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ANdRzej dudA – prezydent elekt:

– Musimy w naszym kraju odbudować nowocze-
sny przemysł stoczniowy, nowoczesny przemysł 
morski. 38-milionowy naród mieszkający  
w jednym z większych krajów europejskich,  
o długim wybrzeżu, nie może sobie pozwolić na 
to, choćby ze względów strategicznych, żeby 
nie budować u siebie statków. Przemysł stocz-
niowy (...) nowoczesny musi zostać z czasem 
odbudowany. 

fot.  Paweł Glanert

Stocznia GdańSka

Beata Szydło – kandydatka PiS  
na premiera:
– Należy stawiać przede wszystkim na polskich 
przedsiębiorców i polski przemysł. Polskie 
kopalnie mogą być rentowne, w polskich stocz-
niach można budować statki, zamiast włoskiego 
pociągu można budować polską Pesę, a zamiast 
chińskich autobusów – polskie Solarisy. I to po-
winien być nasz cel – budowanie polskiej marki, 
polskiego produktu.  

odBudujeMy PrzeMySł StoczNIowy



2 Rozwaga i

Porozumienie dla doBrej PrzySzłoścI
Gratulacje „Solidarności” 
dla ANdRzejA dudy

„Z wielką radością przyjęliśmy decyzję Polaków o wy-
borze Pana na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 
– napisał Piotr Duda do Andrzeja Dudy. Szef Związku spo-
tkał się 24 czerwca z prezydentem elektem. Wręczył mu list 
gratulacyjny oraz statuetkę „Robotnika zwycięzcy” i zade-
klarował wsparcie w realizacji programu wyborczego oraz 
podpisanej z Komisja Krajową NSZZ „Solidarność” umowy.

W liście lider „Solidarności” przypomina, że osiem lat 
rządów PO-PSL to najgorsze lata dla polskich pracowników, 
które doprowadziły do ogromnej skali ubóstwa. Wydłużenie 
wieku emerytalnego, antypracownicza nowelizacja kodeksu 
pracy, znaczne ograniczenie praw obywateli do protestów 
to tylko niektóre z decyzji, które uderzają w polskich oby-
wateli. Nowy prezydent RP daje „Solidarności” nadzieję na 
odwrócenie tych złych decyzji. „Wymaga to czasu i ciężkiej 
pracy, ale w tej misji Andrzej Duda może liczyć na wsparcie 
Związku” – podkreśla przewodniczący „S”.

Piotr Duda zwraca uwagę, że najskuteczniejszą drogą 
do rozwiązywania trudnych problemów społecznych i go-
spodarczych jest prawdziwy i partnerski dialog społeczny i 
wyraża nadzieję, że nowy prezydent będzie w trakcie spra-
wowania swojego urzędu patronem nowej instytucji dialogu 
trójstronnego, Rady Dialogu Społecznego.

Prezent dla prezydenta elekta jest wzorowany na statuetce ro-
botnika, która towarzyszyła Międzyzakładowemu Komitetowi 
Strajkowemu przy podpisywaniu Porozumień Sierpniowych w 
1980 roku. „Robotnik zwycięzca” jest symbolem odwagi i deter-
minacji, której w budowaniu przyjaznego dla polskich pracowni-
ków i obywateli państwa życzą Andrzejowi Dudzie związkowcy.

– Pan prezydent potwierdził, że tak jak się wcześniej uma-
wialiśmy, najważniejsze sprawy którymi się zajmie, to kwestia 
zmiany wieku emerytalnego i podniesienie kwoty wolnej od 
podatku. Czekamy na prezydencki projekt w sprawie wieku 
emerytalnego i nasi eksperci będą wspólnie nad nim pracować 
– powiedział Piotr Duda po spotkaniu z prezydentem elektem.

Prawo i Sprawiedliwość 
wspólnie z „Solidarnością” 
złożą do prezydenta Komo-
rowskiego wniosek o roz-
szerzenie planowanego na 
wrzesień referendum o trzy 
dodatkowe pytania. – Jako 
szef obywatelskiego komitetu 
referendalnego jestem bardzo 
na tak – powiedział Piotr Duda 
po spotkaniu z Beatą Szydło, 
podczas wspólnej konferencji 
prasowej w Gdańsku. – Mam 
nadzieję, że prezydent Ko-
morowski pod koniec swojej 
kadencji zrobi wreszcie to, 
co powinien był zrobić 3 lata 
temu.

Dodane pytania doty-
czą wieku emerytalnego, 
obowiązku szkolnego sze-
ściolatków oraz  prywaty-
zacji Lasów Państwowych. 
– Te inicjatywy referendal-
ne były podjęte przez oby-
wateli i zostały odrzucone 
przez obecnie rządzący w 
Polsce układ – tłumaczyła 
Szydło. Wyjaśniła, że sko-

ro miliony podpisów zo-
stały wyrzucone do kosza,  
a referendum i tak jest or-
ganizowane, to prezydent 
może poszerzyć zakres py-
tań. Podziękowała Piotrowi 
Dudzie za spotkanie i poin-
formowała, że wspólnie pod-
pisany wniosek referendalny  
zostanie złożony na ręce pre-
zydenta Komorowskiego.

Wiceprezes PiS podkreśli-
ła, że zaproponowane przez 
prezydenta referendum będzie 
kosztowało ok. 100 mln zł. – 
Dlatego proponujemy, żeby za 
jednym razem zapytać o inne 
bardzo ważne dla Polaków 
kwestie – wyjaśniła.

– To dla mnie ważne spo-
tkanie, bo od 2012 roku toczy-
my batalię o niepodwyższanie 
wieku emerytalnego – mówił 
Piotr Duda. Przypominał, że 
pod wnioskiem „Solidarno-
ści” o przeprowadzenie re-
ferendum w sprawie wieku 
emerytalnego podpisało się 
3,5 mln obywateli.  

„Solidarność” i PiS razem w sprawie referendum

W Gdańsku odbyło się spotkanie przewodniczących NSZZ 
„Solidarność”: Piotra Dudy i prezydenta Lecha Wałęsy.

Obecny szef Związku zaprosił Lecha Wałęsę na festyn ro-
dzinny „Solidarność pokoleń” organizowany z okazji 35-lecia 
powstania NSZZ “Solidarność”, który obędzie się 29 sierpnia 
na terenach postoczniowych (pomiędzy ul. bł ks. Jerzego Po-
piełuszki – ul. Wałową – Salą BHP – ECS). Przewodniczący i 
Prezydent rozmawiali również o bieżącej sytuacji w kraju oraz 
bliższej współpracy pomiędzy Związkiem i jej pierwszym prze-
wodniczącym.

lech wałęSa zaproszony  
na 35-lecie „S”
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List prezydenta elekta 
AndrzejA dudy  
do gdańskiej „Solidarności”
Prezydent elekt Andrzej Duda wystosował 
osobisty list do  członków NSZZ „Solidarność” 
z Regionu Gdańskiego.   Przesłanie odczytał 
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
„S” podczas  spotkania organizacji związko-
wych w Filharmonii Bałtyckiej. 

Członkowie NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego
Szanowni Państwo

Pragnę złożyć serdecznie podziękowania członkom 
NSZZ „Solidarność” za wsparcie i zaufanie, jakim zostałem 
przez was obdarzony w niedawnych wyborach na urząd 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziękuję wszystkim tym, którym tak jak mnie bliskie są 
ideały „Solidarności”. Dziękuję za każdy oddany na mnie 
głos. To nasze wspólne zwycięstwo.

Pragnę powrócić raz jeszcze do niezwykle istotnych za-
gadnień zamieszczonych w umowie programowej zawartej 
5 maja 2015 roku w Warszawie pomiędzy mną a Komi-
sją Krajową NSZZ „Solidarność”. Zadeklarowałem w niej 
wsparcie inicjatyw ustawodawczych tak ważnych dla Pań-
stwa jak i dla mnie.

Godne życie w bezpiecznej Polsce to nie było jedynie 
hasło mojej prezydenckiej kampanii. To cel w procesie roz-
woju naszego Państwa. Cel do którego będę dążył i który 
pragnę zrealizować.

Drodzy Związkowcy!
Codziennie podejmujecie wiele wyzwań. Pielęgnujecie 

idee i wartości, jakie u swego powstania niosła na sztandarach 
„Solidarność” – poszanowania praw każdego człowieka pracy, 
Pracy, która ma służyć człowiekowi, rozwijać go i ubogacać. 

Podczas licznych spotkań z Państwem, w jakich miałem 
przyjemność uczestniczyć, mogłem z bliska obserwować Wa-
sze zaangażowanie w rozwój Państwa oraz związane z nim 
pragnienia i nadzieje. Za to jestem Wam szczerze wdzięczny.

Wyrażam głębokie przekonanie, że działania i inicjaty-
wy, które będę podejmował jako Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej, w szczególności te realizowane we współpracy z 
NSZZ „Solidarność”, pozwolą usprawniać funkcjonowanie 
naszego Państwa. Wierzę też głęboko, że przywrócą na-
dzieję na lepszą przyszłość i lepsze życie, tym, którzy być 
może tą nadzieję stracili.

Jestem przekonany, że wspólnie możemy naprawić pol-
skie Państwo.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Andrzej Duda

SolIdarNość 35 lat 
blisko ludzi
35 lat, jakie mijają od pamięt-

nych strajków z lipca i sierpnia 
1980 roku pozwalają nie tylko 
na refleksje historyczną i dia-
gnozę polityczną, ale też opisują 
aktywną działalność ludzi NSZZ 
„Solidarność”, których nie zła-
mał stan wojenny i nie zniechę-
cił proces transformacji ustrojo-
wej prowadzony nieraz wbrew 
interesom pracowniczym, mimo 
że odbywał się pod naszym 
szyldem. Związkowcy nie zapo-
mnieli o swych ideałach i nadal 
bronią godności ludzi pracy i 
upominają się o prawa pracow-
nicze. Reprezentanci organizacji 
związkowych NSZZ „Solidar-
ność” z Regionu Gdańskiego 
spotkali się w poniedziałek 29 
czerwca w Filharmonii Bałtyc-
kiej pod hasłem „35 lat blisko 
ludzi”.  Związkowcy otrzymali 
specjalny list od prezydenta-
-elekta Andrzeja Dudy.

Na scenie Filharmonii stanę-
ły 23 związkowe sztandary, w 
tym pierwszy nasz sztandar – 
Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego z 1980 r., wykona-
ny podczas strajku, na którym 
jeszcze nie ma nazwy NSZZ 
„Solidarność”.

Wśród kilkuset związkow-
ców z naszego Regionu byli 
Piotr Duda, przewodniczący 

NSZZ „S”, Janusz Śniadek, lider 
naszego związku do 2010 roku, 
poseł PiS, Andrzej Kołodziej, 
przywódca strajku w Stoczni 
im. Komuny Paryskiej w 1980 
roku, jeden z liderów Solidarno-
ści Walczącej, dzisiaj krzewiący 
wiedzę o historii najnowszej.

– Naszym priorytetem od lat 
są  problemy, które znajdują się 
na ustach polityków od lewa do 
prawa. Pracownicze problemy 
były na każdym ze spotkań kan-
dydatów w kampanii prezydenc-
kiej. Społeczeństwo boli wiek 
emerytalny, niska kwota wolna 
od podatków, niska płaca mini-
malna, umowy śmieciowe. Jesz-
cze rok temu byliśmy sami z tym 
jako związkowcy. Niewielu eko-
nomistów, socjologów, politolo-
gów starało się nas zrozumieć. 
Wmawiali nam, że nie umiemy 
dostosować się do Europy, ob-
rzucano nas inwektywami, gdy 
stawaliśmy w obronie pracow-
nika – powiedział Piotr Duda 
i przekazał podziękowania od 
Andrzeja Dudy, jak powiedział 
lider „S” – płynące „od serca” 
oraz zapewnienie, że jako pre-
zydent nie zawiedzie zaufania. 
Jako pierwsze mają być reali-
zowane inicjatywy podniesienia 

Ciąg dalszy na str. 4
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stopy wolnej od podatku i zmian 
w ustawie emerytalnej, tak by 
znieść obligatoryjny wymóg 67 
lat uprawniających do emerytury.

Piotr Duda m. in. przypo-
mniał, że to kampania „Solidar-
ności” spowodowała, że pato-
logia zatrudniania na umowy 
śmieciowe stała się przedmio-
tem publicznej dyskusji.

– Umowy śmieciowe doty-
czą nazbyt wielu pracowników. 
Nie odprowadzają składek eme-
rytalno-rentowych. Tak zatrud-
nieni nie mają prawa do płatnego 
urlopu, do płatnego L4, do za-
kładowego funduszu świadczeń 
socjalnych. To trzeba zmienić! 
– wyliczał Piotr Duda.

Przewodniczący „S” mówił 
też o perspektywie realnego, a 
nie pozorowanego dialogu spo-
łecznego po przyjęciu po dwóch 
latach od pata w Komisji Trój-
stronnej ustawy o Radzie Dialo-
gu Społecznego. Projekt ustawy, 
który doprowadził do wynego-
cjowania kompromisu przygoto-
wała „S” i dr hab. Jakub Stelina, 
profesor UG, a posłem sprawoz-
dawcą był Janusz Śniadek.

Poseł Janusz Śniadek, które-
go projekt ustawy wymuszającej 
na pracodawcy zawarcie umowy 
o pracę przed przystąpieniem 
do niej, która miała ograniczyć 
„szarą sferę”, przepadł w obec-

nym Sejmie nie ma złudzeń – 
bez zmiany, która ma nastąpić 
po wyborach trudno liczyć na 
poprawę sytuacji ludzi pracy.

Ważnym punktem spotkania 
było podsumowanie działalno-
ści związkowej w roku 2014.   
Kilkudziesięciu związkowców 
otrzymało  wyróżnienia z okazji 
35-lecia NSZZ „Solidarność”. 
Wśród wyróżnionych było pię-
ciu członków „Solidarności” 
Stoczni Gdańskiej: Stanisław 
Birna, Paweł Glanert, Tomasz 
Grabowski,Zbigniew Lehrman i 
Tadeusz Suhak.

Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG NSZZ „Soli-
darność”,   przypomniał, że 
polska droga do odzyskania 
wolności wiodła przez po-
wstanie robotnicze w Pozna-
niu i dramat Grudnia’70, stan 
wojenny. Po dziś dzień wiele  
robotniczych postulatów cze-
ka na spełnienie.

Spotykamy się w kolejną 
rocznicę zdławienia robotni-
czego protestu w Poznaniu 
w 1956 roku, dokonanego 
przez tych, którzy grozili, że 
ręka podniesiona na władzę 
zostanie odcięta. Później był 
rok 1970 i krew na ulicach 
Gdańska, Gdyni, Szczecina, 
Elbląga.

Po omówieniu niełatwych 35 
lat działalności „Solidarności”, 
Krzysztof Dośla stwierdził:Po 

czerwcu 1989 roku nadeszły 
trudne lata wolności. Trwała od-
budowa po 40 latach rujnowania 
i budowa nowego systemu. Wie-
le z tego, o czym marzyliśmy 
poszło nie tak, nie tak, jak to so-
bie wyobrażaliśmy.

Dlaczego rządzący, którzy 
powinni czuć się odpowiedzial-
ni, nie chcą tych problemów za-
uważyć i się nad nimi pochylić?

Mamy umowy śmieciowe, 
przymus tzw. samozatrudnie-
nia i mamy nieuczciwą konku-

rencję. Wspiera się podmioty 
według niejasnych kryteriów. 
Walczyliśmy z tym jako „Soli-
darność”. Niedoskonała ustawa 
o zamówieniach publicznych to 
de facto ustawa o nieuczciwej 
konkurencji. Mamy problemy 
ze swobodą działalności związ-
kowej. Ale zapewniam – nie zo-
staniecie sami!

Związkowe spotkanie za-
kończył dynamiczny koncert 
rocka patriotycznego granego 
przez zespół Contra Mundum.

SolIdarNość 35 lat 
blisko ludzi

wśród wyróżnionych Paweł Glanert ze stoczniowej „Solidarności”.
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zbigniew lehrman ze Stoczni Gdańsk otrzymuje wyróżnienie z rąk 
Piotra dudy.
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Sejm przyjął ustawę o Ra-
dzie Dialogu Społecznego, 
która zastąpi obecną Komi-
sję Trójstronną. – To wielki 
dzień dla dialogu społeczne-
go w Polsce – podkreśla Piotr 
Duda, szef „Solidarności”.

Za przyjęciem ustawy głoso-
wało 425 posłów, przeciw było 
trzech a jeden wstrzymał się od 
głosu. W czerwcu 2013 r. „So-
lidarność” razem z OPZZ i Fo-
rum ZZ zawiesiły swój udział w 
pracach Komisji Trójstronnej. – 
Nie  jestem PR-wcem premie-
ra, żebym udawał, że toczy się 
jakikolwiek dialog – tłumaczył 
wtedy Piotr Duda, przewodni-
czący Komisji Krajowej. – Jako 
związki zawodowe nie mamy 
zamiaru dłużej legitymizować 
tego dialogu społecznego, któ-
rego faktycznie nie ma, jest on 
tylko pozorowany. Kilka mie-
sięcy po zerwaniu rozmów, 

związkowcy przedstawili na 
spotkaniu z prezydentem Ko-
morowskim swój projekt za-
stąpienia Komisji Trójstronnej 
Radą Dialogu Społecznego. 
Własny projekt przedstawili 
później pracodawcy, a na-
stępnie wspólny zespół wy-
pracował projekt, który został 
przedstawiony rządowi. Obec-
ny kształt ustawy jest wyni-
kiem porozumienia wszyst-
kich stron.

– Najskuteczniejszą drogą 
do rozwiązywania trudnych 
problemów społecznych i go-
spodarczych jest prawdziwy 
i partnerski dialog społeczny 
– podkreśla szef Związku – 
Nowa Rada Dialogu Społecz-
nego daje większe uprawnie-
nia partnerom społecznym i 
daje szanse na nowe otwarcie. 
To wielki dzień dla dialogu 
społecznego w Polsce.

Sejm o radzie dialogu 
Społecznego

Ciąg dalszy ze str. 3
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Kiedy niedawno wraz z 
kolegami związkowcami z po-
łudniowej i centralnej Polski, 
reprezentującymi Sekretariat 
Metalowców, płynąłem statkiem 
z Gdańska do Gdyni - mówi 
Karol Guzikiewicz – widać 
było rzeczywisty obraz Polski 
morskiej. Niestety, w roku 2015 
krajobraz stoczniowo-portowy 
jest smętny, nie widać budowa-
nych statków (poza Stocznią 
Remontową i Północną – ale to 
wyjątek), niewiele jest statków 
przy portowych nabrzeżach, nie 
widać statków oczekujących na 
redzie na wejście do portu. Od-
nosi się wrażenie zaniku gospo-
darki morskiej, która kilkanaście 
lat temu była dominantą w kra-
jobrazie Trójmiasta. W najwięk-
szych stoczniach i w Gdańsku i 
w Gdyni nie widać budowanych 
statków, przez lata rządów obec-
nej ekipy przemysł okrętowy zo-
stał de facto zniszczony. 

Jednocześnie nie można za-
pomnieć, że Polska, nie dbając 
o rozwój własnego przemysłu 
stoczniowego, zamawiała statki 
m. in. w stoczniach chińskich, 
kierując się ich niską ceną. 
Tylko że efekt realizacji tych 
zamówień był taki, że stocz-
nia Remontowa ma mnóstwo 
roboty już po dwóch, trzech la-

tach eksploatacji tych jednostek, 
gdyż stal z jakiej je wykonano 
jest fatalnej jakości. A przecież 
statki te mogły być zbudowane 
w Polsce, z pewnością byłyby 
lepszej jakości i pozwalały na 
rozwijanie krajowej produkcji 
stoczniowej. Gdyby państwo 
polskie, kierowane przez obecną 
ekipę polityczną było zaintere-
sowane w utrzymaniu i rozwoju 
przemysłu okretowego, mogło-
by stworzyć warunki świadomą 
polityką podatkową, w których 
statki dla PŻM zostałyby zbu-
dowane w Polsce. Uniknięcie 
zwolnień tysięcy stoczniowców, 
utrzymanie urządzeń do budowy 
statków, mogłoby zrównoważyć 
iluzoryczne - jak się okazało - 
korzyści armatora z niższych 
cen. Tym bardziej, że właściwa 
polityka podatkowa w stosunku 
do armatora i produkujących 
statki stoczni, mogłaby skom-
pensować różnice w cenach za-
mówień.

Od dwudziestu lat trwa upa-
dek polskiego przemysłu okrę-
towego, do przeszłości należy 
obraz stoczni na których pochyl-
niach budowano dziesiątki stat-
ków. Przedstawiciele resortów 
gospodarczych obecnego rządu 
mówią o dekoniunkturze na 
rynku zamówień okrętowych, 

ale przeczy temu doświadcze-
nie Stoczni Północnej, należącej 
do Grupy Stoczni Remontowej, 
gdzie buduje się wprawdzie nie-
wielkie, ale nowoczesne i w peł-
ni wyposażone statki za opłacal-
ne pieniądze. Ba, przy budowie 
tych statków bywają zatrudnieni 
fachowcy ze Stoczni Gdańsk, 
dla których w macierzystym 
przedsiębiorstwie nie było ro-
boty okrętowej... Nie najlepiej 
to świadczy o umiejętności po-
ruszania się na rynkach kontrak-
towych odpowiedzialnych za tę 
dziedzinę osób z kierownictwa 
Stoczni Gdańsk przez ostatnie 
26 lat.

Po długotrwałych rozmo-
wach i sporach nasza stocznia 
sprzedała Strefie Ekonomicznej 
tereny, uzyskując dzięki temu 
możliwość spłaty zadłużenia i 
restrukturyzacji produkcji. Ale w 
przyszłości – mamy taką nadzie-
ję - produkcja okrętowa w Stocz-
ni Gdańsk odżyje, będą tu budo-
wane statki, do czego niezbędne 
są pochylnie. Te, które przecho-
dzą w inne ręce właścicielskie. 
Ale trzeba zrobić wszystko, by 
w zakresie własności urządzeń  
do budowy statków nie następo-
wały procesy nieodwracalne. By 
pochylnie pozostawały w gestii 
własnościowej  firm należących 

do Skarbu Państwa, który jest 
przecież znaczącym udziałow-
cem Grupy Stoczni Gdańsk, co 
w przyszłości  pozwalałoby my-
śleć o współpracy w dziedzinie 
budowy statków. Bo w innym 
przypadku, gdyby pochylnie 
stały się własnością konkuren-
cyjnych firm prywatnych, moż-
liwość korzystania z nich przez 
stocznię wydaje się wątpliwa. 
Uważam, że do czasu jesiennych 
wyborów, które - mam nadzieję 
- przyniosą zmianę ekipy rządo-
wej na dbającą o rozwój prze-
mysłowy Polski, a w tym także o 
rozwój przemysłu okrętowego, 
nie powinny być podejmowane 
nieodwracalne, groźne dla przy-
szłego rozwoju Stoczni Gdańsk 
decyzje własnościowe. 

Wybory jesienne to wiel-
ka nadzieja na odbudowanie 
przemysłu, w tym stoczni. 
Po ośmiu latach likwidacji i 
poniżania przez władze Plat-
formy Obywatelskiej. Mamy 
nadzieję że po wyborach K-3 
albo wróci do stoczni, albo 
dwie firmy z udziałem skarbu 
państwa będą ze sobą dobrze 
współpracowały i w końcu  
ponownie będziemy  budować 
statki. I dopiero wtedy można 
będzie twierdzić, że Stocznia 
Gdańska  jest uratowana.

Gospodarka morska „w upadłości”   

W stoczni od pięciu lat prak-
tycznie nie było podwyżek, 
(poza wprowadzaniem uaktu-
alniania minimalnej pensji), nie 
zmieniał się system płac. Wie-
le osób pracujących w stoczni 
uważa obecne płace nie tylko 
za niskie, ale i niesprawiedli-
we, często nieproporcjonalnie 
do kwalifikacji wysokie lub 
zaniżone. Krytykuje się system 
liderów, w którym osoby no-
minowane do tego tytułu zara-
biają niejednokrotnie więcej i o 
tysiąc złotych niż ich koledzy 
o nieco niższych jedynie kwa-
lifikacjach. Utworzenie spółki 

GSG Towers spowodowało pe-
wien ruch płacowy, ale general-
nie trudno mówić o jakimś jed-
nolitym, logicznym systemie w 
całej strukturze Grupy Stocznia 
Gdańsk. Sukcesem związkow-
ców jest wywalczenie w GSG 
Towers systemu oceniającego 
szkodliwe warunki pracy, po-
dobnie jak było to dotychczas 
w stoczni, choć trwało to ponad 
rok. Domagamy się także jako 
związkowcy zmian w nieczy-
telnym regulaminie premii pra-
cowniczych.

Moim zdaniem – mówi Ka-
rol Guzikiewicz – odniesieniem 

do płac w stoczni powinny być 
zarobki osób o porównywal-
nych kwalifikacjach w Remon-
towej czy Północnej. Natomiast 
u nas zdarza się, że bywają 
osoby zarabiające bardzo do-
brze ( nie myślę o „kominach” 
wynikających z godzin nadlicz-
bowych), ale są i osoby mające 
płace wyraźnie zaniżone.

Sprawa najważniejszą, 
oczywiście, jest dostateczna 
liczba zleceń, gwarantujących 
ciągłą pracę w stoczni. Ale 
ponieważ – zdaniem Zarzą-
du – sytuacja w tej dziedzinie 
się radykalnie poprawia – czas 

na systemowe uregulowanie 
struktury płacowej i powią-
zanie jej z kwalifikacjami. W 
stoczni wielokrotnie próbowa-
no wprowadzać takie racjonal-
ne systemy, nigdy nie zrobiono 
jednak tego konsekwentnie 
i do końca. Mamy nadzieję, 
że tym razem zapowiedzia-
ny przez Zarząd, w reakcji na 
petycje pracowników i postu-
laty związkowe, nowy system 
będzie precyzyjnie oceniał 
kwalifikacje i zaangażowanie 
pracowników, a indywidual-

zmiana systemu wynagrodzeń

dokończenie na str. 6
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W związku ze zmianami 
organizacyjnymi w Stoczni 
Gdańsk związek „Solidar-
ność” zmienił też w trybie 
natychmiastowym strukturę 
organizacyjną. Zlikwido-
waliśmy wszystkie komisje 
wydziałowe – mówi wice-
przewodniczący stocznio-
wej „Solidarności” Karol 
Guzikiewicz – bo w nowej 
strukturze stoczni nie ma 
wydziałów. W obecnej struk-
turze związkowej mamy 
Organizację Międzyzakła-
dową NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej, w skład 
której wchodzą: Komisja 
Zakładowa Stoczni Gdańsk, 
zrzeszająca etatowych pra-
cowników tej spółki, a także 
Komisja pracowników in-
dywidualnych, pracujących 
na działalności gospodar-
czej, na zleceniach. Wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego 
pozwala traktować te osoby 
tak samo jak zatrudnionych 
etatowo. Mamy w tej chwili 
ok. 200 takich związkow-
ców i zapraszamy do wstę-
powania osoby pracujące na 
umowach indywidualnych. 
Nowo powstałą jest też Ko-
misja GSG Service, zrze-
szająca pracowników umy-
słowych i pracowników na 

umowach o pracę. Następ-
ną jest Komisja GSG To-
wers, jedna z większych w 
stoczniowej „Solidarności”, 
zrzeszająca pracowników 
podstawowej stoczniowej 
spółki, produkującej wieże 
wiatrowe. Kolejną jest Ko-
misja GSG Energetyka, któ-
ra pozostaje w naszej struk-
turze związkowej, choć jako 
spółka ma przejść do Strefy 
Gospodarczej. W strukturze 
międzyzakładowej „Solidar-
ności” pozostaje tradycyjnie 

Komisja AluShip, a także 
Komisja Gafako oraz Komi-
sja Kuźnia Gdańska. Oczy-
wiście w naszej strukturze 
pozostaje największa Komi-
sja Emerytów i Rencistów w 
regionie.

Z inicjatywy  Zarządu 
Regionu powołana została 
struktura młodych działaczy 
„Solidarności”. Zachęca-
my młodych pracowników 
stoczni do udziału w jej 
działalności. 

Nowo wybrany skład prezydium Komisji 
Zakładowej Stoczni Gdańsk:
Henryk Radliński – przewodniczący
Robert Chrościelewski – zastępca przewodniczącego
Zygmunt Cieniuch
Przemysław Folwarski
Robert Gwoździowski – zastępca przewodniczącego
Andrzej Klejst
Zbigniew Lelko – zastępca przewodniczącego
Zbigniew Stefański
Małgorzata Tabaka – sekretarz, skarbnik
Krzysztof Wnuk

Skład Komisji Zakładowej GSG Towers:
Bogdan Bartosewicz  – przewodniczący
Andrzej Garboś
Andrzej Słabkowski
Tadeusz Suhak
Dariusz Tybura

na ocena kończyć się będzie 
konkretnymi wnioskami: 
pracownik przewidziany do 
awansu, pracownik do po-
zostawienia na dotychczaso-
wym poziomie płacowym, 
czy w najgorszym przypadku 
– pracownik przewidziany do 
zwolnienia. Robocze rozmo-
wy z udziałem związkowców 
mają się zacząć  jeszcze w 
lipcu.

Pierwszym wyzwaniem 
dla Zarządu jest oczywiście 
uratowanie stoczni i zapew-
nienie jej rozwoju, opartego 
na pozyskiwaniu coraz bar-
dziej korzystnych zleceń, bo 
tylko to gwarantuje załodze 
pracę

Ale drugie wyzwanie dla 
Zarządu – to budowa nowego 
systemu płacowego. Chodzi 
o to, by ludzie nie tylko dla-
tego przychodzili do pracy, 
by zarabiać pieniądze. Nowy 
system płacowy powinien 
skłaniać pracowników do 
podwyższania kwalifikacji, do 
zdobywanie wiedzy i nowych 
umiejętności, dyktowanych 
szybkim postępem produkcyj-
no – technicznym. Istotnym 
elementem takiego procesu 
musi być rzetelna, okresowa, 
ocena pracowników i związa-
ne z tym awanse finansowe.  

Nowa struktura „S”  
w stoczni 

zmiana 
systemu 
wynagrodzeń
dokończenie ze str. 5

Od kilku dni strona  internetowa stoczniowej „Solidarno-
ści” zmieniła swój kształt. Zawiera obecnie nie tylko zwięk-
szoną ilość aktualnych informacji na temat działalności 
związkowej i życia stoczni, ale także elektroniczne wydanie 
„Rozwagi i Solidarności”, bogaty serwis zdjęciowy, komplet 
formularzy pożyczkowych (w zakładce „oferta”), linki do 
ciekawych stron mogących zainteresować stoczniowców, a 
nawet aktualną prognozę pogody. Na stronie znajduje się też 
deklaracja, po wypełnieniu której zainteresowani jako pierw-
si beda otrzymywać elektroniczne wydanie „Rozwagi i Soli-
darności”. Dwa profile stoczniowej „Solidarności”  są także 
dostępne na Facebooku, gdzie oglądało je i lajkowało ponad  
3 tysiące osób.

Strona www stoczniowej „S” w nowym kształcie
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70 lat teMu, w czerwcu 1945, PowStała StoczNIa GdańSka
70 lat temu, 14 czerwca 1945 
roku( niektórzy historycy 
podają datę 13 czerwca) 
Departament Morski Mini-
sterstwa Przemysłu utwo-
rzył Zjednoczenie Stoczni 
Polskich z siedzibą w Gdań-
sku, który zarządzał m. in. 
Stocznię Gdańską, powstałą 
z dawnej Danziger Werft AG 
i Schichau Werft Danzig.  
W tym momencie rozpo-
czyna się historia Stoczni 
Gdańskiej, która nieprzerwa-
nie, pomimo prób likwidacji 
zakładu i przy zmianach 
własnościowych, utrzymuje 
działalność produkcyjną.

Formalnie władze polskie 
przejmują obie stocznie 26 
lipca 1945 roku. Decyzją Ko-
mitetu Obrony Związku Ra-
dzieckiego 30 proc. urządzeń 
stoczniowych miało pozostać 
w Polsce, zaś 70 proc. wy-
wiezione do ZSRR. W obu 
stoczniach, na bazie których 
powstała Stocznia Gdańska, 
straty wojenne w wyposażeniu 
sięgały 70 proc., w budynkach 
zaś 20-30 proc. Poważnie 
uszkodzone były pochylnie w 
dawnej stoczni Schichau.

W początkowym okresie 
w odbudowywanej stoczni 
remontowano traktory i sa-
mochody z UNRRA, potem 
naprawiano i budowano kutry 
rybackie. 3 kwietnia 1948 roku 
położono stępkę pod pierwszy 
polski statek pełnomorski, ru-
dowęglowiec „Sołdek”, który 
21 października 1949 roku zo-
stał przekazany do eksploata-
cji. W 1956 roku odbywa się 
pierwsze boczne wodowanie 
z pochylni Zakładu C. Od 1961 
roku Stocznia Gdańska buduje 
okrętowe silniki wysokopręż-
ne, w tymże roku osiąga pierw-
szy milion ton wodowanych 
statków. Gdańscy stoczniowcy 
budują coraz bardziej nowo-
czesne jednostki, m. in. bazy 
rybackie, zbiornikowce i szyb-
kie kontenerowce.

Rok 1970 kończy się tra-
gedią grudniową, na ulicach 
Gdańska i Gdyni, pod bramą 
nr 2 Stoczni Gdańskiej giną od 
kul robotnicy. Ich pamięci po-
święcony będzie zbudowany 
po Sierpniu 1980 Pomnik Po-
ległych Stoczniowców. Strajk 
w Sierpniu 1980 roku w Stocz-
ni Gdańskiej rozpoczyna nową 

erę w powojennej historii Pol-
ski. Powstaje „Solidarność”, 
społeczny ruch związkowy, 
niezależny i samorządny, two-
rzący podwaliny pod zmiany 
ustrojowe w kraju.

Koniec roku 1981, wpro-
wadzenie stanu wojennego, 
na dziesięć lat przerywa dą-
żenia wolnościowe polskiego 
społeczeństwa. Nad Stocznią 
Gdańską zbierają się czarne 
chmury, wicepremier Mieczy-
sław Rakowski rzuca hasło 
likwidacji zakładu. Zakładu, 
który w szczytowym momencie 
rozwoju zatrudniał 18 tysięcy 
pracowników i budował kilka-
dziesiąt statków rocznie.

Od tego momentu trwa roz-
kład i upadek zakładu. W 1988 
rząd Mieczysława Rakowskie-
go stawia Stocznię Gdańska 
w stan likwidacji. Następują 
przekształcenia własnościowe, 
stocznia z czasem wchodzi w 
skład Grupa Stoczni Gdynia, 
stając się przysłowiowym cen-
trum kosztów dla nowej struk-
tury. W 1988 roku znaczna 
część terenów Stoczni Gdań-
skiej przekazana zostaje pod 
zarząd spółki Synergia, celem 
realizacji urbanistycznego pro-
jektu deweloperskiego

W 2006 roku Stocznia 
Gdańska wychodzi z Grupy 
Gdynia, zmienia statut i na-
zwę na Stocznia Gdańsk SA. 
W 2007 roku większościowy 
pakiet akcji Stoczni Gdańsk 
SA nabywa ukraińska spółka 
ISD Polska (Industrialny So-

wodowanie „Sołdka”, pierwsze-
go polskiego statku pełnomor-
skiego.

jusz Donbasu). Udziałowcem 
mniejszościowym zostaje 
Agencja Rozwoju Przemysłu 
reprezentująca Skarb Pań-
stwa.

Rok 2015, po wieloletnich 
problemach finansowo-pro-
dukcyjnych i ograniczeniach w 
działalności spółki, w wyniku 
sprzedaży części zbędnych 
dla produkcji terenów, co po-
zwoliło na oddłużenie, przy-
nosi perspektywę korzystnych 
zmian, m. in. w oparciu o zy-
skowną produkcję wież wiatro-
wych (spółka GSG Towers) i 
wielkogabarytowych konstruk-
cji stalowych. Optymiści my-
ślą też o powrocie do budowy 
statków.     

jeden z drewnowców stanowiących najdłuższą serię statków budo-
wanych dla zSSr w polskich stoczniach.

tragiczny grudzień 1970. Giną robotnicy Stoczni Gdańskiej i Stoczni Gdyńskiej.



70 lat teMu, w czerwcu 1945, PowStała StoczNIa GdańSka

Sierpień 1980.  Powstaje „Solidarność”. rozpoczyna się półtorarocz-
ny karnawał wolności. Budowniczowie pomnika Poległych Stoczniowców.

Mieczysław rakowski w Sali BhP domaga się likwidacji Stoczni Gdańskiej.

Grudzień 1981. Stan wojenny rozwiewa nadzieje na demokratyczne 
przemiany.

Po serii przekształceń własnościowych w Stoczni Gdańsk coraz rzadziej 
buduje się statki.

hale wydziału k-1 stają się miejscem budowy wież wiatrowych Produkcja GSG towers daje stoczni największe zyski. ale wciąż myśli 
się o powrocie do budowy statków.



StoczNIowcy zwIedzają włochy

Na cmentarzu żołnierzy polskich – Monte cassino.Policja we włoszech jest nastawiona przyjaźnie do Polaków.

zbiórka pod Pizzamunno w Parku Narodowym Gargamo.

cinque terre, byliśmy tam po raz pierwszy.

Napis na straganie przy bazylice św. jana na lateranie.

cinque terre.

Spacer ulicami Rzymu.

w oczekiwaniu na anioł Pański.



11Rozwaga i

Nie zdążyliśmy w ciągu jed-
nego dnia odwiedzić wszystkich 
pięciu malowniczych wiosek, 
udało się tylko „zaliczyć” trzy 
ale i tak widok i sama obecność  
w tym miejscu to niesamowite 
wrażenie. Niektórzy by dodali  
także zmęczenie gdyż można 
tam wyzionąć ducha, szczegól-
nie gdy słoneczko świeci a tam 
wszędzie pod górkę. Tradycyj-
nie odwiedziliśmy Wenecję, 
Asyż, San Giovanni Rotondo, 
Monte San Angelo, Vieste i 
oczywiście sam Rzym gdzie 
spędziliśmy 4 dni zwiedzając 
miasto z sympatycznym panem 
Jackiem, przewodnikiem który 
ma ogromną wiedzę na temat 
zabytków i historii. Zwiedzili-

Podpisane zostało 
porozumienie Zarządu 
Grupy Stoczni Gdańsk 
ze związkami zawodo-
wymi w sprawie funkcjo-
nowania funduszu we 
wszystkich firmach grupy. 
Do czasu wprowadzenia 
nowego regulaminu  co 
nastąpi w 2016 roku, w 
Stoczni Gdańsk i GSG 
Towers obowiązuje jed-
nakowy  stary regulamin 
przyznawania świad-
czeń, oparty na dotych-
czasowym regulaminie 
stoczni. W załącznikach 
do regulaminu zaszły tyl-
ko kosmetyczne zmiany 
wymagane istniejącym w 
Polsce prawem. W oby-
dwu firmach powołana 
została wspólna Komisja 
Socjalna w skład której 
wchodzą przedstawicie-
le Zarządu i związków 
zawodowych ze stoczni 
i GSG Towers.  Nie ma 
odpisu  na ZFŚS w GSG 
Servis w tym roku,  od 
nowego będzie tam obo-
wiązywał nowy, wspólny 
z  innymi podmiotami gru-
py. Szczegóły i regulamin 
ZFŚS do wglądu w biu-
rach związków zawodo-
wych GSG.

Prawdopodobnie pod koniec 
lipca wspólnie z działem socjal-
nym i innymi związkami zawo-
dowymi zorganizujemy 4-dnio-
wy wyjazd do rodzinnego parku 
rozrywki ENERGYLANDIA 
w Zatorze w pobliżu Krakowa. 
Wyjazd przeznaczony jest dla 
dzieci pracowników grupy GSG 
które nie mają jeszcze skończo-
nych szesnastu lat. W programie 
oprócz całodziennego pobytu 

w nowoczesnym parku zabaw 
w Zatorze także całodzienne 
zwiedzanie Krakowa. Wyjazd 
jest dofinansowany z ZFŚS a 
bilety wstępu finansują związki 
zawodowe. Zapewniamy nocle-
gi,  wyżywienie i opiekę wycho-
wawców. Opłata za udział nie 
będzie wygórowana, informację 
podamy na tablicach ogłoszeń. O 
samym parku zabaw można prze-
czytać na www.energylandia.pl  

Planujemy jeszcze w tym 
roku zorganizowanie kilka 
różnego rodzaju wyjazdów i 
imprez dla pracowników gru-
py. Chcemy zaprosić stocz-
niowców z rodzinami jeszcze 
w czasie wakacji na kanał 
Elbląski i do uczestnictwa  w 
wyjazdach sobotnio niedziel-
nych we wrześniu.  Wszelkie 
informacje w biurze NSZZ 
„S” lub pod tel. 15-00

zapraszamy do eNerGylaNdII

zakładowy 
Fundusz 
świadczeń 
Socjalnych

Byliśmy w rzyMIe
Jak co roku i tym razem na przełomie kwietnia i maja 
odwiedziliśmy wieczne miasto.  Tym razem szlak 
pielgrzymki wiódł dodatkowo przez Cinque Terre na 
wybrzeżu Liguryjskim gdzie byliśmy po raz pierwszy. 

śmy także cztery najważniejsze 
bazyliki Rzymu, weszliśmy na 
kolanach po Świętach Scho-
dach, widzieliśmy papieża 
Franciszka i dzięki temu co 
jest rzeczą powszechnie znaną, 
uzyskaliśmy odpust od grze-
chów. W bazylice św. Piotra 
w Watykanie mieliśmy czas 
na modlitwę przy grobie Św. 
Jana Pawła II.  Byliśmy także 
w Padwie,  Loreto i oczywiście 
na Monte Cassino. W drodze 
powrotnej zahaczyliśmy o Pizę 
z jej słynną krzywą wieża i za-
trzymaliśmy się na krótko nad 
jeziorem Garda. W wyciecz-
ce uczestniczyli stoczniow-
cy którzy do Rzymu wybrali 
się po raz pierwszy w życiu 

a także tacy co wyjechali w 
ogóle pierwszy raz za granicę 
Polski. Na sąsiedniej stronie 
prezentujemy kilka zdjęć z 
naszej pielgrzymki. W przy-
szłym roku również planujemy 
wyjazd do słonecznej Italii. 
Koszt wyjazdu dla tych co wy-
jadą pierwszy raz również nie 
powinien odbiegać zbytnio od 
ceny z tego roku czyli 150 zł. 
od członka związku, pracowni-
ka GSG Towers, GSG Servis i 
Stoczni Gdańsk. Jak na dwu-
tygodniową wyprawę to chyba 
nie za drogo. Przyjmujemy już 
wstępne zgłoszenia chętnych. 
Zdecydowane pierwszeństwo 
mają ci pracownicy, którzy 
w Rzymie na organizowanej 
przez nas wycieczce jeszcze 
nie byli.  Pozostali pracowni-
cy zapłacą za wyjazd o 300 zł 
więcej. Szczegóły i informa-
cje tel 15-00.

Warunki: 
1. Środki z Funduszu są prze-

znaczone dla uczniów 
uczęszczających do szkół 
ponadgimnazjalnych (li-
ceów ogólnokształcących, 
profilowanych, techników, 
z zastrzeżeniem pkt. II 
ustęp 5). 

2. Pierwszeństwo w otrzyma-
niu stypendium ma uczeń, 
którego stałym miejscem 
zamieszkania jest woje-
wództwo pomorskie. 

3. O stypendium mogą się 
ubiegać uczniowie o wy-
raźnie ukierunkowanych 
uzdolnieniach naukowych, 
artystycznych, sportowych, 
działalności społecznej. 

4. Decydujący wpływ w przy-
znaniu środków z „Fundu-
szu” będą miały osiągnięte 
wyniki nauczania (śred-
nia ocen powinna być nie 
mniejsza niż 4,5 oraz co 
najmniej dobra ocena z za-
chowania). 

5. W szczególnych przypad-
kach stypendia są przy-
znawane od II klasy szkoły 
gimnazjalnej (przy śred-
niej ocen nie mniejszej niż 
4,75).

Zgłoszenia wniosku 
do komisji między-
zakładowej nszz 
„Solidarność” Stocz-
ni Gdańskiej

StyPeNdIuM NSzz SolIdarNość
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Podczas spotkania z okazji XXXV lecia „Solidar-
ności” w Filharmonii Bałtyckiej Zarząd Regionu 
Gdańsk wyróżnił liczną grupę działaczy za aktywną 
pracę w związku. Wśród wyróżnionych znalazło 
się pięciu działaczy stoczniowej „Solidarności”: 
Stanisław Birna, Paweł Glanert, Tomasz Grabowski, 
Zbigniew Lehrman i Tadeusz Suhak. Rozmawiamy 
z Pawłem Glanertem, który po zakończeniu za-
wodowej działalności w stoczni stał się fotodoku-
mentalistą związku „Solidarność”, a także autorem 
licznych relacji filmowych. Jego zdjęcia publikuje-
my w każdym numerze „Rozwagi”.

wyróżnieni na XXXV lecie „Solidarności”

Paweł GlaNert  
stoczniowy dokumentalista

ruszać z aparatem fotograficz-
nym, za robienie zdjęć groziły 
niebagatelne restrykcje, stąd 
moje zdjęcia z okresu postraj-
kowego były najczęściej ro-
bione już poza bramą stoczni. 
Ale miało to też swój walor. W 
ten sposób bowiem powstała 
pełna dokumentacja zdjęcio-
wa z budowy Pomnika Pole-
głych Stoczniowców, który 
budowany w 1980 roku dniem 
i nocą powstał ku zdumieniu 
ówczesnych władz w błyska-
wicznym tempie. Pierwszy pal 
pod pomnik wbito 17 września 
1980 roku, kamień węgielny 
położono 6 grudnia, a 16 grud-
nia, w 10 rocznicę tragicznych 

wydarzeń pod stoczniową 
bramą nr 2, uroczyście odsło-
nięto monument. (Na str. 8-9 
zamieszczamy zdjęcie Pawła 
Glanerta z budowy pomnika).

– Łączenie  pracy zawo-
dowej z działalnością fo-
tograficzną nie było łatwe, 
choć pamiętam jak w ramach 
współpracy solidarnościowej 
Wybrzeża ze Śląskiem, tuż 
przed stanem wojennym od-
wiedziliśmy autokarem górni-
ków i udało mi się przemycić 
rozebrany aparat  na przodek 
w kopalni, skąd przywiozłem 
atrakcyjne zdjęcia. Ale na-
prawdę czas na robienie foto-
graficznej dokumentacji zna-
lazłem dopiero po przejściu na 
emeryturę. Od tego momentu 
nie było praktycznie wydarzeń 
związanych z działalnością 
stoczniowej „Solidarności”, 
których bym nie fotografował. 
Oczywiście nie tylko w stocz-
ni, ale też wszędzie tam gdzie 
stoczniowcy jeździli, czy to 
w Warszawie, czy na  Śląsku, 
w Częstochowie czy w Li-
cheniu, również i za granicą. 
Dokumentowałem zarówno 
to co działo się w stoczni, wo-
dowania, prefabrykację sekcji 
okrętowych, początki budowy 
wież wiatrowych, instalację 
nowych maszyn, jak i stocz-
niowe protesty, których nie 
brakowało, gdy załamywała 
się sytuacja finansowa spółki, 
czy też polityczne demonstra-
cje związane z usunięciem 
tablicy z imieniem Lenina z 
bramy nr 2.

W ostatnich latach Paweł 
Glanert niejednokrotnie zdra-
dzał aparat fotograficzny dla 
kamery filmowej. Jego relacje 
filmowe z różnych związko-
wych wydarzeń zamieszczane 
są często na internetowej stro-

nie Regionu Gdańskiego „So-
lidarności”. 

Paweł Glanert jest aktywny 
również w działalności związ-
kowej. Od wielu lat jest we 
władzach stoczniowego Koła 
Emerytów „Solidarności”, 
największej struktury związ-
kowej w regionie gdańskim. 
Co tydzień można go spotkać 
na dyżurach, kiedy gotów jest 
służyć radą i pomocą  swym 
kolegom.

Aktywność zawodowa 
i społeczna Pawła Glaner-
ta budzi szacunek nie tylko 
kolegów związkowców, ale 
wszystkich interesujących się 
losami Stoczni Gdańskiej. Nie 
ma niemal dnia by nie można 
go było spotkać z aparatem 
lub kamerą, czy to w stocz-
ni, czy wszędzie tam gdzie 
widzi się niebieskie kurtki i 
kaski członków stoczniowej 
„Solidarności”.  Dzięki niemu 
powstają wizualne dokumen-
ty obrazujące nie tylko naszą 
przeszłość, ale i to, co tworzy 
podwaliny dni, które dopiero 
nadejdą.

– Pracę w Stoczni Gdań-
skiej zacząłem w 1960 roku 
– mówi Paweł Glanert. Po 
krótkim okresie wstępnym pra-
cowałem na K-2, potem byłem 
mistrzem, a przez 20 lat praco-
wałem w kontroli technicznej. 
Do „Solidarności” wstąpiłem 
we wrześniu 1980 roku, prak-
tycznie od samego początku 
istnienia związku. Wkrótce po 
wstąpieniu do związku powstał 
pomysł, by utworzyć solidar-
nościową agencję fotograficz-
ną. Początkowo było nas czte-
rech, potem kolejni koledzy się 
wykruszali i zostałem sam.

To były czasy kiedy w 
stoczni nie wolno się było po-

– Łączenie  pracy zawo-
dowej z działalnością 
fotograficzną nie było 
łatwe, więc naprawdę 
czas na robienie foto-
graficznej dokumentacji 
znalazłem dopiero po 
przejściu na emeryturę. 
Od tego momentu nie 
było praktycznie wyda-
rzeń związanych z dzia-
łalnością stoczniowej 
„Solidarności”, których 
bym nie fotografował.
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Henryk Maliszewski kilka miesięcy temu był jesz-
cze pracownikiem Stoczni Gdańsk. Teraz, choć na-
dal należy do stoczniowej „Solidarności”, podobnie 
jak kilkuset jego kolegów pracujących niegdyś w 
wydziale K3 stoczni, przeszedł do Stoczni Remon-
towej „Nauta”, której zakład Nowe Budowy buduje 
teraz  statki na pochylni wydziału K-3. W piątek, 3 
lipca, z pochylni spłynęły dwa statki rybackie, zbu-
dowane dla armatora norweskiego.

henryk Maliszewski:

wierzę że w przyszłości Stocznia 
Gdańsk powinna powrócić na pochylnie   

Moja działalność zawo-
dowa – to nadzór nad utrzy-
maniem ruchu przy budowie 
statków na pochylni wydziału 
K-3 – mówi Henryk Maliszew-
ski. Dbam o to by wszystkie 
urządzenia, hydrauliczne, elek-
tryczne itp. pracowały bezawa-
ryjnie, by zatrudnieni na statku 
stoczniowcy mieli do dyspozy-
cji niezbędne im media.

– Najważniejsze – to fakt, 
że znaczna grupa fachowców 
ma dziś pracę w tym samym 
co poprzednio miejscu i nadal 
buduje statki. I podobnie jak ja 

– zajmuje się tym co umie naj-
lepiej, i co stanowiło podstawę 
ich pracy przez wiele lat.

Myślę że w przyszłości 
powinno dojść do podjecia 
w jakiejś formie współpracy 
pomiędzy Stocznią Gdańsk i 
Stocznią Remontowa „Nauta” 
– mówi Henryk Maliszew-
ski. Obie stocznie maja istot-
ne powiązania kapitałowe ze 
Skarbem Państwa, co powinno 
ułatwić porozumienie. Stocz-
nia „Nauta” jest związana z 
funduszem Mars, w którym 
udziały ma Skarb Państwa, 

należąca do Skarbu Państwa 
Agencja Rozwoju Przemysłu 
jest udziałowcem kapitałowym 
Grupy Stocznia Gdańsk. Już 
obecnie dawny wydział K-1 
Stoczni Gdańsk pali blachy 
dla statków budowanych na 
pochylni dawnego wydziału 
K-3, dziś należącego do zakła-
du Nowych Budów „Nauty”. A 
tajemnicą  Poliszynela jest, że 
skomplikowana struktura spół-
ek i zakładów współpracują-

cych ze sobą narzuca dodatko-
we koszty, których można by 
uniknąć przy jej uproszczeniu. 
Zwłaszcza gdy mamy do czy-
nienia z tym samym współwła-
ścicielem – Skarbem Państwa.

Nie ulega wątpliwości, że 
obecna sytuacja jest dużo lep-
sza niż przed laty, gdy hala K-3 
i pochylnie nie były w pełni 
wykorzystywane przez Stocz-
nię Gdańsk. Jak się wejdzie do 
hali K-3 to aż huczy od roboty 
– mówi Henryk Maliszewski. 
Piątkowe wodowanie dwóch 
statków rybackich dla Nor-
wegów, też dobrze świadczy 
o umiejętnościach kontrakta-
cyjnych pracowników „Na-
uty”. Jeśli ilość budowanych 
przez „Nautę” statków będzie 
się zwiększać, wykorzysta-
nie potencjału produkcyjnego 
dawnego wydziału K-1 Stocz-
ni Gdańsk może być dobrym 
wspólnym interesem. 

wodowanie na k-3
W piątek 3 lipca 2015 r.  

w Zakładzie Nowych Budów 
Stoczni Remontowej Nauta 
przy ul. Doki 1 w Gdańsku 
odbyło się podwójne wodo-
wanie. Jednego dnia, z jednej 
pochylni zostały zwodowane 
dwa kadłuby częściowo wy-
posażonych sejnerów rybac-
kich. Pierwszy z nich, Don 
Ole zwodowano około godz. 
9, a kolejny - Ruth o godz. 14. 

Kontrakt na budowę Don 
Ole zawarto we wrześniu 2014 
roku, a 15 stycznia br. odbyło 
się uroczyste położenie stępki. 
Statek wybudowano na za-
mówienie norweskiej stoczni 
Fitjar Mekaniske Verksted AS.

Sejner będzie napędza-
ny jednym silnikiem o mocy 
ok. 3000 kW, połączonym 

ze śrubą napędową poprzez 
wał i dwubiegową skrzynię 
biegów. Siłownia składa się 
z dwóch generatorów wyso-
koprężnych, generatora wału 
i jednego generatora awa-
ryjnego. Jednostka zostanie 
wyposażona w nowoczesne 
rozwiązania łowcze, dzięki 
czemu połów będzie odbywał 
się przy pomocy pompy, która 
przetransportuje ryby do sepa-
ratora pokładowego, a następ-
nie do 9 zbiorników z wodą. 
Maksymalna prędkość, jaką 
będzie mógł osiągnąć sejner 
to 16 węzłów.

Wodowanie sejnera Ruth, 
budowanego na zamówienie 
Karstensen Skibsvaerft AS, 
odbyło się o godz. 14.

Zdjęcia: Paweł Glanert
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W grudniu 2014 roku za-
mknęliśmy z sukcesem inno-
wacyjny projekt „Droga do 
doskonałości zawodowej”. 
Podpisaliśmy z Urzędem Mar-
szałkowskim umowę licencyj-
ną dotyczącą opracowanego w 
ramach tego projektu Modelu 
transferu wiedzy w zakresie 
systemów komputerowych 
CAD/CAM/CAE. Część do-
świadczeń wykorzystaliśmy 
w ramach kolejnego projek-
tu „Wiatr w żagle”, który 
trwał półtora roku i zostanie 
zakończony 30.06.2015. Ce-
lem tego projektu było po-
stawienie na indywidualną 
kreatywność i przedsiębior-
czość w warunkach przy-
musu ekonomicznego. Jak 
pisaliśmy wcześniej, projekt 
był skierowany wyłącznie do 
osób zwolnionych lub zagro-
żonych zwolnieniem z pracy 
z przyczyn pracodawcy. 

Przygotowaliśmy dwie 
ścieżki wsparcia dla osób 
zainteresowanych podnie-
sieniem swoich kwalifikacji 
poprzez udział w szkoleniach 
oraz dla osób zainteresowa-
nych założeniem działalności 
gospodarczej wspartej dota-
cją inwestycyjną do 40 tys. zł. 
Projekt zamykamy najwyższą 
dotąd liczbą 914 szkoleń oraz 
największą różnorodnością 
rodzajową kwalifikacji cenio-
nych na rynku pracy w prze-
myśle (tabela). 

Szkolenia były organi-
zowane indywidualnie lub 
w bardzo małych grupach 
ściśle dopasowanych do po-
trzeb rozwojowych każdego 
uczestnika. Wysiłek zarówno 
organizatorów szkoleń, jak i 
uczestników był ogromny, ale 
udało się w pełni wykorzystać 
szansę finansowania szkoleń 

Powstaje Instytut wiedzy dla Przemysłuhenryk radliński, przewodniczący komisji zakładowej „S” Stoczni Gdańskiej

Bronimy przed 
niesłusznymi decyzjami

– Pracuję na K-1 od same-
go początku powstania ośrodka 
kadłubowego – mówi Henryk 
Radliński. Byłem najpierw mon-
terem, później jako wycinacz, a 
także jako spawacz. Od począt-
ku powstania „Solidarności” 
brałem udział w działalnosci 
związkowej, przez dwie kaden-
cje byłem przewodniczącym 
„S” na wydziale K -1, byłem 
członkiem komisji Wydziało-
wej,  obecnie jestem delegatem 
na walne, a także przewodniczą-
cym nowo wybranej Komisji 
Zakładowej Stoczni Gdańskiej, 
zrzeszającej m. in. pracowników 
dawnego K – 1 ( maszyny, wrę-
gownia, kowale, kompletacja 
wstępna), a także pozostałych 
w spółce stoczniowej. Razem 
mamy około 200 członków 
„Solidarności”. Stanowimy tę 
część załogi zatrudnionej w 
Grupie Stoczni Gdańsk, która 
ma kwalifikacje pozwalające na 
prowadzenie  wstępnej produk-
cji okrętowej, co będzie miało 
istotne znaczenie z chwilą gdy 
znów wrócimy do budowy stat-
ków. Na razie produkujemy 
elementy wież wiatrowych dla 
GSG Towers, a także wręgi i 
inne elementy podstawowe ka-
dłubów dla „Nauty”, która budu-

je statki na pochylni po drugiej 
stronie kanału. Na szczęście na 
brak pracy nie możemy narze-
kać, dużo roboty mają zwłaszcza 
kowale. Na K-1 mamy zainsta-
lowane w miarę nowoczesne 
maszyny do obróbki elementów 
okrętowych, a teraz także wież, 
tak że i w przyszłości podołamy 
rozszerzającemu się programo-
wi produkcyjnemu.  

Jesteśmy dziś w stoczni prak-
tycznie jedyną grupą pracowni-
ków, którzy pozostali na umo-
wach o pracę. Niestety, warunki 
płacowe są kiepskie, podstawo-
wa stawka pozwala na zarobki 
rzędu 2 tys. zł, niewiele więcej 
od pensji minimalnej. Tak że sta-
rania związkowe o poprawę wa-
runków płacowych są jednym z 
naszych priorytetów. Będziemy 
aktywnie uczestniczyć w rozmo-
wach na temat nowego systemu 
płac, zapowiadanego przez Za-
rząd stoczni.

Drugim obszarem naszej 
działalności  związkowej jest 
obrona interesów każdego pra-
cownika (oczywiście o ile nie 
dotyczy to wykroczeń prze-
ciwko podstawom regulaminu 
pracy). Bo zdarzają się nieuza-
sadnione wypowiedzenia pra-
cy, dotyczące nawet dobrych, 

solidnych pracowników. I wte-
dy „Solidarność” podejmuje 
działania obronne, domaga się 
ponownego rozpatrzenia nie-
słusznych, naszym zdaniem, za-
rzutów. Udaje nam się w wielu 
przypadkach być skutecznymi 
w takich protestach.

Po tylu latach pracy w 
stoczni znam dobrze kolegów, 
współpracowników. To ułatwia 
ocenę ich pracy i pozwala z 
czystym sercem interweniować, 
gdy dzieje się krzywda. Ten ele-
ment działalności związkowej 
dostrzegany jest przez pracow-
ników rozpoczynających robotę 
w stoczni. Coraz częściej przy-
chodzą do związku, widząc że 
mogą liczyć na wsparcie, gdy 
spotkają się z niesłuszną oceną 
ze strony pracodawcy.

Pracodawcy w okresie upa-
łów powinni zwrócić szcze-
gólną uwagę na warunki pra-
cy osób wykonujących prace 
szczególnie niebezpiecz-
ne i wymagające wysokiej 
sprawności psychofizycznej. 

Napoje w upały
Uwzględnić trzeba, iż w nad-
miernej ciepłocie nie mogą 
pracować młodociani, kobiety 
w ciąży i w okresie karmienia.

  Z przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 28 maja 
1996 r. (Dz. U. z 1996 nr 60, poz. 

279) w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów wynika, że 
pracodawca zapewnia (oprócz 
wody) napoje pracownikom 
m.in. zatrudnionym przy pra-
cach na otwartej przestrzeni przy 
temperaturze otoczenia powyżej 
25 st. C, a także na stanowiskach 
pracy, na których temperatura 
przekracza wówczas 28 st. C 
(np. biuro, magazyn).
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Powstaje Instytut wiedzy dla Przemysłu
nych, bądź merytorycznych. 
Natomiast wszyscy, którzy 
podjęli wyzwanie sprawdze-
nia się w samodzielnym pro-
wadzeniu biznesu wytrwali i 
znakomita większość myśli o 
dalszym rozwoju.

W dniu 25.06.2015 roku w 
historycznej Sali BHP odbyło 
się spotkanie zamykające pro-
jekt „Wiatr w żagle”. Do naj-
większego sukcesu projektu, 
który można nazwać warto-
ścią dodaną, należy inicjatywa 
części jego uczestników do 
kontynuowania współpracy. 
Po raz pierwszy doświadczy-
liśmy podobnej woli uczest-
ników w ramach projektu 
„Droga do doskonałości za-
wodowej”, co zaowocowało 
powstaniem Pomorskiego 

liczba szkoleń w ramach projektu „wiatr w żagle”

Klastra Kompetencji Tech-
nologicznych (logo klastra 
PKKT na rys.2). Obecnie już 
ponad 70 firm zadeklarowało 
współpracę w zakresie trans-
feru wiedzy związanej z syste-
mami komputerowymi CAD/
CAM/CAE. Niemniej formuła 
merytoryczna i organizacyjna 
klastra dla niektórych uczest-
ników projektu okazała się 
zbyt wąska i założyli stowa-
rzyszenie „Instytut Wiedzy dla 
Przemysłu” (logo i założenia 
organizacyjne na rysunku).

Stowarzyszenie „Insty-
tut Wiedzy dla Przemysłu” 
powstało w celu zwiększe-
nia efektywności działania 
pojedynczych podmiotów i 
osób. Sytuacja gospodarcza 
w naszym kraju ciągle jest 
bardzo trudna. Wszyscy wy-
czuwają potrzebę integracji 
wysiłków, aby osiągnąć lep-
sze wyniki. Obecnie doświad-
czenia funkcjonowania sieci 
w naszym kraju nie są zbyt 
rozpowszechnione z powodu 
ograniczonego zaufania do 
struktur organizacyjnych, ale 
coraz częściej powstają różne-
go rodzaju grupy producenc-
kie np. w rolnictwie. 

Uznaliśmy, iż rosnące roz-
proszenie działań w przemyśle 
zmniejsza szanse na rozwój 
indywidualny i poszczegól-
nych firm oraz rozwój w zna-
czeniu makroekonomicznym 

(regionalnym, krajowym, 
międzynarodowym). W szcze-
gólności mikroprzedsiębior-
stwa czują ograniczenia. Po-
tencjał jednej lub kilku osób 
„dusi” się wobec możliwości 
i potrzeb rynku. Samoza-
trudnienie wyklucza zwykle 
podejmowanie ciekawszych 
inicjatyw. Jak powietrze po-
trzebna jest współpraca, ale 
bazująca na rzeczywistej 
wiedzy i wartościach etycz-
nych. Dlatego też założyli-
śmy stowarzyszenie i zapra-
szamy do współpracy. Każdy 
ma prawo do zrzeszania się i 
podejmowania inicjatyw na 
miarę oczekiwanych potrzeb 
i wykreowanych możliwości. 
Zapraszamy do kreowania 
lepszej rzeczywistości. Od 30 
czerwca zamykamy biuro pro-
jektu „Wiatr w żagle”, ale od 
1 lipca 2015 otwieramy biu-
ro projektów stowarzyszenia 
„Instytut Wiedzy dla Przemy-
słu”. O planach i działaniach 
stowarzyszenia napiszemy 
wkrótce, ale zapewniamy iż 
są one fascynujące (tzn. bar-
dzo ciekawe oraz skazane na 
sukcesy indywidualne i zespo-
łowe).

tel. 58 769 17 28
biuro@wiedzadlaprze-
myslu.pl

Kierownik projektu „Wiatr  
w żagle”, prezes 

Stowarzyszenia „Instytut 
Wiedzy dla Przemysłu”

dr Jolanta Sala

Lp. Grupa rodzajowa szkoleń Liczba  
osoboszkoleń

1. Spawanie dla monterów 205
2. Transport wewnętrzny 117
3. ICT dla przygotowania produkcji 110
4. Spawanie dla spawaczy 109
5. Jęz. angielski dla prac. inżynieryjno-technicznych 95
6. Kontrola jakości w przemyśle 82
7. Rysunek techniczny, iziometryczny i technologia 70
8. Spawanie według IPD 44
9. Monter XXI 40

10. Kierowca zawodowy 35
11. Inne według IPD 7
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logo i założenia organizacyjne stowarzyszenia „Instytut wiedzy dla 
Przemysłu”

z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS). Więk-
szość uczestników tej ścieżki 
projektu (średnio 3-5 szkoleń 
na osobę) pomyślnie uregulo-
wała swoją sytuację na rynku 
pracy ciesząc się zdobytymi 
umiejętnościami i kwalifika-
cjami, a w konsekwencji uzy-
skanymi warunkami zatrud-
nienia.

Natomiast drugą ścież-
ką projektu „Wiatr w żagle” 
tj. dotacją inwestycyjną na 
założenie i funkcjonowanie 
działalności gospodarczej 
przez co najmniej 12 miesię-
cy zainteresowanych było 101 
osób. Wymagania wstępne 
były bardzo wysokie i praco-
chłonne. Szkolenia biznesowe 
i egzaminy oraz opracowanie 

racjonalnego Biznes planu. Ze 
szkoleń i konsultacji specjali-
stycznych skutecznie skorzy-
stało 70 osób, które wygrały 
konkurs na dotację inwesty-
cyjną w kwocie maksymalnie 
40 000 zł/1 osobę. Komisja 
Oceny Wniosków udzieliła 
łącznie 2,8 mln zł dotacji pod 
warunkiem funkcjonowania 
działalności gospodarczej 
przez co najmniej 12 miesię-
cy od 1.07.2014. Niestety 31 
osób zainteresowanych bądź 
nie spełniło warunków formal-
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