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Stocznia Gdańska
Zbliżają się święta Bożego
Narodzenia, po nich
nadchodzi Nowy Rok.
Po raz pierwszy
w mijającym ćwierćwieczu
zapowiada się czas, który
pozwala z optymizmem
myśleć o rozwoju
gospodarki morskiej,
odbudowie przemysłu
stoczniowego.
Mamy nadzieję, że
nadchodzący czas
przyniesie wiele dobrego
nam wszystkim, naszym
rodzinom, z którymi
zasiądziemy wkrótce przy
wigilijnym stole. Życzymy
wszystkim stoczniowcom,
wszystkim ludziom pracy,
by w Nowy Rok wkroczyli z
uśmiechem i przekonaniem,
że zachodzące w Polsce
zmiany przyniosą tak
oczekiwane rozwiązanie
trudnych naszych
problemów.
Prezydium Organizacji
Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”
Stoczni Gdańskiej

Grudzień to dla gdańskich stoczniowców miesiąc tragicznych rocznic,
45 lecia manifestacji 1970 roku, w których od kul milicji i wojska zginęło kilkadziesiąt osób, to 34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego.
(Piszemy o tym na str.6). Ale kończący się rok to też 70 lecie istnienia
Stoczni Gdańskiej. 18 grudnia w Sali BHP spotkamy się na tradycyjnym
Opłatku (zaproszenie zamieszczamy na str 16). Będzie okazja do wspomnień o czasie minionym i rozmów o oczekiwanej z nadzieją przyszłości.
fot. Paweł Glanert

Grudniowe rocznice
Spotkamy się pod Pomnikiem
16 grudnia mija 45 lat od wydarzeń grudniowych.
W tym dniu wojsko i milicja strzelała do robotników, polegli nasi koledzy, stoczniowcy którzy wyszli na ulicę po
chleb i wolność. Niech nie będzie w tym dniu podziałów na
„my i oni” taka partia czy inna, taki związek czy inny. Oni
zostali zamordowani. Uszanujmy pamięć o nich i oddajmy im hołd przynajmniej raz w roku, właśnie w ten dzień.
W przerwie śniadaniowej wyjdziemy jak co roku aby złożyć kwiaty, zapalić znicze i odmówić krótką modlitwę pod
pomnikiem Poległych Stoczniowców. Pod pomnikiem czekać będzie na nas grupa młodzieży aby nie tylko uczcić
pomordowanych ale także zobaczyć prawdziwych stoczniowców. Wychodząc nie musimy odbijać przepustek,
bramy stoczni będą otwarte. Zbiórka o godz. 10.00 przy
obecnym budynku dyrekcji stoczni

Prezes PiS
dziękuje
„Solidarności”
Prezes PiS podziękował przewodniczącemu „S” oraz całemu
Związkowi za wsparcie w trakcie trwania kampanii wyborczej.
„Jestem przekonany, że idea
budowania Polski solidarnej będzie nadal drogowskazem w relacjach Prawa i Sprawiedliwości
oraz NSZZ „Solidarność”.
„Pragnę podziękować Panu
Przewodniczącemu i całemu
Związkowi za wszystkie przejawy zrozumienia i sympatii, z
jakimi na każdym kroku spotykaliśmy się w kampanii wyborczej” – czytamy w liście. Jak
podkreśla prezes PiS: „przeżywamy wspólną radość, żywimy
wspólne nadzieje, poczuwamy
się do wspólnej odpowiedzialności”.
Jarosław Kaczyński jest przekonany, „że idea budowania Polski solidarnej będzie nadal drogowskazem w relacjach Prawa i
Sprawiedliwości oraz Związku.
W tym duchu liczę na współpracę i wsparcie, o których tak
szczerze i przekonująco pisze
Pan Przewodniczący”.
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Tusk przed Trybunał Stanu?
Były szef rządu PO-PSL a obecny przewodniczący
Rady Europejskiej, nazywany przez pochlebców
„prezydentem Europy” ma powody do zmartwień.
Nie dość, że kryzys imigracyjny pokazał jego rzeczywistą mizerną rolę w Europie i wśród europejskich przywódców, a pozycja jego głównej mentorki kanclerz Angeli Merkel w Niemczech słabnie
to jeszcze rządząca Zjednoczona Prawica chce go
postawić przed Trybunałem Stanu.
Elżbieta Witek, rzecznik PiS
w porannym paśmie TVN24
stwierdziła, że Donald Tusk
powinien stanąć przed Trybunałem Stanu.
– Patrząc na śledztwo smoleńskie i to, co w tej sprawie
zrobił rząd Donalda Tuska, Trybunał Stanu byłby dobrą sprawą
– stwierdziła Witek. Co prawda
zaznaczyła, że jest to jej „prywatna opinia” i dodała:
– Jeśli patrzymy na to, co się
w Polsce dzieje, ale także na to
śledztwo smoleńskie, bo przypomnę postawę rządu holenderskiego i postawę rządu rosyjskiego po katastrofach swoich
samolotów i jak oni reagowali
natychmiast, łącznie z tym, że
poruszono ONZ, i patrząc na
to, co zrobił rząd polski, którym wówczas kierował Donald

Tusk, to widzimy jakie są kolosalne różnice.
– Jak patrzymy teraz na stan
polskiego państwa, a dowiadujemy się o tym powoli, bo od
niedawna jesteśmy w rządzie
i patrząc na to, że wnioski o
Trybunał Stanu były także dla
naszych polityków, i gdybym
miała to przeanalizować i porównać, to powiedziałabym,
że Trybunał Stanu byłby dobrą
sprawą – oceniła Witek.
Żaden z przywódców ważnych państw Unii jak David Cameron, Mariano Rajoy, François
Hollande czy Angela Merkel
nie chcieli unijnego stanowiska.
Jego nominacja była wypadkową gry interesów między tymi
przywódcami. Skoro szefem
Komisji Europejskiej został Jean-Claude Juncker ze „starej”

Unii a szefową dyplomacji mało
doświadczona Włoszka Federica Mogherini, której kariera
polityczna rozpoczęła się od
młodzieżówki Włoskiej Partii
Komunistycznej, wybór padł na
Tuska, który miał z jednej strony
opinię liberała, z drugiej – pochodził z kraju „nowej” Unii.
Niektórzy Polacy ciągle są
pełni podziwu dla jego dokonań. Jak Tusk obiecywał zniesienie abonamentu RTV – to
obiecywał, jak mówił że zniesie podatek Belki – to mówił,
jak mówił, że inwestor katarski
wejdzie do stoczni – to mówił,
jak obiecał, że nie będzie podnosił podatków – to obiecał.
Żadna z planowanych inwestycji drogowych nie została ukończona. Jedyną kwestią,
którą gabinet Tuska zrealizował
to podwyżki podatków i obciążeń: składki rentowej płacona
przez pracodawców, podatek
od wydobycia miedzi i srebra,
likwidacja luki, która umożliwiała ucieczkę od podatku Belki, wzrost podatku VAT z 22 do
23 proc., co uderzyło w konsumentów, wzrost VAT na artykuły dziecięce z 8 do 23 proc. itd.

Roman Gałęzewski:

– Zacznę dziś od tego –
mówi Roman Gałęzewski,
przewodniczący stoczniowej
„Solidarności” – że środowiska, które są związane z
poprzednim rządem, w tym
– na przykład – „Gazety Wyborczej”, czego świadkami
w ostatnim czasie byliśmy
czytając artykuł Krzysztofa Katki, podejmują tylko te
sprawy, które sprzyjają ich
argumentacji, nie troszcząc
się o to czy są one prawdziwe. We wspomnianym artykule mowa jest np. o tym że
Stocznia Gdańsk zwolniła
kilkuset pracowników, nie
wspominając słowem, że 500
pracowników stoczni podjęło
pracę w tym samym miejscu,
na tych samych urządzeniach,
tylko pod inną nazwą firmy,
bo taka była konieczność organizacyjno – ekonomiczna.
A więc nie zwolniono około
tysiąca pracowników. Nie mówiąc już o tym, że nad każdym
zwolnieniem, bo takie niestety
też były, długo się zastanawiano, analizowano kwalifikacje,
przydatność w warunkach instalowania coraz bardziej nowoczesnych urządzeń, starano
się znaleźć najlepsze wyjście.
I pan Katka pisząc swój artykuł dokładnie o tym wiedział.
Ale nie pasowało mu to do
fałszywego obrazu stoczni jaki
chciał przedstawić. To świadczy, że środowisko medialne jest nam, stoczniowcom,
bardzo przeciwne, że ludzie z
nim związani będą nam dalej
przeszkadzali. Zdajemy sobie
z tego sprawę, ale przekonany
jestem, że czas działa na naszą
korzyść i sytuacja będzie się
zmieniać.
– Rozmawiałem ostatnio
z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
Markiem
Gróbarczykiem.

Spotkałem się z olbrzymią
determinacją ministra dla rozwoju gospodarki morskiej.
Z naszej rozmowy wynikało
przekonanie, że rozwój gospodarki morskiej nie jest możliwy bez wykwalifikowanych,
wykształconych ludzi, bez polskich liderów, którzy potrafią
wykorzystać możliwości jakie
stworzy obecny rząd dla rozwoju gospodarki morskiej, a w
konsekwencji dla rozwoju kraju. W wystąpieniach pani Premier, w wystąpieniach ministrów widać wyraźne odejście
od tego co było, od atmosfery
bezsilności, nieudolności, od
niedoceniania własnego przemysłu i polskiej kadry inżynierskiej, od koncentrowania
się na outsourcingu fachowców, od wysyłania naszej najlepiej kwalifikowanej kadry za
granicę. Obecna ekipa rządząca deklaruje odbudowę polskiego przemysłu, przemysłu
ciężkiego, przemysłu morskiego czy zbrojeniowego. To jest
nadzieja dla nas. Nie uda się
tego zrobić bez zdolnych, wykształconych szefów firm, bez
zaangażowania najlepszych
polskich fachowców, którzy
potrafią tego dokonać. Jestem
przekonany, że nasz Zarząd –
jeżeli się zdobędzie na śmiałe, konsekwentne i odważne
rozwiązania, po raz pierwszy
będzie miał sprzyjające warunki i wsparcie ze strony Państwa dla rozwoju stoczni. Bo
do tej pory Agencja Rozwoju
Skarbu Państwa i inne agendy
rządowe nie patrzyły perspektywicznie na rozwój przemysłu okrętowego, na rozwój
stoczni. Niekiedy wręcz przeszkadzały, na co wielokrotnie
jako związkowcy zwracaliśmy uwagę. Odbywało się to
w atmosferze podgrzewania
przez mainstreamowe media

fot. Paweł Glanert

Byśmy mogli uśmiechać się
do przyszłości

idei wyprzedawania naszego
majątku narodowego, pozbywania się niekiedy za bezcen,
z czego korzystali ludzie o nie
zawsze czystych rękach. Odbywało się to często w atmosferze pogardy dla kwalifikacji
polskich fachowców, którzy
dopiero za granicą zdobywali uznanie. Mogłem się o tym
sam przekonać.
Teraz mam nadzieję, że
jeżeli polscy fachowcy będą
mogli decydować o rozwoju
naszego przemysłu, o wykorzystaniu naszej kwalifikowanej kadry, powinny nastąpić
zmiany w gospodarce. W tym
także w gospodarce morskiej.
Zdaję sobie wprawdzie sprawę
z siły jaką stanowią różni hamulcowi następujących przemian, jak media, które sprzyjały dotychczasowym władzom,
będą próbowały przeszkadzać,
tworzyć atmosferę negacji.
Myślę, że wciąż nie doceniamy siły mediów i ich często
dalekiej od prawdy argumentacji, umiejętności manipulowania opinią publiczną. Czasem w interesie właścicieli
tychże mediów. Wystarczy
przypomnieć jak często krytykowane i obśmiewane były
poczynania polskich firm, jak
gloryfikowano umiejętności,
niekiedy pozorną sprawność
firm zagranicznych. Musimy o
tym pamiętać u progu poczy-

nań nowego rządu, który tak
wyraźnie określa preferencje
dla polskiej gospodarki, opartej o polskich pracowników
i który zapowiada tworzenie
szans jakich przez ostatnie lata
nie miała gospodarka morska.
W stoczni trwa obecnie proces oceny kwalifikacji pracowników, czekamy na jego zakończenie, zdajemy sobie sprawę
że jak w każdym procesie oceny
kwalifikacji, umiejętności i postaw rodzą się różne konflikty i
pretensje. Mamy świadomość,
że ostatnie lata, obfitujące w
ograniczenia na froncie pracy,
nie pozwalały niekiedy dobrym
fachowcom pokazać ich umiejętności. Mam nadzieję, że w
nadchodzącym czasie będzie
im z tym łatwiej.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, nadchodzi
Nowy Rok. Chciałbym żeby
nastąpił czas w którym człowiek będzie najważniejszy.
Żeby nie było to tylko hasło
nie zawsze odczuwane w codziennym życiu, lecz by była
to zasada, która nadaje sens
wszystkim naszym poczynaniom. I by było to odczuwane
tak w pracy jak i w domu. By
było to mottem działalności
Państwa i Zarządu Stoczni,
by wyzwalało nadzieję, towarzyszyło realizacji obietnic,
pozwalało się uśmiechać do
przyszłości...
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Karol Guzikiewicz

Jakie są najważniejsze zadania dla rządu
Beaty Szydło? Jak związkowcy oceniają ministerialne nominacje i pierwsze zapowiedzi?
Sprawdził to „Tygodnik Solidarność”.
W przypadku nowego ministra
– i całego resortu – gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej komentarza udzielił
wiceprzewodniczący OM NSZZ „Solidarność”
Stoczni Gdańskiej Karol Guzikiewicz:
Marek Gróbarczyk pochodzi ze Szczecina. Doskonale
zna problematykę stoczniową, a w tym mieście pod tym
względem sytuacja jest najgorsza. Wiążemy z nowym
ministrem duże nadzieje – my,
związkowcy, i cała branża
stoczniowa. Nowy minister
może liczyć na silne wsparcie parlamentarzystów Prawa
i Sprawiedliwości wywodzących się z Pomorza.
Trzeba zrobić bilans otwarcia, ponieważ w wielu kwestiach PO oszukiwała, pompowała setki milionów złotych w
prywatne podmioty, prywatne
stocznie. Potrzebna jest odbudowa PŻM, żeby polskie
jednostki nie musiały pływać
pod obcą banderą. Wymaga to
rozwiązań ustawowych, które
regulowałyby takie kwestie jak
opodatkowanie polskich przewoźników morskich, a także
stworzenie mechanizmów ekonomicznych, które spowodują,
że polscy przewoźnicy będą
zamawiać statki w rodzimych
stoczniach. Do tego dochodzą
ogromne pieniądze, które państwo polskie chce przeznaczyć
na budowę marynarki wojennej. My, stoczniowcy, mamy
na ten temat własne przemyślenia i twierdzimy, że odbudowa
tysięcy miejsc pracy w polskim
przemyśle stoczniowym jest
możliwa.
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Wynik wyborów parlamentarnych jest jednoznaczny –
mówi Karol Guzikiewicz. Ludzie mieli dość tego co przez
25 lat fundowały im liberalne
elity polityczne I teraz oczekują, że w wyniku wyborów
nastąpią zmiany. Muszą to być
zmiany prospołeczne, większość z nas oczekuje poprawy
sytuacji materialnej, obniżenia wieku emerytalnego. To
oczywiste, że nie wszystko
da się zrobić od razu, niektóre zmiany wymagają czasu.
Większość z nas ma świadomość, że muszą nastąpić
zmiany w funkcjonowaniu
Trybunału Konstytucyjnego,
który – co by nie powiedzieć
– był narzędziem dotychczasowej władzy. A powinien być
zgromadzeniem ludzi niezależnych, mędrców, niezależnych od poszczególnycvh partii. Mam mieszane odczucia
słuchając tego co się obecnie
dzieje wokół losów trybunału,
ale nie mam wątpliwości, że
konieczne są zmiany całego
systemu funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, który musi być instytucją niezależną od polityków, od Sejmu.
To trudne, ale trzeba to zrobić.
Bo nie może być tak, by trybunał wypowiadał się nie w
sprawach konstytucyjnych, a

w sprawach politycznych, jak
było w przeszłości, choćby w
sprawie OFE.
Jeżeli chodzi o stocznię –
uważam, że najgorszy okres
przetrwaliśmy. Było to najgorsze osiem lat w siedemdziesięcioletniej historii Stoczni
Gdańskiej. Bo stocznia obchodzi w tym roku swe 70 letnie
urodziny, o czym, chyba zapomnieli obecni właściciele. A w
połowie roku o tym przypominaliśmy...Bo jest przecież fak-

W wielu kwestiach PO
oszukiwała, pompowała
setki milionów złotych w
prywatne podmioty, prywatne stocznie. Potrzebna jest odbudowa PŻM,
żeby polskie jednostki
nie musiały pływać pod
obcą banderą
tem, niezależnie od naszego
stosunku do komuny, że był
czas, gdy stanowiliśmy
potęgę światową I było to zasługą ludzi, którzy tu, nad morzem pracowali. Dziś została
nas garstka...Ale jest realne,
że jeżeli będzie taka decyzja
polityczna, to w Gdańsku będą
budowane statki. Oczywiście
dziś nie potrzeba kilkunastu
tysięcy ludzi, wielkich magazynów, dziesiątkow hektarów
terenów. Ale jest szansa, by
w przyszłości, tu na Wyspie
Ostrów, pięć tysięcy przecowników budowało statki.
Myślano o tym już w latach
siedemdziesiątych, w Sali
BHP można obejrzeć makietę
stoczni, gdzie przedłużeniem
zbudowanego ciągu kadłubowego był suchy dok. Kryzys

fot. Paweł Glanert

Odbudowa polskiego przemysłu
stoczniowego jest możliwa!

finansowy epoki gierkowskiej
nie pozwolił na to...
Dziś, po raz pierwszy w
dwudziestoleciu, mamy rząd,
który stawia na przemysł. Jest
w tym jakaś kontynuacja myśli Eugeniusza Kwiatkowskiego, twórcy Gdyni, Centralnego Okręgu Przemysłowego,
Stalowej Woli. Jest więc szansa na odbudowę gospodarki
morskiej, przemysłu okrętowego w Gdańsku, Gdyni,
Szczecinie. Żeby odbudować
ten przemysł, trzeba odbudować szkolnictwo zawodowe,
trzeba już myśleć o przygotowaniu kadr technicznych.
Zaprosiliśmy na tradycyjne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 18 grudnia w
Sali BHP ministra gospodarki
morskiej I żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka. Jeżeli bedzie mógł przyjechać,
chcemy mu pokazać stocznię,
chcemy porozmawiać o jej
przyszłości, która w świetle
zapowiedzi pani Premier, w
świetle słów Prezydenta RP,
ma szanse na rozwój, na powrót do budowy statków, na
wzrost zatrudnienia. Wierzę,
że jest możliwość odbudowy
stoczni, wierzę że mamy po
raz pierwszy szansę, którą powinniśmy wykorzystać.

Posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Czekając na politykę morską państwa

Sprawa polityki morskiej państwa oraz nowy
kształt dialogu społecznego zdominowały posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego, które odbyło
się 9 listopada w Sali Akwen.
Spotkanie z posłem Januszem Śniadkiem rozpoczęło
listopadowe spotkanie członków ZRG. Były przewodniczący NSZZ „Solidarność”
podziękował związkowcom
za udzielone poparcie w wyborach i obiecał, że będzie
na forum parlamentarnym reprezentował sprawy pracownicze i społeczne. Dokonanie
bilansu otwarcia to jedno z
pierwszych, zdaniem Janusza
Śniadka, zadań nowego rządu.
Równie ważna jest reforma
sądownictwa w Polsce oraz
zmiana zasad funkcjonowania
i wzmocnienie dialogu społecznego.
W trakcie dyskusji dotyczącej sytuacji powyborczej
członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego skupili się
przede wszystkim na polityce
morskiej państwa. Krzysztof Czerwiński z Politechniki
Gdańskiej poruszył problem
kadr w gospodarce morskiej,
a raczej ich braku. Jego zdaniem niezbędny jest powrót
do dawnych wzorców szkolnictwa wyższego w dziedzinie
projektowania statków. Ważna
jest również obrona terenów

postyczniowych, które są
przejmowane bezpowrotnie
przez firmy deweloperskie.
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego
Mirosław Piórek wskazywał
na potrzebę czerpania wzorców z rozwiązań, które funkcjonują na Zachodzie. Jego
zdaniem to strona społeczna
wraz z menadżerami i ekspertami powinna proponować
rozwiązania problemów w
poszczególnych sektorach gospodarki. – To my, strona społeczna wraz z pracodawcami i
ekspertami powinniśmy wskazać co nam przeszkadza np. w
przemyśle okrętowym, wypracować projekty rozwiązań, a
politycy powinni to realizować
– mówił przewodniczący Mirosław Piórek. Dla Karola Guzikiewicza ze Stoczni Gdańskiej
istotną sprawą jest reaktywacja
szkolnictwa zawodowego oraz
efektywne wykorzystanie funduszy unijnych.
Kontynuacją tematu gospodarki morskiej była relacja
Krzysztofa Żmudy, przewodniczącego Remontowa Shipbulding S.A. z posiedzenia

Mniej chętnych
do pracy za granicą

Wyjazd do pracy za granicę rozważa 14,7 proc. Polaków
będących aktywnymi lub potencjalnymi uczestnikami rynku
pracy. To o 6 procent mniej niż
jeszcze na początku tego roku,
wynika z najnowszego raportu
„Migracje zawodowe Polaków”.
W stosunku do poprzedniej
edycji badania z marca 2015
roku, o 7 procent zwiększył

się odsetek osób, które zdecydowanie nie chcą wyjechać
za granicę. Jednocześnie spadł
odsetek osób rozważających
emigrację. Ponadto mniej
osób zdecydowanie zamierza
wyjechać z Polski. Mimo tego
nadal ponad 1 milion Polaków
jest zdecydowanych na emigrację, z czego 27 proc. planuje wyjechać na stałe.

Europejskiego Sektorowego
Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Okrętowego, które
odbyło się 27-28 października w Brukseli. – Dialog społeczny jest normą w Europie.
Na forum Unii Europejskiej
współpracują ze sobą związkowcy, pracodawcy i eksperci. Niestety często jest brak
osób odpowiedzialnych ze
strony naszego państwa, polscy eurodeputowani nie biorą
udziału w spotkaniach ważnych z punktu widzenia polskiego pracownika – mówił
Krzysztof Żmuda. Wśród tematów omawianym w czasie
spotkania w Brukseli znalazła
się prezentacja projektu europejskiej bazy kompetencji,
umiejętności, kwalifikacji i
zawodów, która ma rozpocząć
swoje działanie od 1 stycznia
2017 roku. – Baza zawierać
będzie minimalne wymagania dla 221 zawodów (28
sektorów) i umożliwi rekrutowanie pracowników we
wszystkich krajach należących do UE – mówił przewodniczący Żmuda.
Sytuację w PKP Cargo
przedstawił Jacek Prętki, przewodniczący Sekcji Regionalnej Kolejarzy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Mówił on między innymi o
działaniach zarządu firmy
zmierzających do zmian własnościowych w PKP Cargo, a
także o działaniach wymierzonych w związki zawodowe, w
tym odwołanie z rady nadzorczej przedstawicieli załogi.
Sukcesem
związkowym
może natomiast pochwalić się
KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni. Zdzisława Hacia, przewodnicząca gdyńskiej
oświatowej „Solidarności” poinformowała o wynegocjowaniu w rozmowach z władzami
Gdyni podwyżki w wysokości
stu złotych brutto dla pracowników administracji i obsługi.
Co ważne jest to podwyżka do
wynagrodzenia zasadniczego.
Obowiązuje ona od pierwszego września br.
Na poniedziałkowym posiedzeniu Zarząd Regionu
przyjął uchwałę w sprawie
oddelegowania
Krzysztofa
Dośli i Bogdana Olszewskiego do Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego. Oprócz
przedstawicieli
Regionu
Gdańskiego nasz związek w
WRDS reprezentować będą
osoby wyznaczone przez Region Słupski i Region Elbląski
NSZZ „Solidarność
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45 lat od grudniowej tragedii
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,
prezydenci miasta Gdańska i miasta Gdyni, Instytut
Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku i Europejskie Centrum Solidarności zapraszają na uroczystości z okazji obchodów 45 rocznicy Wydarzeń
Grudniowych oraz 34 rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego i pacyfikacji strajku generalnego
w Stoczni Gdańskiej

16 grudnia
• godz. 16.15 – Gdańsk, zapalenie zniczy: pod tablicą pamiątkową na budynku b. KW PZPR, następnie w miejscu śmierci
Antoniego Browarczyka (Targ Rakowy),
• godz. 17.00 – Gdańsk, uroczysta msza święta w kościele św.
Brygidy w Gdańsku; przemarsz pod pomnik Poległych Stoczniowców; Apel Poległych; modlitwa; złożenie wieńców i wiązanek kwiatów
17 grudnia
• godz. 6.00 – Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970:
Apel Poległych; modlitwa; składanie wieńców i kwiatów,

• godz. 16.30 – Gdynia, uroczysta msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa; przemarsz pod pomnik Ofiar
Grudnia 1970 przy Urzędzie Miasta Gdyni; Apel Poległych,
modlitwa; złożenie wieńców i kwiatów.
W rocznicę grudniowej tragedii w Gdyni i Gdańsku
odbędą się liczne spotkania, odczyty i koncerty:
• 10 grudnia – Gdańsk, Sala BHP Stoczni Gdańskiej (ul. Doki
1), godz. 9.00 – konferencja naukowa: Nadzieja, apatia czy
zwycięstwo? Wokół NSZZ „Solidarność” (org. IPN);
• 11 grudnia – Gdańsk, Teatr Wybrzeże (ul. św. Ducha), godz.
10.00 – Dzień dla edukacji (m.in. debata uczniów, prezentacje
multimedialne i gier planszowych, wręczenie nagród) – wstęp
wolny (org. IPN);
• 12 grudnia – Gdańsk, teren przy i w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, godz. 13.30. Dzień dla rodziny – rekonstrukcja wprowadzenia stanu wojennego, projekcje filmów dokumentalnych, sprzedaż książek i gier IPN) – wstęp wolny (org. IPN);
• 13 grudnia – Gdynia, godz. 10.00: program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z II LO w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
Msza święta, przejście pod pomnik Ofiar Komunizmu przy
ul. Pułaskiego, złożenie kwiatów (org. ZRG – Oddział NSZZ
„Solidarność” w Gdyni);
• 14 grudnia – Gdańsk, siedziba ECS, godz. 18.00: Premiera
książki „Pogrzebani nocą” (książka o ofiarach Grudnia ’70 na
Wybrzeżu Gdańskim);
• 16 grudnia – Gdańsk, plac Solidarności, godz. 10.00 – zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem
Poległych Stoczniowców m.in. przez pracowników Stoczni
Gdańskiej SA oraz delegacje szkół (org. ZRG oraz Komisja
Zakładowa NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej);
• siedziba ECS, godz. 11.00 – Seans specjalny filmu „Czarny
czwartek. Janek Wiśniewski padł” (reż. Antoni Krauze) dla
młodzieży szkolnej, audytorium ECS (pl. Solidarności 1);.
• 16 grudnia – Gdańsk, siedziba ECS, godz. 12.00: „Epitafium
pamięci ofiar Grudnia ’70 w 35 rocznicę odsłonięcia pomnika
Poległych Stoczniowców 1970” Wernisaż wystawy UKRYTE / WYPOWIEDZIANE / PRZYPOMNIANE. Grudzień
’70 w filmowym tryptyku Andrzeja Wajdy.

W Sali BHP znajduje
się makieta przedstawiająca zamierzenia rozbudowy
Stoczni Gdańskiej na Wyspie
Ostrów w latach siedemdziesiątych. Przedłużeniem
ówczesnej hali prefabrykacji kadłubów miał byc suchy dok, tworzący łącznie
nowoczesny ośrodek budowy statków. Niestety, kryzys epoki późnego Gierka w
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drugiej połowie lat siedemdziesiątych nie pozwolił na
kontynuację budowy ośrodka kadłubowego na Wyspie
Ostrów.
Warto jednak odwiedzić
Salę BHP i obejrzeć przykryte szkłem makiety, obrazujące
zamierzenia gdańskich stoczniowców, w czasach gdy budowali rocznie dziesiątki nowoczesnych statków.

fot. Paweł Glanert

Miał być suchy dok

70 lat Stoczni Gdańskiej
Jesteśmy przykładem udanej restrukturyzacji
Stocznia Gdańsk – wyniki
finansowe

Kim jesteśmy?
GSG to grupa kapitałowa w skład której wchodzi 5 spółek – Stocznia
Gdańsk (65 lat doświadczenia w produkcji statkó), GSG Towers (Spółka
założona w 2010 dla produkcji wież wiatrowych), GSG Service, GSG
Trade oraz GSG Akademia Rozwoju.

Stocznia Gdańsk przeszła proces
restrukturyzacji. Grupie udało się
dokonać znaczącej poprawy
wyników Spółki poprzez
I poł 2015
restrukturyzację aktywów i
wprowadzenie nowych,
7
zautomatyzowanych, linii
produkcyjnych.

2014
EBITDA
-2

EBITDA
GSG Towers – wyniki finansowe
I poł 2015

Od momentu rozpoczęcia
produkcji w 2011 roku Spółka
GSG Towers stała się jednym z
5 wiodących producentów
wież wiatrowych na świecie.

12
2014
-1
Zysk netto

Zysk netto

Około 1000 pracowników zatrudnionych w grupie

Czym się zajmujemy?
Naszym70głównym
koncentracji
jest
wież wiatrowych
niki sektor
wysokoprężne,
w tymżeoraz offshore
lat temu,obszarem
14 czerwca
1945
roku osiąga pierwszy milion
roku (niektórzy historycy
ton wodowanych statków.
podają datę 13 czerwca)
Gdańscy stoczniowcy budują
Departament Morski Minicoraz bardziej nowoczesne
sterstwa Przemysłu utworzył
jednostki, m. in. bazy rybacZjednoczenie Stoczni Polkie, zbiornikowce i szybkie
skich z siedzibą w Gdańsku.
kontenerowce.
W tym momencie rozpoczyna
się historia Stoczni Gdańskiej,
Dziś Stocznia Gdańsk przektóra nieprzerwanie, pomimo
szła proces restrukturyzacji.
prób likwidacji zakładu i przy
Udało się dokonać znaczącej
zmianach własnościowych,
poprawy wyników spółki
utrzymuje działalność propoprzez restrukturyzację
dukcyjną.
aktywów i wprowadzenie
W początkowym okresie
nowych, zautomatyzowanych
w odbudowywanej stoczlinii produkcyjnych. Od moni remontowano traktory i
mentu rozpoczęcia produkcji
wież wiatrowych w 2011
samochody z UNRRA, potem
naprawiano i budowano kutry
roku Spółka GSG Towers
rybackie. 3 kwietnia 1948
stała sie jednym z 5 wiodących producentów wież
roku położono stępkę pod
pierwszy polski statek pełnowiatrowych na świecie.Inwemorski, rudowęglowiec „Sołstycje w 2015 roku pozwolą
dek”, który 21 października
na podwojenie zdolnosci
produkcyjnych w energetyce
1949 roku został przekazany
do eksploatacji. W 1956 roku
wiatrowej do wartości 160
odbywa się pierwsze boczne
mln. zł. W 2016 powstanie
wodowanie z pochylni Zakłanowa linia produkcyjna i
du C. Od 1961 roku Stocznia
malarska do produkcji wież
Gdańska buduje okrętowe silwiatrowych offshore.

Dalszy rozwój
Bieżąca inwestycja (realizacja do końca 2015 roku)
– podwojenie zdolności produkcyjnych w sektorze
energetyki wiatrowej – wartość 160 mln PLN
Projekty na 2016 rok– nowa linia produkcyjna i
malarska - dostosowane do produkcji wież
wiatrowych typu offshore

Zdjęcia:
Paweł Glanert

W rocznicę śmierci
księdza jerzego
W 31 rocznicę porwania
i męczeńskiej śmierci patrona „Solidarności”, błogosłowianego ks. Jerzego Popiełuszki delegacja gdańskich
stoczniowców uczestniczyła
w ogólnopolskich uroczystościach rocznicowych, które odbywały się w miejscu porwania
księdza, w Górsku, na tamie we
Włocławku i na Żoliborzu w
Warszawie, gdzie stoczniowcy zaciągnęli wartę honorową
przed grobem ks. Jerzego.
- Najpierw byliśmy w Górsku, miejscu porwania księdza
Popiełuszki, gdzie odbywały
się ogólnopolskie uroczystości - mówi Andrzej Wysocki.
Delegacja nasza ze sztandarem „Solidarności” stoczniowej wzbudzała powszechne
zainteresowanie. Uczestniczyliśmy także w uroczystościach
na tamie we Włocławku, gdzie
rok rocznie gromadzą się tysiące osób oddając hołd zamęczonemu tu księdzu.
W Warszawie, na Żoliborzu, gdańscy stoczniowcy
wzięli udział w rocznicowej
manifestacji wokół grobu księdza Jerzego. Przybył na nią
prezydent RP Andrzej Duda,
liczne delegacje związkowców
„Solidarności” z całej Polski,
przewodniczący KK „S” Piotr
Duda, przewodniczący Regionu Gdańsk Krzysztof Dośla,
tysiące mieszkańców stolicy.
Przed grobem księdza Popiełuszki gdańscy stoczniowcy zaciągnęli uroczystą wartę.

ZAPRASZAMY NA

Organizacja Międzyzakładowa
zaprasza pracowników spółek Stocznia
Gdańsk i GSG Towers, GSG Service, PSSE Media Operator, Aluship Technology,
Gafako od 18-35 roku życia na spotkanie z Papieżem Franciszkiem podczas
XXXI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY w Krakowie. Wyjazd odbędzie się
w dniach 26.07-01.08-2016. Koszt wyjazdu to 190zł od osoby w tym pakiet
pielgrzyma (transport miejski, plecak pielgrzyma oraz ubezpieczenie). Pozostałą część
kosztów pokrywa Związek NSZZ Solidarność oraz Fundusz Socjalny danego zakładu.
Zaliczka w wysokości 95zł do zapłaty w kasie związku. Inne osoby niezwiązane
z powyższymi firmami mogą wziąć udział w wyjeździe za pełną odpłatnością.
Zapisy w sekretariacie u Karoliny Wolszleger, nr tel. 58-769-15-00, decyduje
zaprasza pracowników
spółek Stocznia
kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY NA

ędzyzakładowa
Towers, GSG Service, PSSE Media Operator, Aluship Technology,
35 roku życia na spotkanie z Papieżem Franciszkiem podczas
OWYCH DNI MŁODZIEŻY w Krakowie. Wyjazd odbędzie się
7-01.08-2016. Koszt wyjazdu to 190zł od osoby w tym pakiet

Serdecznie zapraszamy !

Sprawy socjalne

STOCZNIOWE WYJAZDY 2016

Nie ma jeszcze dopracowanego do końca regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych ale
można przyjąć, że będą zmiany. Do zmian najbardziej
istotnych należy zaliczyć
możliwość skorzystania z
pakietu medycznego gdzie
większość kosztu dofinansowania pakietu pokryte będzie
ze środków funduszu, pracownik zapłaci od tego podatek i dobrowolnie zgodzi się
na potrącenie symbolicznej
kwoty co miesiąc. Szczegóły będą dostępne w biurze
NSZZ „S” a informacja będzie przekazywana przez
pocztę stoczniową e-mail i

bezpośrednich przełożonych.
Wyjazdy na wycieczki będą
ograniczone do jednej, raz na
dwa lata. Nie będzie dofinansowania dla osób towarzyszących, tylko dla pracowników
i członków ich rodzin czyli
zgodnie z ustawą o ZFŚS.
W roku 2016 przede
wszystkim zorganizujemy dla
młodych pracowników ( do
lat 35, ale także dla dzieci
pozostałych pracowników)
wyjazd na „Wydarzenie Roku
- Światowe Dni Młodzieży”
w Krakowie czyli na spotkania z papieżem Franciszkiem. Wyjazd nastąpi rano,
we wtorek 26 lipca, powrót
w poniedziałek 1 sierpnia.

8 lat Fundacji
Stoczni Gdańskiej
21 listopada minęło
8 lat działalności Fundacji Stoczni Gdańskiej.
Wtedy to Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej podjęła uchwałę
o przystąpieniu wraz ze
stocznią do fundacji.

Prezesem
mianowany
został Andrzej Jaworski.
Dużo można napisać o jej
działalności – organizowane
spotkania, wyjazdy, paczki dla dzieci, zapomogi dla
stoczniowców, koncerty patriotyczne - na organizowanie
których udzielaliśmy pełnej
zgody i w których braliśmy
liczny udział, to tylko część
aktywnej i efektywnej działalności. Obecnie pan prezes
ma zbyt mało czasu na dalsze
prowadzenie fundacji, jest jak
wszyscy wiemy jednym z naj-

bardziej zapracowanych posłów w polskim parlamencie.
Jest członkiem Komisji Sprawiedliwości i Komisji Skarbu
Państwa, jest też członkiem
Komisji ds. Unii Europejskiej
co jest odbierane powszechnie jako doskonały punkt
startowy przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego.
Jest też członkiem licznych
kół i zespołów parlamentarnych. Biorąc to pod uwagę,
zwróciliśmy się do Sądu Rejestrowego i Rady Fundacji
o przedstawienie aktualnej
sytuacji. Czekamy na odpowiedź i natychmiast po jej
uzyskaniu opiszemy działalność fundacji przez te osiem
lat w miarę szczegółowo. Nasza Organizacja Zakładowa
jako założyciel fundacji, na
jednym z najbliższych spotkań przyjmie sprawozdanie
z działalności i postanowi co
dalej.

Zabezpieczymy dla uczestników transport, zakwaterowanie i wyżywienie w tym okresie. Odpłatność od uczestnika
wyniesie 190 zł. czyli dokładnie tyle ile kosztuje tak
zwany pakiet pielgrzyma
dla wszystkich pielgrzymów
obowiązkowy.
Tradycyjnie też odbędzie
się dwutygodniowa wycieczka do Rzymu. Wyjazd 24
kwietnia. W wycieczce mogą
wziąć udział tylko pracownicy i członkowie ich rodzin z
Grupy Stoczni Gdańsk którzy
do tej pory nie uczestniczyli
w organizowanej przez nas
pielgrzymce. Odpłatność od
członka związku tylko 150

zł. od uprawnionego członka
rodziny 950 zł. Zapewniamy
transport, noclegi w dwuosobowych pokojach i częściowe wyżywienie. W programie
wyjazdu oprócz kilkudniowego pobytu w wiecznym
mieście które zwiedzać będziemy z przewodnikiem, zobaczymy także między innymi: Wenecję, Padwę, Weronę,
Asyż, Loreto, San Giovanni
Rotondo, Monte San Angelo.
Będziemy na Monte Cassino
a także cały dzień spędzimy
zwiedzając okolice Jeziora
Garda. Planujemy też kilka
niespodzianek. Prowadzimy
już wstępne zapisy.
Fryderyk Radziusz

2 mln Polaków
pracuje na czarno

9 proc., czyli 2 mln Polaków, zadeklarowało pracę w
tzw. szarej strefie, przy czym
w 54 proc. przypadków oznaczało to wypłatę części wynagrodzenia w sposób niezarejestrowany, a w 42 proc. pracę
najemną bez umowy – wynika
z raportu „Shadow Economies in the Baltic Sea Region
2015”.
9 proc. spośród ankietowanych osób w Polsce zadeklarowało pracę przynajmniej
częściowo „na szaro”; tylko
na Białorusi odsetek ten był
równie wysoki. Praca „na szaro” w Polsce, podobnie jak w
innych krajach regionu, częściej oznaczała legalną pracę z częścią wynagrodzenia
wypłacaną „pod stołem” niż
pracę „bez żadnej umowy”
– czytamy w komunikacie
poświęconym raportowi, który jest cytowany przez portal
Onet.pl.

Na Litwie i Łotwie odsetek
ten wyniósł 8 proc., w Estonii
6 proc., a w Szwecji jedynie 3
proc.
Najczęściej wskazywaną
przyczyną pracy w szarej strefie było zbyt wysokie opodatkowanie legalnej pracy. Jest to
szczególnie odczuwalne dla
osób o najniższych dochodach
i to właśnie one najczęściej
przyznawały się do tego rodzaju pracy, podano w materiale.
Raport „Shadow Economies in the Baltic Sea Region
2015” powstał dzięki badaniu
zainicjowanemu i koordynowanemu przez Lithuanian
Free Market Institute na temat
szarej strefy m.in. w krajach
bałtyckich. Wyniki publikacji
oparte są o badania ankietowe przeprowadzone w sześciu
państwach: Polsce, Litwie,
Łotwie, Estonii, Szwecji i na
Białorusi.
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Prezydent dotrzymuje słowa

Niższy wiek emerytalny, wyższa
kwota wolna od podatku
Prezydent złożył projekty ustaw o obniżeniu
wieku emerytalnego
i o podniesieniu kwoty
wolnej od podatku

Prezydent Andrzej Duda,
realizując wyborcze zapowiedzi ze swojej kampanii, złożył
w Sejmie dwa projekty ustaw
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych
oraz projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pierwszy prezydencki projekt traktuje o obniżeniu wieku
emerytalnego, gdzie kobiety będą mogły dobrowolnie
przejść na emeryturę po ukończeniu 60-tego roku życia, zaś
mężczyźni po przekroczeniu
65-tego roku życia. Zatem zasadniczą propozycją zawartą
w projekcie ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych jest przywrócenie
wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce do końca
2012 r. Zmiany te obejmą osoby objęte powszechnym syste-

TVP bała się
spotu „Solidarności”

Absurdalne
wyjaśnienia
TVP ws.
odmowy
emisji spotu
„S”
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mem emerytalnym (ZUS) oraz
rolników (KRUS).
Choć wcześniej PiS i związkowcy z NSZZ „S” zaskarżyli ustawę „67” do Trybunału
Konstytucyjnego, to orzekł on,
że jest ona zgodna z konstytucją. Po wyborze na prezydenta
Andrzej Duda złożył swój projekt w Sejmie, ale ten, zdominowany przez PO, wówczas ją
odrzucił. Prezydent zapowiedział, że ustawę złoży ponownie – co właśnie uczynił.
– Jestem oburzony postawą
polityków PO i niektórych tak
zwanych ekspertów jak pan
Mordasewicz z „Lewiatana”,
którzy podnoszą larum, że
oto ustawowa inicjatywa prezydenta krzywdzi przyszłych
emerytów, a głównie kobiety. Propozycje prezydenckie
zmierzają do respektowania
zasady dobrowolności, czy
po osiągnięciu wieku emerytalnego ktoś chce już skorzystać ze świadczenia, pomóc
dzieciom i zająć się np. wnukami, czy też pracować. O ile
oczywiście pracę będą mieli.
Osoby starsze tracące pracę
nie mając prawa do emerytu-

ry muszą sięgać po zasiłek z
pomocy społecznej – uważa
Janusz Śniadek, poseł PiS.
Zatem jeżeli ktoś osiągnie
wiek emerytalny i chce zacząć
pobierać emeryturę, to może
to zrobić. Ale może też – jeżeli ma taką wolę, jeżeli czuje
w sobie siłę i ma takie możliwości, pracować dalej, po to,
żeby mieć wyższą emeryturę,
żeby się nadal realizować zawodowo.
Drugi projekt ustawy o
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
stanowi o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku z 3 091
zł do 8002 zł. Realizacja tego
celu nastąpi poprzez zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 556 zł 02 gr do 1 440 zł.
– Utrzymywanie przez poprzedni rząd na żenująco niskim poziomie kwoty wolnej
od podatku ostatnio uznał za
niekonstytucyjne
Trybunał
Konstytucyjny. Oto państwo
sięgało po daninę od tych,
którym nie starczało na życie.
Minimum egzystencji biologicznej było opodatkowane –
ocenia poseł Śniadek.

Jak czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii w
obowiązującym stanie prawnym kwota wolna od podatku
jest niedostosowana do realiów
społeczno-gospodarczych, na
co zwrócił uwagę Trybunał
Konstytucyjny w wyroku z
dnia 28 października 2015 r.
– Podwyższenie kwoty wolnej do 8 002 zł w sposób istotny
poprawi sytuację ekonomiczną
osób uzyskujących dochody
na poziomie uznawanym za
minimum socjalne. Podatkiem
nie będą bowiem obciążone
dochody niezbędne do biologicznego i psychofizycznego
rozwoju człowieka, a także
część dochodów koniecznych
dla wychowania potomstwa
oraz utrzymania więzi społecznych – czytamy w komunikacie
Kancelarii Prezydenta RP.
Podatkiem nie będą bowiem
obciążone dochody niezbędne
do biologicznego i psychofizycznego rozwoju człowieka,
a także część dochodów koniecznych dla wychowania potomstwa oraz utrzymania więzi
społecznych.
ASG

Kuriozalne – tak należy określić stanowisko TVP ws. odmowy emisji spotu przygotowanego
przez NSZZ „Solidarność” w
październiku 2015 r. Przypomnijmy, że Region Gdański NSZZ
„S” przygotował 15-sekundowy
spot promujący przygotowaną przez Związek stronę www.
sprawdzampolityka.pl, na której można było sprawdzić, jak
w ważnych dla pracowników
sprawach głosowali w ciągu
dwóch ostatnich kadencji parlamentarzyści wszystkich opcji
politycznych. W październiku, na
finiszu kampanii wyborczej, TVP
Oddział w Gdańsku odmówiła

płatnej (!) emisji związkowych
spotów. Telewizyjni prawnicy
uznali ją za agitację wyborczą.
To stanowisko podtrzymał p.o.
dyrektora i jednocześnie redaktor
naczelny Oddziału Terenowego
TVP w Gdańsku Marek Wałuszko, który poinformował, że „spot
został poddany analizie przez jednostki odpowiadające za przeprowadzenie kampanii wyborczej do
parlamentu. Analiza wykazała,
że spot (…) nie promuje kampanii społecznej, której celem jest
sprawdzenie realizacji obietnic
przedwyborczych
polityków
(…), a jedynie zawiera materiały
dyskredytujące tylko jedną oso-

bę – urzędującego Prezesa Rady
Ministrów p. Ewę Kopacz. (...)”.
Dyrektor gdańskiego oddziału TVP powołuje się przy tym na
orzecznictwo sądowe i literaturę
tematu, które słabo mają się jednak do tego konkretnego przypadku. Można również założyć,
że prawdopodobnie nawet nie
obejrzał 15-sekundowego spotu,
który ocenił w swoim piśmie.
W związkowym materiale nie
ma bowiem żadnej wzmianki o
Ewie Kopacz, nie pojawia się
ani jej nazwisko, ani wizerunek. Jak pogodzić to z opinią o
rzekomej „dyskredytacji tylko
jednej osoby”?

Prezydium KK „Solidarności”
wnioskuje o zmiany w budżecie
Obradujące w Gdańsku prezydium KK NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowało projekt ustawy
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej z dnia 29 października 2015.
Uwagi, które zgłasza Związek, były zgłoszone w
latach poprzednich. Dochodzą do tego postulaty
zawarte w opinii do projektu budżetu państwa na
2016 r.
Odwołując się do stanowiska trzech reprezentatywnych central związkowych
NSZZ „Solidarność” wnosi
o zrewidowanie ustawy budżetowej na rok 2016, tak aby
została w niej odzwierciedlona propozycja waloryzacji
wynagrodzeń pracowników
państwowej sfery budżetowej
na poziomie nie niższym niż
10,5 proc. Związek podkreśla, że wieloletnie zaniechanie waloryzacji wynagrodzeń
pracowników sfery budżetowej doprowadziło do znacznej deprecjacji ich wartości,
co w praktyce oznacza postępujące ubożenie tej grupy pracowników. Stąd przewidziana
w budżecie dodatkowa kwota

2 mld złotych nie zmieni tendencji ograniczenia realnej
wartości wynagrodzeń.
Prezydium KK zdecydowanie negatywnie ocenia zamrożenie wysokości odpisów
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Według projektu, przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej w drugim półroczu
2010 r. będzie podstawą do
wyliczeń odpisu podstawowego na zakładowy fundusz
świadczeń
socjalnych.Tak
więc podstawa do wyliczeń
odpisu podstawowego na Fundusz w 2016 roku pozostanie
na poziomie roku 2011.
Związek nie zgadza się,
aby po raz kolejny środki z

Funduszu Pracy były przeznaczane na staże podyplomowe,
szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów oraz
specjalizacje pielęgniarek i
położnych. Środki gromadzone w Funduszu Pracy są relatywnie niewielkie w porównaniu do potrzeb związanych
z rynkiem pracy, tymczasem
“staże podyplomowe oraz
specjalizacje lekarzy, lekarzy
dentystów, pielęgniarek i położnych związane z edukacją
i rozwojem pracowników powinny być finansowane z innych źródeł”.
NSZZ „Solidarność” zaznacza, że
ograniczenie
środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego
nauczycieli jest absolutnie
nieuzasadnione. Ograniczenie umożliwia obniżenie
odpisu na ten cel do wysokości 0,5 proc. planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli, co wiele samorządów skrzętnie wy-

korzystuje. Nieprawdą jest,
że wyodrębnione przez jednostki samorządu terytorialnego środki na doskonalenia
zawodowe nauczycieli były
do tej pory niewykorzystywane. Takie przypadki mają
miejsce w jednostkach samorządu terytorialnego. “Stoi
to w rażącej sprzeczności
z wolą ustawodawcy, określoną w art. 70a ust. 1 Karty
Nauczyciela określającej wysokość pomocy samorządu
na doskonalenie. Powoduje
to również znaczne zwiększenie ponoszonych kosztów
dokształcania i doskonalenia
zawodowego przez samych
nauczycieli, co nie ma precedensu w innych profesjach” czytamy w decyzji prezydium
KK.
Opiniując negatywnie projekt, Związek jednocześnie
domaga się stosowania ustawowych zapisów tych aktów
prawnych, które projekt zmienia na niekorzyść pracowników.

Zdrowie i rodzina najważniejsze dla Polaków
Dla Polaków najważniejsze jest zdrowie. W dalszej
kolejności rodzina, szczęście rodzinne oraz uczciwość. Praca zawodowa i pieniądze są najważniejszą
wartością dla 16 proc. obywateli. Takie wyniki przynosi II edycja Badania spójności społecznej GUS.
Główny Urząd Statystyczny poprosił respondentów, by
wskazali trzy najważniejsze dla
nich wartości, zaczynając od tej,
którą uważają za najważniejszą.
Niemal wszyscy badani uznali,
że zdrowie, rodzina i szczęście
rodzinne oraz uczciwość mają
dla nich duże znaczenie (w tym
“bardzo duże”). Około 9 na 10
osób w wieku 16 lat lub więcej
przypisało również “duże” znaczenie takim wartościom jak,
poczucie stabilizacji, poczucie

bycia przydatnym, potrzebnym,
szacunek u innych ludzi, miłość
oraz sprawność fizyczna.
Takim wartościom jak, z jednej strony - patriotyzm i dobro
ojczyzny oraz wiara religijna, a
z drugiej - własne zainteresowania i hobby “duże” lub “bardzo
duże” znaczenie przypisało ok.
60 – 65 proc. osób. Podobne
odsetki odnotowano również w
przypadku wykształcenia i dążenia do wiedzy oraz wolności
głoszenia własnych poglądów.

Zdecydowana
większość
mieszkańców Polski za najważniejszą wartość w swoim
życiu uważa zdrowie (ok. 66
proc.). Bardzo znaczący odsetek osób, jako najważniejszą w
hierarchii wartość wskazał rodzinę i szczęście rodzinne (ok.
23 proc.). Pozostałe wartości
pojawiały się w deklaracjach
znacznie rzadziej. Miłość jako
najważniejszą wartość wskazało 3 proc. osób, natomiast pracę
zawodową, pieniądze oraz poczucie stabilizacji jedynie około
co setna osoba w wieku 16 lat
lub więcej.
Identycznie jak w przypadku wskazań dotyczących jednej najważniejszej wartości,

wśród trzech najważniejszych
z nich najczęściej pojawiały
się zdrowie (ok. 89 proc.), rodzina i szczęście rodzinne (ok.
81 proc.) oraz miłość (ok. 20
proc.) .
Prawie co piąta osoba jako
jedną z trzech najważniejszych
wartości wskazywała uczciwość (ok. 18 proc.) oraz pieniądze (ok. 17 proc). Bardzo
ważnymi wartościami dla wielu
osób były również - poczucie
stabilizacji (ok. 16 proc.) oraz
praca zawodowa (ok. 15 proc.).
Wśród trzech najbardziej istotnych wartości wymieniana była
również wiara religijna (ok. 9
proc.).
hd
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Krzysztof Wnuk

Krzysztof Wnuk jest stoczniowcem od 40 lat, obecnie
pracuje na wydziale remontowym. Rodzina jego związana
jest z Gdańskiem od czasów
przedwojennych, wujek pracował przy remontach statków, bo tylko tam Niemcy
zatrudniali Polaków, jeszcze
w czasach Wolnego Miasta.
Po wojnie w przemyśle stoczniowym pracowała cała rodzina. Ojciec trafił do Gdańska
ze Świętokrzyskiego, mama
była rodowitą Gdańszczanką.
Mieszkali na Siedlcach.
– Co tu dużo mówić, kiedyś to były w stoczni dobre
czasy. Jeszcze za dyrektora
Jaworskiego zarabiałem i pięć
tysięcy, teraz człowiek jest
zadowolony gdy przekroczy
dwa. Choć nie zawsze było
w stoczni łatwo. Pamiętam
jak się paliła „Konopnicka”,
to był statek w końcowej fazie wyposażenia, pracowało
na nim dużo stoczniowców. I
wielu z nich zginęło podczas
tego pożaru. To była ogromna
tragedia, ojciec miał wielu bliskich kolegów na „Konopnickiej”, uczestniczył we wszystkich pogrzebach.

Dziś, jak patrzę na stocznię, to wydaje mi się że dzieje
się coraz gorzej. Pracownicy,
zwłaszcza starsi, traktowani są jak piąte koło u wozu.
Jestem doświadczonym pracownikiem po tylu latach
coś tam umiem, korzystałem
z doświadczeń ludzi którzy
pracowali nawet przed wojną.
Ale jak chce się tę wiedzę komuś przekazać, podzielić się
doświadczeniem, to nie ma
komu, nikt nie wykazuje zainteresowania. Kiedyś jak był
dobry tokarz, to wokół niego
była kolejka, by coś podpatrzyć, czegoś się nauczyć.
A teraz – nie ma takiego zainteresowania. A chętnie bym
komuś moją wiedzę przekazał,
do grobu przecież nie wezmę.
W tej chwili w stoczni takich dobrych, wykształconych
tokarzy, jest może trzech, nie
więcej. Kiedyś by się pchali
do nich, by się uczyć, teraz
tego zainteresowania nie ma.
A przecież mówiło się kie-

dyś, gdy były jakieś trudne
do wykonania prace: jak nie
zrobią w stoczni, to nie zrobią nigdzie. Tu byli naprawdę
świetni fachowcy.
I awansowali. Byli dyrektorzy stoczni, którzy tu pracowali od zawsze. Pamiętam jak
świętej pamięci dyrektor Goluch zaczynał pracę w stoczni od gońca. Chodził, nosił
po stoczni różne dokumenty,
znał stocznię, pracę w niej jak
mało kto. Jego nie można było
oszukać... Tak jak miałem mistrza, który znał robotę każdego, potrafił zrobić co każdy w
brygadzie. A teraz, te młode
wilczki to mają inne podejście
do pracy. Choć powinno być
jak na całym świecie, że młodzi zastępują starszych.
Zawsze interesowała mnie
technika, miewałem różne pomysły, usprawnienia. Policzyliśmy z moim majstrem, że na
jednym z moich pomysłów
stocznia zaoszczędziła 10 tysięcy rocznie. Myśli pan, że ja na

tym coś skorzystałem? Skądże,
obniżono mi zarobek o 2 tysiące
złotych. Trudno się dziwić, że
jak mam nawet jakieś pomysły,
to siedzę cicho. Sparzyłem się.
Niegdyś, jak ludzie szli
na emeryturę, to ze łzami w
oczach żegnali się z kolegami,
płakali za stocznią, za pracą
tutaj. A teraz – żeby tylko do
tej emerytury dotrwać. Mój ojciec, moja mama, wujek, pracowali w stoczni, byli z tego
dumni, chwalili się tą pracą.
A ja się czuję tutaj jakbym
był kulą u nogi. Zajmuję się
społecznie bezpieczeństwem i
higieną pracy. Ale i w tej dziedzinie niewiele mogę zrobić.
Przepisy unijne np. przewidują, że pracownicy ubierają się
w odzież ochronną w czasie
który zaliczany jest do czasu
pracy. A my w stoczni musimy
stawiać się do roboty już ubrani, co istotnie wydłuża czas,
jaki spędzamy w robocie. Niestety moje interwencje nic nie
dały. Szkoda gadać...

fot. Paweł Glanert

fot. Paweł Glanert

Kiedyś na emeryturę odchodziło się
ze Stoczni ze łzami w oczach...
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Bonus świąteczny na 2016 rok
dla prowadzących działalność gospodarczą
ważny do 30.01.2016

biuro rachunkowe

od 50 zł miesięcznie

ubezpieczenie

90 zł miesięcznie

doradztwo gospodarcze

gratis

tak korzystnych warunków nie otrzymasz nigdzie!!!

zapewnisz bezpieczeństwo własne, rodziny i firmy!!!

pomyślisz o rozwoju własnym, osób zatrudnionych i firmy!!!

tanio – blisko – sprawnie

Przyjdź i zapytaj – p.705, tel. 58 769 17 28
Sprawdź naszą ofertę: www.wiedzadlaprzemyslu.pl

Konkurs
mikołajkowy

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia Komisja
Socjalna spółek Stoczni Gdańsk oraz GSG Towers ogłasza

Konkurs plastyczny

Dla dzieci pracowników spółek Stoczni Gdańsk i GSG Towers
Pt. Moja kartka bożonarodzeniowa
1. Ogólna informacja o konkursie
•
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 12 lat
•
Oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym oraz kultywowaniu tradycji bożonarodzeniowych
•
Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki dowolną techniką na formacie A5
2. Warunki uczestnictwa
•
Termin dostarczania prac na konkurs upływa w dniu
11.12.2015 r.
•
Nadesłanych prac nie odsyłamy, przechodzą one na własność
organizatorów.
•
Prace prosimy dostarczyć do działu Personalnego, budynek
53, V piętro, pokój 507.
Prace należy opisać na odwrocie wskazując:
•
Imię i nazwisko dziecka

•
•

Wiek dziecka
Imię i nazwisko rodzina – (nr telefonu rodzica)

3. Przebieg konkursu
•
Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną
z ramienia organizatora na podstawie następujących kryteriów:
•
Zgodność pracy z tematyką
•
Inwencja i pomysłowość w wykonaniu pracy
•
Ogólne wrażenie estetyczne
•
Wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej
spółek oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
16.12.2015 r.
•
Dla prac konkursowych, które uzyskają miejsca od I do III oraz prac
wyróżnionych przewidziane są
atrakcyjne nagrody rzeczowe
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Wszystkich Pracowników i Emerytów

