, co 

stało się 52 lata temu, o wydarzeniach 

grudniowych na Wybrzeżu – w Gdańsku, 

Gdyni, Szczecinie, Elblągu, Słupsku 

i innych miastach. Stoczniowcy wycho-

dząc na ulicę, domagali się respektowania 

ich praw, tych praw pracowniczych, 

o które dzisiaj walczy związek zawodowy 

„Solidarność” - dodał Piotr Duda.

    Przewodniczący Duda podkreślił 

również znaczenie pamięci historycznej 

i braku rozliczenia się z komunistycznej 

przeszłości  - Wszyscy, którzy realizowali 

zadania reżimu Jaruzelskiego, dzisiaj 

udają demokratów, a my wiemy o tym, kto 

stał po jakiej stronie w 1981 r. i 1980 r. 

Dlatego musimy pamiętać o tym i tę 

pamięć historyczną kontynuować i re-

alizować. Był już taki prezydent, który 

mówił: „wybierzmy przyszłość”, zapomni-

jmy o historii, o przeszłości. Nie, to dla nas 

wspólne zadanie. Bo ten były prezydent 

walczył o jedno, żeby nigdy nie powstał 

Instytut Pamięci Narodowej, który dzisiaj 

pielęgnuje historię - zakończył Duda.

Obchody w regionie

     Również w województwie kujawsko-

pomorskim upamiętniono rocznice wpro-

wadzenia stanu wojennego. W bydgo-

skim kościele pw. Św. Andrzeja Boboli 

odprawiono mszę świętą w intencji 

Ojczyzny oraz ofiar stanu wojennego. 

Przed mszą złożono wiązanki kwiatów 

przy pomniku W hołdzie bohaterom 

„Solidarności” Rolniczej i Robotniczej na 

Placu Kościeleckich. Po mszy, w Urzędzie 

Wojewódzkim w Bydgoszczy odznaczono 

zasłużonych działaczy opozycji demokra-

tycznej oraz nastąpiła promocja książki 

pt.: Stan wojenny po czterdzie-

stu latach. Nowe Spojrzenie 

pod redakcją W. Polaka, S. 

Galij-Skarbińskiej i M. Dama-

zyna.

  W swoim przemówieniu   

przewodniczący Leszek Wa-

lczak podziękował wszystkim 

tym, dzięki którym Polska jest 

dzisiaj wolnym krajem - Cieszę 

się, że możemy was uhonoro-

wać, że możemy podziękować 

za wytrwałość, za odwagę, za 

męstwo. Za to, że byliście nie-

ugięci. Bo gdyby nie Wy, tych 

dzisiejszych obchodów by nie 

było. Dzisiaj jesteśmy w wolnej, niepodle-

głej Polsce. I dzisiaj razem „Solidarność” 

robotnicza i „Solidarność” rolnicza, wszy-

stkie struktury, stowarzyszenia, które nas 

wtedy wspierały, potrafią się dzisiaj być 

razem i mieć jedno na względzie: że wtedy 

walczyliśmy o naszą podmiotowość, 

podmiotowość człowieka.  Dziś po tylu 

latach “Solidarność” robi dokładnie to 

samo – walczy o podmiotowość człowie-

ka, o godną pracę, godne wynagrodzenie, 

ale również i o wolność. Musimy pamię-

tać, że ta wolność dziś też jest zagrożona. 

Musimy być solidarni, a nie pokłóceni. 

Musimy być solidarni, żebyśmy mogli 

wszystkiemu podołać i cieszę, że w na-

szym regionie nam się to udaje – podkre-

ślił Leszek Walczak.

    O pamięć o ofiarach stanu wojennego 

apelował Wojewoda Mikołaj Bogdano-

wicz – Stan wojenny był atakiem na naród 

polski, na postulaty strajkujących w sto-

czni gdańskiej i na porozumienie sierpnio-

we 1980 r. Był to zamach dokonany w imię 

utrwalenia sowieckiego panowania nad 

Polską. Nasz region tragicznie doświad-

czył komunistycznego terroru - mówił 

Wojewoda
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ZARZĄD REGIONU

     W czwartek 15 grudnia odbyło się 

tradycyjne opłatkowe posiedzenie Za-

rządu Regionu z udziałem przewodni-

czących Organizacji  Zakładowych. 

W świątecznej atmosferze zebrani złożyli 

sobie życzenia na Boże Narodzenie oraz 

na nowy rok. Goścmi spotkania byli za-

przyjaźnieni księża Jezuici – proboszcz 

parafii pw. Św. Andrzeja Boboli o. Bogu-

sław Choma oraz o. Mieczysław Łusiak, 

kapelan bydgoskiej „Solidarności”.

     Grudniowe spotkanie Zarządu Regionu 

to okazja do podzielnia się opłatkiem, 

złożenia sobie życzeń świątecznych oraz 

noworocznych. Przewodniczący Leszek 

Walczak podziękował Zarządowi za 

współpracę w mijającym roku. Nie był to 

łatwy rok, a Związek musiał się mierzyć 

z wieloma problemami. Wybuch wojny na 

Ukrainie, pomoc uchodźcom wojennym, 

kryzys gospodarczy, galopująca inflacja 

czy bardzo trudna sytuacja finansowa 

samorządów przekładają się na co-

dzienne związkowe działania. W wielu 

branżach sytuacja się pogarsza i nadcho-

dzący rok postawi przed Związkiem 

ogromne wyzwania.

    Marek Mazurek zrelacjonował nieda-

wne posiedzenie Komisji Krajowej. 

Wyjaśnił przyczyny zawieszenia Marszu 

Godności oraz przedstawił działania jakie 

podjęła Komisja Krajowa, żeby postulaty 

„Solidarności” były spełnione. Powołano 

roboczy zespół Rząd-Solidarność, który 

ma wypracować rozwiązania satysfakcy-

nujące dla członków Związku. Z ramienia 

„Solidarności” pracami zespołu kierować 

będzie członek prezydium KK Henryk 

Nakonieczny.

    Nie brakuje problemów również 

lokalnie. Przewodniczący Leszek Walczak 

poinformował o trudnej sytuacji finan-

sowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum 

Pulmonologii w Bydgoszczy oraz konfli-

kcie na linii zarząd-„Solidarność” w Woj-

skowych Zakładach Lotniczych w Bydgo-

szczy. Przeciąga się również sprawa 

realizacji porozumienia zawartego po-

między organizacjami związkowymi 

z Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej 

z Marszałkiem Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Piotrem Całbeckim. Do tej 

pory nie doczekaliśmy się realizacji usta-

lonych wspólnie zapisów.

    Po części roboczej nastąpiło podzie-

lenie się opłatkiem i złożenie życzeń. 

O. Mieczysław Łusiak oraz o. Bogusław 

Choma życzyli zgromadzonym wszelkiej 

pomyślności i radości z okresu nadcho-

dzących świąt Bożego Narodzenia.

ROCZNICA GRUDNIA 1970

  – Dla NSZZ “Solidarność” 

pamięć historyczna jest tak 

samo ważna, jak codzienna 

ciężka praca na rzecz człon-

ków Związku i polskich praco-

wników – powiedział Piotr 

Duda, szef "Solidarności" w 

trakcie obchodów 52. rocznicy 

Grudnia 1970, które odbywały 

się w Gdyni.

    W sobotę 17 grudnia 2022 r. 

o godzinie 6 rano pod Pomni-

kiem Ofiar Grudnia 1970 w 

Gdyni odbyły się uroczystości 

upamiętniające tragiczne wy-

darzenia tamtych lat, okre-

ślane mianem “masakry na 

Wybrzeżu”. W tym roku przy-

pada 52. rocznica Grudnia '70.

    Pamiętamy, że zginęło 

wtedy kilkadziesiąt osób z 

czego blisko połowa tutaj w 

Gdyni, a ponad tysiąc osób 

zostało rannych. Pamiętamy 

też o tysiącach aresztowa-

nych, bitych, zwolnionych z 

pracy i na różne inne sposoby 

szykanowanych uczestników 

wystąpień. Wszyscy oni są 

bohaterami wolnej Polski, bo 

to dzięki ich odwadze, deter-

minacji i poświęceniu my 

współcześnie żyjemy dzisiaj 

we własnym, suwerennym pa-

ństwie – napisał w liście Prezy-

dent RP Andrzej Duda. 

    – Sądy wolnej Polski nigdy 

nie rozliczyły i nie ukarały wi-

nnych tej straszliwej zbrodni. 

A skoro nie ma sprawców, to 

można powiedzieć – nie ma 

sprawy. Przez lata zbieraliśmy 

się przed tym pomnikiem do-

magając się sprawiedliwości. 

Nie dla zemsty, ale zwyczajnie 

– dla właściwego porządku, 

niezbędnego do budowania 

zdrowego społeczeństwa - 

mówił przewodniczący Ko-

misji Międzyzakładowej NSZZ 

"Solidarność" Stoczni Gdynia 

Roman Kuzimski.
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EMERYCI

    Rada Krajowego Sekretariatu Emery-

tów i Rencistów zaapelowała, by wszyscy 

emeryci i renciści wstępowali w struktury 

Sekcji Regionalnych.

   Krajowy Sekretar iat  Emer ytów 

i Rencistów wskazuje, że wiele osób wraz 

z przejściem na emeryturę kończy także 

swoje członkostwo w NSZZ „Solidar-

ność”, choć nie wygasa ono z końcem 

zatrudnienia.

    Wobec tego Rada Krajowego Sekreta-

riatu Emerytów i Rencistów zaapelowała, 

by wszyscy emeryci i renciści wstępowali 

w struktury Sekcji Regionalnych.

   – Apelujemy do Przewodniczących 

Komisji Zakładowych: Nie skreślajcie 

z listy członków Waszej Organizacji tych, 

którzy przeszli na emeryturę! Informujcie 

o możliwości kontynuowania przynale-

żności do Związku po zakończeniu pracy 

zawodowej w Waszej macierzystej Orga-

nizacji Zakładowej lub w organizacjach 

terenowych w swoich delegaturach. 

Zależy nam, aby wszyscy emeryci i renci-

ści wstępowali w struktury Sekcji Regio-

nalnych – podkreślają związkowcy z 

KSEiR i dodają, że nie wiąże się to z 

żadnymi dodatkowymi składkami.

    – Teraz kiedy jest więcej czasu dla 

siebie, pokażmy, że zależy nam na przy-

należności do Związku. Bierzmy udział w 

życiu związkowym, walczmy o nasze 

prawa, pamiętajmy, o historii naszej 

Ojczyzny biorąc udział w upamiętnianiu 

rocznic państwowych – apeluje przewo-

dniczący Wiktor Kubisiak.

    – Kto, jak nie seniorzy pojadą na grób 

błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki 

czy Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi 

Pracy do Częstochowy? Kto wspomoże 

protesty związkowe? Kto podzieli się 

swoim doświadczeniem? – pytają zwią-

zkowcy.

      W Regionie Bydgoskim prężnie działa 

Sekcja Emerytów i Rencistów. Członko-

wie Sekcji regularnie spotykają się na ze-

braniach oraz uczestniczą w ważnych 

zwiąkowych wydarzeniach. Zawsze mo-

żna liczyć na ich obecność. Przewodni-

czącym regionalnej Sekcji Emerytów 

i Rencistów jest Jan Monarcha, który stara 

się aktywizować swoje koleżanki i kole-

gów. 

     Jak podkreśla przewodniczący Monar-

cha każdy senior jest mile widziany - 

Zachęcam każdego członka Związku, 

który przechodzi na emeryturę lub rentę 

do dalszej przynależności do „Solidarno-

ści” oraz do aktywnego uczestniczenia w 

życiu Związku - mówi Monarcha.

     Koła Emerytów działają również w 

wielu Organizacjach Zakładowych. Nikt 

nie zamyka się na emerytów i rencistów 

i każdy może z tej możliwości skorzystać. 

Sekcja organizuje wiele atrakcji: spotka-

nia ze znanymi osobami, wyjścia w cieka-

we miejsca oraz organizowane są uroczy-

ste wigilie. Dla wielu z seniorów to jedyna 

szansa na wspólne świętowanie. 

    Zachęcamy do wstępowania do Sekcji i 

Kół zrzeszających emerytów i rencistów.
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PRACA ZDALNA

    Praca zdalna będzie mogła być wyko-

nywana całkowicie lub częściowo w mie-

jscu wskazanym przez pracownika i ka-

żdorazowo uzgodnionym z pracodawcą - 

przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy, 

którą w czwartek uchwalił Sejm. Ponadto, 

pracodawcy będą mogli wprowadzić 

kontrolę trzeźwości pracowników.

    Za uchwaleniem nowelizacji ustawy 

głosowało 430 posłów, przeciw było 12, 

nikt się nie wstrzymał.

    Wcześniej Sejm odrzucił wniosek 

Konfederacji o odrzucenie projektu w ca-

łości. Sejm nie przyjął także poprawek 

Koalicji Obywatelskiej, które zakładały 

wydłużenie vacatio legis z dwóch do 

trzech miesięcy oraz określenie wymiaru 

"okazjonalnej pracy zdalnej" do 30 dni w 

roku kalendarzowym.

    Nowela wprowadza do Kodeksu pracy 

definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą 

będzie to wykonywanie pracy całkowicie 

lub częściowo w miejscu wskazanym 

przez pracownika i każdorazowo uzgo-

dmionym z pracodawcą, w tym pod 

adresem zamieszkania pracownika, 

w szczególności z wykorzystaniem 

środków bezpośredniego porozumie-

wania się na odległość.

    Nowela przewiduje zarówno pracę 

zdalną całkowitą jak i hybrydową, stoso-

wnie do potrzeb konkretnego praco-

wnika i pracodawcy, a także umożliwie-

nie polecenia pracownikowi pracy 

zdalnej w szczególnych przypadkach. To 

m.in. czas obowiązywania stanu nadzwy-

czajnego, stanu epidemii czy pożaru lub 

zalania w zakładzie pracy.

    W uchwalonej noweli zapisano, że 

praca zdalna może być wykonywana 

także okazjonalnie, na wniosek praco-

wnika złożony w postaci papierowej lub 

elektronicznej, w wymiarze nieprzekra-

czającym 24 dni w roku kalendarzowym. 

Praca zdalna w tej formie znajdzie zasto-

sowanie w okolicznościach incydenta-

lnych, uzasadnionych wyłącznie po-

trzebą pracownika. Przykładem może być 

konieczność opieki nad potrzebującym 

doraźnego wsparcia członkiem rodziny.         

Według nowelizacji pracodawca, co do 

zasady, nie będzie mógł odmówić pracy 

zdalnej m.in. rodzicom, którzy wycho-

wują dziecko do 4. roku życia, rodzicom 

i opiekunom, którzy opiekują się osobą z 

niepełnosprawnością w rodzinie i kobie-

tom w ciąży. Chyba, że nie będzie to 

możliwe ze względu na organizację pracy 

lub rodzaj pracy wykonywanej przez 

pracownika, np. służb mundurowych.

   Dodatkowo regulacja zakłada, że 

pracodawcy będą mogli wprowadzić 

kontrolę trzeźwości pracowników – lub 

kontrolę na obecność środków działają-

cych podobnie do alkoholu, gdy będzie to 

niezbędne do zapewnienia ochrony życia 

i zdrowia pracowników, innych osób lub 

ochrony mienia.

    Badanie stanu trzeźwości pracownika 

oraz badanie na obecność w jego orga-

nizmie środków działających podobnie 

do alkoholu będzie mogła przeprowa-

dzać również policja.



.

RADA DIALOGU

   Podczas ostatniego w tym roku posie-

dzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódz-

kiej Rady Dialogu Społecznego podsumo-

wano działalność Rady w mijającym 

roku. Pod wieloma względami to nie był 

łatwy rok – wybuch wojny na Ukrainie, 

kryzys gospodarczy, galopująca inflacja 

oraz coraz gorsza sytuacja finansowa 

samorządów. Z tymi problemami musia-

ła mierzyć się K-PWRDS. Od nowego roku 

nastąpi zmiana na stanowisku przewo-

dniczącego Rady. Wojewodę Mikołaja 

Bogdanowicza zastąpi Marszałek Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr 

Całbecki.

    Grudniowe posiedzenie rady było 

okazją do podsumowania działalności 

w 2022 roku oraz określenia planów na 

nowy rok. Wojewódzka Rada Dialogu 

Społecznego odbyła 16 spotkań: 6 plena-

rnych, 6 spotkań prezydium i 4 zespoły 

problemowe. Przyjęto 18 dokumentów: 9 

uchwał, 7 stanowisk i 2 opinie.

     – W trakcie posiedzeń przedstawiamy 

różne punkty widzenia i problemy każdej 

ze stron: rządowej, samorządowej, zwią-

zków zawodowych i pracodawców. Zgła-

szane są nam również inne kwestie spor-

ne w całym województwie, które dysku-

tujemy, a następnie przedstawiamy insty-

tucjom, które mogą wpłynąć na ich ro-

związanie – mówił Wojewoda Mikołaj Bo-

gdanowicz.

    Wojewoda przedstawił również czym 

zajmowała się rada w trakcie jego kade-

ncji. Wymienił najważniejsze tematy do 

których zaliczył m.in.: kwestie związane z 

uchodźcami z Ukrainy, funduszami 

unijnymi, strategią rozwoju wojewó-

dztwa, rządowymi inwestycjami strategi-

cznymi, bezpieczeństwem zdrowotnym, 

zagadnienia oświatowe, sytuacja zwią-

zana z problemem braku wody w naszym 

regionie, a także  kaskadyzacja dolnej 

Wisły i port w Emilianowie.

   – Bardzo dziękuję wszystkim za tę 

współpracę w 2022 r. Po dwóch latach 

pandemii ten rok niestety również jest 

opatrzony kryzysem związanym z ata-

kiem zbrojnym Rosji na Ukrainę. Tym 

bardziej chciałbym podziękować wszy-

stkim stronom za zaangażowanie i dialog 

– dodał Bogdanowicz.

     O wyzwaniach czekających radę w 

nowym roku mówił przewodniczący Za-

rządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Soli-

darność” Leszek Walczak – Czeka nas 

trudne zadanie, przede wszystkim moni-

torowanie rynku pracy i z sygnałów, które 

już dziś do nas docierają jako organizacji 

związkowych wynika, że nie będzie to 

łatwy rok. Mamy jeszcze niedokończoną 

dyskusję na forum WRDS dotyczącą bu-

dżetów gmin i samorządów podsumo-

wał przewodniczący.

    Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Piotr Całbecki przejmując 

przewodnictwo od Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego podziękował Mikołajowi 

Bogdanowiczowi za kierowanie pracami 

WRDS w 2022 roku. Podkreślił, że dzięki 

wspólnym wysiłkom wszystkich człon-

ków prezydium i rady – mimo niełatwego 

okresu – była to bardzo efektywna współ-

praca.

    – Czeka nas niewątpliwie kolejny trudny 

rok. Chcę podziękować panu wojewodzie 

również za to, że pod jego przewodni-

ctwem działania WRDS były prowadzone 

w sposób zrównoważony. Będę starał się 

w podobny sposób sprawować najbliższą 

kadencję – powiedział Piotr Całbecki.

    Zmiany nastąpiły również na szczeblu 

centralnym Rady Dialogu Społecznego. W 

2023 roku przewodniczącym RDS będzie 

Łukasz Bernatowicz - prezes Związku 

Pracodawców BCC.


