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W wieku 91 lat, w niedzielę 30 kwietnia 2017 roku, zmarł inżynier Alojzy Szablewski, uczestnik strajków w Stocz-
ni Gdańskiej w 1970 i 1980 r., przewodniczący stoczniowej „Solidarności” w 1981 r., były żołnierz Armii Krajo-
wej. Po stanie wojennym wrócił do pracy w stoczni, ale nie na kierownicze stanowisko w biurze projektów, tylko 
jako robotnik. Dla stoczniowców stał się bohaterem i liderem podziemnej „Solidarności” w zakładzie. 

fot.  Paweł Glanert

Stocznia GdańSka
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Zmarł Alojzy Szablewski  
Pożegnaliśmy bohatera stoczniowej „Solidarności”

W wieku 91 lat zmarł w niedzielę 30 kwietnia 2017 roku Aloj-
zy Szablewski, działacz stoczniowej „Solidarnosci”, uczestnik 
i przywódca strajków, od listopada 1981 roku przewodniczacy 
Komisji Zakładowej „S” Stoczni Gdańskiej. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego stanął na czele strajku w stoczni. 

Urodził się 4.VII.1925 w Tczewie. Absolwent Politechniki Gdań-
skiej, Wydz. Budowy Okrętów (1963). W czasie II wojny światowej 
żołnierz AK. 1944-1945 pracownik Fabryki Maszyn Rolniczych, 
III-V 1945 Starostwa Powiatowego w Tczewie. V 1945 – XII 1950 
służba wojskowa, elew szkoły podoficerskiej w Toruniu, 1951-1952 
zatrudniony w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Tczewie, 
1952-1990 projektant w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stocz-
ni Gdańskiej im. Lenina. W XII 1970, następnie w VI 1976 uczest-
nik protestów w Stoczni Gdańskiej. W 1979 uczestnik manifestacji 
w rocznicę Grudnia ’70, w 1980 w rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. 1978-1980 współpracownik WZZ Wybrzeża.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, od IX 
1980 w „S”; członek Prezydium KZ, uczestnik prac związanych 
z realizacją pomnika Poległych Stoczniowców 1970, w 1981 
współorganizator służb porządkowych zabezpieczających 
I WZD Regionu Gdańskiego i I KZD.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczi Gdańskiej, prze-
wodniczący Komitetu Strajkowego. 15 XII 1981 po drugiej pacy-
fikacji Stoczni aresztowany, przetrzymywany w areszcie śledczym 
w Gdańsku, 28 V 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego 
w Gdańsku na 2 lata więzienia w zawieszeniu, zwolniony. Po wyj-
ściu współzałożyciel i szef TKZ „S” w SG, do 1988 współorgani-
zator pomocy dla rodzin osób represjonowanych, zbierania składek, 
wydawania podziemnego pisma „Rozwaga i Solidarność”, doku-
mentów: „Karta 84”, „Posłanie do ujarzmionych narodów Europy 
środkowej”, druków okolicznościowych. W V i VIII 1988 przewod-
niczący KS w SG, członek Prezydium MKS.

Od 1990 na emeryturze. 1991-1995 w ZChN, 1996-2000 
w ROP, z-ca przewodniczącego Okręgu. 1991-1993 poseł RP 
z listy Wyborczej Akcji Katolickiej. 

1970-1987 uzyskał 14 dyplomów uznania za prototypowe pro-
jekty statków; uhonorowany Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (1972), wyróżniony m.in. odznakami Zasłużony Stoczni 
Gdańskiej (1981), odznaczeniem Polonia Mater Nostra Est (1999), 
odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodze-
nia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).Zdjęcia: Paweł Glanert
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Paweł Borys od maja 2016 roku jest szefem Pol-
skiego Funduszu Rozwoju, grupy instytucji finan-
sowych i doradczych dla przedsiębiorców i osób 
prywatnych, która inwestuje w zrównoważony 
rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Tworzy 
praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i 
bezpiecznej przyszłości. PFR  jest grupą kapita-
łową łączącą takie instytucje jak KUKE SA, Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwo-
ju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych SA, Agencja Rozwoju 
Przemysłu SA. Do współpracy zaprosił Pawła Bory-
sa wicepremier Mateusz Morawiecki. 

Prawa ręka wicepremiera Morawieckiego

Paweł Borys  
człowiek, który ratuje stocznię

Wśród licznych obszarów 
zainteresowania Polskiego Fun-
duszu Rozwoju jest przemysł 
okrętowy, w tym Grupa Stoczni 
Gdańsk, nad której przyszłością 
kapitałową i produkcyjną toczą 
się od kilku miesięcy rozmowy 
z Ukraińcami.

– Prowadzimy rozmowy 
z Ukraińcami na temat całościo-
wej przyszłej strategii względem 
Stoczni Gdańsk i GSG Towers 
– mówi Paweł Borys. Polski 
Fundusz Rozwoju  w grudniu 
– poprzez Agencję Rozwoju 
Przemysłu – zwiększył udział w 
spółce GSG Towers, która jest 
właścicielem Stoczni Gdańsk, z 
25 do 50 proc. To stanowiło wy-
konanie wcześniejszych umów 
inwestycyjnych i teraz jesteśmy 
równorzędnymi partnerami 
z  kraińcami.

Podjęliśmy poważne roz-
mowy dotyczące tego, jak ma 
wyglądać przyszła strategia 
stoczni – mówi Borys. Stocznia 
Gdańsk wymaga restruktury-
zacji, aby mogła podejmować 
duże kontrakty. Na pewno 
potrzebuje silnego standingu 
finansowego i potrzebuje gwa-
rancji. Rozmowy dotyczą tego 
jaką Ukraińcy maja wizję roz-
woju, na jakie wsparcie finan-
sowe można liczyć z ich strony, 
a jakie z naszej. Borys zapyta-
ny, czy Polski Fundusz Roz-

woju rozważa przejęcie pakietu 
większościowego w Stoczni 
Gdańsk SA powiedział: Roz-
ważamy różne warianty. Dzisiaj 
jest tak, że żadna decyzja jesz-
cze nie zapadła. Mamy 50 proc. 
udziałów i uzyskaliśmy lepszy 
dostęp do informacji na temat 
spółki, więc to jest etap jeszcze 
lepszego zapoznania się z aktu-
alną sytuacją.

Sądząc po dotychczaso-
wych osiągnięciach kiero-
wanego przez Pawła Borysa 
Polskiego Funduszu Rozwoju 
(inwestycje w Zakłady Ce-
gielskiego w Poznaniu, pro-
jekty na rynku finansowym, 
budowa obwodnicy w Kra-
kowie i in.), a także efektów 
dotychczasowej kariery zawo-
dowej, można spodziewać się, 
że trwające od kilku miesięcy 
rozmowy o przyszłości Stocz-
ni Gdańsk przyniosą korzyst-
ne efekty.

Paweł Borys studiował w 
Szkole Głównej Handlowej na 
kierunku Finanse i Bankowość. 
Nie mogło być inaczej skoro 
ekonomistami są rodzice.  Oj-
ciec  specjalizuje się w statysty-
ce, teorii jakości i zrównoważo-
nego rozwoju, a mama zajmuje 
się naukowo obszarem banko-
wości i rachunkowości.

– Od dziecka byłem przy-
gotowywany do kariery na-

ukowej – przyznaje Paweł 
Borys – i jeszcze przez 3 lata 
po ukończeniu SGH pracowa-
łem na uczelni. Zajmowałem 
się  tematami związanymi 
ze wzrostem gospodarczym 
i rynkiem finansowym  –  
opowiada dziennikarce radio-
wej Sylwii  Zadrożnej.

Jeszcze w czasie studiów 
odbył praktyki w Erste Bank 
w Polsce. Po nich poproszono 
go aby został głównym ekono-
mistą banku. ─ Pamiętam,  że  
trzeba było wstawać o 5 rano, 
żeby przygotować na 7 rano ra-
porty analityczne dla klientów. 
Łatwo nie było, ale doświad-
czenie cenne, dodaje.

Potem nadszedł czas zarzą-
dzania funduszami inwesty-
cyjnymi w Grupie Deutsche 
Banku.

– Tak, zarządzałem fundu-
szami DWS, udało mi się wte-
dy stworzyć pierwszy na pol-
skim rynku fundusz małych i 
średnich spółek, to był  bardzo  
ciekawy okres w mojej pracy 
zawodowej, ale też dobry czas 
dla rynku, jeszcze przed świa-
towym kryzysem – wspomina 
Paweł Borys.

Przed  przejściem do PKO 
Banku Polskiego  przeprowa-
dził jeszcze między innymi – 
z sukcesem – restrukturyzację  
Grupy Pekaes.  

To było takie symboliczne 
przejście od  białego kołnie-
rzyka,  jak to się często okre-
śla zarządzających aktywami 
zza biurka i monitora kom-
putera, do praktycznego wy-
prowadzania firmy będącej na 
skraju bankructwa z kłopotów. 
Pamiętam trudne negocjacje 
ze związkami zawodowymi, 
ale udało się, firma do dzisiaj 
działa – opowiada.

Wreszcie przez 6 lat był 
dyrektorem zarządzającym 
w PKO BP. Odpowiadał za 
obszar analiz ekonomicz-
nych, strategię i rozwój gru-
py kapitałowej oraz relacje 
inwestorskie. Uczestniczył 
w opracowaniu i wdrożeniu 
dwóch strategii rozwoju Ban-
ku,  w efekcie których znaczą-
co umocnił on swoją pozycję 
lidera rynku bankowego w 
Polsce – o blisko 3 punkty 
procentowe.

Prowadził zakończony też 
sukcesem proces restruktury-
zacji Kredobanku  na  Ukra-
inie czy przejęcie i integrację 
Nordea Bank Polska.  Ko-
ordynował też opracowanie 
strategii ratowania trzech naj-
większych projektów energe-
tycznych w Polsce – budowy 
elektrowni w Opolu, Jaworz-
nie i Kozienicach. 
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– Jesteśmy zniecierpliwie-
ni – mówi Karol Guzikiewicz, 
wiceprzewodniczący stocz-
niowej „Solidarności”, że ne-
gocjacje płacowe z Zarządem 
stoczni jeszcze się nie rozpo-
częły, mimo iż były zapowie-
dziane już w końcu ubiegłego 
roku. Wątków w negocjacjach 
jest bardzo dużo. Dziś wszy-
scy wiedzą, że w pierwszym 
rzędzie chodzi o pensje pod-
stawowe pracowników. W 
stoczni musi być praca. Twier-
dzimy dziś, że jest jej zbyt 
mało, spada wiarygodność 
właściciela stoczni jeżeli idzie 
o zdobywanie kontraktów, 
dlatego muszą nastąpić zmia-
ny własnościowe, musi po-
wstać dla pracowników dobra 
perspektywa rozwoju stoczni.

Jesteśmy zaniepokojeni, 
że Grupa Stoczni Gdańsk nie 
chce się rozwijać. Ostatnio 
stocznia wygrała konkurs na 
projekt produkcyjny z dotacją 
skarbu państwa w wysokości 
4 mln. zł. Ale Zarząd nie pod-
pisał umowy w tej sprawie, co 
świadczy, że nie chce szukać 
nowych rozwiązań, starać się 
o zawieranie umów na nowe 
produkty. Projekt dotyczy bu-
dowy morskich wież wiatro-
wych, o jeszcze większej mocy 
niż budowane obecnie. Wy-
maga to opracowanie nowych 
technologii i procesów produk-
cyjnych. Otrzymując 4 mln zł 
dotacji stocznia miała wnieść 
wkład własny  podobnej wiel-
kości, w postaci pracy, dzierża-
wy miejsc produkcyjnych itp. 
Brak aktywności w tej sprawie, 
świadczy o niechęci ze strony 
Zarządu do przyspieszenia roz-
woju stoczni.

Jako związek „Solidar-
ność” chcemy stawiać na ludzi 
w kierownictwie zakładu, któ-
rzy będą aktywnie zabiegać o 
wykorzystanie propozycji ze 

Karol Guzikiewicz

Czekamy na aktywność Zarządu

strony np. Polskiego Fundu-
szu Rozwoju na czele którego 
stoi Paweł Borys, człowiek 
uważany za prawa rękę wi-
cepremiera Morawieckiego. 
Borys uważa, że stocznia 
wymaga restrukturyzacji, by 
mogła realizować duże kon-
trakty. Na pewno potrzebuje 
silnego standingu finanso-
wego, potrzebuje gwarancji. 
Uważamy – mówi Karol Gu-
zikiewicz – że Zarząd stoczni 
powinien aktywniej wykorzy-
stywać stwarzane przez skarb 
państwa możliwości dla roz-
woju przemysłu okrętowego, 
starać się o nowe kontrakty, 
o poprawę pozycji zakładu 
na rynku. Stałym elementem 
strategii stoczni powinno być 
zainteresowanie jej dynamicz-
nym rozwojem, zdobywanie 
nowych kontraktów w oparciu 
o nowoczesne, innowacyjne 
rozwiązania projektowe.

Popyt na rynku stocznio-
wym decyduje o aktywności 
pracowników, o ich zaangażo-
waniu w działalność produk-
cyjną. W oczekiwanej przez 
nas nowej strukturze płac 
potrzebna jest pewna pula 
na wzrosty uposażeń zasad-
niczych. Samymi przesunię-
ciami pieniędzy niczego nie 
osiągniemy. Poprzedni zarząd 

zobowiązał się, że takie wzro-
sty płac będą następować. 
Niestety, obecny zarząd opóź-
nia te działania, choć termin 
ich dokonania jest znany, co 
potwierdziła pani prezes Za-
rządu w autoryzowanym wy-
wiadzie dla „Rozwagi” i upły-
wa on z końcem maja.

Jesteśmy jako związkow-
cy zdeterminowani w dą-
żeniu do podjęcia rozmów 
płacowych, czego wyrazem 
było nasze pismo do Zarządu 
z 9 maja, w którym wnosimy 
o pilne rozpoczęcie negocja-
cji  w tematach zawartych 
w porozumieniu dotyczą-
cym zmian płacowych z dnia 
17.03.2017 r. ponieważ sytu-
acja pracowników jest bardzo 
trudna i zmiany płacowe są 
niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania firmy.

We wszystkich naszych 
wystąpieniach, również w roz-
mowach z przedstawicielami 
skarbu państwa, podkreśla-
my, że muszą nastąpić zmiany 
w płacach podstawowych w 
stoczni. Chcemy wierzyć, że 
do końca czerwca, w terminie 
w którym ma być zakończone 
opracowywanie strategii pro-
dukcyjnej stoczni, i ta sprawa 
zostanie załatwiona. 

Jest wiele spraw, które po-
winny być załatwione przez 

Najważniejszą sprawą, 
na załatwienie której 
oczekujemy – to wzrost 
płac zasadniczych. 
Pensja podstawowa w 
stoczni jest zbyt niska. 
Jeżeli w tej sprawie nie 
nastąpi porozumienie 
– to nie ukrywamy, 
że związki zawodowe 
mają możliwość 
wystąpienia na drogę 
prawną i podjęcie sporu 
zbiorowego.

Zarząd stoczni bez oczekiwa-
nia na porozumienia strate-
giczne. Ostatnio mieliśmy do 
czynienia z przypadkiem wy-
stawiania pracownikom faktur 
za pracę trwającą 16 godzin 
na dobę. Nikt nie uwierzy, że 
tak długo można pracować na 
stanowiskach wymagających 
uwagi i odpowiedzialności, to 
wyraźne nadużycie. Zwłasz-
cza, że wielu pracowników  
nie ma nadgodzin.  Z kolei, 
jeżeli chodzi o obcokrajow-
ców zatrudnianych w stocz-
ni, to związki zawodowe, tak 
samo jak czynią to na Zacho-
dzie, uważają, że nie może 
być różnic w wysokości płac 
pomiędzy pracownikami kra-
jowymi i obcymi. Inaczej wy-
stępuje dumping społeczny, 
niesprawiedliwe preferencje 
na rynku pracy. Zdecydowa-
ne stanowisko związkowców 
w tej sprawie spowodowało, 
że zjawisko to już praktycznie 
nie występuje. Najważniejszą 
sprawą, na załatwienie której 
oczekujemy – to wzrost płac 
zasadniczych. Pensja podsta-
wowa w stoczni jest zbyt ni-
ska. Jeżeli w tej sprawie nie 
nastąpi porozumienie – to nie 
ukrywamy, że związki zawo-
dowe mają możliwość wystą-
pienia na drogę prawną i pod-
jęcie sporu zbiorowego.
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Kończymy przygotowa-
nia do negocjacji w spra-
wie zmian płacowych, które 
zgodnie z porozumieniem ze 
stroną społeczną z 17 marca 
br powinny się rozpocząć do 
końca maja – mówi szefo-
wa kadr Patrycja Odya-Wi-
śniewska. Jestem przekona-
na, że siądziemy do rozmów 
jeszcze w maju, najpóźniej w 
pierwszych dniach czerwca.

Wstępnie mamy przygo-
towaną analizę szacunkową 
w zakresie kosztów, podzia-
łu środków. W tygodniu po 
21 maja będziemy mogli 
z Zarządem ustalić ścieżki 
postępowania. Informowa-
łam pana Karola Guzikiewi-
cza, że w ostatnim tygodniu 
maja, bądź w pierwszym 
tygodniu czerwca będziemy 
w stanie przedstawić nasze 
propozycje do konsultacji. 
Jeżeli  propozycja będzie się 
podobała stronie społecznej, 
przejdziemy do dalszego eta-
pu rozmów. Bo oprócz tego, 
że musimy ustalić co chcemy 
i w którym kierunku idzie-
my, musimy dokonać opra-
cowań formalnych, ubrać de-
cyzje w szatę graficzną itp. 
Istotnym elementem naszych 
rozmów będzie system pre-
miowy, nad którym w gronie 
specjalistów dokonaliśmy 
wielu rozważań zmierza-
jących do tego, by premia 
zachęcała pracowników do 
zwiększonej efektywno-
ści, ale też skłaniała ich do 
większego wkładu w inte-
res firmy, wiązała ich z jej 
priorytetowymi zadaniami. 
Musimy ustalić mechani-
zmy gwarantujące te zada-
nia i informatyczną obsługę 
projektu.   

Organizacje związkowe 
NSZZ „Solidarność” z Krajo-
wej Spółki Cukrowej „Polski 
Cukier” S.A. Oddział „Cu-
krownia Malbork”, Deepwater 
Container Terminal Gdańsk 
S.A., PKP Intercity S.A. Za-
kład Północny w Gdyni, Za-
kładzie Utylizacji Odpadów 
Stałych sp. z o.o. w Tczewie 
oraz 18 Wojskowym Oddziale 
Gospodarczym w Wejherowie 
zostały nagrodzone i wyróż-
nione w VI edycji konkursu 
„Razem – bezpieczniej!” pod-
czas spotkania związkowców 
i przyjaciół „S” w Regionie 
Gdańskim, które odbyło się 
11 maja w Polskiej Filharmo-
nii Bałtyckiej na Ołowiance w 
Gdańsku.

Spotkanie, które w sali na 
filharmonii Ołowiance zgro-
madziło kilkaset osób, było 
także okazją do podsumowa-
nia 2016 roku. W imieniu Ko-
misji Krajowej dokonał tego 
wiceprzewodniczący „S” Ta-
deusz Majchrowicz, a sukcesy 
gdańskiej „S” w minionych 
dwunastu miesiącach – m.in. 
w obszarach rozwoju Związ-
ku, szkoleń, projektów euro-
pejskich i działań prawnych – 

podsumował przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” Krzysztof Dośla. 
W tej beczce miodu pojawiła 
się jednak łyżka dziegciu, a 
jest nią trudna sytuacja gospo-
darki morskiej, która jest spe-
cyfiką Pomorza.

Działania Państwowej In-
spekcji Pracy w skali całego 
kraju przedstawił główny in-
spektor pracy Roman Gie-
drojć.

Na spotkaniu związkow-
ców z Regionu Gdańskiego 
obecni byli także m.in. ks. 
prałat Sławomir Decowski, 
archidiecezjalny duszpasterz 
ludzi pracy, proboszcz parafii 
św. Brygidy ks. kanonik Lu-

Przez półtora miesiąca od 
zgłoszenia wniosku i podpisa-
nia porozumienia z Zarządem 
na temat zmian płacowych 
nie odbyło się żadne spotka-
nie – mówi przewodniczący 
Międzyzakładowego Związku 
Zawodowego Pracowników 
Grupy Stoczni Gdańsk S.A. 
Sławomir Bała. Ja rozumiem, 
że trzeba czasu na przedsta-
wienie projektu zmian Zarzą-
dowi stoczni, ale półtora mie-
siąca to sporo czasu. Myślę, 
że powinno wkrótce dojść do 
takiego spotkania, zwłaszcza 

że pani Patrycja Odya-Wi-
śniewska, która zajmuje się 
kadrami stoczni, informowała 
mnie, że prace nad projektem 
dobiegają końca.  Podobnie 
jak koledzy z „Solidarności”, 
z niecierpliwością czekamy 
na taki projekt nad którym by 
można było pracować.

Zgodnie z naszymi postu-
latami projekt taki powinien 
być opracowaniem całościo-
wym, dla wszystkich grup pra-
cowników stoczni, nie tylko 
zatrudnionych na produkcji. 
Rozumiem, że produkcja jest 

najważniejsza, ale pozostałe 
grupy zawodowe przez około 
10 lat nie miały żadnej regu-
lacji płacy. Jeżeli były jakieś 
podwyżki – to na produkcji, 
a pozostali nawet tracili, bo od-
bierano im premie... Myślę, że 
w nowym systemie te premie 
powinny wrócić. Uważam, że 
w miarę możliwości praco-
dawcy nowy system płac powi-
nien zawierać podwyżkę płacy 
podstawowej. Oczekujemy 
i wyczekujemy tego, że coś się 
w tym zakresie wreszcie ruszy. 
i sprawy pójdą do przodu.

Sławomir Bała, przewodniczący MZZPGSG

Mam nadzieję, że coś się ruszy...

Doroczne spotkanie  
Regionu Gdańskiego za nami

dwik Kowalski, Piotr Proko-
powicz, zastępca okręgowego 
inspektora pracy, przedstawi-
ciele Kasy Stefczyka, Kacper 
Płażyński, syn śp. marszałka 
Macieja Płażyńskiego.

Finałem spotkania tra-
dycyjnie już było wydarze-
nie artystyczne. Tym razem 
członkowie i sympatycy „S” 
mieli okazję wysłuchać naj-
słynniejszych tematów muzyki 
filmowej, a zasłużoną owację 
na stojąco odebrała Orkiestra 
Symfoniczna Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej oraz Rafał Ja-
niak, jeden z najbardziej uzdol-
nionych i utytułowanych już 
polskich kompozytorów i dy-
rygentów młodego pokolenia.
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Patrycja  
Odya-Wiśniewska

Kończymy 
przygotowania 
do negocjacji
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Podczas spotkania w sali 
Akwen przewodniczący Kra-
jowej Sekcji Przemysłu Okrę-
towego NSZZ „Solidarność” 
Mirosław Piórek przedstawił 
ministrowi problemy nurtują-
ce środowisko trójmiejskich 
okrętowców. Ich zdaniem, po 
ponad roku istnienia mini-
sterstwa gospodarki morskiej, 
jego działalność omija trój-
miejskie stocznie, gdzie kon-
centruje się 80 proc. polskiej 
produkcji okrętowej. Rodzi 
się w Trójmieście pytanie: 
czy to ministerstwo jest dla 
wszystkich, czy polski prze-
mysł okrętowy zrobił się lo-
kalny, zachodniopomorski? A 
takie wrażenie można odnieść, 
gdy patrzy się na wypowie-
dzi przedstawicieli rządu w 
związku z programem „Bato-
ry”, gdy analizuje się prefe-
rencją budżetu państwa dla re-
gionu zachodniopomorskiego.

Zabierając głos i odpowia-
dając na pytania zebranych 
w Akwenie przedstawicieli 
trójmiejskiej gospodarki mor-
skiej, minister Marek Gróbar-
czyk powiedział, że program 
rozwoju przemysłu stocz-
niowego zakłada budowę w 
ciągu 15 - 20 lat dziesięciu 
nowych promów, co pozwoli 
wymienić wszystkie promy 

Minister Gospodarki Morskiej Marek Gróbarczyk

Szczecińskie promy z gdańskich sekcji
W czwartek, 18 maja 
2017 roku, w sali Akwen 
odbyło się spotkanie 
związkowców z gospo-
darki morskiej Trójmia-
sta z ministrem Mar-
kiem Gróbarczykiem. 
Poprzedniego dnia 
zebrali się członkowie 
Krajowej Sekcji Przemy-
słu Okrętowego NSZZ 
„Solidarność”, by sfor-
mułować do ministra 
gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej 
szereg pytań nurtu-
jących trójmiejskich 
stoczniowców.

używane przez polskich arma-
torów i wprowadzić na linie 
dwa dodatkowe. Promy budo-
wane będą na pochylni stoczni 
„Gryfia” w Szczecinie, nato-
miast sekcje, z których będą 
powstawać wykonywane mają 
być we wszystkich polskich 
stoczniach, w tym, oczywiście, 
w stoczniach Gdańska i Gdyni. 
Minister podkreślił, że zanim 
zapadła decyzja ulokowania 
montażu promów w Szczeci-
nie, przez rok prowadzone były 
na ten temat rozmowy z gdań-
ską stocznią „Remontowa”, 
które skończyły się fiaskiem 
ze względu na rozbieżności w 
kwestiach finansowych. W tej 
sytuacji zdecydowaliśmy, że 
stocznią wiodącą w budowie 
promów będzie szczecińska 
„Gryfia”. Ta decyzja została 
podjęta tylko z tego powodu, 
że pierwotny plan musiał być 
odrzucony ze względów finan-
sowych. Ale – podkreślam –
promy będą budowane z sekcji 
powstających we wszystkich 
polskich stoczniach, które tyl-
ko zechcą przystąpić do nasze-
go programu.

Wśród zabierających głos 
w dyskusji na spotkaniu był 
Karol Guzikiewicz, wiceprze-
wodniczący „Solidarności” 
Grupy Stoczni Gdańsk. Zwrócił 
on uwagę na konieczność przy-
spieszenia rozmów na temat 
przekształceń własnościowych 

w stoczni, co umożliwi skarbo-
wi państwa decydowanie o dal-
szym jej rozwoju. Guzikiewicz, 
nawiązując do wypowiedzi 
ministra o udziale wszystkich 
polskich stoczni w budowie 
sekcji dla promów, wskazał, 
że w GSG znajdują się niewy-
korzystane linie do produkcji 
sekcji płaskich, które powinny 
być jak najszybciej zatrudnione 
przy budowie promów. Przed-
stawił on również korzyści dla 

Jak dowiedzieliśmy się w piątek, w dzień po spotkaniu 
z ministrem Markiem Gróbarczykiem, który pozytywnie za-
reagował na uwagi Karola Guzikiewicza o celowości wyko-
rzystania ciągów produkcyjnych sekcji płaskich dla progra-
mu promowego, w Grupie Stoczni Gdańsk przystąpiono 
do przygotowywania wstępnej oferty do negocjacji na ten 
temat. Przy prefabrykacji kadłubów promów proponuje się 
wykorzystać linie produkcyjne CSP (cienkościennych sekcji 
płaskich) oraz LSP (linia sekcji płaskich).  
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polskiej produkcji okrętowej, 
jakie Grupa Stoczni Gdańsk 
może odnieść we współpracy ze 
stocznią Nauta, budującą statki 
na pochylniach niegdyś należą-
cych do Stoczni Gdańskiej.

Minister Gróbarczyk 
w pełni poparł propozycję 
wykorzystania do programu 
budowy promów ciągów pro-
dukcyjnych sekcji płaskich 
znajdujących się w Grupie 
Stoczni Gdańsk.
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To była ogólnopolska piel-
grzymka ludzi pracy, związa-
na z 50-leciem koronacji cu-
downego obrazu Matki Bożej 
Licheńskiej. Wyjechaliśmy 
z Gdańska autokarem w so-
botę, 22 kwietnia o 7 rano, 
mówi Andrzej Wysocki, or-
ganizator pielgrzymki. Po 
drodze – zgodnie z tradycją 
– gdańscy stoczniowcy złożyli 
kwiaty i wieniec na tamie we 
Włocławku, w miejscu mę-
czeńskiej śmierci patrona „So-
lidarności”, błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki.

Z Włocławka na nocleg do 
Lichenia, gdzie w niedzielę 
o godzinie 11 odbyła się uro-
czysta msza św. ludzi pracy, na 
którą przybyły w odświętnych 
strojach, ze sztandarami dele-
gacje pracowników z różnych 
stron Polski. Byli górnicy 
z pióropuszami, warszawscy 
hutnicy w białych strojach, no 
i budzący powszechne zainte-
resowanie i sympatię gdańscy 
stoczniowcy - na niebiesko.

Złożono kwiaty pod cu-
downym obrazem Matki Bożej 
Licheńskiej, mimo zmiennej 
pogody humory dopisywały 
wszystkim. Rozprawiano o ko-
lejnym stoczniowym wyjeź-
dzie - tym razem na uroczyste 
spotkanie ludzi pracy w Czę-
stochowie. A w przyszłym 
roku - kolejny wyjazd do Ba-
zyliki Licheńskiej. 

50-lecie koronacji  
cudownego obrazu  
Matki Bożej Licheńskiej

Zdjęcia: Grażyna Wysocka



Włochy WZDłuż i WSZeRZ ZA 150 ZłOtyCh!

Jak to się stało, 
że pojechałem do 
Włoch? – powta-
rza pytanie Andrzej 
Frelke, stoczniowy 
traser. No po prostu, 
wszyscy byli już w 
Rzymie, opowiadali 
o Włoszech, pięk-

nych krajobrazach, setkach 
zabytków, górskich widokach, 
rozległych plażach... A do 
tego – Rzym, gdzie przez tyle 
lat pracował polski papież, 
Monte Cassino – tak znane 
z historii i pieśni. W pewnym 
momencie postanowiłem to 
wszystko zobaczyć na własne 
oczy. Zwłaszcza, że jestem na 
rok przed emeryturą, a do tego 
kusiła niewygórowana opłata 
za wycieczkę. Dziesięć dni we 
Włoszech, wygodny autokar, 
dobre hotele, za jedyne 150 zł 
– to naprawdę warto! Trzeba 
było pojechać.

Pogoda nam dopisała, to 
co chciałem – zobaczyłem. 
Przede wszystkim chciałem 
odwiedzić grób naszego Ojca 
Świętego, zobaczyć bazyli-
kę św. Piotra, watykańskie 
zabytki. Wyjazd był dobrze 
zorganizowany, nie byliśmy 
zmęczeni, dobre jedzenie, wy-
godne noclegi, obejrzeliśmy 
dziesiątki wspaniałych zabyt-
ków, byliśmy pod Monte Cas-
sino, kąpaliśmy się w morzu. 
Słowem – piękna wycieczka, 
dużo widziałem i gorąco po-
lecam wyjazd do Włoch każ-
demu kto jeszcze tam nie był.

Wszystkie  
drogi
prowadzą
do Rzymu



Włochy WZDłuż i WSZeRZ ZA 150 ZłOtyCh!



Jest jeszcze szansa na Legoland
Jest jeszcze szansa, 
by w tym roku odwie-
dzić latem Legoland. 
Ostatnie miejsca 
oczekują na chęt-
nych na tę atrakcyjna 
eskapadę, dająca 
wiele radości zarów-
no najmłodszym, jak 
i całkiem dorosłym. 
Wystarczy popatrzeć 
na nasze zdjęcia z sa-
mego Legolandu, jak 
i z położonych w po-
bliżu atrakcyjnych 
parków rozrywki. 
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W woj. pomorskim na ko-
niec kwietnia br. było 58,2 tys. 
zarejestrowanych osób bezro-
botnych. Jest to najmniejsza 
liczba bezrobotnych od cza-
su powstania województwa 
pomorskiego. Zaczyna się 
rynek pracy pracownika. To 
też pośredni skutek czynnika 
demografii, czyli po „zapaści” 

w urodzeniach,  mniej osób 
trafia na rynek pracy.

W stosunku do marca 2017 r. 
odnotowano zatem spadek liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych 
o 5,9 proc. (tj. o 3,6 tys. osób). To 
efekt startu prac sezonowych.

Spadek liczby bezrobot-
nych odnotowano we wszyst-
kich powiatach województwa 

pomorskiego – największy 
w powiecie lęborskim o 9,9 
proc. i nowodworskim o 9,8 
proc. (po 200 osób).

Stopa bezrobocia w kraju 
spadła do 7,7 proc. W woj. po-
morskim na koniec kwietnia 
br. wyniosła zaś 6,6 proc. i w 
odniesieniu do poprzednie-
go miesiąca stopa bezrobocia 

spadła o 0,4 proc., a w porów-
naniu do kwietnia 2016 r. była 
niższa o 1,9 proc.

10 tys. wyniosła liczba 
zgłoszonych wolnych miejsc 
pracy i miejsc aktywizacji 
zawodowej. W porównaniu 
do marca 2017 r. odnotowano 
spadek w ofertach o 13,7 proc. 
(tj. o 1,6 tys. ofert).

W naszym biurze natomiast 
można uzyskać informacje 
o wycieczkach w przyszłym 
roku. Na razie mamy zgło-
szenia na wycieczki do Gruzji 
na wiosnę, do Zakopanego w 
czerwcu,  na Węgry do miej-
scowości Mezökövesd, gdzie 
oprócz pobytu na basenach 
termalnych będzie można zo-
baczyć stare miasto Eger, Misz-
kolc i oczywiście Budapeszt. 
Noclegi w samodzielnych 
willach. Po raz ostatni praw-
dopodobnie ogłaszamy zapisy 
na wyjazd do Rzymu na prze-
łomie kwietnia i maja 2018 r. 
(450 zł, członek związku 150 
zł) dwutygodniową eskapadę – 

Pomorze
Najniższe bezrobocie od powstania województwa

16 maja br. w tzw. szyb-
kim szacunku Główny Urząd 
Statystyczny podał, że PKB 
niewyrównany sezonowo (w 
cenach stałych średniorocz-
nych roku poprzedniego) 
wzrósł realnie w pierwszym 
kwartale 2017 r. o 4 proc. w 
porównaniu z tym samym 
kwartałem poprzedniego 
roku. Ostatni raz tak dyna-
miczny, kwartalny wzrost 
nasza gospodarka zanotowa-
ła w IV kwartale 2015 roku 
– o 4,2 procent.

– Z kolei PKB wyrówna-
ny sezonowo (w cenach sta-
łych przy roku odniesienia 
2010) zwiększył się realnie 
o 1,0 proc. w porównaniu 
z poprzednim kwartałem i 
był wyższy niż przed rokiem 
o 4,1 proc. – podał GUS.

Zgodnie z poprzednimi 
danymi PKB niewyrównany 
sezonowo wzrósł w IV kw. 
zeszłego roku o 2,5 proc. rok 
do roku, w III kwartale o 2,4 
proc., w II kwartale o 3 proc., 

Lato się zbliża: 
zapraszamy na wyjazdy

Rośnie PKB w i kwartale

Optymizm –  
oby nie na wyrostnie tylko do wiecznego miasta 

– ale także w wiele ciekawych 
miejsc Italii. Padła też propo-
zycja, aby wrócić do organizo-
wania wycieczek na karnawał 
do Wenecji i oczywiście, jeżeli 
będą chętni, to taki tygodnio-
wy wyjazd będzie kosztował 
od 150 zł. Czekamy jeszcze na 
inne propozycje, ale warunkiem 
zorganizowania jakiegokolwiek 
wyjazdu jest komplet chętnych 
na koniec listopada 2017 r. Dla 
członków związku, którzy nie 
korzystali w ciągu roku z żad-
nego dofinansowania, organizu-
jemy wyjazd sobotnio-niedziel-
ny do Chmielna w dniach 9 – 11 
czerwca 2017 r. Koszt od każ-
dej osoby 1 zł, ale obowiązują 
jeszcze przydziały na poszcze-
gólne komisje naszego związ-
ku. Pierwszeństwo mają także 
członkowie naszego związku, 
którzy zadeklarowali zaanga-
żowanie społeczne w bieżącym 
roku. Limit miejsc jest więc 
bardzo ograniczony. 

Czekamy na zgłoszenia i na 
zapisy w naszym biurze,  tel. 
15-00.

Informujemy, że trwają 
jeszcze zapisy na wy-
cieczkę organizowaną 
do Legolandu w sierp-
niu 2017 r. Koszt od 1 zł. 
W Dziale Socjalnym 
stoczni można jeszcze 
zapisać dzieci na kolo-
nie do Grecji i w Karko-
nosze za bardzo niewy-
górowaną cenę. 

Według pierwszego 
szacunku wartość 
produktu krajowego 
brutto w 2016 r. wy-
niosła 1851,2 mld zł 
– podał GUS. W pierw-
szym kwartale br. PKB 
wzrósł o 4 proc. rok do 
roku. 

a w I kwartale o 2,9 proc.  
GUS zastrzegł, że dane mają 
charakter wstępny, a regular-
ny szacunek PKB za I kwar-
tał 2017 r. zostanie opubliko-
wany 31 maja 2017 r.

Zdaniem wicepremiera 
Mateusza Morawieckiego 
wzrost PKB to rezultat du-
żego optymizmu Polaków, 
poprawy dynamiki inwesty-
cyjnej i  ziałań rządu, które 
wzmacniają atrakcyjność in-
westycyjną i innowacje. Spa-
dek bezrobocia w Polsce jest 
wyższy niż średnio w UE, 
dzięki czemu Polska obec-
nie należy do sześciu państw 
Unii o najniższej stopie bez-
robocia.

Wicepremier Morawiec-
ki uważa, że udało się też 
zahamować niebezpieczny i 
utrzymujący się w ostatnich 
latach wzrost poziomu nie-
równości w Polsce oraz spa-
dek inwestycji.

Wzrost PKB w I kwartale 
wynika też ze zwiększonej 
absorpcji środków unijnych 
w połowie obecnej perspek-
tywy budżetowej Unii na lata 
2014-20.   Wpływ miał też 
popyt krajowy, szczególnie 
konsumpcja prywatna, choć-
by poprzez efekty programu 
500+, który w pierwszym 
kwartale ubiegłego roku 
jeszcze nie zadziałał.
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Bogusław Gardzielewski 
urodził się w skromnej gdań-
skiej rodzinie robotniczej. 
Oboje rodzice byli bardzo 
ciężko doświadczeni przez 
los. W czasie wojny mama 
jako młoda kobieta została 
wywieziona na przymusowe 

Pomoc dla Bogusława Gardzielewskiego

Pierwsza 
skarbonka 
już pełna

roboty do Niemiec, a tata zo-
stał osadzony w obozie kon-
centracyjnym w Stutthofie.

W 1973 roku Bogusław 
rozpoczął pracę w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina jako 
elektryk. Przez 16 lat pra-
cował w warunkach pierw-

szej grupy szkodliwości, przy 
produkcji oporników, któ-
rych głównym elementem 
był azbest. Czynnie działał 
w związku zawodowym NSZZ 
„Solidarność”, praktycznie 
od początku jego istnienia. 
Brał udział w demonstracjach 
i strajkach, ochraniał Papieża 
Jana Pawła II podczas jego 
pierwszej wizyty w Gdańsku. 
Zawsze był gotów wesprzeć 
kolegów, którzy walczy-
li  o wolność nas wszystkich 
w trudnych czasach komuny.

W 2015 roku został zwolnio-
ny z pracy i znalazł się na za-
siłku przedemerytalnym otrzy-
mując głodowe uposażenie 800 
złotych. Przyzwyczajony do 
prostego i skromnego życia nie 
załamał się. Opuszczony przed 
laty przez żonę i dzieci żył 
samotnie w malutkim miesz-
kanku po rodzicach. Niestety, 
szczęście nie trwało długo.

Pod koniec 2016 roku zdia-
gnozowano u niego bardzo 
ciężki i oporny na leczenie 
nowotwór – międzybłoniak 
opłucnej. Rak zależny prak-
tycznie w 100 procentach od 
kontaktu z azbestem. Rak, na 
który zmarło już kilku jego 
kolegów z brygady. Opusz-
czony przez rodzinę, pomoc 
znalazł  w wiernych kolegach 
z „Solidarności”. Tych sa-
mych, którzy przed laty stali 
z nim ramię w ramię walcząc 

o wolną Polskę. Wsparli go 
też w chorobie, ofiarowując 
niezbędny do leczenia  sprzęt.

Lecz teraz znów potrzeb-
na jest pomoc Po pierwszym 
cyklu bardzo ciężkiej chemii 
potrzebne są środki na posta-
wienie Bogusława na nogi 
i sfinansowanie dalszego le-
czenia.

Drodzy Czytelnicy, Kole-
żanki i Koledzy! Za pośrednic-
twem „Rozwagi” zwracamy 
się do Was o wsparcie Bogu-
sława, finansowe i rzeczowe. 
Liczy się każda pomoc, każda 
złotówka, które pozwolą mu 
zachować wiarę i nadzieję na 
pokonanie choroby.

Przekazywane środki czy-
stości oraz żywność prosimy 
dostarczać do sekretariatu „So-
lidarności”, skąd szybko trafią 
do Bogusława. W sekretariacie 
związku znajduje się też skar-
bonka, do której można wrzu-
cać pieniądze. Nasz związek 
powiększy o 100 proc. zebraną 
indywidualnie kwotę.

Dziękujemy za pomoc i ini-
cjatywę najbliższych kolegów.

P.S. Z satysfakcję infor-
mujemy, że nasza skarbonka 
w krótkim czasie została po 
raz pierwszy zapełniona. Li-
czymy że nastąpi to jeszcze 
wielokrotnie, że będziemy mo-
gli Bogusławowi skutecznie 
pomóc. 

MASZ DZiAłALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
LuB uMOWĘ CyWiLNOPRAWNĄ 

                              ZOSTAŃ CZŁONKIEM NSZZ 

 Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej informuje pracowników FIRMY MONTEX, 
którzy mają założoną działalność gospodarczą, lub inną umowę, że mogą też należeć do związku zawodowego.

 W ramach ryczałtowej składki związkowej mamy już coraz szerszą ofertę związkową, socjalną, kredytową i ubezpiecze-
niową, współpracujemy z Państwową Inspekcją Pracy  (pełna oferta na www.nszz-stocznia.pl). 

Prowadzimy też rozliczenia księgowe działalności na preferencyjnych warunkach. 
BĄDŹ RAZEM Z NAMI. 

MOŻESZ ZYSKAĆ JEŚLI SIĘ DO NAS ZGŁOSISZ. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW. 
 Kontakt: budynek przy hali K-1, 7 piętro tel. 58 512 372 103

Zapewniamy anonimowość przed pracodawcą!!!   Zapisało się do nas już ponad 200 osób z działalności.
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Przepisy ustawy obniżającej wiek emerytalny wejdą   w życie 1 października 
2017 r. Od maja NSZZ „Solidarność” wraz z Kancelarią Prezydenta RP i Mini-
sterstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi kampanię społecz-
no-informacyjnej „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”. Jedno 
z pierwszych spotkań w ramach kampanii odbyło się 18 maja w siedzibie 
gdańskiej „Solidarności”.

szości. Najdobitniej świadczą 
o tym badania przeprowadzo-
ne w marcu 2012 roku przez 
CBOS.

Wynika z nich, że prze-
ciwnicy podwyższania wieku 
emerytalnego zdecydowanie 
dominowali we wszystkich 
analizowanych grupach socjo-
demograficznych.

Zwolennikami rządowej 
propozycji są relatywnie naj-
częściej mieszkańcy dużych 
miast liczących ponad 500 
tys. ludności (19 proc.), osoby 
z wyższym wykształceniem 
(19 proc.) oraz badani stosun-
kowo dobrze sytuowani – o 
miesięcznych dochodach per 
capita powyżej 1500 zł (16 
proc.). W grupach społeczno-
-zawodowych podwyższenie 
wieku emerytalnego obu płci 
akceptują przede wszystkim 
kadra kierownicza i specjaliści 
(22 proc.).

NSZZ „Solidarność” zło-
żył w Sejmie wniosek o re-
ferendum w sprawie plano-
wanych zmian w systemie 
emerytalnym. Pod wnioskiem 
podpisało się 1,4 mln. oby-
wateli. Przeprowadzenie re-
ferendum w kwestii podnie-

sienia wieku emerytalnego 
popierało trzy czwarte bada-
nych (74 proc.).

W wyniku złożonych de-
klaracji przedwyborczych 
– mówiła Bojanowska – pre-
zydent Andrzej Duda zobo-
wiązał się do przedłożenia 
prezydenckiego projektu 
ustawy obniżającej wiek 
emerytalny. Istotą przedmio-
towego projektu miało być 
przywrócenie wieku emery-
talnego wynoszącego dla ko-
biet 60 lat oraz dla mężczyzn 
65 lat.

W dniu 30 listopada 2015 r. 
wpłynął do Sejmu RP przed-
stawiony przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
projekt ustawy o zmianie usta-
wy o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych oraz niektórych in-
nych ustaw (druk sejmowy nr 
62), który przewidywał:
• przywrócenie wieku eme-

rytalnego obowiązującego 
do dnia 31 grudnia 2012 r., 
wynoszącego co najmniej 
60 lat dla kobiet i co naj-
mniej 65 lat dla mężczyzn,

• uchylenie przepisów okre-
ślających „ścieżkę dojścia” 

do powszechnego wieku 
emerytalnego 67 lat,

• likwidacja emerytur czę-
ściowych, przy jednocze-
snym pozostawieniu ich 
dla osób, którym przyzna-
no je przed dniem wejścia 
w życie ustawy,

• powrót do rozwiązania 
obowiązującego do końca 
2012 r., zgodnie z którym 
objęcie ubezpieczone-
go gwarancją otrzymania 
najniższego świadczenia 
emerytalnego byłoby uza-
leżnione od osiągnięcia 
zróżnicowanego ze wzglę-
du na płeć (20 lat dla kobiet 
i 25 lat dla mężczyzn) okre-
su składkowego i nieskład-
kowego, a tym samym 
rezygnacja z docelowego 
stażu dla obu płci wynoszą-
cego 25 lat.
Ustawa została uchwalona 

przez Sejm RP w dniu 16 listo-
pada 2016 r., prezydent podpi-
sał ustawę 19 grudnia 2016 r.

Przepisy ustawy obniża-
jącej wiek emerytalny mają 
wejść w życie 1 października 
2017 r.

Minister Bojanowska pod-
kreślała, że emerytura to pra-
wo, a nie obowiązek.

Przedstawicielka Minister-
stwa Pracy mówiła, że decyzja 
o kontynuowaniu zatrudnienia 
po osiągnięciu wieku eme-
rytalnego albo o przejściu na 
emeryturę jest indywidualnym 
wyborem. 

Ustawa określająca mi-
nimalny wiek emerytalny 
zapewnia jednakowy 4-letni 
okres ochronny dla wszystkich 
pracowników. Pracodawca nie 
może wypowiedzieć umowy o 
pracę pracownikowi, któremu 
brakuje nie więcej niż 4 lata 
do osiągnięcia wieku emery-
talnego. 

emerytura – prawo do wyboru

O założeniu ustawy obni-
żającej wiek emerytalny mó-
wiła minister Elżbieta Boja-
nowska, która przypomniała, 
działania poprzedniej koalicji 
rządzącej, które doprowadzi-
ły do przyjęcia w maju 2012 
roku ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz niektórych innych 
ustaw podniesiono powszech-
ny wiek emerytalny docelowo 
do 67 lat.

6 i 7 maja 2014 r. Trybu-
nał Konstytucyjny rozpoznał 
połączone wnioski Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”, grupy posłów na Sejm 
oraz Ogólnopolskiego Poro-
zumienia Związków Zawodo-
wych dotyczące podwyższe-
nia wieku uprawniającego do 
emerytury. Trybunał orzekł, 
że przepisy podwyższające i 
zrównujące wiek emerytalny 
kobiet i mężczyzn nie naru-
szają standardu konstytucyj-
nego. Za niezgodne z konsty-
tucją Trybunał uznał przepisy 
o emeryturze częściowej, w 
zakresie, w jakim uzyskanie 
uprawnienia na warunkach w 
nich przewidzianych nie jest 
ograniczone terminem i przez 
to nie jest zharmonizowane ze 
zrównaniem wieku emerytal-
nego kobiet i mężczyzn.

Minister przypomniała, że 
nie było zgody Polaków na 
zmiany wieku emerytalne-
go. Reforma emerytalna była 
wprowadzona bez konsulta-
cji ze społeczeństwem i przy 
ogromnym sprzeciwie więk-
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Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność w Stoczni Gdańskiej organizuje 
wyjazd weekendowy dla swoich członków do Chmielna.
Ośrodek wczasowy Bachus, w dniach 9-11 czerwca 2017 r.

Warunkiem wyjazdu za 1 złoty jest niekorzystanie w ciągu roku, tj. od 3 czerwca 2016 
do 5 czerwca 2917 roku z żadnego wyjazdu organizowanego przez nasz Związek. 

Osoby nieuprawnione do zniżki też mają możliwość wyjazdu, zgodnie  
z regulaminem ZFSŚ.

Zapisy i informacje: budynek 53, 7 piętro, tel. 15-00 lub 503 199 583

1 ZłOty OD OSOBy
Na zdjęciu: Chmielno na Kaszubach.
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ZAPISY DLA ZAANGAŻOWANYCH
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej informuje członków związku,  że prowadzi zapisy 

dla zaangażowanych na 2017 rok celem:

• zabezpieczanie  i udział w akcjach protestacyjnych  
• zabezpieczanie uroczystości okolicznościowych

Zabezpieczamy transport, wyżywienie, a w przypadku protestów też diety urlopowe.

Ponadto osoby  aktywne mają  pierwszeństwo w zapisach na wszelkie inne imprezy orga-
nizowane przez związek. Będą też specjalnie wyróżnione i uzupełnią też szeregi osób funk-

cyjnych w związku.
    

    Zapisy u Karola Guzikiewicza i Fryderyka Radziusza
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KARKONOSZE: Ludwikowice Kłodzkie – Harenda, przepiękny kompleks rekreacyjny, położony w 
dolinie  nad Sowim Potokiem. To obiekt z zapleczem rekreacyjnym (akwen wodny, boiska, mini 
zoo itd.) Pokoje 3-,6-,7-,8-,9-osobowe, klasa turystyczna, łazienka z kabiną prysznicową. Obiekt 
wyremontowany dostosowany do potrzeb najmłodszych dzieci.    

                                                                                
WYCIECZKI AUTOKAROWE I PIESZE, MIĘDZY INNYMI: 
- Zoo Safari Dvur Kralove, 
- „Na tropie złotego pociągu” - wycieczka w Góry Sowie i Wałbrzyskie,  
- wycieczka do Kłodzka i Parku Narodowego Gór Stołowych  
  (wraz z atrakcjami),  
- zwiedzanie kopalni węgla wraz z przejażdżką podziemną kolejką, 
- wyjazd do Aquaparku w Kudowie, 
oraz wiele, wiele więcej atrakcji i bloków zadaniowo-tematycznych  
w ośrodku… 
 
  

                              
- pełną opiekę wykwalifikowanych wychowawców, 
- pełne wyżywienie (w czasie przejazdów suchy prowiant), 
- bilety wstępów  
- obsługę autokaru podczas całego pobytu, 
- ubezpieczenie NNW i KL. 
  
 
   

- dla dzieci pracowników Stoczni Gdańsk i GSG Towers, których średniomiesięczne  
wynagrodzenie nie przekracza 6000,00 zł brutto - koszt wynosi 500zł.   
dla dzieci pracowników Stoczni Gdańsk  i GSG Towers, których średniomiesięczne  
wynagrodzenie przekracza 6000,00 zł brutto - koszt wynosi 630zł.     
- pełna odpłatność kolonii wynosi  2495 zł /os. ( przy grupie  45 os. uczestników )  zł. 
 UWAGA – WSZYSCY UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ AKTUALNY PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRECJA: 
 Tolo – niewielka turystyczna miejscowość wtulona w ściany skalne 
 opadające wprost do morza. Piaszczysta plaża, ciepła, niesamowicie 
 czysta błękitna woda. Apartamenty Asklipios, w którym zamieszkają 
 nasze dzieci, znajdują się niecałe 200 m od morza! Na wyposażeniu 
 każdego pokoju:  lodówka, tv,  Wi-Fi, klimatyzacja i balkon lub taras. 

  
 - zwiedzanie Aten, Epidauros, Nafplion, Myken i Olimpii, postój nad Kanałem Korynckim. 
 - rejs statkiem / łodzią  
 - wieczór grecki z nauką tańca Zorby. 
 - urozmaicony program zajęć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych, gry i zabawy.                                                            
- czas wolny na plaży pod opieką ratownika. 

 
 

- pełną opiekę wykwalifikowanych wychowawców 
- pełne wyżywienie  
- w czasie przejazdów suchy prowiant. 
- ubezpieczenie 
  
 
   
-  
 

- dla dzieci pracowników Stoczni Gdańsk i GSG Towers, których średniomiesięczne  
wynagrodzenie nie przekracza 6000,00 zł brutto - koszt wynosi 550zł.   
dla dzieci pracowników Stoczni Gdańsk  i GSG Towers, których średniomiesięczne  
wynagrodzenie przekracza 6000,00 zł brutto - koszt wynosi 680zł.     
- pełna odpłatność kolonii wynosi  3185zł. 

 

 

 

 

 


