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W sobotę, 8 lutego 2014, obradowało w historycznej Sali BHP Walne Zebranie Delegatów stoczniowej 
„Solidarności”. Po czteroletniej kadencji wybrano nowe władze: Komisję Międzyzakładową, Komisję Re-
wizyjną, a także delegatów na Walne Zebranie Regionu Gdańskiego „Solidarności” i WZD Sekcji Krajowej 
Przemysłu Okrętowego „S”. Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej ponownie został Roman Gałęzewski. fot.  Paweł Glanert
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Kadencja władz stocz-
niowej „Solidarności”, 
która właśnie mija 
dotyczy lat 2010 – 2014. 
Wymienienie tych dat 
pozwala bez trudu wy-
obrazić sobie czym była 
ta kadencja. W jej trakcie 
mieliśmy do czynienia  
i z katastrofą smoleńską 
i z trwającym do dziś, 
długotrwałym kryzysem 
politycznym, i ze świato-
wym kryzysem gospo-
darczym, którego skutki 
odbiły się na Polsce  
i oczywiście na stoczni. 

W sobotę, 8 lutego 2014 obradowało w historycznej Sali BHP 
Walne Zebranie Delegatów stoczniowej „Solidarności”.  Po czte-
roletniej kadencji delegaci wybrali nowe władze międzyzakła-
dowej organizacji: 35 osobową Komisję Miedzyzakładową, 7 
osobową Komisję Rewizyjną, 5 delegatów na Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Gdańskiego „Solidarności” i 11 delegatów-
na WZD Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego „S”. Prze-
wodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej został ponownie Roman Gałęzewski.

W zebraniu, które prowadził Bronisław Baranowski, wziął 
udział przewodniczący Regionu Gdańskiego „Solidarności” 
Krzysztof Dośla.

W przyjętym stanowisku zebrani zaprotestowali przeciwko 
pomysłowi przeniesienia na Plac Solidarności w Gdańsku repli-
ki warszawskiej tęczy. Byłoby to naruszeniem powagi miejsca 
uświęconego krwią poległych stoczniowców i  prochami zamor-
dowanych w Katyniu.  

Walne zebranie delegatów stoczniowej Solidarności”

Musimy być licZNi i SilNi

Sprawozdanie KOMiSji MięDZyZaKłaDOWej 
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej  

darności” dyskusja nie toczy 
się wokół typowych spraw 
związkowych, nie zastanawia-
my się nad  programem dzia-
łań socjalnych, nad poprawą 
bezpieczeństwa pracy, nad 
formami odpoczynku załogi, 
lecz koncentrujemy się nad 
problemem istnienia samego 
zakładu, nad zachowaniem 
miejsc pracy, nad zapew-
nieniem bytu pracownikom. 
Podlegamy zupełnie innym 
procesom niż związkowcy  
w zakładach, gdzie się nor-
malnie pracuje, gdzie co mie-
siąc płaci się pensje, gdzie 
nie ma problemu co będzie za 
miesiąc czy dwa.

My, w sytuacji gdy niemal 
codziennie musimy walczyć 
o zachowanie miejsc pracy, 
protestować przeciwko nie-
sprawiedliwym zwolnieniom, 
zapominamy jakby o tej dzia-
łalności dla której związek 
został powołany. Musimy 
koncentrować się na sprawie 
samego istnienia stoczni, nie 
mamy warunków, by trosz-
czyć się o atmosferę pracy, o 

satysfakcję wykonywania na-
szego zawodu.

W ostatnim okresie szcze-
gólnie wiele osób próbuje 
obarczyć związek odpowie-
dzialnością za całą tę sytuację, 
którą wspólnie przeżywamy. 
A przecież to nie związek 
przyczynił się do powstania 
tej sytuacji. Wręcz przeciw-
nie, to związek walczył, by 
do sytuacji takiej nie doszło. 
Aktywność związku daleko 
wykraczała poza ustawowe 
obszary działalności, mamy 
dziesiątki przykładów działań 
zmierzających do zachowania 
stoczni. Sięgaliśmy po po-
moc ważnych osób w Polsce, 
apelowaliśmy o mediacje w 
trwającym konflikcie właści-
cielskim. Podejmowaliśmy 
wiele działań wykraczających 
poza statutowe obowiązki 
związku, próbowaliśmy wpły-
wać na właścicieli zakładu, by 
skłaniać ich do wykonywanie  
podstawowych obowiązków 
– organizowania opłacalnej 
produkcji i uczciwej zapłaty 
za pracę. Niejednokrotnie mu-

sieliśmy spieszyć z pomocą 
finansową dla pracowników, 
gdy zarząd stoczni nie spełniał 
swych powinności. Spieszy-
liśmy z pomocą zwalnianym, 
dzięki związkowym konek-
sjom udawało się znaleźć pra-
cę dla części z nich, organizo-
waliśmy kursy uzupełniające 
kwalifikacje. Te działania do-
ceniają szczególnie ci, którzy 
mogli z nich skorzystać.

Ta kadencja była o wie-
le trudniejsza niż poprzed-
nia, gdy walczyliśmy o losy 
stoczni. Wtedy pomagało nam 
wielu ludzi, wiele podmio-
tów. Teraz zostaliśmy sami. 
Nie myślimy oczywiście o 
Regionie, o Krajówce, z tej 
strony mamy zawsze wspar-
cie, ale zostaliśmy sami, bez 
wsparcia rządu, organizacji 
społecznych. Obecne wybory 
władz związku przypadają w 
momencie gdy ważą się losy 
dalszego istnienia stoczni. 
Cztery lata temu wydawa-
ło się, że Stocznia Gdańsk 
nie podzieli losów stoczni w 
Gdyni i Szczecinie, że unik-

Ta specyfika ostatniego 
czterolecia stawia zasadnicze 
pytania odnośnie możliwości 
działania związku „Solidar-
ność”. Zadaje nam się często 
pytania dotyczące spraw, na 
które związek nie miał żad-
nego wpływu. Dotyczy to za-
równo działań polityków, jak 
również prezesów, dyrekto-
rów stoczni.

Warto zwrócić uwagę, że w 
działaniach organizacji „Soli-
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nie gilotyny grożącej przemy-
słowi okrętowemu. Niestety, 
groźba tej gilotyny pojawia się 
znowu. Choć wygląda na to, że 
upadłość stoczni jest najmniej 
prawdopodobna, niewątpliwie 
wisi nad nami. Trzeba jednak 
brać pod uwagę, że każdy sce-
nariusz, nawet ten korzystny, 
będzie dla pracowników stocz-
ni dotkliwy i przykry. Dotkliwy 
dla dużej grupy ludzi.

Zdajemy sobie sprawę, że 
związek zawodowy będzie ata-
kowany przez tych wszystkich, 
którym nie będziemy w stanie 
pomóc. Staramy się pomagać, 
chronić przed zwolnieniami nie 
tylko narzędziami prawnymi, 
ale i perswazją, wyszukiwa-
niem luk formalnych, ale nie 
możemy obronić wszystkich. 
Próbujemy pomóc zwalnianym 
przez zdobycie nowego zawo-
du, przez wsparcie finansowe 
dla uruchomienia działalno-
ści gospodarczej. Wchodzimy  
w obszary, które powinny być 
domeną agencji rządowych, 
opieki społecznej. Niestety, pań-
stwo dziś te obszary pozostawi-
ło. Pomimo naszych wysiłków 
jesteśmy krytykowani za zbyt 
mały zakres takiej pomocy, za 
zbyt małą aktywność. Niestety, 
nie mamy zbyt wielkich środków.

Sprawozdanie finansowe po-
kazuje, że bez wywalczonych 
przez nas środków unijnych by-
libyśmy bankrutem. Zalegamy 
ze składkami do Regionu, do 
Komisji Krajowej, ale wynika 
to z tego, że nie otrzymujemy 
pieniędzy od zakładu, choć 
składki członkowskie są prze-
zeń potrącane.

Sytuacja finansowa związ-
ku jest trudna z powodu braku 
stabilności finansowej stoczni. 
Zmiany roczne w przycho-
dach i kosztach uzależnione 
są od wysokości wpłaconych 
składek, odsetek, darowizn, 
prowizji oraz wysokości transz 
płatniczych otrzymanych na 
realizację projektów europej-
skich. Przychody te mają ten-
dencje spadkową gdyż w 2013 
roku spadła liczba pracowni-
ków z powodu zwolnień gru-
powych, spadły wynagrodzenia 
oraz nie odprowadzone zostały 

terminowo potrącenia dokona-
ne z wynagrodzenia pracowni-
ków Stoczni Gdańsk S.A.

Ograniczone zostały wypła-
ty pożyczek i chwilówek zwy-
kłych. Świadczenia statutowe 
wypłacane są terminowo za po-
średnictwem PZU. Natomiast 
świadczenia pozastatutowe wy-
płacane są z opóźnieniem, po 
otrzymaniu środków z potrąceń.

Na bieżąco wypłacane są do-
datkowo zaliczki na poczet wy-
płat, co było dużym wsparciem 
dla pracowników i emerytów. Z 
wcześniejszych oszczędności 
zakupiono bony świąteczne dla 
pracowników i emerytów.

Po spłacie zobowiązań 
stoczni sytuacja finansowa ule-
gnie znacznej poprawie. Obec-
ną sytuację trzeba określić jako 
trudną. Bilanse finansowe do 
Urzędu Skarbowego za ostat-
nie lata miały wynik dodatni 
dzięki operacjom z fundusza-
mi europejskimi. Na bieżąco 
podejmowane są działania 
oszczędnościowe w celu nie 
pogarszania sytuacji. Dokona-
no też zabezpieczeń i gwaran-
cji na długi stoczni.

W ostatnim roku działal-
ność związkową cechowała 
troska o finansowe wsparcie 
pracowników stoczni, któ-
rych dotknęło nieszczęście 
utraty pracy. Prowadziliśmy 
też działania w obronie przed 
zwolnieniem tych, w stosunku 
do których decyzje Zarządu 
stoczni były szczególnie  nie-
sprawiedliwe. W 20 - 30 pro-
centach przypadków odnosili-
śmy sukces, co oczywiście nie 
mogło nas satysfakcjonować. 
A to znaczy, że olbrzymia gru-
pa naszych członków może 
mieć żal do związku, że nie 
byliśmy w stanie ich uchronić 
przed utratą pracy.

Spotykamy się w tej sytu-
acji z pytaniem: po co związek 
ściągał przed laty Ukraińców? 
Odpowiedź jest prosta: zwią-
zek nie ściągał Ukraińców, 
związek robił wszystko, by 
uratować stocznię. A ponie-
waż nie było innych pod-
miotów, ponieważ państwo 
nie próbowało nawet realnie 
uchronić przed upadkiem 

przemysłu okrętowego, to 
było jedyne wyjście. I  jako ta-
kie je popieraliśmy. Wszystkie 
pozostałe podmioty wspierane 
przez rząd, z Kataru czy Ku-
wejtu, okazały się podmiota-
mi wirtualnymi, jak okazało 
się to w Gdyni czy Szczecinie. 
Gdyby nie realne zaangażo-
wanie inwestora ukraińskiego 
– stoczni w Gdańsku od ośmiu 
lat by nie było!

Dziś obarczanie związku 
winą za trudności jakie prze-
żywa stocznia jest nieuczciwe. 
Niektórzy mówią: a może le-
piej było wziąć odprawy jak w 
Gdyni czy Szczecinie? Tu też 
odpowiedź jest prosta. Wy-
starczy policzyć – osiem lat 
pracy i naszych zarobków, to 
z pewnością więcej niż kilku-
dziesięciotysięczne odprawy. 
Traktujemy takie poglądy jak 
odreagowanie na bieżące pro-
blemy i trudności stoczni, na 
trwający proces zwolnień gru-
powych, na spory pomiędzy 
właścicielami. Mamy świado-
mość, że jeżeli nawet znajdzie 
się inwestor, który finansowo 
zaangażuje się w stocznię – to 
też będziemy obarczani od-
powiedzialnością za wszyst-
kie trudności i niedogodności 
procesu restrukturyzacyjne-
go. Mimo, że złe zarządza-
nia, nieskuteczność  procesu 
uzyskiwania przez stocznię 
rentowności – to nie wina 
związku zawodowego. To 
wina współwłaścicieli stoczni, 
którzy na odpowiedzialnych 
stanowiskach stawiali często 
niewłaściwych ludzi, to brak 
racjonalnych decyzji i spory 
pomiędzy właścicielem więk-
szościowym i mniejszościo-
wym, którym jest państwo. 

90 proc. naszej działalności 
związkowej  – to interwen-
cje bieżące, natychmiastowe 
nasze reakcje na najbardziej 
krzywdzące pracowników pro-
blemy. Musimy mieć odwagę 
powiedzieć, że nadchodzący 
okres, najbliższe kilka miesię-
cy mogą być najgorszym okre-
sem w działalności związku w 
stoczni, najtrudniejszym, bo 
dotyczącym dalszego istnie-
nia zakładu. I w tym okresie 

musimy opracowując strategię 
naszego działania trzymać się 
dotychczas stosowanej przez 
Komisję Zakładową, przez 
jej Prezydium, zasady że nie 
rozwiązujemy problemów me-
todą głosowania, szukaniem 
większości narzucającej swe 
decyzje. Musimy – jak dotych-
czas – tak długo szukać poro-
zumienia, by każda z osób była 
przekonana że innego rozwią-
zania w tej sytuacji nie było. To 
lepsze rozwiązanie niż model 
wodzowski, gdyż gwarantuje 
każdemu członkowi związku 
udział w wypracowywaniu de-
cyzji, decyzji często w danej 
sytuacji jedynej do przyjęcia.

Pomimo problemów, jakie 
tu przedstawiamy nasza orga-
nizacja była aktywna zarówno 
na terenie regionu jak i kraju. 
W ostatnim roku 1600 naszych 
członków uczestniczyło w 26 
różnych akcjach protestacyj-
nych w kraju, organizowanych 
przez Zarząd Regionu i Komi-
sję Krajową. Protestowaliśmy 
też pod bramą nr 2 stoczni prze-
ciwko przywróceniu jej imienia 
Lenina. Członkowie stocznio-
wej „Solidarności” domagali się 
m.in. podwyższenia płacy mini-
malnej, protestowali przeciwko 
podwyższeniu wieku emerytal-
nego do 67 lat, przeciwko anty-
pracowniczej polityce mediów, 
w obronie przemysłu stocznio-
wego, brali udział w licznych 
akcjach solidarnościowych na 
terenie kraju. Dwa razy do roku 
pełniliśmy wartę przy grobie 
patrona „Solidarności”, ks. Je-
rzego Popiełuszki, uczestniczy-
liśmy w Mszy św. za poległych 
w katastrofie smoleńskiej.

Pomimo trudnej sytuacji 
finansowej Komisja Socjalna 
związku organizowała różne 
formy wypoczynku w kraju  
i za granicą. W wyjazdach tych,  
a także pielgrzymkach do Rzymu, 
uczestniczyło ponad 3000 osób. 
Około 1100 osób uczestniczyło 
w 22 wycieczkach krajowych  
i zagranicznych, ponad 1600 
osób brało udział w wyjazdach 
sobotnio-niedzielnych. Stocz-
niowcy odwiedzili m.in. Izrael, 
Węgry, Turcję Grecję, Francję, 
Hiszpanię, Portugalię i Szwecję.
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WalNe ZeBRaNie DeleGatóW 
stoczniowej „S” (dyskusja i wybory)
Po wyborze prowadzącego zebrania (został nim Brunon Baranowski) i przyjęciu 
porządku obrad delegaci akceptowali oświadczenie zobowiązujące osoby kan-
dydujące do wszystkich struktur związku w wyborach na kadencję 2014 - 2018 
do podpisania oświadczenia dotyczącego aktywnego uczestnictwa we wszelkich 
działaniach związku. Brak podpisania oświadczenia nie może być jednak przyczy-
ną odmowy przyjęcia kandydatury. Zebrani, w związku z nie dokonaniem  
w terminie wyborów w Kole Emerytów i Rencistów postanowili, że w przypadku 
nie dokonania wyborów do końca marca emeryci, którzy nie przejdą do Komisji 
Wydziałowej nr 11 będą przeniesieni do Koła Emerytów przy Regionie Gdańskim.

sie wsparcia organizacji rządo-
wych ani samorządowych, tak 
jak to jest na całym świecie.  
W tych trudnych warunkach 
starano się pomóc zwalnianym 
z pracy stoczniowcom, m.in. 
sięgając po środki Unii Euro-
pejskiej na szkolenia. Zdobyto 
w ten sposób ponad 10 milio-
nów złotych, z których sko-
rzystało blisko 2 tysiące osób 
tracących pracę. 

W imieniu Komisji Rewi-
zyjnej, jej przewodnicząca 
Danuta Kogutowska po przed-
stawieniu sprawozdania wnio-
sła o udzielenie absolutorium 
ustępującej Komisji Między-
zakładowej.

Dokonano wyboru prze-
wodniczącego Komisji Mię-
dzyzakładowej. Został nim 
ponownie Roman Gałęzewski.

W dyskusji nad sprawozda-
niami przeważały wystąpienia 
pełne emocji i zaangażowania, 
zabarwione często goryczą 
wynikającą z trudnej, niekie-
dy wręcz tragicznej sytuacji 
pracowników stoczni, zwal-

nianych w trakcie restruktury-
zacji zakładu. Z uwagą słucha-
no słów Mirosława Czubaka, 
stoczniowca z 42 letnim sta-
żem pracy, który z goryczą 
mówił o tym jak niektórzy byli 
działacze związkowi ze stocz-
ni, dziś zajmując wysoki sta-
nowiska publiczne nie czynią 
nic by wspomóc znajdujący 
się w trudnej sytuacji zakład  
i otoczyć opieką państwowych 
agend ludzi tracących pracę. 
Mówił też o tym, że stocznie 
opuściło wielu dobrych, zdol-
nych pracowników, ci którzy 
zostali są często schorowani  
i wyczerpani wieloletnią pra-
cą, drżą przed odejściem na 
głodowa emeryturę, nie wie-
dzą z czego będą żyć.

– Dokonywaliśmy przez 
ostatnie 20 lat często złych 
wyborów, popieraliśmy ludzi, 
którzy dziś o nas nie myślą, 
nie spieszą nam z pomocą. 
Chciałoby się po dzisiejszym 
zebraniu pójść do ludzi, po-
wiedzieć im coś optymistycz-
nego, natchnąć nadzieją. Nie-

stety, w obecnych warunkach 
to niemożliwe...

Po wyborach władz związ-
kowych i delegatów na WZD 
Regionu Gdańskiego oraz de-
legatów na WZD Sekcji Kra-
jowej Przemysłu Okrętowego, 
głos zabrał przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
„S” Krzysztof Dośla.

Przedstawił on najważniej-
sze sprawy, którymi zajmuje 
się Region. Należą do nich: 
sytuacja w Stoczni Gdańsk, 
gdzie przy całkowitym braku 
zainteresowania ze strony in-
stytucji rządowych i społecz-
nych tysiące pracowników 
traci pracę i popada w nędzę 
oraz sytuacja w służbie zdro-
wia, gdzie nieprzemyślane 
decyzje w rodzaju łączenia 
dwóch największych szpitali 
budzą najwyższe zaniepokoje-
nie związkowców. Działacze 
Regionu z niepokojem patrzą 
na działania Skarbu Państwa, 
którego agendy wspierają 
kapitałowo np. w Gdyni pry-
watną stocznie Crist, która 
przoduje na Wybrzeżu w sto-
sowaniu umów śmieciowych, 
zatrudnianiu cudzoziemców, 
czy stosowaniu godzących  
w interesy zatrudnionych form 
płacowych. Crist dostaje od 
państwa gwarancje ubezpie-
czeniowe na 800 mln zł bły-
skawicznie, gdy opieszałość 
w tym zakresie wobec Stoczni 
Gdańsk powodowała utratę 
kontraktów i finansowe straty. 
– My, związkowcy, jesteśmy 
często za cicho – mówił Do-
śla – gdy mamy do czynienia  
z nieprawidłowymi działa-
niami rządu i różnych agend 
Skarbu Państwa. Druga strona 
z tego korzysta. Musimy stać 
się bardziej stanowczy, gło-
śni, docierać do mieszkańców 
Pomorza z opiniami na temat 
rządowych i samorządowych 
działań, które podejmowane są 
na niekorzyść społeczeństwa.

Zebrani zgłosili kandydata 
na przewodniczącego Komisji 
Międzyzakładowej NZSS „S” 
Stoczni Gdańskiej. Został nim 
Roman Gałęzewski.

Komentarz do przedsta-
wionego delegatom na pi-
śmie sprawozdania Komisji 
Międzyzakładowej (publiku-
jemy je na str 2 i 3) wygłosił 
dotychczasowy przewodni-
czący Roman Gałęzewski. 
Skoncentrował on uwagę na 
aktywności działań związ-
ku w szczególnie trudnym 
czasie rozpoczynającej się 
kadencji, gdy każdy tydzień 
i miesiąc może przynieść de-
cyzje o dalszym funkcjono-
waniu i istnieniu stoczni. W 
tak trudnej sytuacji stocznio-
wa „Solidarność” nie działała  
w przeszłości. Dlatego człon-
kowie związku muszą wy-
kazać się aktywnością we 
wszystkich obszarach dzia-
łalności, zarówno wewnątrz 
stoczni jak i w podejmowa-
nych przez Region i Komisję 
Krajową akcjach. Związek 
musi być silny aktywnością 
i liczebnością swoich człon-
ków, dlatego tak ważne jest 
by stoczniowa organizacja 
międzyzakładowa powiększa-
ła się o nowe, współdziałające 
organizacje. W trudnej sytuacji 
minionej kadencji stoczniowa 
„Solidarność” koncentrowała 
się nie tyle na działaniach so-
cjalnych, ale używała wszel-
kich środków by walczyć o 
funkcjonowanie i istnienie 
stoczni. Nie miała w tym zakre-
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Komisja 
Międzyzakładowa  
NSZZ „Solidarność 
Stoczni Gdańskiej

Adamczyk Tomasz
Baranowski Brunon
Bartosewicz Bogdan
Birna Stanisław
Bojanowski  Wojciech 
Cieniuch Zygmunt
Garboś Andrzej
Górski Lech
Grabowski Tomasz
Guzikiewicz Karol
Gwoździowski Robert
Jaworowski Zenon
Jeleniewska Jadwiga
Klejst Andrzej
Kluk Włodzimierz
Kowalewski Zbigniew
Kowalski Grzegorz
Lelko Zbigniew
Lenartowski Piotr
Łuba Dariusz
Olrich Dariusz
Poprawa Jarosław
Radliński Henryk
Radziusz Fryderyk
Siudziński Marek
Słabkowski Andrzej
Sprada Leszek
Stefański Zbigniew
Suhak Tadeusz
Tabaka Małgorzata
Trawicki Kazimierz
Tucholski Wojciech
Tybura Dariusz
Wasilewska Zofia

Wyniki wyborów do władz 
Międzyzakładowej Organizacji „S” Stoczni 
Gdańskiej oraz delegatów na WZD 
Regionu Gdańskiego i Sekcji Krajowej 
Przemysłu Okrętowego

Komisja Rewizyjna  
NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej

Chrościelewski Robert
Kogutowska Danuta
Kowalczyk Krzysztof
Popielarz Ryszard
Szczytowski Stanisław
Wieczorek Piotr
Wysocki Andrzej

Delegaci na WZD  
NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego

Gałęzewski Roman
Grabowski Tomasz
Guzikiewicz Karol
Łuba Dariusz
Radliński Henryk

Delegaci na WZD  
Sekcji Krajowej 
Przemysłu Okrętowego

Belka Ireneusz
Garboś Andrzej
Guzikiewicz Karol
Gwoździowski Robert
Jaworowski Zenon
Kluk Włodzimierz
Lelko Zbigniew
Łuba Dariusz
Mendelski Piotr
Tabaka Małgorzata
Wasilewska Zofia

Fo
t. 

P
aw

eł
 G

la
ne

rt

Komisja nr 1 
(Kadłubowy)
przewodniczący: 
 Włodzimierz Kluk
członkowie: 
 Zenon Jaworowski
 Andrzej Klejst
 Andrzej Słabkowski
 Dariusz Tybura

Komisja nr 2 
(Wyposażenie)
przewodniczący: 
 Marek Siudziński
członkowie: 
 Robert Gwoździowski
  Leszek Samson
  Jarosław Poprawa
  Leszek Sprada

Komisja nr 3 
(Pracownicy Pomocy)
przewodniczący: 
 Dariusz Łuba
członkowie: 
 Krzysztof Wnuk
  Wojciech Bojanowski
  Grzegorz Kowalski

Komisja nr 4  
(Dniówka)
przewodnicząca: 
 Zofia Wasilewska
członkowie: 
 Małgorzata Bestkowska
  Robert Chrościelewski
  Zygmunt Cieniuch
  Danuta Ciesielska
  Jadwiga Jeleniewska
  Danuta Kontowicz
  Małgorzata Tabaka
  Wojciech Tucholski

Komisja nr 5  
(GSG Towers)
przewodniczący: 
 Bogdan Bartosiewicz
członkowie: 
 Krzysztof Grenda
  Piotr Lenartowski

Komisja nr 6  
(GSG Energetyka)
przewodniczący:  
 Stanisław Birna
członkowie:  
 Piotr Skrzypek
  Piotr Wieczorek
Komisja nr 7  
(Aluship)
przewodniczący: 
 Tomasz Grabowski
członkowie: 
 Tomasz Adamczyk
  Ryszard Kwiatek

Komisja nr 8  
(Gafako)
przewodniczący: 
 Wiktor Wulkiewicz 
członkowie: 
 Wojciech Dąbrowski
  Paweł Zieliński

Komisja nr 9  
(Kuźnia Gdańska)
przewodniczący: 
 Marcin Krzak
członkowie: 
 Janusz Szymkowski
  Andrzej Tułaza

Komisja nr 10  
(Emeryci)
Nie było jeszcze wyborów

Komisja nr 11 
(Indywidualni 
członkowie związku)
przewodniczący: 
 Lech Górski
członkowie: 
 Henryk Maliszewski
  Karolina Wolszlegier

Wyniki wyborów w wydziałowych 
organizacjach „Solidarności” 
Stoczni Gdańskiej
W  styczniu Walne Zebranie stoczniowej „S” 
poprzedziły wybory komisji oddziałowych  wcho-
dzących w skład Międzyzakładowej Organizacji 
„Solidarności” Stoczni Gdańskiej. Poniżej poda-
jemy skład władz wybranych w poszczególnych 
organizacjach oddziałowych.
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Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” stanowczo za-
protestowała przeciwko łama-
niu podstawowych praw pra-
cowniczych i związkowych  
w Lidl Polska.

W styczniu 2013 roku pra-
cownicy sieci Lidl założyli 
organizację NSZZ „Solidar-
ność”. Niemal na począt-
ku zarząd spółki rozpoczął 
działania noszące znamiona 
szykanowania działalności 
związkowej. W grudniu 2013 
roku przewodnicząca oraz wi-
ceprzewodniczący organizacji 
zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” otrzymali dyscyplinarne 
wypowiedzenia z pracy. Jako 
przyczynę zwolnienia praco-
dawca podał m.in. udział tych 
osób w akcjach protestacyj-
nych, które rzekomo były nie-
legalne. 

Protest w sprawie 
lidla 

PIOTR DuDA zwrócił się do wszystkich 
związkowców i sympatyków 
„Solidarności” z prośbą o bojkotowanie 
Lidla w lutym

 
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Już ponad rok temu pracownicy sieci sklepów LIDL dla 

obrony praw pracowniczych założyli u siebie zakładową or-
ganizację związkową NSZZ „Solidarność”.

Niestety od samego początku pracodawca prowadzi zde-
cydowane działania antyzwiązkowe, polegające na utrudnia-
niu działalności, pozorowaniu dialogu, ograniczaniu liczby 
członków. Finałem tych działań było dyscyplinarne wyrzuce-
nie z pracy przewodniczącej i jej zastępcy za zdarzenia, które 
nigdy nie miały miejsca. Sprawa oczywiście trafiła do sądu, 
jednak znając szybkość orzekania naszego wymiaru spra-
wiedliwości, potrwa to co najmniej dwa lata. Nie zamierza-
my tyle czasu czekać bezczynnie. Nasi Koledzy i Koleżanki 
oprócz wsparcia prawnego potrzebują też czynnych działań 
całego Związku.

Drodzy Związkowcy!
Komisja Krajowa na swoim ostatnim spotkaniu w Szcze-

cinie przyjęła stanowisko w obronie zwolnionych, deklarując 
wsparcie i pomoc. Jednocześnie zwróciła się z apelem do 
wszystkich członków i sympatyków „Solidarności” o bojkot 
sklepów sieci LIDL w miesiącu lutym. Ja również zwracam 
się do Was o wsparcie i proszę – nie róbcie w miesiącu lutym 
zakupów w tych sklepach. Nasze Koleżanki i Koledzy potrze-
bują naszej pomocy – bądźmy „Solidarnością”.

Ze związkowym pozdrowieniem
Piotr Duda

W związku z powyższym 
KK zadecydowała o podjęciu 
długofalowej akcji protesta-
cyjnej w celu znormalizowa-
nia stosunków pracowniczych 
w sieci sklepu Lidl. W pierw-
szym etapie akcji apelujemy 
do członków NSZZ „Solidar-
ność” o zaniechanie robienia 
zakupów w tej sieci w miesią-
cu lutym.

Ponadto KK rozpatrzy 
skierowanie skargi na dzia-
łania zarządu Lidl Polska do 
instytucji międzynarodowych 
m.in. OECD i MOP.

16 stycznia do sali Akwen 
przybyło liczne grono seniorów 
stoczniowej „Solidarności”, a 
także zaproszeni goście. Ser-
decznie powitano Metropolitę 
Gdańskiego, arcybiskupa Sła-
woja Leszka Głódzia, a także  
księdza kanonika Ludwika Ko-
walskiego, proboszcza parafii 
św. Brygidy, Alojzego Szablew-
skiego, honorowego przewodni-
czącego „Solidarności” Stoczni 
Gdańskiej, przywódcę strajków 
w 1988 roku, oraz jej obecnego 
przewodniczącego Romana Ga-
łęzewskiego. Za stołem prezy-
dialnym zajęli miejsca Roman 
Kuzimski, wiceprzewodniczący 
ZRG i Jan Klassa przewodni-
czący Regionalnej Sekcji Eme-
rytów i Rencistów Regionu 
Gdańskiego. Do zgromadzo-
nych emerytów „Solidarności” 
Stoczni Gdańskiej i przybyłych 
gości w serdecznych słowach 
zwrócił się Henryk Jankowski, 
przewodniczący Koła Emery-
tów i Rencistów NSZZ „Solidar-
ność” Stoczni Gdańskiej.

Zebrani z uwagą wysłucha-
li arcybiskupa  Sławoja Leszka 
Głódzia, który z mocą podkreślił, 
że nie ma podziału na pierwszą, 

drugą czy trzecią „Solidarność”, 
jak próbują to robić domorośli 
interpretatorzy historii związku. 
„Solidarność” jest jedna i od po-
czątku istnienia broni interesów 
ludzi pracy, dziś tak często zagro-
żonych decyzjami rządzących. 
Arcybiskup podkreślił, że zawsze 
z wielką radością spotyka się ze 
stoczniowymi seniorami by wy-
razić im szacunek, oddać hołd, 
podzielić się opłatkiem i złożyć 
świąteczne życzenia.

O uznaniu dla stoczniowych 
seniorów, silnie związanych z 
parafią św. Brygidy mówił jej 
proboszcz, ks. kanonik Ludwik 
Kowalski. Życzenia składali 
też Alojzy Szablewski, Roman 
Kuzimski i Jan Klassa. Prze-
wodniczący stoczniowej „Soli-
darności” Roman Gałęzewski 
wystąpienie swe poświęcił zna-
czeniu życzliwości w stosun-
kach między ludźmi, zwłaszcza 
w czasach tak trudnych dla pra-
cujących jak obecne.

Spotkanie zakończyło się 
wspólnym śpiewaniem kolęd, 
łamaniem opłatkiem i składa-
niem życzeń.
(fotogaleria na sąsiedniej 
stronie)

Opłatkowe spotkanie  
StOcZNiOWycH eMeRytóW

Przewodniczący KK w pi-
smie do Ministra Spraw Zagra-
nicznych podkreśla, że choć 
cieszy się z nadania 25. rocznicy 
wyborów 4 czerwca 1989 r. wła-
ściwego rozmachu i znaczenia, 
rozczarowany jest jednak decy-
zją w sprawie Nagrody „Solidar-
ności”, która zapadła bez jakich-
kolwiek konsultacji z „S”.

Ustanowienie nagrody imie-
nia „Solidarności” nie tylko 
bez uzyskania zgody Związku, 
ale nawet bez powiadomienia 
nas o takiej inicjatywie stanowi 
naruszenie zarówno dobrych 
obyczajów, jak i prawa. Przypo-
minam bowiem, że nazwa i logo 
NSZZ „Solidarność” są własno-
ścią Związku i bez zgody władz 

Kontrowersje  
wokół nagrody „Solidarności”

statutowych nie wolno ich wy-
korzystywać.

Z informacji medialnych 
dowiadujemy się, że kapitułę 
nagrody będzie stanowiło grono 
piętnastu zasłużonych osób ze 
świata kultury i polityki. Jakie to 
będą osoby i dlaczego nie skie-
rował Pan propozycji wskazania 
przez nas kogokolwiek ze strony 
NSZZ „Solidarność” – nie wia-
domo.

Najlepszym sposobem uho-
norowania weteranów walki  
o wolną i niepodległą Rzeczpo-
spolitą byłoby szybkie przyjęcie 
ustawy o pomocy dla byłych 
działaczy opozycji, bo wielu  
z nich żyje w skrajnej nędzy – 
pisze Piotr Duda.



Świąteczne życzenia i kolędy
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WalNe ZeBRaNie DeleGatóW StOcZNiOWej „SOliDaRNOści



WalNe ZeBRaNie DeleGatóW StOcZNiOWej „SOliDaRNOści

fot. Paweł Glanert



W ZiMOWyM krajobrazie

fOT. PAWEł GLANERT
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Spotkanie przedstawi-
cieli Agencji Rozwoju 
Przemysłu  i spółki 
Gdańsk Shipyard Group 
(GSG), większościowe-
go właściciela Stoczni 
Gdańsk w poniedziałek, 
10 lutego – zapowie-
dział  podczas debaty 
nt. polskich stoczni, 
zorganizowanej w środę 
5 lutego przez PAP, wi-
ceprezes Agencji Roz-
woju Przemysłu Marcin 
Zieliński.

tego wieczorem, że przedsta-
wiciele spółki wezmą udział 
w spotkaniu. – Mamy spotka-
nie i do tego czasu nie ma co 
komentować (...) dopóki ARP 
nie przedstawi GSG jakiegoś 
stanowiska czyli dopóki nie 
podejmie jakiejś decyzji – 
tłumaczył. Liczy, że w ponie-
działek po spotkaniu „może 
będzie coś wiadomo”.

Wiceprezes ARP zwró-
cił uwagę podczas debaty, że 
celem, który sobie postawi-
ła agencja wobec przemysłu 
stoczniowego, było „zinte-
growanie stoczni, które są w 
jej portfelu, zmodernizowa-
nie ich, zwiększenie ich war-
tości”. Ponadto – jak mówił 
– chodziło też „o wsparcie 
finansowe w granicach prawa 
i wprowadzanie nowych tech-
nologii”.

Dyrektor zarządzający 
spółką Remontowa Holding 
Arkadiusz Aszyk powiedział, 
że gdyby zdarzyło się, że pra-
cownicy Stoczni Gdańsk zo-
staliby bez pracy, to jakaś ich 
część znalazłaby zatrudnienie 
w jego grupie. Ocenił, że mo-
głoby to być kilkaset osób. – 
Chcemy wierzyć, że scenariu-
sze (dla Stoczni Gdańsk) będą 
pozytywne – dodał.

Dyrektor Departamentu 
Finansowania Strukturalne-
go w BGK Robert Kasprzyk 

zapewnił, że BGK chciałby 
finansować jak największą 
liczbę kontraktów w sektorze 
stoczniowym. Poinformował, 
że w ub.r. bank sfinalizował 
13 umów na kwotę 5,5 mld zł, 
z czego tylko jedna dotyczyła 
sektora stoczniowego, na po-
nad 100 mln zł.

 Rzecznik prasowy GSG 
Jacek Łęski potwierdził PAP 
doniesienia medialne, że GSG 
rozmawia z Grupą Kleven  
z Norwegii i innymi partne-
rami na temat ewentualnego 
zaangażowania w gdańską 
stocznię. Zwrócił uwagę, 
że „ewentualna współpraca  
z Norwegami w dużej mierze 
zależy od ARP”.

Stocznia Gdańsk

Zieliński pytany, jaki scena-
riusz czeka Stocznię Gdańsk, 
która jest w trudnej sytuacji 
finansowej, powiedział: „ARP 
ma niecałe 25 proc. akcji w 
spółce. (…) Za działalność 
operacyjną w stoczni odpo-
wiada firma GSG. Agencja 
Rozwoju Przemysłu wykonała 
wszystkie zobowiązania wy-
nikające z umów. W granicach 
możliwości prawa wspierali-
śmy to przedsięwzięcie”.

Jak podkreślił, obecnie 
trwają rozmowy między 
akcjonariuszami Stoczni 
Gdańsk.

– Mamy spotkanie w ponie-
działek. Myślę, że po ponie-
działku będziemy mogli po-
wiedzieć więcej – zaznaczył.

Rzecznik prasowy GSG 
Jacek Łęski powiedział 6 lu-

ARP wysłała  list do zarzą-
du GSG w tej sprawie. Chce 
m.in. potwierdzenia tych in-
formacji oraz o wskazania 
potencjalnego wpływu roz-
ważanej transakcji na sytuację 
stoczni. Łęski zapewnił we 
wtorek PAP, że „spółka bar-
dzo chętnie spotka się z ARP 
i wszystko przedstawi”.

Goście środowej debaty 
pt. „Polskie stocznie – branża 
z potencjałem” realizowanej 
w ramach projektu „Debaty 
o gospodarce w PAP”, zgod-
nie twierdzili, że produkcja 
offshore obejmująca urzą-
dzenia do pracy na morzu 
oraz wytwarzanie wysoko 
wyspecjalizowanych statków 
to szansa na rozwój nie tylko 
polskich stoczni, ale droga dla 
tego przemysłu w całej Euro-
pie. Wskazywali, że produk-
cja kontenerowców i innych 
tradycyjnie produkowanych  
w Europie statków przeniosła 
się na Daleki Wschód – do Ja-
ponii, Korei, Chin, a ostatnio 
także do Wietnamu. Dlatego – 
wywodzili – polskie stocznie 
muszą konkurować jakością. 
Wśród problemów, jakie ma 
branża stoczniowa, uczestni-
cy debaty wymieniali niedo-
bór wykwalifikowanej kadry 
i brak popytu na produkty 
wśród polskich odbiorców.

Jedyną publikacją wnoszą-
cą nowe elementy są rozwa-
żania na temat zainteresowa-
nia Norwegów inwestycją w 
Gdańsku. Publikacje na ten te-
mat ukazały się w „Pulsie Biz-
nesu”, na portalu „Trójmiasto” 
i w prasie Wybrzeża.

Kolebką Solidarności, 
Stocznia Gdańsk, jak podał 
„Puls Biznesu” interesuje się 
norweski Kleven Verft . Od lat 
polscy stoczniowcy realizują 

kontrakty w Norwegii. Tamtej-
si przedsiębiorcy coraz częściej 
myślą jednak o ulokowaniu 
biznesu w Polsce. „Puls Bizne-
su” dowiedział się, że Stocznią 
Gdańsk interesuje się Kleven 
Verft – norweski producent stat-
ków i konstrukcji offshore.

„Rozmowy są na wstęp-
nym etapie, więc na razie trud-
no wyrokować, jaki przyniosą 
efekt” – mówi Jacek Łęski, 
rzecznik GSG.

„Agencja z nadzieją 
przyjmuje każdą informację  
o szansach na poprawę sytu-
acji Stoczni Gdańsk” – twier-
dzi Izabella Dubielczyk z biu-
ra prasowego ARP. Według 
informacji PB, Norwegowie 
mają przeprowadzić due di-
ligence stoczni. Ich decyzja 
w sprawie zaangażowania  
w gdańską spółkę spodziewa-
na jest najwcześniej w marcu.

Stocznia dla Norwegów?

Spotkanie przedstawicieli aRP i GSG
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Komisja Europejska 
zdecydowała o wszczę-
ciu postępowania wo-
bec  Polski w związku z 
uchybieniami dotyczą-
cymi stosowania umów 
na czas określony.  To 
reakcja na skargę NSZZ 
„Solidarność” z ubie-
głego roku.

W oficjalnym piśmie, które 
dotarło do przewodniczącego 
KK Piotra Dudy, Dyrekcja ds. 
Zatrudnienia, Spraw Społecz-
nych i Włączenia Społecznego 
zapewnia, że Komisja Europej-
ska przeanalizowała skargę „S” 
i skontaktowała się w tej spra-
wie z polskimi władzami. W 
przypadku czterech aspektów 
skargi konsultacje KE z rządem 
nie doprowadziły do wyjaśnie-
nia spornych kwestii. W związ-
ku z tym, jak informuje Muriel 
Guin, kierownik Działu Prawa 
Pracy Dyrekcji ds. Zatrudnie-
nia KE, „Komisja wszczęła 
oficjalne postępowanie w spra-
wie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego i 
przesłała władzom polskim ofi-
cjalne wezwanie do usunięcia 
uchybienia” .

Skargę do Komisji Europej-
skiej w sprawie nieprawidłowe-
go wdrożenia unijnego prawa w 
Polsce Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” wysłała we 
wrześniu 2012 r. Dotyczyła ona 
dyrektywy Rady 99/70/WE, 
zgodnie z którą zobowiązano 
państwa członkowskie Unii Eu-
ropejskiej do wprowadzenia w 
życie przepisów niezbędnych 
m.in. do przeciwdziałania nad-
użyciom wynikającym ze sto-
sowania następujących po sobie 
umów o pracę na czas określo-
ny oraz nawiązywania nastę-
pujących po sobie stosunków 
pracy na czas określony. 

– Liczymy, że Komisja Eu-
ropejska skłoni rząd do właści-
wego dostosowania krajowych 
przepisów do prawa unijnego. 
Prawa pracowników nie mogą 
być elementem przetargu „coś 
za coś” – mówił wówczas prze-
wodniczący KK Piotr Duda. 

W postępowaniu Komisji 
Europejskiej uwzględnione zo-
stały następujące aspekty skargi 
NSZZ „Solidarność”:

1. Różnica między długością 
okresu wypowiedzenia umów 
zawieranych na czas określo-
ny a długością okresu wypo-
wiedzenia umów na czas nie-
określony w przypadku umów 
obejmujących podobny okres 
oznacza mniej korzystne trak-
towanie pracowników zatrud-
nionych na czas określony bez 
obiektywnego uzasadnienia.

2. Prawodawstwo polskie 
niesłusznie wyklucza przyucza-
nie do zawodu oraz umowy 
lub stosunki pracy zawarte w 
ramach szczególnego publicz-
nego lub wspieranego przez 
władze publiczne programu 
szkolenia, integracji lub prze-
kwalifikowania zawodowego z 
zakresu ochrony przed zawie-
raniem nadmiernej liczby na-
stępujących po sobie umów na 
czas określony.

3. Okres, który musi upłynąć 
między dwiema umowami na 
czas określony, aby nie były one 
uważane za „następujące po so-
bie” jest zbyt krótki.

4. Pojęcie „zadań realizowa-
nych cyklicznie”, w ramach któ-
rego dozwolone jest nieograni-
czone zawieranie następujących 
po sobie umów na czas określo-
ny, nie jest wystarczająco okre-
ślone prawem, aby można było 
zapobiegać zawieraniu nadmier-
nej liczby takich umów.

– To pierwsza skarga, którą 
Komisja Krajowa zdecydowa-

ła się złożyć do Komisji Eu-
ropejskiej, a nasze argumenty 
dotyczące braku odpowiednie-
go zapobiegania nadużyciom 
w stosowaniu umów na czas 
określony zostały przyjęte – 
komentuje Katarzyna Zimmer-
-Drabczyk, kierownik Biura 
Eksperckiego KK.  

Sławomir Adamczyk, kie-
rownik Działu Branżowo-Kon-
sultacyjnego KK zaznacza, że  
dyrektywa unijna wykonuje 
porozumienie europejskich 
partnerów społecznych, które-
go celem było przeciwdziałanie 
praktykom dyskryminacyjnym 
i ograniczenie nadużyć przy 
stosowaniu tej formy umowy o 
pracę. 

– Została ona  jednak wdro-
żona w naszym kraju tak nie-
chlujnie, że wywołała skutek 
wręcz odwrotny – mówi Adam-
czyk. –  Apele „Solidarności” 
o zmianę tego stanu rzeczy za 
pomocą procedur krajowych 

pozostawały bez echa. Doszło 
więc do kompromitującej dla 
naszego rządu sytuacji, że w 
obronie praw polskich pracow-
ników występuje Komisja Eu-
ropejska – dodaje.

Komisja Europejska po ana-
lizie wyjaśnień rządu polskie-
go może zatrzymać procedurę, 
albo przejść do jej kolejnego 
etapu i poprosić Polskę o usu-
nięcie uchybień w określonym 
czasie. Sprawa może zakończyć 
się przed unijnym Trybunałem 
Sprawiedliwości w Luksembur-
gu. W większości postępowań 
przywołane do porządku kraje 
wprowadzają wymagane przez 
KE zmiany w swoim prawo-
dawstwie. 

Polska jest niechlubnym li-
derem, jeśli chodzi o umowy o 
pracę na czas określony – aż 27 
proc. pracowników zatrudnio-
nych jest w ten sposób. To nie-
mal dwa razy więcej niż średnia 
unijna, która wynosi 14,2 proc.. 

Po skardze „S”: komisja Europejska interweniuje

jesteśmy niechlubnym liderem 
uMóW Na cZaS OKReślONy

Rzeczywistość młodych 
osób w epoce Donalda Tuska 
(rządzącego już blisko dwie ka-
dencje) brutalnie pokazują dane 
Głównego Urzędu Statystyczne-
go, zgodnie z którymi na koniec 
III kwartału 2013 r. w Polsce 
bez pracy było około 400 tys. 
osób w wieku do 24 lat i ponad 
600 tys. osób w wieku 25-35 lat. 
To prawie połowa wszystkich 
bezrobotnych. Rozgoryczenie 
i złość z powodu niemożności 
znalezienia pracy pokazują z 
kolei badania opinii społecznej. 
Aż 64 proc. młodych Polaków 
badanych w styczniu przez firmę 
SW Research uważa, że pracę 
najłatwiej zdobyć dzięki rodzi-

Młodzi głównie  
na „śmieciówkach”

nie i znajomym. 59 proc. jest 
przekonanych, że zatrudnienie 
dostaje się „po znajomości”. 
40 proc. doświadczyło takich 
sytuacji osobiście.

Jednak nawet wśród ma-
jących pracę 20- i 30-latków 
zatrudnienie na pełen etat na 
podstawie umowy o pracę to 
luksus. Umowy śmieciowe to 
nie wszystkie umowy cywilno-
prawne (umowy-zlecenia, umo-
wy o dzieło), a tylko te, które 
zastępują cywilizowane, kodek-
sowe zatrudnienie na podsta-
wie umowy o pracę. To także 
umowy o pracę zawarte na czas 
określony, najczęstsze wśród 
początkujących zatrudnionych.
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Radca prawny Barbara Skiba 
przedstawiła krytyczną opinię 
prawną na temat polecenia nr 
1/2013, wydanego przez Wice-
prezesa Zarządu Stoczni Gdań-
skiej SA, zgodnie z którym w 
związku z niepełnym portfelem 
zamówień w stosunku do planu 
oraz zmniejszonym zakresem 
pracy w komórkach organiza-
cyjnych stoczni wprowadzono 
do 31 stycznia 2014 roku prze-
rwy w pracy. Po szczegółowej 
analizie  radca prawny przedsta-
wia wnioski krytycznie ocenia-
jące podstawy prawne polece-
nia, stwierdzając m.in:

...pracodawca nie może 
jednostronnie zwolnić pra-
cownika z obowiązku świad-
czenia pracy zachowując 
jednocześnie jego pełną dys-
pozycyjność.

...polecenie... prowadzi do 
nieuzasadnionego różnico-
wania sytuacji pracowników 
w zakresie przyjęcia sposobu 
naliczania wynagrodzeń. Za-
chodzi zatem sytuacja ana-
logiczna jak w przypadku 
dyskryminacji pośredniej... 
dyskryminacja pośrednia ist-
nieje wówczas gdy na skutek 
pozornie neutralnego postano-

wienia, zastosowanego kryte-
rium lub podjętego działania 
występują dysproporcje w za-
kresie warunków zatrudniania 
na niekorzyść wszystkich lub 
znacznej liczby pracowników.

ttt
Na wniosek NSZZ „Soli-

darność” Stoczni Gdańskiej 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Gdańsku przeprowadził 
czynności kontrolne w stocz-
ni w związku z poleceniem nr 
1/2013 Wiceprezesa Zarządu 
stoczni. Po kontroli inspek-
torzy stwierdzili:... jeżeli w 
ocenie pracowników praco-

dawca naruszył wobec nich 
zasadę równego traktowania 
w zatrudnieniu, wskutek wy-
płacenia im wynagrodzenia 
obliczonego w ww. sposób, 
mają oni prawo dochodzić na 
drodze sądowej odszkodowa-
nia na podstawie art. 18 k.p.

W wyniku czynności kon-
trolnych stwierdzono narusze-
nie przez pracodawcę innych 
przepisów prawa pracy. W 
związku powyższym , wydano 
środki prawne przewidziane w 
art.33 ustawy z 13 kwietnia 
2007 o Państwowej Inspekcji 
Pracy.

Krytyczna opinia prawna
W związku z poleceniem wiceprezesa zarządu Stoczni

Najbardziej aktywne, naj-
lepiej rozwijające się oraz 
najlepsze z nowo powsta-
łych w ubiegłym roku 
organizacji „Solidarno-
ści” Regionu Gdańskiego 
zostały wyróżnione w III 
edycji konkursu „Razem 
bezpieczniej”. 

„Razem bezpieczniej”

Region spotyka się w Filharmonii
szef związku Janusz Śniadek 
oraz socjolog, prof. Jadwiga Sta-
niszkis.

Dominantą w dyskusji pod-
czas spotkania była konieczność 
dalszego rozwoju „Solidarności”, 
zwłaszcza w nowo powstających 
przedsiębiorstwach. Tylko ro-
snąca liczba członków związku 
może przyczynić się do zwięk-
szenia siły jego oddziaływania na 
kierujących firmami, na rządzą-
cych, na instytucje samorządowe. 
W czasach gdy coraz bardziej 
powszechna jest polityka umów 
śmieciowych, gdy narasta 
lekceważenie podstawowych 
interesów ludzi pracy, gdy in-
stytucje rządowe lekceważą 
tysiące zwalnianych pracowni-
ków, którzy popadają w nędzę 
- konieczna jest  rozbudowa 
związku, niezbędne jest sięga-
nie po  nowe formy działania, 
w tym protesty składane przez 
Komisję Krajową w Trybunale 
Konstytucyjnym, czy wyko-
rzystanie pomocy europejskich 
federacji związków zawodo-
wych wspierających działania 
„Solidarności” w obronie co-
raz częściej naruszanych inte-
resów pracujących.

Wręczenie nagród odbyło się 
5 lutego br. w nowoczesnej sie-
dzibie Polskiej Filharmonii Bał-
tyckiej na Ołowiance, gdzie przy-
było blisko tysiąc związkowców 
reprezentujących nowo powsta-
łe organizacje „Solidarności”  
a także te, działające od momentu 
powstania związku, mające naj-
większe doświadczenie w obro-
nie interesów ludzi pracy.

Spotkanie rozpoczęło się 
przygotowanym przez organi-
zację zakładową „Solidarności” 
w Filharmonii koncertem naj-
bardziej popularnych utworów 
muzyki klasycznej, po czym   
w konferencji poświęconej dia-
logowi społecznemu wystąpili: 
przewodniczący ZRG NSZZ 
„Solidarność” Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Komisji Krajo-
wej Piotr Duda, poseł PiS i były Fo

t. 
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W Polsce najmłodsi są najbardziej narażeni na ubó-
stwo. Niemal 1,5 mln dzieci i młodzieży żyje  
w biedzie i niedostatku – alarmuje „Rzeczpospoli-
ta”, powołując się na najnowsze dane GuS. 

tys. dzieci nie ma wszystkich 
podręczników, bo rodziców nie 
stać na ich zakup. Z powodu 
biedy 530 tys. dzieci nie chodzi 
do specjalistów, a blisko 600 
tys. do dentysty. Nie dziwią za-
tem dane Fundacji Wiewiórki 
Julii, które mówią, że blisko 90 
procent dzieci w wieku od 5 do 
15 lat ma próchnicę. 

Mimo tych danych polityka 
społeczna prowadzona w Polsce 
nie dostrzega w sposób adekwat-
ny problemu ubóstwa rodzin. Od 
2003 r. nie zmieniła się właści-
wie wysokość świadczeń dla 
rodzin. Pierwszej i jedynej wa-
loryzacji tzw. progu dochodowe-
go uprawniającego do pomocy  
w ciągu ostatnich 11 lat dokona-
no w listopadzie 2012 r.

 Dane zawarte w opraco-
waniu „Warunki życia rodzin  
w Polsce” są zatrważające – 
czytamy w gazecie. M.in. 450 
tys. dzieci nie ma wszystkich 
podręczników, bo rodziców nie 
stać na ich zakup. 

GUS zauważa także, że co 
trzecia rodzina ma problem  
z wysłaniem raz w roku dzieci 
na tygodniowy wypoczynek 
poza miejsce zamieszkania, co 
jedenastej nie stać na organi-
zację dzieciom imprezy uro-
dzinowej, co ósmej na wyjście  
z dziećmi do kina czy teatru.

– Polskie państwo jest od-
wrócone do młodych plecami. 
Nasza polityka społeczna posta-
wiona jest na głowie, bo często 
pomagamy tym, którzy takiej 
pomocy nie potrzebują, a zapo-
minamy o najsłabszych, m.in. 
dzieciach – zauważa prof. Kry-
styna Iglicka, demograf, rektor 
Uczelni Łazarskiego.

Co trzecie dziecko rodzi się 
w biedzie i korzysta z tzw. beci-
kowego II przeznaczonego dla 
niezamożnych rodziców.

– Bieda jest dotkliwa zwłasz-
cza w małych miejscowościach. 
Tam nie ma, jak na wsi, możli-
wości skorzystania z natural-
nych środków ratunkowych, 
takich jak np. własne produkty 
rolne. Wszystko trzeba kupić 
– mówi prof. Katarzyna Ducz-
kowska-Małysz z SGH.

Wszelkie dostępne statysty-
ki i opracowania dowodzą, że 
na biedę w Polsce w sposób 
nadzwyczajny narażone są ro-
dziny wielodzietne.

GUS wskazuje, że w skraj-
nej nędzy (poniżej tzw. mini-
mum egzystencji) żyje blisko 
10 proc. rodzin wychowujących 
troje dzieci i aż 26,6 mających 
ich czworo lub więcej.

Mimo tych danych poli-
tyka społeczna prowadzona  
w Polsce nie dostrzega w spo-
sób adekwatny problemu ubó-
stwa rodzin.

Wydajemy na ich rzecz ok. 
1,8 proc. PKB, tj. około 30 
mld zł rocznie. A na emerytury  

i renty, mimo że jesteśmy mło-
dym społeczeństwem – blisko 
210 mld zł rocznie. Od 2003 r. 
nie zmieniła się właściwie wy-
sokość świadczeń dla rodzin. 
Pierwszej i jedynej waloryza-
cji tzw. progu dochodowego 
uprawniającego do pomocy  
w ciągu ostatnich 11 lat do-
konano w listopadzie 2012 r. 
Emeryci i renciści w tym czasie 
co roku otrzymywali podwyżkę 
i inflację i część wzrostu płac. 
– Nie wyrzucajmy emerytom, 
którzy pracowali na świadcze-
nie, że dostają podwyżki. Ale 
wiele osób, jak na przykład 
mundurowi, górnicy czy rol-
nicy, dostają świadczenia zde-
cydowanie przewyższające ich 
wkład – wskazuje Maciej Bu-
kowski, prezes Warszawskiego 
Instytutu Studiów Ekonomicz-
nych.

Zdaniem ekspertów państwo 
pomaga też często bez głowy. – 
Wydajemy około 400 mln zł na 
becikowe, które ciężko uznać za 
racjonalnie adresowaną pomoc 
– podkreśla Michał Kot, ekspert 
Fundacji Republikańskiej.

Eksperci apelują, by rząd 
poszukał pieniędzy tam, gdzie 
je marnotrawi, i skuteczniej po-
magał tym, którzy najbardziej 
potrzebują wsparcia.

Domagają się także zmniej-
szenia fiskalizmu, zwłaszcza 
wobec zarabiających niewiele. 
– Teraz opodatkowywany jest 
nawet dochód niezbędny do 
przeżycia – mówi Bukowski.
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GłODNe, bez opieki  
leKaRZy SPecjaliStóW,  
bez PODRęcZNiKóW

„Rzeczpospolita”: Biedny jak polskie dziecko

W piątek, 31 stycznia, GUS 
przedstawił wstrząsającą pu-
blikację „Warunki życia rodzin  
w Polsce”. Z raportu wynika, 
że dzieci często są głodne, nie 
jedzą mięsa i owoców, nie mają 
podręczników. Co trzecie dziec-
ko rodzi się w biedzie. Na 8,9 
mln dzieci w wieku 0-24 lata, 
w biedzie żyje 1,4 mln. W naj-
gorszej sytuacji są rodziny, w 
których wychowuje się więcej 
dzieci. Poniżej minimum eg-
zystencji żyje prawie 10 proc. 
rodzin wychowujących 3 dzieci 
i 26,6 proc. mających 4 dzieci 
lub więcej.

– Nasza polityka społeczna 
postawiona jest na głowie – 
twierdzi prof. Krystyna Iglicka, 
demograf – Często pomaga-
my tym, którzy takiej pomocy 
nie potrzebują, a zapominamy  
o najsłabszych, m.in. dzieciach.

Ponad pół miliona dzieci w 
Polsce nie dojada, bo ich rodzi-
ców nie stać, by „zapewnić im 
przynajmniej w co drugi dzień 
posiłek z mięsa, drobiu, ryby 
lub odpowiednika wegetariań-
skiego” – wynika z publikacji 
GUS, którą cytuje „Rzeczpo-
spolita”. 

Dane zawarte w opraco-
waniu „Warunki życia rodzin  
w Polsce” są zatrważające – 
czytamy w gazecie. M.in. 450 
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Karol Woś ma 19 lat, jest 
od kilkunastu miesięcy mon-
terem kadłubów. Codziennie 
rano wstaje o czwartej, bo 
mieszka w Drewnicy, skąd 
dojeżdża do stoczni na szó-
stą, gdzie rozpoczyna trudną, 
uciążliwą i hałaśliwą robotę, 
za którą już od roku dostaje 
w dziesiątym dniu miesią-
ca tysiąc złotych, a po tygo-
dniu czy dwóch wyrównanie, 
rzadko w sumie przekracza-
jące dwa tysiące. Gdy będąc 
jeszcze w szkole odbywał w 
stoczni praktykę widział ogło-
szenia zachęcające do pracy 
montera kadłubowego, wy-
mieniane były niebotyczne 
wysokości zarobków, sześć, 
siedem tysięcy złotych... Ale 
gdy zaczął pracować wyciągał 
na początek tysiąc, tysiąc sto 
złotych. Teraz, razem z nad-
godzinami, gdy się zdarzą, z 
pracą w weekendy, udaje mu 
się zarobić dwa tysiące kilka-
set złotych, pod warunkiem że 
jest praca, że nie obowiązują 
w stoczni tzw. przestoje do-
mowe, gdy z braku  frontu ro-
bót pracownicy przebywają w 
domu, nie muszą przychodzić 
do stoczni, ale dostają tylko 

70 - 80 proc. podstawowego 
wynagrodzenia.

Tak się zderzył  w odczu-
ciach Karola Wosia mit o 
wielkiej stoczni, w której jak 
słyszał w rodzinie niegdyś 
pracowało kilkanaście tysięcy 
ludzi, gdzie budowano wypeł-
nione skomplikowaną apara-
turą trawlery i bazy rybackie, 
gdzie wodowano po dwadzie-
ścia statków rocznie, gdzie 
na kilkaset metrów od muru 
okalającego stocznię słychać 
było odgłosy intensywnej pra-
cy, syk sprężonego powietrza, 
uderzenia młotów w kadłubo-
we blachy.  Być może  wtedy 
stocznia nie zarabiała na sie-
bie, być może w wyniku nie-
fortunnych, zawieranych pod 
polityczną presją kontraktów 
statki były sprzedawane za 
pół darmo, ale stoczniowcy 
zarabiali na siebie i swoje ro-
dziny, stawali się członkami 
spółdzielni mieszkaniowych 
na Przymorzu czy Zaspie, ku-
powali pralki „Franie” i dziś 
już zapomniane WFM - ki czy 
SHL - ki... 

A dziś, dziś dziewiętna-
stoletni człowiek, po szkole,  
mający już trochę praktyki, 
słucha argumentów kolegi, 
który namawia go na wyjazd 
do Norwegii. Tylko że Woś 
nie chce jechać do Norwegii. 
Woli już, o czym czytał w ga-
zecie, by Norwegowie przyje-
chali tutaj do Gdańska, kupili 
stocznię, czy jej część i może 
przenieśli choć trochę tych 
umiejętności w zarządzaniu, 
organizowaniu pracy, do na-
szej rzeczywistości...

Na szczęście Karol Woś ma 
swój drugi świat. Świat hip-
-hopu i rapu w którym odnaj-
duje miejsce na wykrzyczenie 

tego wszystkiego co boli dzie-
więtnastoletniego człowieka, 
który w niczym nie zawinił, 
że znalazł się w Gdańsku anno 
domini 2014. Świat w któ-
rym obraca się kilkuset jego 
stoczniowych kolegów, którzy 
są pierwszymi recenzentami 
jego twórczości, którzy nie 
raz podpowiadają jeden lub 
drugi trafny wers. I których 
krąg  dawno już wyszedł poza 
stocznię, bo rapu Wosia słucha 
dziś na You Tubie kilkadzie-
siąt tysięcy młodych, a może 
i nie tylko młodych. Ma swój 
fan klub na Facebooku. 20 mi-
nutowa audycja Karola Wosia 
w Radiu Gdańsk spotkała się 
z żywym oddźwiękiem, hip-
-hopowa muzyka młodego 
stoczniowca przebiła się do 
telewizji, jej autor staje się bo-
haterem reportaży.

Temat stoczniowy przed 
laty torował sobie z trudem 
drogę do literatury, do sztuki. 
Kilkadziesiąt lat temu Stocz-
nię Gdańska poznawało się 
czytając „Lewanty” Brauna, 
czy „Milionerów” Fleszaro-
wej Muskat. Były to dzieła 
nad wyraz optymistyczne, 
może przesadnie. W twórczo-
ści 19 letniego Karola Wo-
sia optymizmu niewiele. Ale 
może to że ten rap powstaje 
zawiera mimo wszystko jakąś 
nić nadziei, jakieś marzenie 
dziś jeszcze owinięte w ironię:

jestem tu, jestem tu, tutaj bije moje serce...

KaROl WOś  
stoczniowy  
raper
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Oni chcą byśmy milczeli
Chcą byśmy siedzieli cicho
Choć to my na nich robimy
To od nich zależy wszystko
Gdzie jest sprawiedliwość
która miała być tak blisko
Dla nich ludzie to nic więcej
Niż PESEL, imię, nazwisko
Walą się ostatnie mury
Padają ostatnie cienie/
stoczniowej infrastruktury 
W obecnym chorym systemie/
szczytem bezczelności
Chwilę przed wynagrodzeniem
Informować pracowników/
o tym że wstrzymano premię...

Czas nieubłaganie goni,  
a dług stale narasta
Globalny kryzys nastał,  
ciężko się wykaraskać
Na halach gasną światła,  
na wieki już i basta 
Postoczniowe tereny  
projektem Młodego Miasta.
 



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 Słowa uczą, przykłady 
pociągają!


