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Stoczniowcy z optymizmem przyjęli zapowiedź konkretnych kroków, prowadzących do oddłużenia firmy 
i widoczne symptomy realizacji programu inwestycyjnego, którego wartość ma sięgnąć 40 milionów 
złotych. Na naszym zdjęciu nowa zwijarka do blach grubości nawet 120 mm, zainstalowana w hali K1 GSG 
Towers. Zmianę w sytuacji finansowej stoczni odczuli pracownicy, którzy od trzech miesięcy otrzymują 
wynagrodzenie w całości, bez podziału na raty. Umożliwiło to również powrót związkowi do wypłaty chwi-
lówek, które przez ostatnie miesiące były zawieszone. Na str. 7 przedstawiamy fotoreportaż 
z aktualnych prac w Stoczni Gdańsk. fot.  Paweł Glanert

Stocznia GdańSka
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– Ludzie mają dość – 
mówił do dziennikarzy 
Piotr Duda, szef Soli-
darności na konferencji 
prasowej po posiedze-
niu Sztabu Protesta-
cyjnego trzech central 
związkowych.

– Czekaliśmy aż nadto na 
spotkanie z premier Kopacz. 
Na konferencji prasowej, kiedy 
premier przedstawiła swoich 
nowych współpracowników, 
ani słowem nie odniosła się do 
naszych postulatów. Żarty się 
skończyły. Chcemy rozwiązań 
systemowych, a nie pseudodia-
logu i rozwiązań doraźnych. 
Dlatego rozpoczęliśmy przy-
gotowania do akcji czynnych, 
łącznie z wielką demonstracją 
w Warszawie, która nie będzie 
końcem, a może będzie począt-
kiem – mówił na konferencji 
prasowej przewodniczący Ko-
misji Krajowej.

 Akcje protestacyjne rozpo-
częły się  6 lutego. Na pierw-
szy ogień poszły akcje ulot-
kowe. Informacje dotyczące 
kolejnych etapów protestów 
przekazywane będą przez 
rzeczników prasowych orga-
nizacji związkowych. Zgod-
nie z założeniem protesty będą 
skierowane nie tylko do człon-
ków związków zawodowych i 
nie tylko związkowcy będą 
brali w nich udział.

– Bardzo ważne jest, by 
wyeliminować wzrastającą 
falę protestów. By rząd pol-
ski, by pani premier siadła 
do stołu rozmów – przekony-
wał na konferencji Jan Guz, 
przewodniczący OPZZ. – Nie 
możemy dłużej czekać za za-
trzaśniętymi drzwiami – tłu-
maczył. Zwrócił uwagę, że 
związki zawodowe biorą na 
siebie zadanie koordynacji 
ogólnopolskich protestów, 
które rozlewają się po kraju od 
Śląska, przez rolnicze protesty 
na północy Polski.

ŻarTy Się SKońcZyły

 – Poszczególne branże są 
gotowe do protestów. Służ-
ba zdrowia jest gotowa do 
strajku generalnego. W po-
gotowiu są kolej i energety-

ka. Czas nie na zabawę, a na 
konkretny dialog – podkreślał 
Dariusz Trzcionka, wiceprze-
wodniczący Forum Związ-
ków Zawodowych.

Podczas konferencji li-
derzy central związkowych 
przekazali dziennikarzom żą-
danie negocjacji na  tematy 
zawarte w ulotce (powyżej).
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Karol Guzikiewicz

W tym roku po raz pierw-
szy zorganizowaliśmy zamiast 
spotkań wydziałowych jeden 
wspólny opłatek solidarnościo-
wy w historycznej Sali BHP 
– mówi Karol Guzikiewicz, 
wiceprzewodniczący stocznio-
wej „Solidarności”. Między-
zakładowa „Solidarność” liczy 
około 1000 osób, zaprosiliśmy 
wszystkich członków, którzy 
chcieli przyjść, byli przedsta-
wiciele kierownictw firm, w 
których działają nasze organi-
zacje związkowe. Atmosferę 
spotkania obrazują zdjęcia na 
stronach 8 i 9 „Rozwagi”. To 
spotkanie stało się symbolem 
solidarnościowej jedności, 
okazją nie tylko do podzielenia 
się opłatkiem, ale i podsumo-
wania roku minionego i niosą-
cego nadzieje roku nadchodzą-
cego. I to wszystko odbywało 
się w Sali BHP, mającej tak 
wielkie znaczenie historyczne 
dla „Solidarności” jej zwarto-
ści, jej siły. 

Chcemy kontynuować takie 
spotkania w przyszłych latach. 
Chcemy podczas takich spo-
tkań wyróżniać tych członków 
stoczniowej „Solidarności”, 
którzy wykazali się szczegól-
ną aktywnością w związku, 
tak bardzo potrzebną dziś, w 
obliczu różnych napięć i kon-
fliktów dotykających ludzi pra-
cy. Z uwagą podczas spotkania 
wysłuchaliśmy życzeń i dekla-
racji nowego prezesa Zarządu 
Stoczni Jarosława Łasińskiego, 
który po raz kolejny przedsta-
wił optymistyczne plany stabi-
lizacji i rozwoju firmy począw-
szy od obecnego roku. Nowe 
otwarcie w stoczni, związane 
z podpisaniem umów pozwala-
jących pozbyć się zadłużenia, 
daje zastrzyk optymizmu, któ-
rego realnym przejawem jest 
choćby wypłacanie od trzech 

miesięcy wynagrodzeń w cało-
ści, bez podziału na raty.

Spotkanie w Sali BHP miało 
charakter wielopokoleniowy, 
uczestniczyli w nim zarówno 
aktualni pracownicy, często 
ludzie młodzi, jak i stocznio-
wi emeryci, niegdyś tworzący 
stoczniową „Solidarność”, dziś 
chętnie dzielący się wspomnie-
niami o gorącej atmosferze 
tamtych lat.

Ostrożnie podchodzimy 
do optymizmu prezesa Łasiń-
skiego, pamiętamy bowiem, 
ile razy przekazując załodze 
informacje z posiedzeń Zarzą-
du musieliśmy potem tłuma-
czyć się z braku ich realizacji,  
z licznych zmian i odwołań,  
z zawodów, jakie po kilku 
miesiącach towarzyszyły pier-
wotnym hurraoptymistycz-
nym zapowiedziom. Mamy 
nadzieję, że tym razem, dzięki 
realistycznym analizom i pod-
jętym już działaniom, które 
zwłaszcza dotyczą oddłuże-
nia stoczni – będzie inaczej.  
I co najważniejsze – upadłości 
stoczni nie będzie.

Z uznaniem wysłuchaliśmy 
zamierzeń prezesa Łasińskie-
go, który zapowiedział, że 
chce, by stocznia w najbliż-
szych latach ubiegała się o 
tytuł przedsiębiorstwa przyja-
znego pracownikom i stała się 
pod tym względem najlepszą 
firmą na Pomorzu. Będziemy 
śledzić kroki zmierzające do 
tego celu, zwłaszcza, że „Soli-
darność” jest wśród członków 
jury, decydujących o tym wy-
różnieniu. A przy tym wiemy, 
jak do osiągnięcia tego celu 
jest daleko.

Cieszą nas deklaracje Za-
rządu, że Grupa Stoczni  chce 
przyjąć w tym roku 300 pra-
cowników, bo to świadczy o 
zamierzonym rozwoju firmy.

Sytuacja wśród ludzi pracy 
jest w Polsce wybuchowa. Na 
Śląsku widzimy działania tych 
samych ludzi, którzy przed 
laty uczestniczyli w likwidacji 
przemysłu okrętowego, którzy 
zarzucali nam że jesteśmy za-
dymiarzami, że palimy opony, 
a myśmy walczyli o obronę 
naszych miejsc pracy, podob-
nie jak dziś walczą górnicy. 
Ich walka spotyka się z na-
szym poparciem.

Musimy z uwagą śledzić 
postępowanie Zarządu. Wie-
my, że że względu na wymogi 
unijne, Grupa Stoczni Gdańsk 
będzie się składała z trzech 
firm: stoczni, GSG Serwis i 
GSG Tower. Wiadomo że bę-
dziemy robić konstrukcje sta-
lowe. Ale ważne żebyśmy w 
przyszłości mieli też produk-
cję okrętową. Na dziś ważne 
jest, by stocznia nie pozbywała 
się ludzi z zawodem okrętow-
ca, by poziom płac w Stoczni 
Gdańsk był konkurencyjny w 
porównaniu do naszych sąsia-
dów. I nie powinniśmy w tej 
dziedzinie tracić czasu.

Działalność gospodarcza, 
tak lansowana obecnie w 
stoczni, oznacza naszym zda-
niem wolność gospodarczą. 
A więc nie wolno zmuszać 
do przejścia na działalność, 
nie wolno też tego zabraniać. 
Chodzi o to, by zmiany w spo-
sobie zatrudnienia odbywały 
się w formie dialogu, a nie 
straszenia i nakazów. Chodzi 
również, by warunki pracy i 
płacy w poszczególnych spół-
kach grupy były takie same. 
Jeżeli w jednej spółce obo-
wiązuje dodatek z pracę w wa-
runkach szkodliwych, to przy 
takich samych warunkach w 
innej spółce powinien on też 
obowiązywać. Podobnie rzecz 
dotyczy funduszu socjalnego, 
który dla pracowników we 
wszystkich spółkach powinien 
być naliczany na tych samych 
zasadach. Z kolei dobre do-
świadczenia – jak np. w GSG 
Towers, gdzie ograniczono 
liczbę premii, czyniąc cały 
system czytelnym – powinny 
być przenoszone do innych 
spółek. Tak, by świadomość, 
że Stocznia Gdańsk jest jed-
na i jest całością, obejmo-
wała  wszystkich pracowni-
ków. Widać, jak wiele jest w 
stoczni do zrobienia i jako 
„Solidarność” będziemy tego 
pilnowali. 

Działalność Zarządu Stoczni 
będziemy oceniać po czynach

Nie ulega wątpliwości, 
że działalność nowego 
Zarządu i jego preze-
sa będziemy oceniać 
po czynach i realizacji 
zamierzeń. Drugi raz 
nie damy się oszukać. 
Ale cieszymy się, że 
choć powoli, są symp-
tomy że stocznia będzie 
wychodzić z długów, 
że finansowe zobowią-
zania stoczni wobec 
związków i związkow-
ców będą w najbliższym 
czasie spłacone.
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GrZeGorZ KowALSKi

43 lata przepracowałem 
w stoczni, w „Solidarności” 
jestem od początku, niejedną 
noc spędziłem w czasie straj-
ków na styropianie, niestety, 
po tylu latach, gdy się usią-
dzie z kolegami we własnym 
gronie, dominuje jedno pyta-
nie: do czego żeśmy doszli? 
Walczyliśmy, walczyliśmy,  
a teraz tylko mamy obietnice, 
a nam się żyje coraz gorzej, 
coraz więcej ludzi dotyka 
ubóstwo, zastanawiają się, 
jak utrzymać rodziny... My-
ślę, że nie tędy droga, nikt z 
nas nie patrzy optymistycznie 
na to, co się dzieje. Obiecuje 
nam się nowe spółki, kon-
sorcja, a my cóż – pożyjemy, 
zobaczymy. Ale dlatego wła-
śnie uważam, że trzeba dzia-
łać w „Solidarności”, trzeba 
młodszym kolegom mówić  
o tym, dlaczego przed 35 laty 
strajkowaliśmy, utworzyliśmy 
związek, z jakimi nadziejami 
wtedy przychodziliśmy do 
pracy, jak myśleliśmy o tym, 
że wszystkim będzie lepiej. 

I dziś, pomimo wielu 
niesprawiedliwości, mimo 
decyzji ludzi, którzy za-
pomnieli, jakie były ide-
ały „Solidarności”, mu-
simy patrzeć im na ręce  
i próbować walczyć  o uczci-
wość i sprawiedliwość.

Dlaczego należę do „Solidarności”?
Podczas spotkania opłatkowego zorganizowanego przez stoczniową „Solidarność” za aktywną działal-
ność w organizacji związkowej w 2014 roku wyróżniono dyplomami piętnastoosobową grupę stoczniow-
ców. Pięcioro z nich poprosiliśmy o odpowiedź na pytanie: Dlaczego należę do „Solidarności”?

wojciech MAłySZKo
Człowiek pojedynczy – to 

jak jedna gałązka, jest bardzo 
słaby. A grupa ludzi jest jak sil-
ne drzewo, którego nic nie zła-
mie. Taka jest „Solidarność”. 
W stoczni pracowałem od 1968 
roku i pojąłem to jako mło-
dy chłopak, w grudniu 1970 
roku. Wtedy, gdy zamknięto 
drugą bramę, dostaliśmy się 
do stoczni przez bramę trzecią, 
żeby być razem. Bo razem by-
liśmy silni. I tak było potem, 
w 1980 roku,  z „Solidarno-
ścią”, to była ogromna siła. 
Niestety, dziś okazuje się, że 
niektórzy na naszych karkach, 
na tej ogromnej masowej sile, 
wynieśli się w górę, zapomina-

jąc skąd wyrośli. Mówię o nich 
pasibrzuchy. Mówili nam, jak 
to będzie dobrze, gdy wszystko 
będzie w sklepach. Zapomnieli 
tylko o tym, że nie wszyscy bę-
dziemy mieli za co to kupić. Co 
z tego, że ja mogę dziś oglądać 
wystawy, podziwiać luksusy 
w internecie czy telewizji, gdy 
większości z nas nie stać na 
zakupy, gdy przyniesiemy do 
domu zarobione pieniądze, z 
żoną zastanawiamy się z czego 
zrezygnować... „ Solidarność” 
jest w nas, w naszych sercach. 
Przystępowaliśmy do niej żeby 
było lepiej i sprawiedliwiej. 
Nie niektórym, ale wszystkim. 
I o tym pamiętam do dzisiaj. 

LeSZeK SAMSoN

Mnie „Solidarność” ko-
jarzy się wciąż z nadzieją, z 
oczekiwaniem, że świat, w 
którym żyjemy, będzie się 
zmieniał na lepsze. Nieste-
ty, patrząc na to co dzieje się 
dzisiaj, możemy być tylko 
krytyczni. Nie jest nam dane, 
by droga naszego życia była 
usiana samymi sukcesami, 
cały czas trzeba walczyć o 
sprawiedliwe decyzje wobec 
pracujących. Wydawałoby się, 
że po 35 latach istnienia „So-
lidarności” wszystko powinno 
być uregulowane, stosunki w 
pracy przyjazne dla zatrud-
nionych. Niestety, tak nie jest 
i dlatego życie wymaga od nas 
aktywności w „Solidarności”. 
Potrzebujemy wciąż ludzi  
o walecznych sercach. I co tu 
ukrywać, musimy pozyskiwać 
dla naszej działalności więcej 
ludzi młodych, takich trzy-
dziestolatków z dobrym za-
wodowym doświadczeniem. 
Wtedy, łącząc nasze wielolet-
nie doświadczenie z czasów, 
gdy trzeba było walczyć o ist-
nienie i niezależność „Solidar-
ności” z z kwalifikacjami i no-
wym podejściem do życia ze 
strony młodych, łatwiej nam 
będzie przeciwstawiać się 
niesłusznym, partykularnym 
decyzjom pracodawców, któ-
re nie przynoszą ani poprawy 

efektywności pracy, ani nie 
dają satysfakcji, zadowolenia, 
nam, pracującym bezpośred-
nio w produkcji.

MAłGorZAtA tAbAKA
Pojedynczy pracownik nie 

ma szans przeciwstawiać się 
niesłusznym praktykom pra-
codawcy, których u nas nie 
brakuje. A razem, działając 
w „Solidarności”, jesteśmy 
silniejsi, z naszymi prote-
stami przeciwko nieprzemy-
ślanym, krzywdzącym de-
cyzjom, pracodawcy muszą 
się liczyć. Niestety, relacje  
w stosunkach pomiędzy pra-
codawcami a pracownikami w 
Polsce są dalekie od praktyki  
w cywilizowanym świecie, nie 
przypominają szacunku dla 
prawa pracy, który jest czymś 
normalnym w większości kra-
jów europejskich. To wymaga 
niemal codziennej ingeren-
cji naszego związku w sytu-
acjach, gdy ludziom dzieje się 
krzywda. I trzeba przyznać, 
że dostrzegam skuteczność 
naszego aktywnego działania, 
gdy komórki „Solidarności” 
sprzeciwiają się niesłusznym, 

złym decyzjom na wszystkich 
szczeblach funkcjonowania 
pracodawcy. Dlatego nie tylko 
należę do „Solidarności”, ale 
staram się być indywidualnie 
aktywną, staram się wystę-
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pować  przeciwko wszelkim 
przejawom zła z jakim spoty-
kam się w stoczni.

ZbiGNiew wiSZowAty
Wiele nam obiecywano, gdy 

kilkadziesiąt lat temu rozpoczy-
naliśmy działalność związko-
wą. I niewiele z tego, co wtedy 
słyszeliśmy dotrzymano. Prze-
żyliśmy, niejeden rząd i niejed-
nego prezesa, słyszeliśmy nie-
jedną obietnicę bez pokrycia. 

A „Solidarność” przez cały 
czas jest w naszych sercach. 
Razem z tym, co mówił mi mój 
dziad, czego uczyła mama. Że 
trzeba w coś wierzyć. Ja wie-
rzę dalej w „Solidarność” wie-
rzę w ludzi, z którymi pracuję. 
Zostało mi jeszcze dziesięć lat 
na dobrą pracę. Perspektywy 
nie są radosne, zarabiamy tyle 
co ludzie, którzy sprzątają, po 
kilkudziesięciu latach pracy 
niczego się nie dorobiłem. Są 
tacy, którzy na naszych plecach 
wyjechali, są dziś w Sejmie, 
obiecywali nam normalność,  
a załatwili ją tylko dla siebie. 
A ja, przynosząc żonie 1700 
złotych, nie mogę powiedzieć: 
masz, to nam starczy na cały 
miesiąc. Wyjściem byłaby 
ucieczka ze stoczni, tak jak 
wielu to zrobiło. Ale szkoda 
tych 35 lat tu spędzonych. Dla-
tego wciąż chcę być aktywnym  
w naszej stoczniowej „Solidar-
ności”, może i przy naszej po-
mocy coś się tu zmieni i zapa-
nuje normalność dla wszystkich. 

fo
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Kuriozalne oskarżenie
Wszyscy trzej są oskarżeni o 

czynną napaść na policjantów, 
co na podstawie art. 349 kodek-
su postępowania karnego jest 
zagrożone karą nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności. Tylko, że 
wyżej wymieniona trójka, wraz z 
czwartym oskarżonym – działa-
czem „S” Zakładów Cegielskie-
go w Poznaniu – miała napaść… 
79 funkcjonariuszy. Dodatkowo 
policjanci mieli doznać obrażeń 
od rzuconej na ziemię płonącej 
kukły premiera Donalda Tuska. 
W 2009 roku rząd premiera Tu-
ska podjął decyzję o likwidacji 
przemysłu stoczniowego. Pracę 
straciło 10 tysięcy pracowników 
polskich stoczni oraz kilkadzie-
siąt tysięcy osób w firmach ko-
operujących. 29 kwietnia 2009 r. 
na placu przed biurowcem Złote 
Tarasy, naprzeciwko głównego 
wejścia do Sali Kongresowej 
Pałacu Kultury i Nauki, gdzie 
odbywał się kongres Europej-
skiej Partii Ludowej, do której 
należą PO i PSL, pikietowali 
związkowcy z Cegielskiego i ze 
Stoczni Gdańskiej. Podpalono 
opony i kukłę Donalda Tuska. 
Protestujący zostali zepchnię-
ci przez służby porządkowe  
w wąski, odgrodzony korytarz 
przed pałacem. Naprzeciw-
ko 150 związkowców stanę-
ło ponad 1000 policjantów  
w pełnym opancerzeniu bo-
jowym. Funkcjonariusze bez 
ostrzeżenia użyli gazu – do dziś 
nie wiadomo jakiego. Nie był to 
zazwyczaj używany gaz łzawią-
cy, tylko najprawdopodobniej 
gaz pieprzowy o nieznanym 
stężeniu. Ludzie mieli po nim 

Proces związkowców ze Stoczni Gdańskiej

Jaki kraj, takie procesy…
28 stycznia w X wydziale Karnym Sądu rejonowe-
go dla warszawy-Śródmieścia odbyła się kolejna 
rozprawa w sprawie związkowców „Solidarności” 
ze Stoczni Gdańskiej: Karola Guzikiewicza, Zbi-
gniewa Stefańskiego i roberta Puszcza – oskar-
żonych o „czynną napaść i pobicie policjantów”. 
Po niespełna godzinie sąd odroczył rozprawę do 
3 marca. Sąd od dwóch lat nie może przesłuchać 
świadków, którzy zaprzeczają wersji policji.

Stoczniowcy na rozprawę do kombinezonów przypięli swoje odznaczenia. 

mdłości, zawroty głowy, po-
rażenie wzroku, dróg odde-
chowych, wymiotowali krwią, 
doznawali poparzeń skóry. 
Jeden ze stoczniowców dostał 
ataku padaczki. W efekcie uży-
cia gazu ponad 30 osób zostało 
rannych, 20 hospitalizowano, a  
dwie znalazły się na OIOM-ie. 
Spośród policjantów trzech zo-
stało lekko poparzonych.

Prokuratura spolegliwa 
wobec władzy

Bezpośrednio po zajściach 
rozpoczęło się wybielanie dzia-
łań policji. Pomimo zeznań 
ponad 200 świadków, sprawę o 
nadużycie siły umorzono! Nato-
miast rok po wydarzeniach war-
szawska prokuratura wytoczyła 
bezpodstawne zarzuty karne de-
monstrantom ze Stoczni Gdań-
skiej oraz Zakładów Cegielskie-
go. Zrobił to ten sam prokurator 
Krzysztof Klimkiewicz, który 
umarzał rok wcześniej sprawę 
nadużycia siły przez władzę!

– To proces polityczny na 
zamówienie władzy i sposób na 
zastraszanie związków zawo-

dowych. To straszne, że w Pol-
sce dalej mogą się toczyć takie 
procesy na zamówienie władzy 
– mówi „Tygodnikowi Soli-
darność” broniąca Zbigniewa 
Stefańskiego i Roberta Puszcza 
mecenas Krystyna Kosińska. 

– Dowiedzieliśmy się po zda-
rzeniu, że funkcjonariusze też 
zostali poparzeni tymi samymi 
środkami. Chcemy, żeby prze-
słuchano tych dwustu świadków 
wydarzeń – mówił oskarżony 
Karol Guzikiewicz, wiceszef 
„S” w Stoczni Gdańskiej.

trzeba mieć zdrowie do 
sądów

Wszyscy oskarżeni mają 
poważne problemy ze zdro-
wiem. Złożyły się na to praca 

w ciężkich i warunkach, pobicia 
jeszcze przez komunistyczną mi-
licję podczas pacyfikacji stoczni 
i działalności w podziemiu so-
lidarnościowym oraz działania 
wymiaru (nie)sprawiedliwości 
III RP. Wyłączony z postępo-
wania działacz z Cegielskiego 
jest już po dwóch zawałach. 
Na problemy z sercem skarżą 
się także pozostali uczestnicy 
procesu. Cierpią też z powodu 
chorób neurologicznych i neuro-
chirurgicznych. Dlatego proku-
ratura wniosła o opinię biegłego 
kardiologa i biegłego neurologa, 
czy jeden z oskarżonych może w 
ogóle występować przed sądem.

Michał Miłosz, 
 „Tygodnik Solidarność”
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Uroczystemu spotkaniu 
przewodniczył szef  stocznio-
wej „Solidarności” Roman 
Gałęzewski, a modlitwę po-
prowadził proboszcz parafii  
św. Brygidy ksiądz kanonik 
Ludwik Kowalski.

Przewodniczący Komisji 
Krajowej Piotr Duda,  oprócz 
złożenia życzeń na Nowy Rok, 
wspomniał o dramatycznej 
walce górników, która toczy 
się obecnie na południu Polski. 
Opieki Opatrzności Bożej oraz 
wzajemnej miłości i siły w po-
konywaniu trudności życzył 
stoczniowcom nowy prezes 
Stoczni Jarosław Łasiński, któ-
ry podkreślił że nowy, 2015 rok, 
powinien stać się dla stoczni i 
jej załogi początkiem stabilno-
ści i korzystnych zmian.

Przewodniczący Regionu 
Gdańskiego Krzysztof Dośla 
podziękował stoczniowym 
związkowcom za ich działal-
ność, zarówno tę która dopro-
wadziła do odzyskania przez 
Polskę niepodległości, jak 

dzisiejszą, równie trudną, gdy 
muszą walczyć o miejsca pra-
cy. Szef Gdańskiej „S” wyraził 
nadzieję, że stoczniowe dźwigi 
nie będą tylko historyczną pa-
miątką, ale w Stoczni Gdańsk 
będą budowane statki.

Część oficjalną świątecz-
nego spotkania w Sali BHP 
zakończyło wręczenie pamiąt-
kowych dyplomów osobom, 
które szczególnie wyróżniły 
się w pracy związkowej. Dy-
plomy i kwiaty otrzymali: Ro-
bert Gwoździowski, Andrzej 
Stanólewicz, Grzegorz Ko-
walski, Dariusz Tybura, Ma-
rek Siudziński, Jerzy Grzen-
kowicz, Wojciech Małyszko, 
Edward Goliński, Kazimierz 
Trawicki, Leszek Samson, 
Jerzy Kalinowski, Andrzej 
Wysocki, Małgorzata Tabaka, 
Zbigniew Wiszowaty, Wacław 
Stankiewicz.

Spotkanie zakończyło 
wspólne śpiewanie kolęd  
i dzielenie się opłatkiem.

chwiLÓwKi DLA cZłoNKÓw   
NSZZ „SoLiDArNoŚć”

W związku z pełną  wypłatą wynagrodzenia przez stocz-
nię za miesiąc styczeń 2015 r., NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej informuje członków związku, iż wznawia możliwość 
otrzymywania chwilówek „zwykłych” do wysokości 1000 zł. 
Zwrot do kasy osobiście wraz z prowizją do dnia 10.03.2015 r.

Chwilówki mogą otrzymać członkowie zatrudnieni na umo-
wy o pracę, dzieło, zlecenie oraz na działalność gospodarczą. 
l do 150 zł – bez prowizji 
l od 151 zł do 300 zł –  1 proc. prowizji  
l od 301 zł do 1000 zł  –  2 proc. prowizji
Inne świadczenia związku, w tym pożyczki do 7500 zł  

będą wznawiane sukcesywnie, po odzyskiwaniu zaległości  
płatniczych stoczni.  

Za Prezydium Karol Guzikiewicz

Na jednym z ostatnich spo-
tkań z zarządem dowiedzieli-
śmy się, że istnieje w stoczni 
brygada, która za dużo zarabia. 
Dzieje się to dzięki temu, że 
mają bardzo dobrego mistrza, 
a ogólnie rzecz biorąc, są to 
bardzo słabi pracownicy,  maja 
dużo zleceń  a na tym „się wy-
chodzi”. To opinia dyrektora. 
Co zrobić z tą brygadą? Otóż 
na wniosek dyrektora należy 
coś zrobić, aby zarabiali mniej, 
bo inne brygady zarabiają też 
mniej. A może by tak, panie 
dyrektorze, zrobić coś, aby te 
inne brygady zarabiały więcej? 

Jeżeli jesteśmy przy mi-
strzach, to mamy jednego, o 
którym się mówi: o jego za-
chowaniu, słownictwie, trak-
towaniu podwładnych. Krążą o 
nim historie w stoczni. Mistrz o 
nazwisku jak w słynnej  kome-
dii o repatriantach ze Wscho-
du, ma też dyrektora poparcie. 
No, może nie do końca, gdyż 
ostatnio mistrz ten od dyrekto-
ra reprymendę słowną dostał. 
Panie mistrzu. Jedno nagranie 
pańskich wyzwisk wystarczy 
do pańskiego zwolnienia z 
pracy. Proponujemy o lekkie 
wyhamowanie, bo do tej pory 
widoczna ochrona dyrektorska 
dalej  pana nie ochroni. 

Na jednym ze spotkań 
Zarządu z firmami obcymi, 
przedstawiciele tych ostatnich 
zwrócili się do naszego zarzą-
du, aby pozbył się związków 
zawodowych. Obce firmy pra-
cują na rzecz stoczni. Przed-
stawiciele tych firm, niejaki 
Witold Piotrek i Maciej Ma-
riuszka (imiona i nazwiska 

zmienione) bodajże zajmujący 
się – tak do końca to nikt nie 
wie – ale chyba coś z logisty-
ką (tak jak byśmy sami tego 
nie potrafili robić) informują 
naszego  prezesa, co ma  zro-
bić ze związkami, gdyż bardzo 
im przeszkadzają. Czyli co? 
Patrzą na ręce? Na szczęście 
nasze, prezes nie posłuchał. 
Teraz my zwrócimy się do 
Prezesa z propozycją zastą-
pienia tych firm obcych na-
szymi stoczniowcami. Może 
nas Prezes posłucha? Po co 
wynajmować obce firmy do 
organizowania transportu czy 

do jakiegoś bliżej nieokreślo-
nego przygotowania produk-
cji, skoro sami możemy sobie 
z tym poradzić. Wystarczy je-
den normalny stoczniowiec na 
normalnym etacie. Służymy 
nazwiskami. Za dużo mamy 
pieniędzy w stoczni? Musi-
my obce firmy wynajmować 
do tak prostych zadań? Czy 
to nie jest działanie na szkodę 
stoczni? 

Inna jeszcze sprawa. Kil-
kudziesięciu stoczniowców 
codziennie przemierza drogę 
do „Remontówki”, gdyż  tam 
oddelegowani pracują. Tak so-
bie chodzą przez cały styczeń. 
Pracują uczciwie, nikt ich nie 
dowozi do pracy. W lutym na 
kwitku okazuje się, że do pra-
cy chodzili w czasie postoju. 
Godzinę dziennie. Czy dojście 
do pracy to jest praca zastęp-
cza? Prosimy o wyjaśnienie 
w miarę szybko, gdyż mamy 
zamiar złożyć zawiadomienie, 
 a wtedy kary się posypią.

Fryderyk Radziusz

opłatek  
u stoczniowców
Na corocznym spotkaniu opłatkowym członków 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej w historycznej Sali bhP, oprócz 
związkowców obecni byli przedstawiciele praco-
dawców firm, które skupia organizacja związkowa, 
a także reprezentanci władz krajowych  i regional-
nych Związku.

o co tu chodzi? 
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Będziemy realizowali duży 
program inwestycyjny, rzędu 
40 milionów złotych – mówił 
na spotkaniu ze związkowca-
mi prezes Łasiński. Będzie on 
w pierwszym rzędzie dotyczył 
rozbudowy możliwości pro-
dukcyjnych wież wiatrowych i 
oparty będzie o dotację z pro-
gramu Innowacyjna Gospodar-
ka. Kolejne inwestycje , obok 
zakupu sprzętu do hali K1, 
będziemy chcieli dokończyć 
nową – starą malarnię, i mo-
dernizować automaty. Będzie 
nowa, duża zwijarka do 120 
mm (jej zdjęcie podczas prób 
na okładce). Postawimy nowe 
słupy, nowe linie montażowe, 
nową bramę hali, pojawią się 
nowe środki transportu. To 
wszystko będzie realizowane 
od II kwartału 2015 roku i musi 
być sfinalizowane do końca 
roku. W kolejnych latach bę-
dziemy chcieli rozbudować 
płytę montażową naprzeciwko 
hali K1. Nie wykluczamy, że w 
tamtych okolicach powstanie 
nowe minicentrum malarskie, 
by duże konstrukcje przed 
montażem mogły być tam na 
miejscu malowane. W tym re-
jonie zainstalowane zostaną 
też nowoczesne urządzenia 
dźwigowe.

Rynek na nasze produkty za-
czyna się rozkręcać, klienci twier-
dzą, że najbliższy rok to będzie 
nabieranie rozpędu, a w 2016 -17 
można się spodziewać dużych 
wolumenów zamówień. I nie 
ukrywają, że chcą te zamówienia 
lokować w naszym zakładzie. 
Docelowo, w ciągu najbliższych 
trzech lat, chcemy w stoczni 
dojść do przerobu 2 milionów ro-
boczogodzin rocznie.

Ze swojej strony deklaru-
ję, że na pewno się będziemy 
spotykali ze związkowcami, 
deklaruję otwartość i gotowość 
do rozmów. Powiem jedno-
znacznie: my chcemy jako 
zakład stać się najlepszym pra-
codawcą na Pomorzu. To jest 
nasz cel, jakby to dziś mało 
prawdopodobnie nie brzmiało 
– zwracał się do związkowców 
prezes  Łasiński.

co nas 
czeka  
w 2015 r?

Stocznia nabiera oddechu

Zdjęcia: Paweł Glanert



opłatkowe spotkanie stoczniowej „Solidarnośći”

Stoczniowców przywitali przewodniczący NSZZ „Solidarność”: Komisji 
Krajowej – Piotr Duda, Zarządu regionu Gdańskiego – Krzysztof Dośla, 
organizacji Międzyzakładowej – roman Gałęzewski i tradycyjnie pro-
boszcz naszej stoczniowej parafii ks. kanonik Ludwik Kowalski.

Tradycyjnie dzielono się opłatkiem.

W skupieniu wysłuchano powitania i życzeń dla stoczniowców.

Życzenia i modlitwa księdza proboszcza parafii św. Brygidy. 

Na spotkaniu obecni byli członkowie  zarządu stoczni – od prawej: 
wiceprezes adam Zaczeniuk, wiceprezes adam Kowalski i prezes 
Jarosław łasiński. 

Zdjęcia: Paweł Glanert

Stoły były zastawione.



opłatkowe spotkanie stoczniowej „Solidarnośći”

W spotkaniu pokoleń uczestniczyli stoczniowcy i emeryci.

Życzymy panu prezesowi aby 
jego życzenia się spełniły..

Statuetkę i dyplom odbiera robert 
Gwożdziowski, mistrz na wydziale produkcji.

Wyróżniony został również Darek Tybura, 
monter z K-1.

Zbyszek Wiszowaty jeden  
z ostatnich pracowników dniówki  
w pełni zasłużył na wyróżnienie.

Jedyna kobieta wśród nagrodzonych, pra-
cownica księgowości Bi – Małgosia Tabaka.

W czasie spotkania wyróżniono piętnastu 
członków związku najmocniej zaangażowa-

nych w działalność w 2014 roku. Pamiątkowe 
statuetki i dyplomy wręczał Piotr Duda, 

Krzysztof Dośla i roman Gałęzewski.
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ZaPraSZaMy Do LicheNia

 XVi pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki bożej w Licheniu odbędzie się  
w dniach 25-26 kwietnia. wyjazd nastąpi o godz. 6.00 w sobotę z ulicy Doki. odpłatność 

od pracownika stoczni i uprawnionego emeryta wynosi 25 zł, odpłatność   
od pozostałych uczestników 45 zł. Zapisy i informacje w biurze NSZZ „S” tel. 15-00  

lub u przewodniczących komisji wydziałowych.  
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odbyło się już pierwsze 
spotkanie zarządu  ze 
związkami zawodowymi 
w sprawie „socjalu”  
w GSG towers. obie 
strony wyraziły chęć 
współpracy i żeby nie 
prowadzić zbędnych 
dyskusji postanowiono, 
że regulamin przyzna-
wania świadczeń so-
cjalnych w GSG towers 
będzie podobny do tego 
który obowiązuje  
w stoczni. 

co w GSG „piszczy”

„Socjal” w Grupie Stoczni Gdańsk 

Sam regulamin będzie 
zatwierdzony przez Zarząd 
GSG, Prezydium Organizacji 
Międzyzakładowej, Zarząd 
„Okrętowca”, a w Komisji 
Socjalnej znajdą się przed-
stawiciele obu związków bę-
dący pracownikami zakładu i 
przedstawiciel pracodawcy. 

W GSG Energetyka re-
gulamin, podobny także do 
stoczniowego, jest podpisany 
i wdrożony w życie. Przewod-
niczącym Komisji Socjalnej 
został Sławomir Bała, a oprócz 
niego są jeszcze przedstawiciel 
NSZZ „S” i pracodawcy. 

W stoczni regulamin pozo-
staje bez zmian, Komisja So-
cjalna określi w najbliższym 
czasie harmonogram, cele i 
sposób zagospodarowania 
środków. Obecnie w czasie 
trwających zmian w strukturze 
GSG, ale także i dzięki popra-
wie sytuacji finansowej gru-
py, nie będzie już problemów 
z płatnościami i wrócimy do 
normalnego funkcjonowania 
funduszu. 

Poszczególne związki za-
wodowe planują organizo-
wanie wyjazdów sobotnio-
-niedzielnych i wycieczek, 
Związek Pracowników Stocz-
ni organizuje wycieczkę do 
Zakopanego, Związek Inży-
nierów i Techników „Andrzej-
ki”, a my wyjazd do Rzymu 
i Lichenia już w kwietniu. 

Wspólnie z „Okrętowcem” 
chcemy zorganizować jesz-
cze jakiś wyjazd w drugim 
i trzecim tygodniu sierpnia. 
Nie wiemy jeszcze dokładnie 
gdzie, ale zapraszamy do biu-
ra po informacje i ewentualne 
wstępne zapisanie się na listę 
chętnych. Ponadto chcemy też 
się wybrać na wyjazdy sobot-
nio-niedzielne, które zorgani-
zują poszczególne wydziały 
stoczni. Informujemy, że w 
imprezach organizowanych 
w grupie GSG dofinasowanie 
dotyczy pracowników Stocz-
ni, GSG Towers. GSG Serwis 
i póki co GSG Energetyka. 

Dostaliśmy ostatnio infor-
mację, że wraz z najbliższą 
wypłatą zostanie w końcu wy-
płacony dodatek świąteczny 
uchwalony przez komisję w 
grudniu 2013 roku. Informu-
jemy także, że następcą Włod-
ka Kluka w Komisji Socjalnej 
Stoczni został Andrzej Kleist 
z K-1.

Społeczni  
inspektorzy Pracy

Wiele pytań ostatnio dosta-
liśmy w sprawie funkcjonowa-
nia społecznych inspektorów 
pracy we wszystkich zakła-
dach wchodzących w skład 
naszej Organizacji Międzyza-
kładowej NSZZ  „S”. Spieszy-
my więc z odpowiedzią. Spo-
łecznym Inspektorem Pracy 
może zostać członek związ-
ku zawodowego z minimum 
pięcioletnim stażem pracy w 
branży i dwuletnim stażem w 
danym zakładzie pracy. Musi 
posiadać też niezbędną wiedzę 
i umiejętności predysponujące 
go do tej funkcji. Zorganizo-
wanie wyborów SIP leży wy-
łącznie w gestii związków za-
wodowych. W stoczni  mamy 
Zakładowego Inspektora Pra-
cy i dwóch, obecnie, inspek-
torów wydziałowych. Inspek-
torem Pracy jest Lech Górski, 
oddziałowymi – zastępca za-

kładowego Tadeusz Suhak i 
Krzysztof Wnuk.  W GSG To-
wers Społecznym  Inspekto-
rem jest Bogdan Bartosewicz, 
który postanowił zrzec się tej 
funkcji, ale  nastąpi to po prze-
prowadzeniu restrukturyzacji 
GSG lub po zakończeniu ka-
dencji.  Mamy nadzieję, że do 
tego czasu – jeżeli oczywiście 
Bogdan podtrzyma chęć rezy-
gnacji – znajdzie się następ-
ca. Na razie bowiem w GSG 
Towers są  tylko dwie osoby, 
które spełniają wszystkie wy-
mogi ustawy o ZSIP.  NSZZ 
„S” w GSG Towers oddelego-
wuje do rozmów i współpra-
cy z zarządem i inspektorem 
pracy w zakresie BHP Euge-
niusza Sołygę, długoletniego 
i doświadczonego inspekto-
ra SIP w Stoczni Gdańskiej, 
obecnie zatrudnionego w GSG 

Towers. Dochodzą do nas in-
formacje, że Związek Zawo-
dowy „Okrętowiec” również 
taką osobę wyznaczył. Należy 
nadmienić że NSZZ „S” w 
Regionie Gdańskim organi-
zuje szkolenia  przynajmniej 
jeden raz w miesiącu, w któ-
rych uczestniczą wszyscy nasi 
inspektorzy, a obecnie skieru-
jemy także tych, którzy w tej 
dziedzinie chcą mieć coś do 
powiedzenia. 

W GSG Energetyka In-
spektorem Pracy jest Stani-
sław Bała,  w Aluship inspek-
tora nie ma, jest przedstawiciel 
NSZZ „S” który współpracuje 
z działem BHP firmy. W Ga-
fako podobnie, a w Kużni  
Gdańskiej funkcję inspekto-
ra sprawuje Marcin Krzak z 
NSZZ „Solidarność”.

Ciąg dalszy na str. 12
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Zmiany
Po ostatnich zmianach 

w stoczni, zmieniła się nam 
też sytuacja organizacyjna 
na wydziałach. Do czasu za-
kończenia restrukturyzacji, 
wprowadziliśmy lub wpro-
wadzimy następujące zmia-
ny:  W Komisji numer 1, 
czyli na dotychczasowym 
wydziale K-1, po odejściu 
przewodniczącego, do czasu 
przeprowadzenia ponownych 
wyborów, na pełniącego obo-
wiązki szefa związku zareko-
mendujemy Tadeusza Suhaka. 
W komisji 2, czyli na wypo-
sażeniu, przewodniczącym 
w dalszym ciągu jest Marek 
Siudziński do czasu przepro-
wadzenia nowych wyborów, 
być może już w połączonych 
komisjach. Komisję nr 3 chce-

my połączyć już teraz z 4,  a 
przewodniczącą w dalszym 
ciągu do czasu normalizacji 
będzie Zofia Wasilewska. Pro-
pozycje tych zmian zarówno 
stałych jak i  tymczasowych 
ma zatwierdzić najbliższe ze-
branie Komisji Zakładowej. 
Informujemy, że wybory uzu-
pełniające na delegatów i do 
władz związku będą przepro-
wadzone na wydziałach przed 
i w czasie Walnego  Zgroma-
dzenia  Delegatów, o terminie 
którego poinformujemy. 

W związku z tym, że coraz 
więcej młodych pracowników 
zgłasza chęć działania w na-
szym związku, informujemy, 
że zgodnie z inicjatywą Komi-
sji Krajowej tworzymy  koło 
młodego członka związku 
NSZZ „Solidarność”, do któ-
rego zapraszamy wszystkich 
do mniej więcej 30 roku życia. 

„Socjal” w Grupie...
Dokończenie ze str. 11

O szczegółach poinformujemy 
w następnym wydaniu gazety, 
a póki co prosimy o zgłaszanie 
się do nas po wszelkie informa-
cje dotyczące tej inicjatywy.

Plotki
Pojawiło się ostatnio mnó-

stwo plotek powtarzanych 
także przez osoby funkcyjne 
stoczni a także, co już kwalifi-
kuje się do postepowania dys-
cyplinarnego,  przez niektórych 
członków kadry kierowniczej. 
Plotki różne, od absurdalnych, 
o których nie można nawet 
wspomnieć, do poważnych. 
Plotki poważne dotyczą  rze-
komego zabrania nagrody ju-
bileuszowej wszystkim, którzy 
pracowali w Stoczni im. Le-
nina. Co dziwne, nie zabrano 
wszystkim innym z przedsię-
biorstw gospodarki uspołecz-
nionej którzy przeszli potem do 
Stoczni Gdańskiej. Słyszymy 
także o zabraniu dodatku urlo-
powego, itp. Najgorsze w tym 
wszystkim jest to, że pracow-

nik w dziale kadr dowiaduje 
się od funkcyjnej osoby, że nie 
otrzyma „jubileuszówki”,  po-
nieważ „związki to podpisały” 
a nawet, że to było „na wniosek 
związków”. Zgłosiło się do nas 
już kilka osób, które słyszały 
takie stwierdzenie nie tylko w 
temacie  jubileuszówek, ale  i 
w innych sprawach, a my pro-
simy wszystkich pozostałych, 
którzy otrzymali taką odpo-
wiedź gdziekolwiek w stoczni 
o zgłoszenie się do biura NSZZ 
„Solidarność”.

Ostrzegamy członków ka-
dry kierowniczej i inne osoby 
funkcyjne w stoczni, że takie 
postępowanie jest traktowane 
zgodnie z ustawą o Związkach 
Zawodowych jako działanie 
na szkodę i podlega karze. 
Wnioskować będziemy rów-
nież do Zarządu Stoczni o 
natychmiastowe sprostowanie 
fałszywych informacji i wy-
ciągnięcie sankcji dyscypli-
narnych wobec osób winnych.

Fryderyk Radziusz

Spotkanie odbędzie się 
prawdopodobnie  w marcu, 
weźmie w nim kilka osób z 
prezydium naszej Organizacji 
Międzyzakładowej.  Przypad-
kowo, także w Warszawie,  
dowiedzieliśmy się,  że pan 
prezes zagląda „z sentymen-
tu” do naszej gazety, którą 
umieszczamy  na naszej stro-
nie internetowej – obiecaliśmy  
więc, że od tej pory będziemy 
mu przesyłali każdy nowy 
numer pocztą. Przypominam, 
że to właśnie on obiecał nam 
odłączenie od stoczni Gdy-
nia i słowa dotrzymał. Co się 
stało z Gdynią, wiemy – dla 
nich akurat kto inny obiecy-
wał.  Przypominam także, że 
Jarosław Kaczyński przewo-

dzi partii, która jest przeciwko 
podniesieniu wieku emery-
talnego, przeciwko zmianom 
w kodeksie pracy, przeciwko 
łamaniu praw pracowniczych. 
Jest za dialogiem społecznym. 
Jest za odbudową przemy-
słu stoczniowego w Polsce, 
co niejednokrotnie deklaro-
wał. Zapowiedział również, 
że członkowie Partii Prawo i 
Sprawiedliwość muszą  być  
kryształowo czyści, w innym 
przypadku nie będzie dla nich 
miejsca,  tak jak to niestety w 
innych partiach bywa. Jaką 
więc inną partię może popie-
rać związek zawodowy?  O 
szczegółach rozmowy z Jaro-
sławem Kaczyńskim poinfor-
mujemy po spotkaniu. 

Póki co,  w Gdańsku 
tradycyjnie 65027 wier-
nych  Gdańszczan z 362017 
uprawnionych zagłosowało 
na Platformę Obywatelską w 
wyborach samorządowych.  
Nieoficjalnie mówi się, że to 
„armia urzędników postra-
szona utratą stołków głos 
oddała”.  Może to i prawda. 
Dziwne jest to, że nie mogę 
spotkać nikogo, kto się przy-
zna. Widocznie nie obracam 
się w wyższych sferach albo 
głupio im się po prostu przy-
znać. Radni zostali wybrani. 
Diety, które otrzymują, są im 
przydzielone po to, aby mieli 
czas na spotkania z mieszkań-
cami, na interwencje w ich – 
mieszkańców – sprawach, a 
nie jako nagroda za wygranie 
wyborów i o tym muszą pa-
miętać. Zwykli mieszkańcy 
miasta do radnych Platformy 
nie mają po co się zwracać, 
nie ma to po prostu sensu, 

nie pomogą, nic nie zrobią, a 
i tak zostaną wybrani. W gło-
sowaniach w Radzie Miasta 
obowiązuje tak jak w Sejmie 
dyscyplina partyjna i równie 
dobrze wystarczyłby jeden 
radny, który będzie zatwier-
dzał rozkazy partii. Radni 
PiS nie maja siły przebicia, 
przegrają każde głosowanie. 
Mogą gdzieś tam interwenio-
wać i nawet coś pomóc, zna-
my kilka przypadków i kilku 
radnych, którym się chciało 
cokolwiek zrobić w poprzed-
niej kadencji. Zwrócimy się 
do wszystkich radnych PIS 
o przekazanie niezbędnych 
informacji, aby w następnym 
numerze zamieścić szczegóły  
o kompetencjach, dyżurach, 
zakresie pomocy w Gdańsku, 
a także będziemy informo-
wać o inicjatywach i głoso-
waniach  w radzie miasta i 
sejmiku województwa.

Fryderyk Radziusz

PoLiTycZNe oKoLice STocZNi 
Po zakończeniu ostatniej grudniowej manifestacji 
w warszawie  poprosiliśmy pana prezesa jarosła-
wa Kaczyńskiego  o  spotkanie  w najbliższym cza-
sie w warszawie, podczas  którego chcemy poroz-
mawiać  między innymi o przyszłości  stoczni. 
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 – To bardzo dobra wiado-
mość po długim okresie degren-
golady, gdy nikt nie chciał wziąć 
odpowiedzialności. To szansa 
na utrzymanie około tysiąca 
miejsc pracy i prowadzenia na 
terenach stoczniowych w Gdań-
sku produkcji przemysłowej. W 
przyszłości będzie mogła tam 
wrócić produkcja statków – po-
wiedział 27 stycznia na antenie 
Radia Gdańsk Krzysztof Dośla, 
komentując informacje o po-
rozumieniu Agencji Rozwoju 
Przemysłu z przedsiębiorstwa-
mi prowadzącymi działalność 
w sektorze stoczniowym na 

terenach Stoczni Gdańsk. To 
szansa na rozwój produkcji wież 
wiatrowych i innych konstrukcji 
morskich.

Przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” był gościem au-
dycji „Ludzie i Pieniądze”. W 
rozmowie uczestniczył także 
Zbigniew Markowski z Gdań-
skiego Klubu Biznesu.

Rozmowa dotyczyła rów-
nież niskich zarobków Pola-
ków i dużego zróżnicowania 
wynagrodzeń.

– 700 tysięcy Polaków de-
klarowało w badaniach spo-

łecznych, że w 2015 r. zamie-
rza wyjechać z Polski, jako 
najważniejsze powody poda-
jąc brak pracy i niskie zarobki. 
To pokazuje skalę problemu, 
którego nie rozwiąże się pozo-
stawiając wszystko w rękach 
mitycznego rynku – powie-
dział Krzysztof Dośla.

Szef gdańskiej „S” podkre-
ślił w swojej analizie, że sek-
torem najbardziej rentownym, 
w którym płace są najwyższe, 
jest sektor nowych techno-
logii. W Europie Zachodniej 
to ok. 20 proc. gospodarki, w 
Polsce jedynie 6 proc.  – Aby 

wynagrodzenia wzrastały w 
tempie, w jakim życzyliby so-
bie polscy pracownicy, nasza 
gospodarka musi w ten sposób 
budować swoją konkurencyj-
ność. W rywalizacji na niskie 
wynagrodzenia zawsze prze-
gramy z Chinami czy Indiami. 
Jest jeszcze inny wymiar tego 
problemu. Najniższe wyna-
grodzenia pracowników doty-
czą przedsiębiorstw zatrudnia-
jących do 9 pracowników. A 
takich podmiotów gospodar-
czych jest najwięcej, ponad 90 
proc. – argumentował Krzysz-
tof Dośla.

Krzysztof Dośla

o Stoczni Gdańsk 
i niskich zarobkach Polaków

Zgodnie z wypowiedzią 
Radosława Mleczki, pod-
sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki 
Społecznej, dla „Dziennika 
Gazety Prawnej”, nowy pro-
jekt ma zostać przyjęty przez 
rząd do końca marca i  skiero-
wany do Sejmu.

Wiceminister zapowiada, 
że maksymalnie czwarta, a nie 
piąta umowa osoby zatrudnio-
nej w momencie wejścia w 
życie nowych przepisów na 
czas określony przekształci 
się w stały kontrakt. Ponadto 
okres próbny (obecnie do 3 
miesięcy) może zostać wydłu-
żony, ale łącznie zatrudnienie 
na próbę i czas określony nie 
będzie mogła przekroczyć 36 
miesięcy.

Po skardze „Solidarności” do Komisji europejskiej

Będą zmiany w kodeksie pracy
Zakończyły się konsultacje projektu nowelizacji 
kodeksu pracy w sprawie umów na czas określony. 
Najważniejsze zmiany to dłuższa praca na okresie 
próbnym, a krótsza na umowie na czas określo-
ny, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Zmiany 
wprowadzono  m.in. po skutecznej skardze „S” do 
Komisji europejskiej.

Mleczko tłumaczy również, 
że doprecyzowane zostanie po-
jęcie obiektywnych przyczyn, 
z powodu, których będzie moż-
na nie stosować ograniczeń 
w zawieraniu umów nawa-
runkach czasowych. Według 
ustaleń pracodawca będzie zo-
bowiązany za każdym razem, 
gdy zastosuje „obiektywne 
przyczyny” wobec pracow-
nika zawiadomić Państwową 
Inspekcję Pracy. – Celem tego 
rozwiązania jest zwrócenie 
uwagi pracodawcom na to, że 
wspomniane przesłanki uza-
sadniające zatrudnienie czaso-
we bez kodeksowych ograni-
czeń muszą być obiektywne. 
Tym samym mogą podlegać 
ocenie pracodawcy, ale też pra-
cownika, inspektora pracy czy 

sądu pracy – tłumaczy Mlecz-
ko w rozmowie z dziennika-
rzem „DGP”.

Zmianom z zainteresowa-
niem przygląda się KK NSZZ 
„Solidarność”. – Domagali-
śmy się ograniczenia wyko-
rzystywania  umów termino-
wych od wielu lat, dopiero 
skutecznie złożona  przez nas 
skarga do Komisji Europej-
skiej  najprawdopodobniej 
zaważyła  o przygotowaniu 
przez  stronę rządową  pro-
jektu nowelizacji, do którego 
wnieśliśmy  uwagi  w listopa-
dzie br. – wyjaśnia Katarzyna 
Zimmer – Drabczyk, kierow-
nik Biura Eksperckiego Komi-
sji Krajowej.

– Niestety nie otrzymali-
śmy odpowiedzi na naszą opi-
nię, co nie tylko  powinno być 
dobrym obyczajem, ale  jest  
obowiązkiem wynikającym z 
ustawy o związkach zawodo-
wych – dodaje.

– Niemniej jednak z za-
powiedzi prasowych pana 
ministra Mleczki wynika, że 

projekt zostanie zmieniony, 
natomiast jego  ostateczna 
ocena będzie możliwa po za-
poznaniu się z nim. Wyłącze-
nie ograniczeń w zatrudnieniu 
terminowych z powodu tzw. 
„obiektywnych  przyczyn” w 
zaproponowanym  kształcie  
podważa cel  przygotowanej 
nowelizacji, a Ministerstwo 
Pracy dostrzega  mankamenty  
takiej konstrukcji.  

Ponadto zwracaliśmy uwa-
gę na zbyt długi okres zatrud-
nienia na podstawie umowy 
na czas określony, negatyw-
nie oceniliśmy wprowadzenie 
otwartego katalogu umów o 
pracę  na czas określony, do 
których nie będzie stosowa-
na ani zasada maksymalnego 
łącznego czasu zatrudnienia 
na czas określony ani zasada 
maksymalnego limitu odno-
wień a także wątpliwości bu-
dzi propozycja jednostronnego 
decydowania przez pracodaw-
cę o zwolnieniu pracownika z 
obowiązku pracy – tłumaczy 
Katarzyna Zimmer-Drabczyk.
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Niestety nie u nas

władze Göteborga, drugiego co do wielkości 
miasta Szwecji o półmilionowej populacji, 
wprowadziły od poniedziałku zamiast 8-go-
dzinnego 6-godzinny dzień pracy  w ramach 
tej samej pensji.

6-godzinny dzień pracy… w Göteborgu

Roczny eksperyment obej-
mie 70 pracowników gminne-
go domu opieki nad osobami 
starszymi.

Jak podaje „Rzeczpospoli-
ta” projekt wymaga zatrudnie-
nia 14 dodatkowych współ-
pracowników i pochłonie 8 
mln koron (ok. 850 tys. euro). 

Władze miasta uważają jed-
nak, że może się to opłacać.

– Mamy nadzieję, że skró-
cenie czasu pracy wpłynie 
pozytywnie na zdrowie pra-
cowników oraz zmniejszy ich 
absencję – twierdzi Johanna 
Leppaenen, odpowiedzialna 
za domy opieki w Göteborgu.

Miasto o ocenę ekspery-
mentu poprosiło naukowców, 
którzy jednocześnie będą 
monitorować inną podobną 
placówkę w Göteborgu, gdzie 
opiekunowie wciąż pracują 
osiem godzin dziennie. W obu 
miejscach pracownicy przejdą 
badania kontrolne.

Jeśli hipoteza o pozy-
tywnych skutkach skrócenia 
czasu pracy potwierdzi się, 
samorząd Göteborga chce 
wprowadzić podobne zmiany 
w kolejnych podległych sobie 
instytucjach.

Decyzję o wprowadzeniu 
6-godzinnego dnia pracy w 
Göteborgu podjęła wiosną 2014 
roku lewicowa koalicja Partii 
Socjaldemokratycznej, Partii 
Lewicy oraz Partii Zielonych. 
Opozycja oceniła, że  to „po-
pulistyczny projekt, w dodatku 
bezsensowny ekonomicznie”.

W praktyce wielu Szwedów 
nie przepracowuje pełnych ośmiu 
godzin dziennie. Na przykład jed-
nym z przywilejów pracownika 
może być jedna godzina wolnego 
tygodniowo z przeznaczeniem na 
ćwiczenia relaksujące.

w czasie rządów Plat-
formy i PSL-u, zwłasz-
cza w latach 2011-2013, 
wzrósł poziom biedy 
skrajnej.

kolejnych lat utrzymywało się na 
tym poziomie aż do 2011 roku, 
kiedy to zaczęło wzrastać, by 
osiągnąć 7,4 proc. w 2013 roku.

Poniżej progu skrajnego 
ubóstwa żyje ponad 26 proc. 
małżeństw z czworgiem i 
większą ilością dzieci, blisko 
10 proc. małżeństw mających 
troje dzieci, 4 proc. małżeństw 
wychowujących dwoje dzieci, 
2,5 proc. małżeństw z jednym 
dzieckiem oraz blisko 9 proc.
mających na utrzymaniu dzieci 
i jednego rodzica.

W województwie pomor-
skim skrajnym ubóstwem jest 
dotkniętych 9,2 proc. (215 tys.) 
osób  – jesteśmy szóstym wo-
jewództwem pod względem 
liczby skrajnych biedaków.

Warto zauważyć, że gwał-
towny przyrost skrajnej biedy 
w Polsce nastąpił w czasie, 
kiedy wzrost gospodarczy 
przekroczył 20 proc. PKB. 
W tym samym czasie Polska 
otrzymała blisko 100 mld euro 
z budżetu Unii Europejskiej na 
lata 2007-2013.

Podczas rządów Po 
i PSL Polacy skrajnie 
zbiednieli

Terminem tym określamy taki 
poziom dochodów na głowę w 
rodzinie, poniżej którego mamy 
do czynienia z biologicznym 
wyniszczeniem człowieka. Na 
rok 2013 oszacowano miesięcz-
ne dochody jednoosobowego 
gospodarstwa domowego, które 
jest zaliczone do obszaru skrajnej 
biedy, na wysokość poniżej 551 
zł. W przypadku gospodarstwa 
czteroosobowego ustalono ją na 
wysokość poniżej 1486 zł.

Z raportu Głównego Urzę-
du Statystycznego „Ubóstwo w 
Polsce w 2013 roku na podstawie 
badań budżetów gospodarstw do-
mowych”, na który powołuje się 
dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu 
wpolityce.pl, dowiadujemy się, 
że zjawisko skrajnego ubóstwa 
w Polsce systematycznie malało 
z 12,3 proc. w 2005 roku do 5,6 
proc. w 2008 roku, przez kilka 

Czy patron „Solidarno-
ści” będzie miał swoją ulicę 
w Gdańsku? Inicjatywę w tej 
sprawie podjął Instytut Pa-
mięci Narodowej. Pismo ws. 
nadania jednej z ulic w stolicy 
Pomorza imienia bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki wystosował 
14 stycznia do Rady Miasta 
Gdańsk naczelnik Oddziało-
wego Biura Edukacji Publicz-
nej IPN w Gdańsku dr Karol 
Nawrocki. Historyk podkreśla 
w piśmie związki kapłana z 
Gdańskiem, m.in. obecność 
w czasie I Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „Solidar-
ność”, ożywione kontakty z 
ks. Henrykiem Jankowskim 
oraz wielokrotne głoszenie 
słowa Bożego w Gdańsku w 
latach 1982-1984.

„Wybór patronów prze-
strzeni, w której żyjemy, 
świadczy nie tylko o wrażli-
wości historycznej, lecz także 
wskazuje na wartości, do któ-
rych chcemy się odwoływać. 
Wartości prawdy, męstwa, 
pokory i patriotyzmu idą wo-
bec tego za symbolem jakim 
stał się dla Polaków ks. Jerzy 
Popiełuszko” – czytamy w pi-
śmie IPN.

Ulica ks. Popiełuszki 
w Gdańsku?

Naczelnik OBEP IPN w 
Gdańsku wyraził przekonanie, 
że „właśnie w roku 2015, przy 
okazji 35 rocznicy powstania 
»Solidarności« tak wielka po-
stać jak ks. Jerzy powinna zo-
stać uhonorowana swoją ulicą 
w Gdańsku”.

Czy gdańscy rajcy pozy-
tywnie odpowiedzą na ini-
cjatywę IPN? Przypomnijmy, 
że w ostatnich latach z jednej 
strony w ekspresowym tempie 
rada miasta podjęła decyzję o 
nadaniu jednej z alei imienia 
zmarłego byłego prezydenta 
Czech Vaclava Havla, z dru-
giej negatywnie zareagowała 
na propozycję uhonorowania 
w ten sam sposób mającej 
dużo bliższe związki z Gdań-
skiem legendy „Solidarności” 
śp. Anny Walentynowicz. Jak 
będzie tym razem?
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Nie MaSZ DZiałaLNoŚci 
GoSPoDacZeJ

l Nie podejmuj decyzji o założeniu działalności bez konsultacji z rodziną i Twoim kolegą 
związkowcem, nie zawsze mów na końcu TAK.

l Dowiedz się o możliwość dotacji.  Przez najbliższe 5 lat unijne fundusze jeszcze będą 
przyznawane. Trzeba poczekać i trochę się postarać.

l Działalność gospodarcza nie może być zakładana pod naciskiem pracodawcy, to musi 
być tylko twoja decyzja.

l Sprawdź czy nie stracisz uprawnień do wcześniejszej emerytury.
l Pamiętaj,  że gdy chorujesz na zwolnieniu lekarskim będziesz miał niskie świadczenia. 

Jak wtedy się zabezpieczyć.
l Negocjuj z pracodawcą urlop oraz rekompensatę za utracone świadczenia socjalne, by 

nie była to umowa śmieciowa.
l Gdy się jednak zdecydujesz  to NSZZ Solidarność będzie ci pomagać i wspierać, zgod-

nie z twoimi potrzebami. 

MaSZ DZiałaLNoŚĆ  
GoSPoDarcZĄ   

ZoStAŃ  cZłoNKieM  NSZZ  
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej informuje pracowników którzy mają założoną  dzia-
łalność gospodarczą, iż  prowadzimy rozliczenia  księgowe działalności na preferencyjnych 
warunkach (szczegóły tel. 17-28) dla członków związku.
Ponadto w ramach ryczałtowej składki związkowej mamy już coraz szerszą ofertę związko-
wą dla osób samozatrudnionych. Ofertę tą będziemy dalej poszerzać. Możesz należeć do 
związku w nowo powstałej Komisji nr 11.
ZAPrASZAMy 

bĄDŹ rAZeM Z NAMi – PłAciSZ NiewieLe – MoŻeSZ ZySKAć wieLe

(-) Karol Guzikiewicz



Przekaż 1 procent 
ufunduj stypendia!

Fot. Paweł Glanert

80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 
Telefon: 58 308 43 56
Nr konta bankowego: 
71 1500 1025 1210 2010 1804 0000

Chcesz wesprzeć niezamożne rodziny w ich wysiłku  
stworzenia jak najlepszej oferty edukacyjnej dla dzieci  
i młodzieży – 

przekaż 1 procent  
podatku dochodowego  
– pomóż ufundować stypendia!

Liczy się każda  
wpłata, także twoja!
Od 2002 roku pomagamy zdolnej młodzieży.  
Dołącz do nas!

stypendystą może zostać uczeń:
l Szkoły średniej, który ukończył co najmniej trzecią 

klasę gimnazjum
l Posiadający wybitne udokumentowane osiągnięcia: 

sportowe, naukowe  
lub artystyczne

l Posiadający roczną średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 
i dobrą ocenę z zachowania

l Którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji 
finansowej

l Który otrzyma rekomendację wychowawcy klasy.

www.pomorskafundacja.org.pl

krs 0000337122

do pobrania  
na stronie www 
Fundacji


