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Andrzej Duda, kandydat na Prezydenta RP, przez dwa dni spotykał się z mieszkańcami Pomorza. W wypełnionej  historycznej 
Sali BHP i klubie Akwen rozmawiał ze stoczniowcami  i działaczami „Solidarności”. Przed spotkaniem w Akwenie odbyło się 
spotkanie z przewodniczącym „Solidarności” Piotrem Dudą. Był w Starogardzie i Tczewie, Sopocie i Gdyni, w Wejherowie,  
Lęborku, Sierakowicach, Kościerzynie, Chojnicach, Bytowie i Słupsku. Mówiąc o swoim programie podkreślał konieczność 
odbudowy polskiego przemysłu, w tym przemysłu okrętowego, który znów powinien zająć czołowe miejsce na gospodarczej 
mapie Wybrzeża. 

fot.  Paweł Glanert

Stocznia GdańSka
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Andrzej Duda, europoseł PiS, kandydat na Pre-
zydenta RP, spotkał się 16 i 17 kwietnia ze stocz-
niowcami w historycznej Sali BHP, z działaczami 
„Solidarności” w sali „Akwen”, z mieszkańcami 
Pomorza, m.in. w Starogardzie, Tczewie, Sopocie  
i Gdyni, w Wejherowie, Lęborku, Sierakowicach  
i Kościerzynie, w Chojnicach, Bytowie i Słupsku. 
W Gdyni złożył kwiaty pod Pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. Przed spotkaniem w „Akwenie” 
kandydat na Prezydenta RP rozmawiał o swoim 
programie wyborczym z przewodniczącym „Soli-
darności” Piotrem Dudą.

ANdRzej dudA wśród stoczniowców, członków „Solidarności” i mieszkańców Pomorza

Zapowiedź KoRZySTnyCH ZMiAn

Ochrona polskich ziem i 
przywrócenie wieku emery-
talnego z poprzedniej ustawy 
to pierwsze inicjatywy, jakie 
złoży w parlamencie Andrzej 
Duda, jeżeli zostanie wybrany 
prezydentem. Takie deklara-
cje europosła PiS, kandydata 
na prezydenta padły podczas 
spotkaniu ze związkowcami 
16 kwietnia w sali „Akwen”.

 – Jest dużo problemów do 
rozwiązania w naszym kraju. 
Wielu kandydatów stara się 
przypodobać wyborcom, nam 
związkowcom też – przywi-
tał w „Akwenie” Andrzeja 
Dudę, kandydata na prezy-
denta, Piotr Duda, szef „Soli-
darności”. – Ale my doskonale 
wiemy, jak głosowali poszcze-
gólni kandydaci. Doskonale 
wiemy, kto był za podwyż-
szeniem wieku emerytalnego i 
elastycznym czasem pracy. To 
jest dla nas nie do przyjęcia! 
Pamiętamy o tym i rozliczymy 
za to w wyborach!

Andrzej Duda podkreślił, 
że art. 27 Konstytucji mówi o 
tym, iż prezydent wybierany 
jest w wyborach powszech-
nych przez Naród. Dlatego 
państwu i społeczeństwu po-
winien służyć.

Stanie na straży bezpie-
czeństwa państwa, odbudowa 
polskiej gospodarki, stworze-
nie autentycznych perspek-
tyw do życia dla młodych 
Polaków, ale też zapewnienie 
godnego bytu emerytom to 
jedne z ważniejszych priory-

tetów działań prezydenta, ja-
kie przedstawił Andrzej Duda 
podczas spotka ze związkow-
cami w „Akwenie” i stocz-
niowcami w Sali BHP. 

Kandydat PiS na prezyden-
ta poparł projekt Rady Dia-
logu Społecznego, w której 
swoje przedstawicielstwo po-
winien mieć także prezydent.

– Prezydent powinien dbać 
o dialog. Dlatego ustawy, któ-
re powstałyby na drodze dia-
logu społecznego prezydent 
bez wahania mógłby poprzeć 
i je przyjąć. Takie rozwiązania 
natomiast, które wzbudzają 
protest społeczny, jak pod-
wyższenie wieku emerytalne-
go nie powinny być popierane 
przez prezydenta – mówił An-
drzej Duda. – Prezydent powi-
nien być arbitrem w sporach 
społecznych. Spór jest natu-
rą polityki, ale podczas jego 
rozwiązywania powinny być 
chronione podstawowe dobra 
społeczne.

Podczas spotkań byli obec-
ni także posłowie PiS: Janusz 
Śniadek, Andrzej Jaworski, 
Beata Szydło.

– Depozytariuszem testa-
mentu Lecha Kaczyńskiego jest 
na pewno Andrzej Duda – mó-
wił Janusz Śniadek. – Te wybory 
prezydenckie będą wyjątkowo 
ważne dla nas, związkowców, 
jeśli myślimy o zmianach nieko-
rzystnych ustaw. Dlatego proszę 
o wasz głos na Andrzeja Dudę. 
Bo wiem, że na „Solidarność” 
można zawsze liczyć.

Andrzej Duda w swoim 
programie wyborczym wiele 
miejsca poświęca odbudowie 
polskiego przemysłu. Zamie-
rza, w przypadku wyboru na 
Prezydenta RP, dążyć do uru-
chomienia programu wartości 
biliona 400 miliardów zło-
tych na inwestycje. Mówiąc 
o odbudowie i rozbudowie 
polskiego przemysłu z naci-
skiem podkreślał konieczność 
przywrócenia rangi przemysłu 
okrętowego na Pomorzu i Wy-
brzeżu Szczecińskim.

To był przemysł strategicz-
ny – mówił – jeden z funda-
mentów gospodarczych kra-
ju. Tam, gdzie prowadzi się 
uczciwą, propaństwową poli-
tykę, nie zamyka się całej ga-
łęzi przemysłu – jak w Polsce. 
Mówimy o tysiącach miejsc 
pracy w samych stoczniach i 
w zakładach kooperujących. 
Francuzi i Niemcy nie poddali 
się dyktatowi Komisji Euro-
pejskiej, by wstrzymać pomoc 
dla przemysłu stoczniowego. 
Tam wiedzą, czym jest pro-
państwowa polityka. 

 W Polsce ponad 60 procent 
banków to jest obcy kapitał. 
Państwa silnych gospodarek 
mają w sektorze bankowym 
kilkakrotnie mniej obcego ka-
pitału. Jednym z celów władzy 
powinna być repolonizacja 
banków przez spokojny proces 
odkupienia udziałów, a także 
poprzez uszczelnianie systemu, 

by pieniądze z niego nie wypły-
wały. Jest zbójeckim prawem 
firm matek, mających swoje 
spółki córki w Polsce, by starać 
się jak najwięcej pieniędzy wy-
prowadzić z naszego rynku, ale 
obowiązkiem polskich władz 
jest im to uniemożliwić. Skoro 
działają na naszym rynku, nie-
chaj tutaj inwestują. 

– Polska potrzebuje zmiany 
– mówił Andrzej Duda. – Pań-
stwo polskie po ośmiu latach 
sprawowania władzy przez ko-
alicję PO-PSL jest dramatycznie 
słabe. Celem naszej polityki jest 
budowa państwa, które daje po-
czucie bezpieczeństwa i stwarza 
możliwości rozwoju dla swoich 
obywateli. Polska powinna być 
państwem, w którym sprawu-
jący władzę uwzględniają nie 
tylko interesy tych, którzy sobie 
dobrze w życiu radzą, ale także 
reprezentują tych, którym wie-
dzie się gorzej. Przejeżdżając 
tysiące kilometrów, na spotka-
niach staram się przekonywać, 
że wybory prezydenckie mogą 
stać się początkiem zmian.

„Solidarność” zamierza 
poprzeć program wyborczy 
kandydującego na stanowisko 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.  
W najbliższym czasie ma być 
zawarte porozumienie, w którym 
szczegółowo zostaną przedsta-
wione warunki i uzasadnienia dla 
których związek udzieli poparcia 
programowi kandydata PiS na 
Prezydenta RP.
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Na to spotkanie stoczniowcy czekali od  dawna. Bo 
niby od początku roku mówiło się  dużo o tym, że  
w stoczni ma być już lepiej, że jest szansa na pozby-
cie się wielomilionowych długów, które często nie 
pozwalały na wypłacanie we właściwym czasie wyna-
grodzeń, że zostaną zwrócone pieniądze za bony, na 
które rok i dwa lata lata oczekiwali pracownicy.  
A potem znów zapadała cisza i mimo mijania kolej-
nych obiecanych terminów, poprawy nie było widać.

Stoczniowcy pytają – prezes szuka dobrych odpowiedzi

nie jest łatwo odzyskać zaufanie

sywania jej aż się te wątpliwo-
ści nie wyjaśnią. Wciąż mamy 
do czynienia z sytuacjami, że 

do „Solidarności” przycho-
dzą pracownicy, którym nie 
udzielono jednoznacznych 
wyjaśnień przy konsultacjach 
z doradcami Zarządu. Dlate-
go związkowcy zaangażowali 
swoich konsultantów, którzy 
w oparciu o przepisy prawa 
pracy wyjaśniają wątpliwo-
ści.

Mamy deklarację ze strony 
Zarządu Stoczni, że żaden z 
pracowników Grupy Stoczni 
nie może stracić na przejściu 
do GSG Towers, gdzie jest 
praca, gdzie spodziewamy 
się rosnących zamówień i 
dobrych kontraktów. Ale jak 
zwykle problem tkwi w szcze-

gółach – i o tym chcemy dziś 
mówić...

Gwarantujemy – mówi pre-
zes Jarosław Łasiński – że na 
przejściu do GSG Towers nikt 
z pracowników stoczni nie ma 
prawa stracić finansowo. Nie 
wykluczam, że w indywidu-
alnych przypadkach mogły 
się zdarzyć błędy w oblicze-
niach, nie uwzględnienie ja-
kichś składników płacowych, 
ale deklaruję, że każda taka 
sprawa będzie indywidualnie 
wyjaśniana...

Dziś sytuacja jest taka, że w 
części okrętowej stoczni pra-
cy nie ma. Praca jest w GSG 
Towers, tam mamy szansę na 
dobre kontrakty, w perspekty-
wie na lepsze zyski i zarobki. 
Racjonalne myślenie wskazu-
je na kierunek wyboru...

Głos z sali: Ja pracuje 44 
lata. Nie mogę zrozumieć dla-
czego przychodzą do stoczni 
ludzie o krótkim stażu, bez 
doświadczenia i dostają lepsze 
stawki... Nie jest tak? Tak jest 
– sala głośno odpowiada.

A nie pamiętacie panowie 
jak powstawały w stoczni kar-
ne brygady, gdy odmawiano 
przejścia na działalność go-
spodarczą, jak fachowcy bie-
gali z miotłami?..

– Głos z prezydium – ale tak 
już nie jest, to było kiedyś...

Karol Guzikiewicz podnosi 
problem zachowania w stocz-
ni I kategorii zatrudnienia, co 
ma znaczenie przy przejściu 
na coraz rzadsze wcześniejsze 
emerytury, a obecnie na eme-
rytury pomostowe. Mówi też o 
denerwujących przypadkach, 
gdy doradcy Zarządu Stoczni 
usiłują „urwać”  tu i ówdzie po 
parę złotych. Np. bony miały 
wartość 205 zł, teraz proponuje 
się 195. Niby 10 zł różnicy to nie 
dużo, ale dwa bony to już 20 zł, 
a przez 5 lat zbierze się setka... 
Mała rzecz, a budzi podejrzenie, 
że i w innych sytuacjach chce się 

oszukać pracownika. Do „Soli-
darności” przychodzą pracow-
nicy i pokazują na propozycjach 
nowych umów przy przejściu do 
GSG tam gdzie było 39 zł dodat-
ku świątecznego, jest teraz 16 zł. 
W innej pozycji było 600 zł, a 
proponuje się teraz 400... Takie 
„zabiegi” nie budzą zaufania do 
zapewnień Prezesa, że finanso-
wo nikt nie straci...

Pada z sali pytanie: A co 
będzie gdy nie zgodzę się na 
przejście do GSG?

Prezes Łasiński rozkłada 
ręce. – W stoczni pracy nie bę-
dzie. A w GSG Towers będzie 

jej coraz więcej. Każdy ma 
prawo wyboru...

Roman Gałęzewski mode-
rując dyskusję proponuje, by 
Zarząd Stoczni zadeklarował 
na piśmie, że żaden pracownik 
stoczni przechodząc do GSG 
Towers nie straci finansowo 
i że w przypadku gdyby ze 
względu na błędne obliczenia 
było inaczej indywidualnie 
będzie to skorygowane.

W następnym tygodniu 
deklaracje Zarządu trafiają 
do związków zawodowych w 
formie pisemnej i zarządzenia 
nr 8/2015, o czym piszemy na 
str. 5 i 6. Na str. 7 – fotorepor-
taż ze spotkania. 

Nastrój w Sali BHP, gdzie 
oko w oko  mieli się spotkać 
członkowie Zarządu Stocz-
ni i ich doradcy z tracącymi 
nadzieję na trwałą poprawę 
sytuacji pracownikami, był 
ciężki, w niczym nie przypo-
minał oczekiwania na budzą-
ce zaufanie słowa ze strony 
kierownictwa stoczni. Przez 
wypowiadane półgłosem wąt-
pliwości z trudem przebijał się 
głos prowadzącego spotkanie 
przewodniczącego stocznio-
wej „Solidarności” Romana 
Gałęzewskiego:

– Spotkaliśmy się tutaj, z 
udziałem prezesa i członków 
Zarządu Stoczni, z udziałem 
doradców Zarządu, ale też i 
doradców, których zaanga-
żowały związki zawodowe, 
żeby z udziałem wszystkich 
zainteresowanych pracowni-
ków stoczni wyjaśnić sobie 
ostatecznie zasady, na jakich 
pracownicy Grupy Stoczni 
Gdańsk będą przechodzić do 
pracy w GSG Towers. Związ-
ki zawodowe stoją na stanowi-
sku, że dopóki którykolwiek 
z pracowników będzie miał 
wątpliwości co do szczegółów 
w jego nowej umowie o pracę, 
musi mieć prawo do nie podpi-

Mamy deklarację ze 
strony Zarządu Stoczni, 
że żaden z pracowników 
Grupy Stoczni nie może 
stracić na przejściu do 
GSG Towers, gdzie jest 
praca, gdzie spodzie-
wamy się rosnących 
zamówień i dobrych 
kontraktów.
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DARiuSZ TyBuRA
W dzisiejszych trudnych 

czasach, gdy pracodawcy 
oraz rządzący zapominają o 
tym, że istnieje coś takiego 
jak prawo, a ludzie mają swo-
ją godność, potrzebna jest 
organizacja skupiająca jed-
nostki, które same nie mają 
większych szans skutecz-
nie walczyć o swoje prawa i 
przywileje. Taką instytucją 
jest bez wątpienia Niezależny 
Samorządny Związek Zawo-
dowy „Solidarność”. Jestem 
dumny, że od wielu lat mogę 
być częścią tej milionowej ro-
dziny, która już od ponad 30 lat 
walczy o godność robotnika.

Z przykrością muszę 
stwierdzić, że niektóre dzia-
łania władz są sprzeczne z 
duchem postulatów, które 
powstały już podczas pa-
miętnego sierpnia 1980 roku. 
Dzisiejsze czasy, w których 
kapitaliści często traktują pra-
cowników gorzej niż niewol-
ników ukazują, że zasadność 
istnienia ruchu związkowego 
jest co najmniej tak duża, o ile 
nie większa, niż w sierpniu 80. 
Obecnie, gdy z każdej strony 
atakuje się związki zawodowe 
za ich działalność prorobotni-
czą trzeba powiedzieć głośno 
i wyraźnie: Tak jestem Związ-
kowcem i Jestem z Tego Dum-
ny!!!

Kontynuujemy nasz cykl rozmów z wyróżnionymi 
podczas spotkania opłatkowego aktywnymi działa-
czami stoczniowej organizacji, prosząc ich o odpo-
wiedź na pytanie: Dlaczego należę do „Solidarności?

Dlaczego należę do „Solidarności”?

JeRZy KALiNoWSKi
Należę do związku od po-

czątku jego istnienia, od 1980 
roku. Uczestniczyłem w straj-
ku sierpniowym, a potem w 
strajkach w 1988 roku. Teraz 
jestem już na emeryturze, ale 
nadal działam aktywnie w 
związku. Za najważniejsze 
obecnie zadanie dla członków 
„Solidarności” uważam walkę 
o obronę miejsc pracy i prze-
ciwstawienie się umowom 
„śmieciowym”. Skutki pra-
cy na takich umowach znam 
z doświadczeń rodzinnych, 
moja siostra odczuła to, gdy 
po dwóch latach pracy oka-
zało się, że nie jest chroniona 
żadnymi regulacjami przed 
pozbawieniem pracy, nie mó-
wiąc o braku zabezpieczeń 
emerytalnych.

Uważam, że niebezpie-
czeństwo umów „śmiecio-
wych”, które nie gwarantują 
cywilizowanych zasad na 
jakich się pracuje, dotyczy 
również stoczniowców. Dla-
tego tak ważne są wysiłki 
zakładowej „Solidarności”, 
by pracownicy decydując się 
na zawarcie tego typu umów 
dokładnie byli informowani o 
wszystkich aspektach umowy, 
nie tylko tych które dotyczą 
zarobków, ale i zabezpieczeń 
socjalnych.

JeRZy 
GRZeNKoWiCZ

Należę do „Solidarności”  
od powstania związku i nadal 
będę należał, bo przed związ-
kiem jest wiele spraw do za-
łatwienia. I to zarówno w za-

kresie warunków pracy i zasad 
zatrudniania, jak  i w dziedzi-
nie uświadamiania młodym 
ludziom, jaka była prawdziwa 
historia naszego kraju, ile za-
kłamań dziś jeszcze w świado-
mości społecznej funkcjonuje. 
Trzeba pamiętać, jak wiele 
jest jeszcze do zrobienia, by w 
pełni były zrealizowane słyn-
ne sierpniowe postulaty. Z ich 
21 punktów wiele wciąż czeka 
na realizację.

A na dziś najważniejsza jest 
praca, by jej warunki uległy 
poprawie, by zmieniona zo-
stała ustawa o 67 letnim wieku 
emerytalnym, by pracownicy 
naszych, pomorskich, zakła-
dów mieli właściwe zabezpie-
czenie socjalne i warunki w 
jakich pracują. W tej dziedzi-
nie jest wciąż wiele kłamstwa, 
oszukiwania ludzi pracy, a po-
litycy rządzącej obecnie partii 
ignorują powszechne żądania 
większości pracowników, dla 
których nawet dobre wyniki 
przedsiębiorstw nie przekła-
dają się na poziom zarobków.

KAZiMieRZ TRAWiCKi
Każdy człowiek potrze-

buje do życia i pracy oparcia 
w grupie. Taką grupą dbają-
cą o prawa i warunki pracy 
zatrudnionych jest związek 

„Solidarność” do którego 
należę od początku jego po-
wstania. Przynależność do 
„Solidarności” wynikała z 
moich przekonań, ale też i ze 
świadomości skuteczności na-
szych poczynań w dbaniu o 
sprawy pracownicze. Miałem 
też wielu kolegów, z którymi 
się przyjaźnię i którzy będąc 
w związku kierują się podob-
nymi zasadami.

Na dziś, związek „Soli-
darność”, który był niegdyś 
wielkim ruchem społecznym, 
w pierwszym rzędzie musi 
dbać o warunki pracy, zresz-
tą nie tylko swoich człon-
ków. Każdy członek związku 
może uzyskać pomoc prawną, 
upomnieć się o należne mu 

zobowiązania ze strony pra-
codawcy, liczyć na obronę w 
wypadku drastycznego naru-
szenia praw pracowniczych. 
Grupowe działanie związku 
jest bardziej skuteczne niż in-
dywidualna walka. A do tego 
ważnym polem działalności 
związku jest przeciwstawianie 
się niekorzystnym dla pracu-
jących decyzjom rządzących, 
którzy choćby w zakresie 
przepisów  podnoszących 
wiek emerytalny do 67 lat, 
mają za nic oczekiwania i ży-
wotne potrzeby ludzi pracy.

eDWARD GoLińSKi
Należę do „Solidarności” 

od samego początku, dzia-
łalność moja na wydziale 
energetycznym obejmowała 
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prowadzenie organizacji wy-
działowej przez blisko trzy 
kadencje, co pozwoliło mi 
dobrze poznać rolę, jaką zwią-
zek może odegrać bezpośred-
nio w strukturze stoczniowej. 
W mojej działalności – i tak 
jest do dziś – kierowałem się 
uczciwością w rozwiązywa-
niu konfliktów, starałem się 
pomagać pracownikom w ich 
nieraz trudnych sytuacjach, 

chronić ich przed zmianami, 
które mogły negatywnie decy-
dować o dalszej pracy w stocz-
ni. Mam do dziś satysfakcję, 
że ostrzegając moich kolegów 
przed pochopnymi decyzjami 
przy zmianach organizacyj-
nych ochroniłem ich przed 
utratą pracy. Choć jestem od 11 
lat na emeryturze, staram się 
aktywnie włączać w działania 
związku, zwłaszcza że obecna 
polityka rządu ma zdecydowa-
nie antypracownicze oblicze. 
To co się dzisiaj dzieje, to dra-
mat, dramat dotyczący wielkiej 
liczby pracowników, tracących 
pracę. A jednocześnie mamy 
do czynienia z rosnącą licz-
bą nadużyć i wykorzystaniem 
politycznych stanowisk dla ce-
lów prywatnych, co społecznie 
oburza, ale mimo to spotyka 
się z pobłażaniem ludzi na wy-
sokich rządowych szczeblach.

– 14 kwietnia w Sali BHP 
odbyło się spotkanie pracow-
ników stoczni z Zarządem 
spółki jego doradcami, a także 
doradcami zakładowej „Soli-
darności”. Choć na spotkaniu 
było ponad 200 osób, wciąż 
wielu pracowników stoczni 
przychodzi do nas z licznymi 
pytaniami i wątpliwościami 
związanymi z przejściem do 
GSG Towers. Uważam, mimo 
to, że spotkanie z Zarządem 
Stoczni było owocne, a naj-
ważniejszym jego efektem 
była pisemna deklaracja Za-
rządu, skierowana do związ-
ków zawodowych, stwierdza-
jąca prawnie, że pracownicy, 
którzy przejdą do GSG Towers 

finansowo na tej operacji nie 
stracą. Oto stosowny cytat z 
pisma prezesa Zarządu Stocz-
ni Jarosława Łasińskiego:

Cenimy profesjonalizm i lo-
jalność pracowników z Grupy 
Gdańsk Shipyard Group, stąd 
podejmujemy wszelkie starania, 
aby zmiana pracodawcy nie od-
była się dla nich z jakąkolwiek 
stratą. W związku z powyższym 
dodatkowo deklarujemy, iż:

1) Zarząd GSG Towers sp. 
z o.o. zamierza w uzgodnieniu 
z zakładowymi organizacja-
mi związkowymi działającymi 
w GSG Towers sp. z o.o. w 

Karol Guzikiewicz:

Zarząd Stoczni 
dotrzymuje słowa                                         

przeciągu najbliższych trzech 
miesięcy wypracować zasady 
nowego dodatku stażowego 
dla wszystkich pracowników 
GSG Towers sp. z o.o. w miej-
sce obecnie obowiązującego 
dodatku absencyjnego,

2) w przypadku, gdyby 
zmiana pracodawcy okazała 
się dla jakiegokolwiek pra-
cownika niekorzystna finanso-
wo, Zarząd GSG Towers sp. z 
o.o. w indywidualnie zgłoszo-
nych przypadkach – w konsul-
tacji z zakładowymi organiza-
cjami związkowymi – wyjaśni 
przyczyny i przy uzasadnio-
nych przypadkach zapropo-
nuje sposób rekompensaty po-
wstałej straty.

Jednocześnie pragniemy 
Państwu podziękować za do-
tychczasowy udział w sprawie 
i przekazać deklarację otwar-
tości na rozmowę, jak również 
dalszej współpracy. 

Z poważaniem, 
Prezes Zarządu  

Jarosław Łasiński
– Najważniejsze – mówi 

Karol Guzikiewicz – że na 
podstawie tej deklaracji Za-
rządu pierwsze sprawy budzą-
ce nasze wątpliwości zostały 
już skierowane do wyjaśnie-

Dokończenie na str. 6
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Aż 76 proc. osób, które 
pracują na czarno twierdzi, że 
pracodawca nie dał im innego 
wyboru – to wynik badania 
portalu rynekpracy.pl. Prawie 
20 proc. badanych mogło zgo-
dzić się na pracę legalną, ale 
jednak wiązałoby się to z niż-
szymi zarobkami.

Kolejne dane są jeszcze 
bardziej alarmujące. Wśród 
tysiąca respondentów aż 40,7 
proc. osób zadeklarowało, że 
w ciągu ostatniego roku wy-
konywali oni pracę, w której 
całość wynagrodzenia prze-
kazywana była nieformalnie, 

bez opodatkowania. Co trzeci 
ankietowany natomiast ujaw-
nił, że w tym samym okresie 
wykonywał pracę, za którą 
otrzymywał w części wyna-
grodzenie legalnie, a w części 
nieoficjalnie.

Największy odsetek pracu-
jących na czarno ujawniono 
w branży usług budowlanych 
i instalacyjnych, remontach i 
naprawach budowlano-insta-
lacyjnych (40,1 proc.), usłu-
gach transportowych (21 
proc.), handlu (17,9 proc.) i 
pracach ogrodniczo-rolnych 
(15,6 proc.).

Przymusowa praca na czarno

Ponad 30 proc. ankietowa-
nych uczniów szkół zawodo-
wych, techników oraz liceów 
ogólnokształcących i profilowa-
nych zapowiada, że po zakończe-
niu edukacji wyjedzie z Polski.

Największą chęć wyjazdu 
deklarują uczniowie kształcą-
cy się w zawodach budowla-
nych – emigrację zapowiada 

niemal co drugi z nich. Kolej-
ne miejsca w rankingu zajmu-
ją uczniowie szkół zawodo-
wych kształcących monterów, 
mechatroników i mechaników 
pojazdów. Wyjechać za gra-
nicę chce też wielu uczniów 
kształcących się na sprzedaw-
ców, kasjerów, kucharzy, fry-
zjerów i ekonomistów. 

Młodzi Polacy zapowiadają emigrację
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Zarząd Stoczni 
dotrzymuje słowa 
nia i zastosowania zapowie-
dzianych rekompensat. Przy 
tak dużej liczbie pracowni-
ków, zawsze mogą się zdarzyć 
błędy lub niedokładności w 
rozliczeniach i dobrze że jest 
podstawa prawna, zadeklaro-
wana przez Zarząd Stoczni, 
by je naprawiać. Odwołania 
dotyczą porównań zarobków 
w ostatnich 12 miesiącach, 
trudno by było brać okresy 
wieloletnie, choć mogły się 
wtedy zdarzać spore różnice 
w wynagrodzeniach...

Kolejna ważna sprawa, któ-
ra została podjęta i rozpatrzona 
na tym zebraniu, to kwestia 
tzw. I kategorii zatrudnienia 
dla nas. Wymaga to uwzględ-
nienia czym była I kategoria 
zatrudnienia kiedyś, a czym 
jest dzisiaj, bo wynika to z róż-
nic między zasadami dawnych  

wcześniejszych emerytur, a 
obecnymi emeryturami po-
mostowymi. Zasady na jakich 
były udzielane wcześniejsze 
emerytury, zaczynają wygasać, 
obowiązywać będą nowe prze-
pisy, co tu dużo mówić, mniej 
korzystne. Istotnym elemen-
tem w tym zakresie jest nie tyle 
formalny zawód pracownika, 
ale praca jaką rzeczywiście 
wykonuje, z uwzględnieniem 
również warunków szkodli-
wych dla zdrowia. Ma to zna-
czenie przy zmianie nazwy 
zawodu – dawniej były szcze-
gółowe nazwy np: spawacz 
wyposażeniowy, spawacz ka-
dłubowy itp, dziś te szczegóło-
we nazwy zawodów objęte są 
jednym określeniem: spawacz. 
Ale uprawnienia wynikające 
z poprzedniego nazewnictwa, 
mające znaczenie przy emery-
turach pomostowych, zostają 
zachowane. I ujmuje to załącz-

nik nr 1 do Zarządzenia Zarzą-
du nr 8/2015.

Warunkiem, żeby korzystać 
z emerytur pomostowych, jest 
opłacanie składki na fundusz 
emerytur pomostowych. Zarząd 
zobowiązał się do płacenia tej 
składki od 1 maja 2015. W ten 
sposób Zarząd Stoczni wypełnił 
wszystkie warunki, które prawo 
przewiduje dla uzyskania eme-
rytur pomostowych.

Uważamy za nas sukces, 
że Zarząd Stoczni wypełnił 
wszystkie warunki dla utrzy-
mania emerytur pomostowych. 
I możemy uznać ten temat 
za zamknięty. Podobnie jak i 
sprawa form zatrudnienia. Nie 
mamy wątpliwości, że 99 proc. 
pracowników stoczni nie chce 
działalności gospodarczej jako 
formy zatrudnienia. Wśród 
stoczniowców mówi się tylko o 
umowie o pracę, jako warunku 
przejścia do GSG Towers. Za-
rząd Stoczni zapowiada ujed-
nolicenie przepisów finanso-
wych i dotyczących warunków 
pracy w całej strukturze Grupy 
Stoczni, tak by nie było różnic, 
które dziś jeszcze występują i 
niekorzystnie wpływaja na na-
stroje pracowników.

Przechodząc do GSG To-
wers nie można liczyć na 
automatyczną podwyżkę, Za-
rząd Stoczni, w porozumie-
niu ze związkami gwarantuje 
jedynie pracownikom, że nie 
stracą finansowo na zmianie 
pracodawcy. Zarząd Stoczni 
zapowiedział natomiast, że na 
jesieni zamierza przeprowa-

dzić ocenę kompetencji pra-
cowników. Ma to być okazja, 
by dostosować płacę pracow-
nika do jego rzeczywistych 
umiejętności i zaangażowania. 
Mogło się bowiem tak zda-
rzyć, że pracownik podniósł 
w ostatnich latach swe umie-
jętności, ukończył naukę czy 
kurs, a jego uposażenie się nie 
zmieniło. Chcemy – mówią 
członkowie Zarządu – by pra-
cownicy otrzymali czytelny 
sygnał, że opłaca się podnosić 
kwalifikacje i zaangażowanie 
w pracy i że będzie to miało 
również wymiar finansowy.

I ostatnia sprawa, o której 
chciałbym poinformować,   wią-
że się z usprawnieniem kon-
taktów pomiędzy członkami 
„Solidarności” i naszą Komisją, 
a także instancjami związku. 
Coraz powszechniejsze jest sto-
sowanie informatyki w naszym 
życiu codziennym. Chcemy 
to wykorzystać dla ułatwie-
nia dostępu do naszego pisma 
„Rozwaga i Solidarność”, do 
wydawanego przez Zarząd Re-
gionu IBIS-a, a także do Serwisu 
Informacyjnego Solidarności i 
różnych bieżących informacji. 
Dlatego proponujemy wypełnie-
nie zamieszczonej obok ramki z 
nazwiskiem i adresem interneto-
wym zainteresowanych i prze-
słanie jej do sekretariatu Mię-
dzyzakładowej Komisji  „S”, co 
umożliwi szybkie dostarczanie 
drogą elektroniczną naszych 
publikacji. Pierwsze publikacje 
wysłaliśmy kilkudziesięciu oso-
bom w ubiegłym tygodniu.
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Dokończenie ze str. 5

Imię i nazwisko: .........................................................................

e-mail (czytelnie!): .....................................................................

Proszę o wysyłkę drogą elektroniczną tytułów: 
• „Rozwaga i Solidarność”
• „IBIS” 
• „Serwis Informacyjny Solidarności” (SIS).

#



SPoTKAnie PRACoWniKóW 
Z ZARZąDeM SToCZni

fot. Paweł Glanert



AnDRZej DuDA WśRóD SToCZnioWCóW i CZłonKóW „SoLiDARnośCi”



AnDRZej DuDA WśRóD SToCZnioWCóW i CZłonKóW „SoLiDARnośCi”

fot. Paweł Glanert



25 kwietnia związkowcy 
wyruszyli na XVi ogól-
nopolską Pielgrzymkę 
NSZZ „Solidarność” do 
Sanktuarium Matki Bo-
żej Bolesnej Królowej 
Polski w Licheniu.

Hasło tegorocznej piel-
grzymki brzmiało: Maryja 
wspiera w nawracaniu i ewan-
gelizacji. Region Gdański 
reprezentowali związkowcy 
między innymi z Gdańskiej 
Stoczni Remontowej im. Jó-
zefa Piłsudskiego SA, Stoczni 
Gdańskiej i Stoczni Marynarki 
Wojennej w Gdyni.

Uroczystości rozpoczęły 
się Drogą Krzyżową w sobo-
tę o godzinie 19. Następnego 
dnia o godzinie 10.30 nastąpiła 
rejestracja pocztów sztanda-
rowych, które następnie wpro-
wadzono do bazyliki. O godzi-
nie 12 nastąpiło wprowadzenie 
relikwii błogosławionego księ-
dza Jerzego Popiełuszki. Reli-
kwie – fragment serca patrona 
„Solidarności” – umieszczono 
w specjalnie ufundowanym 
relikwiarzu pielgrzymkowym. 
Dzięki temu będą mogły to-
warzyszyć związkowcom we 
wszystkich pielgrzymkach.

Uroczystość zakończono 
złożeniem kwiatów pod po-
mnikami świętego Jana Pawła 
II i błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki, a także 
pod pomnikiem Powstania 
NSZZ „Solidarność”. Stocz-
niowcy odwiedzili w Toruniu 
rozgłośnię Radia Maryja.

Relikwie ks. jerzego będą towarzyszyć pielgrzymkom 

SToCZnioWCy W LiCHeniu

Licheń. 

Licheń. 

Licheń. Licheń. 

Przed siedzibą Radia Maryja w Torumiu.
Zdjęcia: Paweł Glanert
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... Udział płac w wartości wy-
twarzanych dóbr na świecie sys-
tematycznie spada. W 1980 roku 
płace brutto w krajach rozwinię-
tych stanowiły 70 proc. PKB, a 
obecnie to zaledwie 55 proc. To 
jest gigantyczna różnica. Gdyby 
amerykańska płaca minimalna 
rosła w takim tempie jak wydaj-
ność pracy, to powinna wynosić 
22 dolary na godzinę, a wynosi 
zaledwie 7,25 dolara...

– Dlaczego płace stoją?
– Bo nikt już nie naciska, 

żeby rosły. Kapitalizm to nie 
jest system, w którym szczę-
śliwość i pomyślność same 
się robią, jak będziesz ciężej 
pracował, to więcej zarobisz. 
To jest system dość brutalne-
go wyzysku, który dopiero za 
pomocą kagańca można na 
tyle okiełznać żeby nie zżerał 
własnego ogona. Zdjęto ten 
kaganiec. Rozmontowano me-
chanizmy nacisku na biznes, 
które zmuszały do podnoszenia 
płac proporcjonalnie do wzro-
stu wydajności pracy. Bezzęb-
ność związków zawodowych, 
które przestały strajkować. No 
i globalizacja. Zawsze na dru-
gim końcu świata znajdzie się 
jakiś tyran, który spałuje straj-
kujących robotników, odpady 
chemiczne pozwoli wylewać 
wprost do rzeki, czyli zaoferuje 
międzynarodowym koncernom 
„dogodne warunki do prowa-
dzenia biznesu”. ..

... Ten trójkąt – pracodawcy, 
związki zawodowe i państwo 
jako arbiter – zniknął. To znaczy 
niby jeszcze funkcjonuje, ale co-
raz słabiej...

– Słabość związków jest 
niedobra dla pracowników,ale 

powinna być chyba dobra dla  
światowego wzrostu gospodar-
czego?

– Okazuje się, że nie. To były 
złudzenia. Według modelu neoli-
beralnego, jak są niskie podatki, 
nie ma tych koszmarnych związ-
kowców, nie ma konieczności 
negocjowania zwolnień, to biz-
nes może się rozwijać szybciej, 
ma większy zysk, szybciej rośnie 
PKB i na końcu wszyscy zysku-
ją. Ładny model, który nie działa, 
ale daliśmy sobie go wmówić.

W USA dzięki górze pienię-
dzy dosypanych do gospodarki 
wzrost sięgnął ostatnio 4,6 proc. 
Ale większość Amerykanów 
uważa, że wciąż trwa recesja. 
Co się okazało? Realne pensje, 
z uwzględnieniem inflacji rosną 
tylko w przypadku 5 proc. najbo-
gatszych. Jak ludzie mają mieć 
poczucie, że im się poprawia? 
Amerykanie porównując swoje 
pensje sprzed 20 lat z obecnymi 
widzą dwa światy. Kiedyś żona 
nie pracowała, córka nie dora-
biała i z jednej pensji wystarcza-
ło na życie. A teraz żeby utrzy-
mać podobny standard, wszyscy 
muszą pracować.

Ale jest jeszcze coś: dookoła 
kipi cały ten kolorowy świat re-
klam... Więc co pan robi?

– Idę po kredyt.
– Otóż to. Bańka złych dłu-

gów wzięła się między innymi z 
wciskania kredytów ludziom,któ-
rych nie stać na przyzwoite życie 
z własnej pracy... Kredyt zamiast 
podwyżki. Kiedy w końcu bańka 
pęka, wmawia się ludziom, że to 
ich wina, bo byli rozrzutni.

Przedsiębiorcy są konserwa-
tywni, nie podniosą płac sami z 
siebie, bo wiedzą, że za rok, dwa, 

sytuacja może się pogorszyć, no 
to mam odłożony kapitalik w 
banku, albo na rynku finanso-
wym, obracam nim...

... Częściowo to wynika z na-
tury człowieka, że jest chciwy. W 
dużej mierze wynika z błędnej 
polityki podatkowej i docho-
dowej państwa. Ale jeszcze coś 
ważnego bym dodał: czynniki 
psychologiczne. Pojawiają się 
zjawiska wyimaginowane, ludzie 
po prostu zawsze coś sobie wy-
obrażają...

Wszyscy mamy problem 
z przyszłością. A właściwie z 
optymistycznymi scenariuszami 
na przyszłość. Przestaliśmy wie-
rzyć, że świat zmierza w dobrym 
kierunku, to widać w wielu ba-
daniach, na przykład już ponad 
połowa Europejczyków uważa, 
że ich dzieci będą miały gorzej w 
życiu niż oni, będą miały mniej-
sze zarobki...

– Jaki jest mechanizm wzro-
stu nierówności?

– Ideowy. Obniżanie podat-
ków i wycofywanie się państwa 
spowodowało, że nie ma mecha-
nizmów korygujących...

... jeśli odbiera się zwykłym 
pracownikom coraz większą 
część wytworzonego przez nich 
zysku i zostawia go korporacjom, 
właścicielom firm, to oni albo te 
nadwyżki trzymają na kontach, 
albo wpuszczają w rynki finan-
sowe, gdzie pieniądze się kręcą 
czyniąc rozmaite spustoszenia. 
Tu dochodzimy do problemu fi-
nansjalizacji, mojego ulubionego, 
tym się zajmuję naukowo. 

– Finansjalizacja?
– To proces, który oddala pie-

niądze od rzeczy użytecznych, 
od towarów i usług. I od pracy. 
Polega głównie na kreowaniu 
rozmaitych instrumentów finan-
sowych...

– A co to szkodzi?
– Szkodzi. Jeżeli jest pan biz-

nesmenem i ma wolne 50 mln 
dolarów z zeszłorocznego zysku, 
to może pan to zainwestować w 

budowę nowej fabryki, powiedz-
my w Polsce, albo wsadzić w 
finansowe kasyno. I okazuje się, 
że kasyno jest bardziej pociąga-
jące...

– Ale co z tego dla nas wy-
nika?

– Że jak się rynki i banki wy-
puszcza spod nadzoru, to stają się 
szkodnikami. A na końcu zabijają 
same siebie. Niszczą kapitalizm, 
niszczą demokrację. To tak na-
prawdę oznacza, że kapitalizm 
nie tworzy warunków do własne-
go przetrwania...

– Co robić?
– Żeby dobrze było? Na świe-

cie czy w Polsce?
– W Polsce.
– Poprawić jakość działania 

państwa; to nie jest łatwe. Bu-
dować inny klimat wśród po-
datków, przecież one wracają do 
społeczeństwa, do gospodarki, 
czego nie rozumieją doktrynerzy. 
Ich ulubiony zwrot: „Wydatki 
publiczne obciążają budżet pań-
stwa”. No dobrze – to po co ten 
budżet jest? Państwo musi być 
skuteczne i musi mieć pieniądze, 
bez pieniędzy państwowość jest 
tylko na papierze. I trzeba to lu-
dziom wytłumaczyć...

Żeby doinwestować państwo 
trzeba mieć pieniądze. I myślę, 
że trzeba będzie podnieść po-
datki dochodowe. Przywrócić 
w Polsce skalę trzystopniową 
w PIT. To pozwoliłoby obniżyć 
stawki VAT – podatku niespra-
wiedliwego, który najbardziej 
obciąża biednych. Wielkim 
wyzwaniem dla Unii Europej-
skiej są wyłudzenia zwrotów 
fikcyjnego VAT, co przecież też 
przekłada się na deficyty budże-
towe i długi publiczne. Trzeba 
bardziej obiektywnie spojrzeć 
na przyczyny nierównowagi w 
polskim budżecie, a nie tylko 
szukać ich w wydatkach socjal-
nych. Polska powinna też lepiej 
kontrolować dochody korpora-
cji i transfery pieniędzy do ra-
jów podatkowych.

Prof. Stanisław owsiak o przyczynach niskich zarobków

Dlaczego płace stoją?
Grzegorz Sroczyński opublikował w „Gazecie 
Wyborczej” interesujący wywiad z prof. STANiSłA-
WeM oWSiAKieM, niegdyś wiceprzewodniczącym 
Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy sze-
ściu premierach (w latach 1944-2004), której suge-
stie – jak twierdzi – najczęściej lądowały w koszu 
lub szufladzie. oto fragmenty rozmowy:
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W sondażu przeprowa-
dzonym dla „Dziennika 
Gazety Prawnej” ponad 
połowa badanych opo-
wiedziała się za odwró-
ceniem reformy wydłu-
żającej wiek emerytalny.

nie miała natomiast wpływu 
płeć badanych.

Najmniej zwolenników 
przywrócenia niższego wie-
ku emerytalnego znalazło się 
wśród osób z wykształceniem 
wyższym, chociaż i tak stano-
wili 53 proc. Nic dziwnego – 
przeważały wśród nich osoby 
niepracujące fizycznie, często 
stosunkowo dużo zarabiające. 
Praca do 67 lat zapewnia im 
wyższe emerytury i – co naj-
ważniejsze – nie jest uciążliwa 
dla zdrowia. Najwięcej zwo-
lenników odwrócenia reformy 
było wśród osób z wykształ-
ceniem średnim – stanowili 63 
proc. badanych przedstawicie-
li tej grupy wiekowej. Jak czy-

tamy w „Dzienniku Gazecie 
Prawnej”, praca wykonywana 
przez te osoby często wiąże się 
z wysiłkiem fizycznym, przez 
co perspektywa przepracowa-
nia kolejnych lat może być dla 
nich mniej zachęcająca.

Badanych zapytano rów-
nież, czy dodatkowym kryte-
rium decydującym o przyzna-
niu emerytury powinien być 
staż. Takie rozwiązanie umoż-
liwiałoby wcześniejsze prze-
chodzenie na emeryturę. „Za” 
opowiedziało się 56 proc. Tym 
razem wśród popierających 
przeważały kobiety. Podobnie 
jak w przypadku poprzednie-
go pytania, im bliżej emerytu-
ry znajdowali się respondenci, 

Polacy chcą cofnięcia reformy emerytalnej 

Poparcie dla przywrócenia 
poprzedniego wieku emerytal-
nego zwiększa się wraz z wie-
kiem ankietowanych. Jedynie 
w grupie najmłodszych (15-24 
lat) zwolennicy odwrócenia 
reformy emerytalnej stanowi-
li mniej niż 50 proc. Im bliżsi 
osiągnięcia wieku emerytalne-
go byli respondenci, tym czę-
ściej opowiadali się za wyco-
faniem z reformy. Na poparcie 

tym więcej z nich udzieliło 
odpowiedzi twierdzącej.

Temat przywrócenia wcze-
śniejszego wieku emerytal-
nego pojawił się w kampanii 
prezydenckiej. Andrzej Duda, 
kandydat Prawa i Sprawiedli-
wości, zapowiedział, że jeśli 
wygra wybory, złoży projekt 
ustawy odwracającej zmiany 
emerytalne. – Sondaż pokazu-
je zdecydowane oczekiwanie 
ludzi. Rząd popełnił błąd. Wy-
dłużenie wieku emerytalnego 
było działaniem przeciwko 
ludziom – komentuje wyniki 
badania wiceprezes Prawa i 
Sprawiedliwości Beata Szy-
dło.

Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” podczas nad-
zwyczajnego posiedzenia 
26 marca br. ratyfikowała 
projekt ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego wyne-
gocjowany przez partnerów 
społecznych i rząd, wstęp-
nie przyjęty przez rząd, or-
ganizacje pracowników i 
pracodawców podczas spo-
tkania z 20 i 21 marca. Teraz 
wszystkie strony rozmów 
mają czas na przedstawienie 
ostatecznego stanowiska na 
temat projektu. Rada Dia-
logu Społecznego powołana 
ma być w miejsce Komisji 
Trójstronnej. Projekt za-
kłada też utworzenie Woje-
wódzkich Rad Dialogu Spo-
łecznego przy marszałkach 
województw w miejsce Wo-
jewódzkich Komisji Dialogu 
Społecznego.   

Nie będzie powiązania 
Rady z Sejmem, jednak w 
przeciwieństwie do Trójstron-
nej Komisji ds. Społeczno-

nowe otwarcie – Rada Dialogu 
Społecznego

-Gospodarczych, członkowie 
Rady Dialogu Społecznego 
powoływani będą przez pre-
zydenta.

Pracami RDS pokieruje 
przewodniczący Rady, czyli 
powoływany na rok (rotacyj-
nie) przedstawiciel każdej ze 
stron dialogu. Jej biuro nadal 
będzie funkcjonować przy 
Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Społecznej i to ono powoła 
dyrektora biura na wniosek 
Rady. Będzie on podlegał 
przewodniczącemu RDS, co 
zwiększy niezależność tej in-
stytucji dialogu społecznego 
w porównaniu z Komisją Trój-
stronną.

Ustawa o RDS zwiększa 
uprawnienia związków za-
wodowych i pracodawców w 
relacjach ze stroną rządową. 
Każdej ze stron przysługi-
wać będzie prawo wnoszenia 
spraw pod dyskusję Rady.

Projekty rządowe opinio-
wać będą partnerzy społeczni. 
Rząd, jeśli nie uwzględni ich 

stanowiska, będzie musiał to 
uzasadnić.

Strona społeczna, co waż-
ne, otrzyma pośrednią ini-
cjatywę ustawodawczą, czyli 
uprawnienie do składania 
rządowi własnych, wspólnie 
uzgodnionych projektów. Jeśli 
rząd je odrzuci, musi  uzasad-
nić swoją decyzję.

RDS uzyska też prawo do 
wysłuchania publicznego, kie-
rowania zapytań do poszcze-
gólnych ministrów, obowią-
zek rządu do przedstawienia 
na początku roku wykazu prac 
legislacyjnych i programo-
wych, prawo występowania 
do Sądu Najwyższego i Try-
bunału Konstytucyjnego.

Posiedzenia Rady będą się 
odbywały co najmniej raz na 
dwa miesiące i będą jawne.

Projekt ustawy przewidu-
je utworzenie Wojewódzkich 
Rad Dialogu Społeczne-
go przy marszałkach woje-
wództw, a nie jak do tej pory 
przy wojewodach. WRDS 

będą opiniowały projekty stra-
tegii rozwoju województwa 
i programy z zakresu działal-
ności związków zawodowych 
i organizacji pracodawców. 
Strony będą mogły zawierać 
porozumienia oraz zajmować 
się konfliktami, szczególnie 
pomiędzy pracodawcami i 
pracownikami. W tych spra-
wach WRDS będzie mogła 
powołać osobę z tzw. misją 
dobrej woli.

Nowy projekt zaakcepto-
wały NSZZ „Solidarność” i 
OPZZ. Pozostałe organizacje i 
rząd powinny to zrobić w cią-
gu tego tygodnia.

Jak czytamy w projekcie  o 
Radzie Dialogu Społecznego 
i innych instytucjach dialogu 
społecznego do kompetencji 
Rady oraz jej stron należy w 
szczególności: opiniowanie 
projektów założeń, projektów 
ustaw oraz projektów innych 
aktów prawnych, inicjowanie 
procesu legislacyjnego.

ASG
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Wicepremier PRL Stanisław Kociołek znów stanie 
przed sądem za „sprawstwo kierownicze” masakry ro-
botników w 1970 r. – orzekł 16 kwietnia Sąd Najwyższy.  
uwzględnił on kasację gdańskiej prokuratury i uchylił 
prawomocny wyrok w tej sprawie. Proces będzie się 
toczył w Gdańsku. 

Andrzej Gwiazda, związ-
kowiec, opozycjonista, jeden z 
założycieli Wolnych Związków 
Zawodowych Wybrzeża i NSZZ 
„Solidarność”, krytyk Okrągłe-
go Stołu, skończył 80 lat. Uro-

Sto lat panie Andrzeju!
dził się 14 kwietnia 1935 r. w 
Pińczowie nad Nidą. 

Jego ojciec – Stanisław, był 
marynarzem Flotylli Rzecznej 
Marynarki Wojennej. Wiosną 
1939 rodzina Gwiazdów prze-
niosła się do Pińska (Polesie). 
Po wybuchu wojny jego ojciec 
trafił do oflagu. Andrzej Gwiaz-
da wraz z matką i babką w 1940 
r. zostali wywiezieni do kołcho-
zu w północnym Kazachstanie. 
Do Polski rodzina wróciła po 
sześciu latach.

Gwiazda ukończył studia 
na kierunku elektronika PG w 
1966.  Od 1973 r. pracował w Za-
kładach Okrętowych Urządzeń 
Elektrycznych i Automatyki „El-
mor”. W 1976 wspólnie z żoną 
Joanną Dudą-Gwiazdą napisał 
list do Sejmu PRL zawierający 

wyrazy poparcia dla Komitetu 
Obrony Robotników.  Od 1977 
Gwiazdowie współpracowali z 
Biurem Interwencji KOR. W 
1978 Gwiazda był wśród zało-
życieli Wolnych Związków Za-
wodowych Wybrzeża. Redago-
wał  biuletyn WZZ „Robotnik 
Wybrzeża”. W sierpniu 1980 
został  członkiem prezydium 
Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego w Stoczni Gdań-
skiej. Uczestniczył intensyw-
nie w negocjacjach ze stroną 
rządową, współtworzył NSZZ 
„Solidarność”, a 17 września 
1980 został wybrany na stano-
wisko wiceprzewodniczącego 
naszego Związku.

Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego został  internowany w 
Strzebielinku. Wkrótce przenie-

siono go do aresztu śledczego 
w Białołęce. 22 grudnia 1982 
Gwiazdę aresztowano i oskar-
żono o „próbę obalenia ustroju 
siłą”.  22 lipca 1984 wyszedł on 
na wolność na mocy amnestii.

Gwiazda należy do lide-
rów Grupy Roboczej Komisji 
Krajowej „Solidarności”, która 
sprzeciwiała się rozmowom z 
władzami PRL prowadzonymi 
pod przewodnictwem Lecha 
Wałęsy. Nie brał udziału w two-
rzeniu Komitetu Obywatelskie-
go ani w obradach Okrągłego 
Stołu. Jest jednym z głównych 
oponentów Lecha Wałęsy.

W 2006 r. za działalność na 
rzecz przemian demokratycznych 
i wolnej Polski prezydent Lech 
Kaczyński odznaczył Andrzeja 
Gwiazdę Orderem Orła Białego.

Za Grudzień 1970

STAniSłAW KoCiołeK znów stanie przed sądem

Sąd Najwyższy uznał za 
zasadną kasację prokuratury, 
natomiast kasację pełnomoc-
nika oskarżycieli posiłkowych 
– który sugerował, by wypadki 
z grudnia 1970 r. ocenić w kon-
tekście możliwej prowokacji na 
szczytach władzy – SN uznał za 
„oczywiście bezzasadną”.

– Sąd karny nie jest sądem 
nad historią, lecz nad zdarzenia-
mi. Od historii nie ucieknie, ale 
to nie znaczy, że ma rozważać 
kwestie będące poza granicami 
zarzucanego oskarżonemu czy-
nu – podkreślił, uzasadniając ten 
wyrok sędzia SN prof. Tomasz 

Grzegorczyk. Zaznaczył, że nie 
przesądza to, jaki wyrok wyda w 
tej sprawie gdański sąd – do któ-
rego trafi teraz ta sprawa (sędzia 
mówił, że obowiązuje domnie-
manie niewinności i to oskarży-
ciel ma Kociołkowi udowodnić 
winę).

– Uchybienia sądu I i II instan-
cji zostały wskazane w kasacji; 
chodzi o sposób potraktowania 
przez sąd zachowania skazanego 
w konkretnych sytuacjach – wy-
jaśniał sędzia Grzegorczyk. Jak 
podkreślił, chodzi o wyjaśnienia 
samego Kociołka, który mówił, 
że o decyzji zablokowania gdyń-

skiej stoczni im. Komuny Pary-
skiej przez wojsko dowiedział 
się już po swym wystąpieniu w 
radiu i telewizji, w którym wzy-
wał protestujących robotników 
do powrotu do pracy.

– Odpowiedzialność za-
winiona to nie tylko zamiar 
bezpośredni, ale także godze-
nie się na skutki, jakie mogą 
nastąpić. To było wskazane 
w akcie oskarżenia, ale nie 
wyciągnięto z tego wniosków 
– tłumaczy SN. Sędzia Grze-
gorczyk przypomniał, że Ko-
ciołek wiedział, co działo się 
w Gdańsku 15 grudnia 1970 r.

W kwietniu 2013 r. Sąd 
Okręgowy w Warszawie niejed-
nogłośnie uniewinnił 81-letnie-
go dziś Kociołka. Na 2 lata w 
zawieszeniu skazano zaś dwóch 
byłych wojskowych – Mirosła-
wa W. i Bolesława F. Decyzję 

władz PRL o użyciu broni prze-
ciw robotnikom SO uznał za 
“bezprawną i przestępczą”. Zda-
niem SO materiał dowodowy nie 
wykazał winy Kociołka. 

W czerwcu 2014 r. Sąd Ape-
lacyjny w Warszawie utrzymał 
wyrok SO. Kasację do SN na 
niekorzyść Kociołka złożyła 
prokuratura, a oskarżyciele po-
siłkowi ponadto – wobec F. i W.

 Sąd Najwyższy pozosta-
wił bez rozpoznania kasacje w 
sprawie tych dwóch byłych woj-
skowych. Oznacza to, że skaza-
nie ich na kary 2 lat więzienia  
w zawieszeniu jest już ostateczne.

Podczas tłumienia przez woj-
sko i milicję demonstracji prote-
stacyjnych przeciw drastycznym 
podwyżkom cen zginęło 45 
osób, a 1165 zostało rannych.  
W PRL nikogo nie pociągnięto za 
to do odpowiedzialności karnej.
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Pamiętam rok 1980, Sierpień 
– byliśmy pełni optymizmu, 
mieliśmy pewność że obalenie 
systemu zmieni nasze życie – 
życie dwudziestokilkulatków, 
przy wsparciu starszych kole-
gów. Teraz czujemy to na wła-
snej skórze. Ustawa 67 najbar-
dziej uderza w nas, bo my akurat 
wchodzimy w ten emerytalny 
okres. Kara ze strony komuny? 
Przypadek? W Stoczni obecnie 
szczególnie na celownik wzięto 
sobie tych niegdysiejszych dwu-
dziestoparolatków. Po przyjściu 
ukraińskiego inwestora zaczęło 
się polowanie szczególnie na 
ludzi z tego pokolenia. (Przy-
padek?). Dlaczego teraz nowo 
przyjęty pracownik otrzymuje 
dwukrotnie lepszą ofertę pracy 
od tego, który ma 30 – 40 lat sta-
żu w stoczni? Przypadek?

Zwłaszcza bulwersuje mnie 
sytuacja naszego kolegi, który 
jest krwią i solę tej Stoczni  i 
bez którego byśmy być może 
w dalszym ciągu brnęli w ko-
munistycznej dynamice nie-
dorozwoju. Wszyscy lub pra-
wie wszyscy wiedzą o kogo 
chodzi. Pracuje on w Stoczni, 
można powiedzieć, że od za-
wsze. Wyobraźcie sobie, że 
nie może on mimo intensyw-
nych wysiłków przekroczyć 
płacy 2000 złotych (czyli nie-
cała jedna opona do nowego 
samochodu wiceprezesa). Ale 
przywołany pan wiceprezes 
zgodził się łaskawie poprawić 
warunki naszego kolegi i jemu 
podobnym. Wspaniałomyślnie 
zgodził się pozwolić im, żeby 
sobie za trzy soboty w miesią-
cu dorobili 500 złotych brutto. 

Jakiż to łaskawca! Niepraw-
daż? 

Bardzo boli mnie rozgo-
ryczenie kolegów ze stażem 
pracy 30 – 40 lat, którzy byli 
świadkami i uczestnikami 
tamtych dni, dni kiedy czołgi 
wjeżdżały razem z bramami 
Stoczni. Jestem, tak jak oni, 
zwykłym robotnikiem i boli 
mnie to, że koledzy na sa-
mym dole twierdzą, że jednak 
nie warto było!!! Za komuny 
gdy ktoś by wychwalał ustrój, 
byłby w Stoczni wyśmiany. 
Obecnie dwudziestoparolat-
kowie z tamtych lat twierdzą 
że za komuny było w Stoczni 
lepiej. I co, jako wierny soli-
darnościowym ideałom, mam 
im odpowiedzieć? Że nie? 
Zawsze brzydziłem się kłam-
stwem...

Wracając do tematu naszej 
Stoczni to zauważyłem od kil-
ku lat tendencję koncentracji 
wszystkich władz stocznio-
wych na tym aby pozbyć się 
jak najszybciej tych najbar-
dziej wiernych i przywiąza-
nych do Stoczni pracowników 
(przypadek?), a przyjmować 
młodych, niedoświadczonych, 
którzy niejednokrotnie zaraz 
po przekroczeniu bram Stocz-
ni rozglądają się za tym co by 
tu „sprywatyzować”.

I na koniec jeszcze jedno. 
Sprawdziła się moja prognoza 
po ostatnim spotkaniu z Za-
rządem. Obiecali, że do końca 
kwartału sytuacja Stoczni się 
wyprostuje. Którego kwartału? 
Zarząd jak zwykle mówi i my-
śli co innego, a robi co innego!!! 

Wkurzony stoczniowiec

Głos z dołu...

 o sytuacji młodych  
i dlaczego potrzebna jest 
Sekcja Młodych w NSZZ 
„Solidarność” rozma-
wia Małgorzata Kuźma  
z PATRyKieM SoBieC-
KiM, tymczasowym li-
derem Sekcji Młodych  
w Regionie Gdańskim

– Masz 23 lata, jesteś do-
piero na początku swojej pra-
cy zawodowej. Kiedy wstąpi-
łeś do NSZZ „Solidarności” i 
dlaczego?

– Do „Solidarności” wstą-
piłem półtora roku temu. Przez 
pewien czas pracowałem za 
granicą, po powrocie do Polski 
pracowałem w różnych spół-
kach, często na tzw. umowy 
śmieciowe. Obecnie jestem za-
trudniony w Stoczni Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Do wstąpie-
nia do „Solidarności” zachęcił 
mnie mój mistrz na wydziale. 
Teraz chciałbym przekonać in-
nych młodych pracowników, 

żeby zapisali się do naszej or-
ganizacji. Silny i prężny zwią-
zek może wpływać nie tylko 
na sytuację pracowników w za-
kładzie, ale także na poziomie 
państwa. Spośród działających 
związków zawodowych wybra-
łem „Solidarność”, ponieważ 
mam poglądy konserwatywne i 
działam w organizacjach patrio-
tycznych.

– Wielu twoich rówieśni-
ków popiera ugrupowanie 
Janusza Korwina-Mikkego, 
który jest wrogiem związków 
zawodowych, a nawet stwier-
dził ostatnio, że do protestu-
jących górników należy strze-
lać.

– Jestem młodym człowie-
kiem, ale moje doświadczenie 

pokazuje, że życie nie jest tak 
czarno-białe jak chcieliby libe-
rałowie. Idee liberalizmu, a tym 
bardziej jego skrajnej wersji,` 
jaką jest libertarianizm, to uto-
pia. Pracowałem za granicą, 
pracowałem także w Polsce w 
kilku miejscach, najczęściej na 
czarno albo na zlecenie, czy o 
dzieło. Nie zauważyłem, żeby 
z tak promowanymi przez li-
berałów umowami śmieciowy-
mi dobrobyt zagościł w moim 
domu. Młodzi ludzie to prze-
ważnie idealiści i często wierzą 
w utopijne ideologie. Dopiero 
doświadczenie życiowe uczy, 
gdzie leży prawda. Uważam, 
że pracownicy powinni bronić 
swoich praw. I właśnie związki 
zawodowe dają nam – młodym 
pracownikom – możliwość 
wspólnej walki.

– Zaangażowałeś się w bu-
dowanie struktur Sekcji Mło-
dych w naszym Regionie. Ja-
kie stawiacie sobie główne cele, 
jako tzw. sekcja problemowa?

– Chcemy przede wszystkim 
zmienić nieco wizerunek NSZZ 
„Solidarność”. Pokazać, że jest 
to organizacja, w której także 
młodzi ludzie mogą walczyć o 
swoje prawa. Jeśli będzie nas 
więcej w strukturach związku, 
to nasz głos będzie bardziej sły-
szalny, dlatego w moim zakła-
dzie pracy staram się przekonać 
rówieśników, aby wstępowali 
do organizacji zakładowej.

– Kiedy odbędzie się 
pierwsze spotkanie zorgani-
zowane przez Sekcję Młodych 
w naszym Regionie i kogo na 
nie zapraszasz?

– Pierwsze spotkanie od-
będzie się 18 maja o godzinie 
15 w sali Akwen w gdańskiej 
siedzibie „Solidarności”. Za-
praszam zarówno młodych 
działaczy, jak i szeregowych 
członków NSZZ „Solidar-
ność” w naszym Regionie, 
którzy chcieliby aktywnie 
włączyć się w działalność 
Sekcji Młodych.

umowy śmieciowe to nie dobrobyt  



Umowa programowa andrzeja dUdy z polakami
„Rodzina, PRaca, BezPieczeństwo, dialog”

Jako kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej pragnę zawrzeć z Państwem umowę programową, z której 
będziecie mogli mnie rozliczyć. W umowie tej chcę przedstawić jakie stawiam sobie cele i jakie zadania chcę 

zrealizować. Polska jest naszym wspólnym domem. ten dom musi mieć silną konstrukcję i musi mieć mocne filary. 
Rodzina, Praca, Bezpieczeństwo i Dialog.

rodzina
l cofnięcie ustawy, która podniosła wiek emerytalny do 

67 roku życia;
l 500 złotych na każde dziecko poczynając od 

drugiego;
l dostępne i bezpłatne przedszkola;
l odejście od kryterium zysku w służbie zdrowia, 

likwidacja nFz;

l Przywrócenie 8 - klasowej szkoły podstawowej  
i 4 -letniego liceum; likwidacja systemu testowego; 
gabinet lekarski i stomatologiczny w każdej szkole;

l Równoprawność pomiędzy bankami a ich klientami, 
likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego.

praca
l Utrzymanie złotego - narodowej waluty;
l Program uruchomienia biliona 400 mld zł na 

inwestycje;
l Pakt o podnoszeniu płac;

l odbudowa polskiego przemysłu;
l nowoczesna Polska - wiedza, innowacje i rozwój;
l nowoczesna polska wieś.

BezPieczeństwo
l Polityka zagraniczna - aktywność, solidarność, siła 

sojuszy;
l Silna armia - Bezpieczna Polska;
l Bezpieczni, bo niezależni energetycznie;

l Sprawiedliwa Polska, uczciwe państwo wolne od 
korupcji;

l codzienne bezpieczeństwo Polaków.

dialog
l Powołanie narodowej Rady Rozwoju z udziałem 

przedstawicieli biznesu, przemysłu, ekspertów  
i naukowców;

l Powołanie Rady Przedsiębiorczości.

Jak Będę wyPełniał swoJe oBowiązki – 10 zoBowiązań
1. Będę Prezydentem, który słucha i służy obywatelom;
2. Będę Prezydentem dialogu, porozumienia i rozmowy;
3. Będę Prezydentem, który przywróci Polakom 

zaufanie  do państwa i poczucie godności;
4. Będę Prezydentem, który troszczy się  

o bezpieczeństwo Polaków;
5. Będę Prezydentem, który buduje państwo uczciwe  

i sprawiedliwe;
6. Będę Prezydentem, który z troską i zrozumieniem 

odnosi się do każdego obywatela;

7. Będę Prezydentem Polski przyszłości. Silnego, 
sprawnego państwa w centrum zjednoczonej Europy;

8. Będę Prezydentem Polski dumnej ze swojej historii, 
swoich przodków i korzeni, Polski, która pamięta  
i czci swoich bohaterów;

9. Będę Prezydentem, który nie unika trudnych 
sytuacji,który nie ucieka,kiedy powinien być arbitrem; 

10. Będę Prezydentem aktywnym, który chce korzystać 
z inicjatywy ustawodawczej.



w Polityce.pl: Bronisław 
Komorowski odnosząc się do 
krytyki jego działań ws. sys-
temu emerytalnego apeluje, 
by „rozliczać go z tego, co jest 
jego inicjatywą, a nie to, co 
jest przedmiotem działania 
rządu”. Prezydent nie jest od-
powiedzialny za ustawy, które 
podpisuje?

Maciej Łopiński: To jest 
oczywista sprawa. Prezydent 
ponosi odpowiedzialność za te 
ustawy, które podpisuje, któ-
rych nie kieruje do ponownego 
rozpatrzenia, czy do Trybunału 
Konstytucyjnego. Jeśli tego nie 
robi, ponosi odpowiedzialność 
za prawo. Prezydent nie jest 
osobą, która tylko składa pod-
pis. Przecież dopiero po jego 

akceptacji prawo wchodzi w 
życie.

Bronisław Komorowski mó-
wił także, że „Prezydent nie 
jest od tego, żeby sypać piasek 
w tryby machiny rządowej. 
Prezydent nie jest od tego, 
żeby wsadzać kij w szprychy. 
Tak było! Za poprzednich pre-
zydentów tak bywało!”

Nie mogę się zgodzić z takimi 
słowami. Tu nie chodzi, by sypać 
piach w jakieś tryby. Tu chodzi 
o to, by blokować wejście w ży-
cie złych rozwiązań. Prezydent 
z dużą wstrzemięźliwością pod-
chodzi zawsze do ustaw rządo-
wych. Jeśli nawet decyduje się 
na odesłanie ustawy do Trybu-
nału to robi to w trybie kontroli 
następczej, co nie wstrzymuje 

wejście w życie tego prawa. Pre-
zydent jako jedyny może skie-
rować do TK ustawę przed jej 
wejściem w życie. Nie mogę się 
godzić z takim stawianiem spra-
wy przez prezydenta.

Bronisław Komorowski 
sugeruje, że poprzedni prezy-
denci sypali w rządowe tryby 
piach. Tak Pan widzi działal-
ność śp. Lecha Kaczyńskiego?

To nie jest tak, że śp. Lech 
Kaczyński nie zajmował się ni-
czym poza wetowaniem ustaw 
proponowanych przez Platfor-
mę. To nie jest prawda. Lech 
Kaczyński wetował złe ustawy, 
a koalicja rządząca niejedno-
krotnie nie potrafiła potem zna-
leźć większości, by weto prze-
łamać. Te szkodliwe ustawy 

dzięki prezydentowi nie wcho-
dziły w życie.

Spot sztabu Andrzeja Dudy 
wytyka Bronisławowi Komo-
rowskiemu, że co innego mó-
wił o wieku emerytalnym, a co 
innego zrobił, gdy przyszło do 
podpisania ustawy rządowej. 
Ta krytyka jest zasadna?

Tak, jest zasadna. Prezydent 
Komorowski, zgodnie ze swo-
imi deklaracjami, nie powinien 
tej ustawy podpisywać. On ją 
powinien zawetować. Wów-
czas sytuacja polityczna była 
taka, że to weto miało szanse 
się utrzymać. To była szkodli-
wa ustawa, szkodliwa dla Po-
laków, dla społeczeństwa. Była 
szansa zablokowania tej nowe-
lizacji.

w Polityce.pl publikuje rozmowę Stanisława Żaryna z MACieJeM łoPińSKiM, posłem PiS i byłym szefem  
Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na temat obietnic prezydenta Komorowskiego i stanu ich realizacji. 
oto istotne fragmenty tego wywiadu:

16 Rozwaga i

Tu chodzi o to, by blokować wejście  
w życie złych rozwiązań


