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Jubileusz
Już za kilka miesięcy, we wrześniu 20-lecie istnienia obchodzić będzie 

Gdański Związek Pracodawców zrzeszający w swych szeregach blisko 600 firm.
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Uroczysta Gala w Filharmonii Bałtyc-
kiej z tej okazji odbędzie się co prawda 
za kilka miesięcy, ale już dziś chcemy 
na łamach Expressu przedstawić, krótki 
zarys 2. dekad działalności Związku. Do 
końca lat 80-tych zinstytucjonalizowany 
ruch pracodawców w Polsce praktycznie 
nie istniał. Nie istniały żadne możliwości 
prawne i polityczne stworzenia repre-
zentacji pracodawców. Dopiero w końcu 
1989r. powstała nieformalna Gdańska 
Rada Dyrektorów, która była praktycz-
nie pierwszą organizacją pracodawców 
w naszym regionie. Przekształcenie tej 
Rady w Gdański Związek Pracodaw-
ców nastąpiło formalnie w ostatnich 

dniach września 1991r. Było to możli-
we dzięki uchwaleniu w dniu 23 maja 
1991r. Ustawy o Związkach Pracodaw-
ców i akceptacji przez władze państwo-
we wolności i ochrony praw organizacji 
pracowników i pracodawców zapisa-
nych w konwencji nr 87 MOP z 1948r.  
Gdański Związek Pracodawców jest 
organizacją zrzeszającą obecnie blisko 
600 firm z Pomorza. Misją związku jest 
dynamiczny rozwój pracodawców i pod-
miotów gospodarczych, reprezentowanie 
interesów członków wobec władzy usta-
wodawczej i wykonawczej oraz dzia-
łanie na rzecz utrzymania poprawnych 
stosunków pracodawca - pracobiorca. 

GZP dąży również do konsolidacji ru-
chu pracodawców i był m. in. jednym 
ze współzałożycieli Konfederacji Praco-
dawców Polskich, która powstała 1991r. 
W lipcu 1999r., razem z innymi pomor-
skimi organizacjami pracodawców, za-
łożył też Federację Pracodawców Polski 
Północnej. Jest także współzałożycielem 
Sejmiku Gospodarczego Województwa 
Pomorskiego, który przekształcił się w 
Regionalną Radę Przedsiębiorczości przy 
Marszałku Województwa Pomorskiego.  
- Ciągły rozwój organizacji jest skutkiem 
wprowadzania nowych form działania, 
rozwijania współpracy z administracją 
państwową i samorządową województwa 
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- Po blisko dwudziestu latach działalności związku mogę po-
wiedzieć, że zarówno Konfederacja Pracodawców Polskich, 
jak inne współpracujące z nami organizacje sprawdziły się, 
jeżeli chodzi o cele, które zakładaliśmy przy powołaniu. 
Te cele to przede wszystkim dbałość by prawo polskie, 

zwłaszcza gospodarcze szło w interesie rozwoju gospodar-
czego tak, by gospodarka, będąca kreatorem poziomu życia 
społeczeństwa miała możliwości dynamicznego szybkie-
go rozwoju. Grupą stojącą po drugiej stronie, choć często 
współpracującą, są pracobiorcy. Wiemy dobrze, że ich ocze-
kiwania nie zawsze idą w parze z interesami pracodawców, 
ale właśnie fakt, że istnieją silne związki pozwala na dialog, 
w którym uczestniczy strona rządowa i tak zwana Komisja 
Trójstronna, skutecznie jak dotychczas wypracowująca mo-
del polskiego rozwoju gospodarczego. Mam nadzieję, że ta 
współpraca w dalszym ciągu będzie pomyślnie przebiegała 
dla dobra kraju i społeczeństwa. To najważniejsze dotych-
czasowe osiągniecie naszej organizacji, pierwszej która po-
wstała po transformacji.

- Jan Zarębski 
- Przewodniczący GZP

pomorskiego, władzami skarbowymi, 
ZUS-em, Inspekcją Pracy, a także zacie-
śniania kontaktów zagranicznych - mówi 
Jan Klapkowski - dyrektor GZP. 
Długoletnim przewodniczącym 
GZP jest Jan Zarębski (były mar-
szałek sejmiku pomorskiego) Jego 
zastępcami: Zbigniew Canowiecki 
oraz Zbigniew Borkowski. Nad co-
dziennym funkcjonowaniem GZP 
czuwa dyrektor Jan Klapkowski.
Szeregi Gdańskiego Związku Praco-
dawców stale rosną, a organizacja 
otwarta jest na przyjmowanie nowych 
członków. Wszelkie informacje na te-
mat działalności organizacji, zrzeszo-
nych w niej firm i zasadach przystąpie-
nia do GZP znaleźć można na stronie 
www.gzp.gda.pl. Z pewnością wielkim 
udogodnieniem dla przedsiębiorców, 
którym szczególnie brakuje czasu 
jest fakt, że przystąpienie do orga-
nizacji można zgłosić przez internet.                                     
               Andrzej J. Gojke


