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W grudniu GSG Towers została przyjęta do Związku Pracodawców Forum Okrętowe, jedynej w kraju organizacji 
pracodawców zwiazanych z szeroko rozumianym przemysłem stoczniowym. GSG Towers w roku 2015 wypro-
dukowała m.in. trzydzieści 90 metrowych wież dla Grupy PGE, które zainstalowane zostały na Farmie Wiatrowej 
Lotnisko w Kopaniewie k. Łeby, gdzie kosztem 520 mln zł na 550 hektarach powstał obiekt o mocy 90 MW. Cie-
sząc się z rozwoju produkcji w GSG Towers, wciąż liczymy na szybki powrót do budowy statków w Grupie Stocz-
nia Gdańsk, o czym w „Rozwadze” na stronach 3 i 4 mówi minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 
Marek Gróbarczyk.

fot.  Paweł Glanert

Stocznia GdańSka
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List otwarty – apel 
Mimo naszego protestu przeciwko organizacji manifestacji 

KOD-u na Placu Solidarności w dniu 13.12.2015 r. jego organi-
zatorzy postanowili ponownie odbyć tu wiec polityczny w dniu 
23.01.2016 r. W poprzednim wiecu, oprócz ważnych działaczy 
Platformy Obywatelskiej Wybrzeża tj. parlamentarzystów Bog-
dana Borusewicza, Henryki Krzywonos, uczestniczył również 
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz przedstawiciele ru-
chu „tęczowych” Trójmiasta.

Uczestnicy wiecu agresywnie potraktowali członków Stowarzy-
szenia „Godność”, którym utrudniano złożenie wieńca i zapalenie 
zniczy u stóp Pomnika dla uczczenia ofiar stanu wojennego. W na-
szym proteście apelowaliśmy, aby tego Placu nie wykorzystywać 
do bieżącej walki politycznej, bo jest to miejsce, gdzie polała się 
robotnicza krew w walce o chleb i godność człowieka pracy.

Jest to miejsce ważne dla tysięcy mieszkańców Wybrzeża. 
Z ofiary ich krwi, cierpienia i walki zrodziła się NSZZ Solidarność. 

Jako uczestnicy strajków w grudniu 1970 r., w sierpniu 1980 r., 
po 13 grudnia 1981 r., byli więźniowie i represjonowani w stanie 
wojennym, my działacze NSZZ Solidarność apelujemy o nie or-

ganizowanie wiecu na Placu Solidarności. Zostawcie w spokoju 
ten święty dla wielu gdańszczan plac. Pamiętajcie, że pod Trzema 
Krzyżami modlił się św. Jan Paweł II 12 czerwca 1987 r.

Apelujemy, uszanujcie to miejsce. Jest w Gdańsku wiele in-
nych placów. Macie prawo manifestować, bo szanujemy demo-
krację, o którą my także walczyliśmy. Uszanujcie także nasze 
prawo do otaczania szacunkiem Placu Solidarności. „Radosny 
nastrój” jaki podobno panował na Placu Solidarności 13 grudnia 
2015 r. podczas waszego wiecu, naszym zdaniem obrażał tych, 
którzy tu zginęli. Mieszkańcom Wybrzeża, uczestnikom tamtych 
historycznych wydarzeń, pozostawmy ocenę waszych wieców.

Krzysztof Dośla 
Przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”

Karol Guzikiewicz, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej

Czesław Nowak,  
Przewodniczący Stowarzyszenia „Godność”

Bogusław Gołąb, Komitet Pamięci i Ochrony Pomnika 
Poległych Stoczniowców w grudniu 1970 r. w Gdańsku

Do organizatorów wiecu KOD-u w dniu 23.01.2016 r. 
na Placu Solidarności

Wyniki najnowszego bada-
nia na temat znaczenia war-
tości w życiu zawodowym 
pokazują, że w miejscu pracy 
i w prowadzeniu firmy warto 
kierować się czymś więcej niż 

CO Cenimy najbarDziej?
Uczciwe życie, dobrobyt, wiara

ambicjami i zyskiem, infor-
muje portal praca.interia.pl. 
Okazuje się, że wyższe warto-
ści, m.in. religijne są istotne i 
dla pracowników i dla praco-
dawców.

Respondenci (pracownicy i 
pracodawcy) zostali poprosze-
ni o wskazanie trzech wartości, 
które powinny przyświecać 
osobom pragnącym osiągnąć 
sukces w biznesie. Jedną z naj-
ważniejszych wartości wskaza-
nych przez respondentów było 
„uczciwe życie”. Odpowiedź 
tę wskazała połowa praco-
dawców (51  proc.) i 38  proc. 
pracowników. Z kolei pośród 
pracowników powszechniejszą 
niż u pracodawców wartością 
jest wykształcenie – takiej od-
powiedzi udzieliło 35 proc. 
badanych (21 proc. wśród pra-
codawców).  

25 proc. pracowników jako 
istotną w biznesie wartość 
wskazało dobrobyt i bogacenie 
się, jednak wśród pracodaw-
ców taki wybór był dużo rzad-
szy (5 proc.). Zdaniem części 
pracowników istotne jest rów-
nież grono przyjaciół (14 proc.; 
1 proc. wśród pracodawców). 

9 proc. badanych pracow-
ników i 6 proc. pracodawców 

jest zdania, że osobom, które 
chcą osiągnąć sukces w bizne-
sie powinna przyświecać wia-
ra religijna. Wyniki wykazały 
też związek istniejący pomię-
dzy taką deklaracją, a wskaza-
niem uczciwości w biznesie. 
Zarówno wśród pracowników 
jak i pracodawców, większość 
osób (67 proc.), które wskaza-
ły wiarę religijną, wskazywało 
także uczciwe życie. 

Zdaniem 13 proc. pra-
cowników i 17 proc. praco-
dawców wiara ma znaczenie 
w prowadzeniu firmy w ich 
branży. Deklarowane war-
tości religijne mogą mieć 
znaczący wpływ na wybory 
dokonywane zarówno przez 
pracowników jak i pracodaw-
ców. W oczach pracodawców, 
wartości wyznawane przez 
kandydatów na pracowników 
mają duże znaczenie. 63 proc. 
pracodawców zadeklarowa-
ło, że wartości ogółem mają 
wpływ na wybór dokonywany 
w trakcie rekrutacji.
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– Jednym z priorytetów 
ministerstwa gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądo-
wej jest odbudowa przemy-
słu stoczniowego; w jaki spo-
sób resort planuje to zrobić?

Marek Gróbarczyk: Chce-
my w tym obszarze wprowa-
dzić m.in. przyjazne rozwią-
zania podatkowe, kredyty, 
gwarancje bankowe. Obecnie 
prowadzimy analizy, dlatego 
jest jeszcze za wcześnie, żeby 
mówić o konkretnych rozwią-
zaniach. Cały obszar przemy-
słu okrętowego musi być obję-
ty specjalną osłoną.

Dla nas najważniejszym 
celem jest powrót budowy 
statków do polskich stoczni, 
czy to na wschodnim, czy na 
zachodnim wybrzeżu, czy 
w lokalnych stoczniach, czy 
stoczniach rzecznych.

– Czy to oznacza, że bę-
dzie specustawa stoczniowa?

– Może nie specustawa, 
ale na pewno ustawa o odbu-
dowie przemysłu stoczniowe-
go. Będzie ona jednak tylko 
pierwszym elementem, bo 
chcielibyśmy przygotować 
zintegrowany rządowy pro-
gram odbudowy przemysłu 
stoczniowego.

PiS nie chce budować stat-
ków, bo statki buduje biznes. 

minister marek Gróbarczyk: do marca będzie 
gotowy projekt ustawy

ODbUDOwa 
PrzemySłU 
OKrętOweGO

Na przełomie lutego i marca powinien być gotowy 
projekt ustawy o odbudowie przemysłu stoczniowe-
go – mówi minister gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej Marek Gróbarczyk. Ustawa ma być 
częścią rządowego programu odbudowy przemysłu 
stoczniowego – dodaje. Poniżej zamieszczamy skrót 
rozmowy ministra z dziennikarzem PAP, a także 
fragmenty wypowiedzi dla Portalu Morskiego.

My chcemy ułatwić ten pro-
ces, ale też nie mamy gwa-
rancji, że się to uda zrobić, 
bo to biznes ostatecznie zde-
cyduje, czy chce inwestować 
w przemysł okrętowy. Jednak 
naszym zdaniem, jeśli przy-
gotujemy na tyle atrakcyjne 
zachęty, jakie są w innych kra-
jach, to musi się to udać.

– Kiedy możemy spodzie-
wać projektu ustawy?

– W przeciągu trzech miesię-
cy. Na przełomie lutego i marca 
2016 r. powinniśmy mieć go-
towy projekt, po konsultacjach 
wewnątrzresortowych.

– Ale wyniki polskich 
stoczni są całkiem niezłe – 
czy rzeczywiście potrzebne 
są nowe rozwiązania?

– A dlaczego mamy syndy-
ka upadłościowego w stoczni 
Marynarki Wojennej, dlacze-
go mamy puste doki w stoczni 
szczecińskiej? My potrzebuje-
my strategii dla całego prze-
mysłu stoczniowego. Chodzi 
o to, by tam, gdzie mamy 
funkcjonujące stocznie, budo-
wane były statki. Tego obec-
nie nie ma.

Ustawa stoczniowa będzie  
obejmowała trzy zasadnicze  
kwestie – mówi minister Gró-
barczyk reporterom Portalu 
Morskiego. Przede wszyst-

kim – organizacyjne, czyli 
tworzenie odpowiedniej bazy 
pod rozwój przemysłu stocz-
niowego. Dotyczy to tworze-
nia warunków rynkowych, 
nie mówię o rozwiązaniach 
państwowych, nie ma takiej 
koncepcji, takich zapędów, 
by wracać do przedsiębiorstw 
państwowych w przemyśle 
okrętowym. Drugi element 
– to działania legislacyjne, 
stworzenie prawa, rozporza-
dzeń, które będą miały wpływ 
na tę branżę. I trzeci – to fi-
nansowy, co oczywiście łączy 
się z poprzednimi. Mówimy tu 
o różnego rodzaju funduszach, 
wsparciu ze środków unij-
nych, ale nie tylko, bo cały ob-
szar programów operacyjnych 
„Innowacyjna gospodarka” 
lub „Badania i rozwój” powin-
ny stanowić podstawowy ele-
ment finansowania przemysłu 
stoczniowego. Oczywiście 
wszelkiego rodzaju zachęty 
podatkowe oraz fundusze spe-
cjalne powoływane na ten cel, 
hipoteka morska, będą two-
rzyć rozwiązaniua przyjazne 
dla biznesu stoczniowego.

– Czy polski przemysł 
stoczniowy mógłby być be-

neficjentem unijnych środ-
ków pomocowych?

– Oczywiście tak, nie wy-
obrażamy sobie innego roz-
wiązania dla Polski bez rein-
dustrializacji, bez odbudowy 
przemysłu stoczniowego. To 
wiąże sie z planem UE Junc-
kera, który ogłosił że 350 
miliardów euro ma służyć 
rozwojowi gospodarki po-
przez lewarowanie, a także  
rozwiązania, które chcemy 
wprowadzić poprzez naszą 
ustawę. Są to rozwiazania już 
funkcjonujące w Unii Euro-
pejskiej, przede  wszystkim w 
Niemczech.

– Kiedy będzie gotowa 
strategia dotycząca żeglugi 
śródlądowej? – pyta mini-
stra dziennikarz PAP.

– Za trzy miesiące będzie-
my mieli  gotową strategię 
rozwoju dróg śródlądowych, 
która stanie się podstawą dal-
szych konkretnych działań.

Na pewno w perspektywie 
czterech lat chcemy przywrócić 
na Odrze IV klasę żeglowności. 
Niewątpliwie Odra wydaje się 

Ciąg dalszy na str. 4
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ODbUDOwa 
PrzemySłU 
OKrętOweGO

łatwiejszą rzeką, niż Wisła – w 
tym sensie, że prawie na całej 
długości posiada co najmniej III 
klasę żeglowności.

Priorytetem dla nas w kon-
tekście żeglugi śródlądowej 

jest ratyfikacja konwencji 
AGN (podpisane w 1996 r. w 
Genewie porozumienie dot. 
głównych śródlądowych szla-
ków wodnych o znaczeniu 
międzynarodowym – przyp. 
red.). Oczywiście decyzje w 
sprawie ratyfikacji podejmuje 
MSZ, ale prowadzimy w tej 
sprawie rozmowy tak, by w 
przyszłym roku została ona 
ratyfikowana.

– Co zyskujemy dzięki ra-
tyfikacja konwencji AGN?

– Konwencja AGN naka-
zuje państwom, które ją raty-
fikowały, realizację inwestycji 
związanych z dostosowaniem 
śródlądowych dróg wodnych 
do klasy IV i wyższej. Pań-
stwo jest zobowiązane do re-
alizacji swoich założeń i nie 
może się wycofać.

– Mamy jednak podpisa-
ne z Niemcami porozumie, 
że Odra będzie miała III 
klasę żeglowności, czy są 
plany zmiany tego porozu-
mienia?

– Wiadomo, że mamy tu-
taj gradację prawa i konwen-
cja ONZ, jaką jest konwencja 
AGN, jest ważniejsza. Reszta 
umów będzie musiała być re-
negocjowana.

– Na jakim etapie jest 
projekt budowy Mierzei Wi-
ślanej?

– Obecnie projekt znaj-
duje się w uzgodnieniach w 
Komisji Środowiska Unii 
Europejskiej. W najbliższym 
czasie ma być gotowa i wy-
słana do Brukseli odpowiedź 
na pytania i zarzuty kierowane 
ze strony Komisji dotyczące 
ochrony środowiska.

– Ile będzie kosztowała 
budowa Mierzei Wiślanej?

– Koszty budowy zamkną 
się po ostatnich szacunkach w 
kwocie ok. 800 mln zł.

– Zdaniem części eksper-
tów kanał w Mierzei Wiślanej 
będzie się zamulał, a koszty 
roczne jego utrzymania będą 
duże, dlatego ich zdaniem ta 
inwestycja jest nieopłacalna.

– Nawet jeśli do tej pory 
padały przeciwne tej inwesty-
cji argumenty ekonomiczne, to 
dzisiaj mówimy o zasadniczych 
sprawach dotyczących bezpie-
czeństwa ze względu na dzia-
łania Rosji. Obecnie przejście 
z Zalewu Wiślanego na Bałtyk 
prowadzi przez rzekę Szkarpa-
wę i przez rosyjską Cieśninę Pi-
lawską, a to oznacza uzależnie-
nie od decyzji Rosji. Ponieważ 
naszym celem jest rozbudowa 
portu morskiego w Elblągu, to 

trzeba zrealizować tę inwesty-
cję, by raz na zawsze skończyć 
z taką zależnością.

– Ile rocznie będzie kosz-
towało utrzymanie kanału?

– Trudno dzisiaj podawać 
dokładne wyceny, ponieważ 
jeżeli będzie się tam odbywał 
regularny ruch statków, ruch 
rumowiska np. będzie inaczej 
wyglądał. Obecnie szacuje-
my, że będzie to koszt kilku 
milionów złotych rocznie, co 
w skali priorytetu związanego 
z otwarciem nowego portu i 
bezpieczeństwem nie jest żad-
ną ceną wygórowaną.

– Jakie plany ma resort 
wobec Polskiej Żeglugi Mor-
skiej i Polskiej Żeglugi Bał-
tyckiej?

– Cel jest bardzo prosty – 
zbudowanie państwowego 

organizmu Grupy Promowej, 
która pozwoli na odparcie 
drapieżnej konkurencji przede 
wszystkim z krajów zachod-
nich na Morzu Bałtyckim.

– Kiedy miałaby powstać 
Grupa Promowa?

– W najbliższym roku musi 
powstać Polska Grupa Promowa.

– W ciągu trzech miesię-
cy ma zostać przygotowana 
strategia dla rybołówstwa – 
jakie będą jej najważniejsze 
założenia?

– Chcemy przeformatować 
kształt rybołówstwa bałtyc-
kiego. Podstawą – taki jest 
nasz cel – rybołówstwa bał-
tyckiego powinna być flota na 
małą skalę, drobne rybołów-
stwo, typowo rodzinne, dające 
dużo miejsc pracy. Takie rybo-
łówstwo jest dopasowane do 
charakteru naszego wybrzeża, 
bowiem jest to rybołówstwo 
tradycyjne, będące dodatkiem 
do turystyki. Nie jesteśmy 
zwolennikami koncepcji wpy-
chania rybaków w połowy pa-
szowe, połowy niekonsump-
cyjne i promowania tego typu 
rybołówstwa, które działa na 
szkodę drobnych rybaków.

Będziemy forsować cza-
sowe wyłączenie połowowe, 
w zamian przygotujemy dla 
rybaków programy osłonowe.

Polska obecnie przewodni-
czy BaltFish, czyli regionalnej 
organizacji ds. rybołówstwa, 
mamy więc nadzieję prze-
konać inne kraje do naszych 
koncepcji, bo nie ma sensu 
żeby tylko Polska ją stosowa-
ła, a inne kraje morza Bałtyc-
kiego nie.

– Na jakim etapie jest or-
ganizacja ministerstwa?

– Obecnie pracujemy nad 
stworzeniem poszczególnych 
departamentów w tym; de-
partamentu żeglugi śródlądo-
wej, departamentu gospodarki 
morskiej, departamentu rybo-
łówstwa, departamentu praw-
nego, departament ds. unii 
europejskiej. Potrzeba nam 
zwiększenia stanu zatrudnie-
nia do ok. 300 osób w tym 
roku, tak by można było stwo-
rzyć zaczyn dobrze funkcjo-
nującego resortu.

Dokończenie ze str. 3
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Dla Stoczni Gdańsk 
ostatnie lata to był 
najgorszy okres od 
dziesięcioleci. Tę 
stocznię zniszczyła 
Platforma Obywatelska, 
liberałowie, fałszowali 
dokumenty, a można 
powiedzieć, że fałszują 
je nadal, rozpowszech-
niając medialne infor-
macje o tym, że prze-
mysł okrętowy ma się 
dobrze. A wystarczy 
zapytać: skoro jest tak 
dobrze – to gdzie są 
trzy wielkie stocznie  
w Szczecinie, Gdyni  
i Gdańsku?

W obecnym numerze 
„Rozwagi” przedstawiamy 
zarys koncepcji działań nowe-
go Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej, kierowanego przez 

Marka Gróbarczyka. Warto 
się zapoznać z tymi zamie-
rzeniami, zawierają one za-
powiedź podjęcia działań, o 
które dopomina się stocznio-
wa „Solidarność” – odbudowy 
przemysłu okrętowego. To nie 
jest zadanie łatwe, wiele rze-
czy musi się zmienić, również 
wewnątrz naszej firmy, też w 
mentalności ludzi.

W stoczni nie ma jeszcze 
żadnych decyzji po powołaniu 
nowej władzy. Prowadzone 
są rozmowy, zrozumiałe, że 
potrzeba czasu. Prowadzone 
są inwestycje, co jest sprawą 
korzystną, ale dla nas naj-
ważniejsze – i tu będziemy 
lobbować – jest przywrócenie 
budowy statków. Z uznaniem 
przyjęliśmy też zapowiedź, 
że państwo polskie będzie 
wspierać rozwój tylko tych 
zakładów, które będą zatrud-
niać pracowników na umowy 
o pracę. To ważna decyzja, 
kończąca erę „umów śmiecio-
wych”.

Przejdźmy do spraw związ-
kowych. Z zadowoleniem 
stwierdzam, ze coraz więcej 
osób, które przeszły na dzia-
łalność gospodarczą zapisuje 
się do „Solidarności”. Ob-
jęliśmy tych ludzi naszymi 
świadczeniami związkowymi. 
Ważna jest tu też deklaracja 

Zarządu Stoczni, że działal-
ność gospodarcza ma być 
podejmowana jedynie z woli 
zainteresowanego, nie może 
być żadnej formy przymusu 
ze strony zakładu. Zarząd po-
twierdził to stanowisko pod-
czas oficjalnych rozmów ze 
związkami.

Kolejna dobra wiadomość: 
stocznia podwyższyła części 

pracowników, którzy prze-
szli dp GSG Towers stawkę 
za działalność gospodarczą 
o 1000 zł, w związku z prze-
kroczeniem przez nich progu 
ZUS, zwiekszającego obcią-
żenie finansowe. Informuję o 
tym – mówi Karol Guzikie-
wicz – wszystkich pracują-
cych na działalnosci gospo-
darczej, jeżeli skończył im 
się okres obniżenia stawki 
ZUS. W takiej sytuacji mogą 
domagać się wspomnianego 
tysiąca!

W sprawie socjalu prowa-
dzone są jeszcze negocjacje, 
wiadomo, że będzie on jedna-
kowy we wszystkich firmach 
Grupy.

I jeszcze jedna sprawa, 
korzystna dla pracowników. 
Chodzi o tzw. długie week-
endy, podczas których będzie 
prowadzona praca. Ci, którzy 
będą chcieli wziąć na ten czas 
urlop, muszą z wyprzedzeniem 
zgłosić to u swoich przełożo-
nych. Dotyczy to dni: 2 maja, 
27 maja i 31 października. Po 
zgłoszeniu, dni te nie będą 
traktowane jako „na żądanie”, 
lecz jako urlopowe. Niby drob-
na sprawa, ale cieszy...

Dobiega końca proces 
oceny pracowników. Naszym 
zdaniem, i od tego nie od-
stąpimy, oceny te muszą się 
kończyć konkretnymi wnio-
skami, wiążącymi np. szanse 
na podwyżkę płacy z uzyska-
niem określonych uprawnień, 
ukończeniem kursów specja-
listycznych itp. Zarząd  widzi 
jedyną możliwość zmiany po-
ziomu wynagrodzenia w górę 
poprzez podniesienie kwali-
fikacji. „Solidarność” stoi na 
stanowisku, że nie będzie po-
pierać procesu ocen pracow-
ników, jeżeli za wymaganiem 
podniesienia kwalifikacji nie 
będą szły pieniądze, jeżeli 
nie będzie środków wyraźnie 

przeznaczonych na ten cel. 
Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę, że mogą się zdarzyć 
przypadki negatywne, których 
konsekwencją będą obniżki 
plac. Ale mam nadzieję, że nie 
będzie ich wiele.

Na zakończenie: Wałęsa 
chce debaty, która by dowio-
dła, że nie był Bolkiem. Nikt 
nie odbierze zasług Lechowi, 
natomiast ta sprawa nie jest 
jednoznaczna. Sprawa dotyczy 
roku 1970. Młodego chłopaka 
mogli szantażować, straszyć. 
Szkoda, że ta sprawa nie zosta-
ła wyjaśniona w czasie strajku 
w 1980 roku. Dziś nie żyje już 
wielu naszych kolegów, którzy 
wtedy o tej sprawie mówili, 
mieli swoją wiedzę. Naszym 
obowiązkiem jest o tym pa-
miętać. Prawdy zapewne nie 
dowiemy się, jest już na to za 
późno. Nie żyje Henryk Le-
narciak, który pracował z Wa-
łęsą na W-4, nie żyje też wiele 
osób, które uważały, że były 
pokrzywdzone przez Wałęsę. 
Naszym obowiązkiem jako 
członków „Solidarności” jest 
sprzyjać próbom wyjaśnienia 
zdarzeń sprzed pół wieku, to 
winniśmy naszym nieżyjącym 
kolegom. A tym, którzy inte-
resują się tą sprawą polecam w 
internecie film: „Plusy dodat-
nie, plusy ujemne”.

A mówiąc o zdarzeniach 
sprzed lat, trzeba też próbować 
wyjaśnić rolę Henryki Krzy-
wonos w sierpniu 1980 roku. 
Coś jest w tym, że wysuwa się 
ona na plan pierwszy dopiero 
po śmierci Anny Walentyno-
wicz  czy  Aliny Pienkowskiej. 
Takie wątpliwości historyczne 
trzeba wyjaśniać... 

idą lepsze czasy...
Karol Guzikiewicz
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„Solidarność” pozytyw-
nie zaopiniowała prezy-
dencki projekt ustawy 
przywracający poprzed-
nie przepisy dotyczące 
wieku emerytalnego, 
jednocześnie postuluje 
o uwzględnienie w nim 
dodatkowego uprawnie-
nia wynikającego ze 
stażu pracy liczonego 
według okresów opłaca-
nia składek na ubezpie-
czenie społeczne.

W opinii Prezydium Komi-
sji Krajowej czytamy: „Prezy-
dencki projekt ustawy wycho-
dzi naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym przywracając 
wiek emerytalny obowiązujący 
do dnia 31 grudnia 2012 roku, 
wynoszący co najmniej 60 lat 
dla kobiet i co najmniej 65 lat 
dla mężczyzn. Pozytywnie 
oceniono również powrót do 
gwarancji otrzymania najniż-
szego świadczenia emerytal-
nego, które uzależnione byłoby 
od osiągnięcia odpowiedniego 
wieku oraz okresów składko-
wych i nieskładkowych”.

Jednocześnie w swojej opi-
nii Prezydium stwierdziło brak 
społecznie oczekiwanego roz-
wiązania dotyczącego sytuacji 
osób legitymujących się długi-
mi (35 lat dla kobiet i 40 lat dla 
mężczyzn) okresami zatrudnie-
nia, które utraciły zdolność do 
kontynuowania zatrudnienia, 
a nie osiągnęły powszechnego 
wieku emerytalnego – 60 lat 
życia dla kobiet i 65 lat życia 
dla mężczyzn.

„Prezydium KK NSZZ 
»Solidarność« postuluje wpro-
wadzenie dla takich osób do-
datkowej możliwości skorzy-
stania z prawa do emerytury 
uzależnionej od stażu pracy, li-
czonego według okresów opła-
cania składek na ubezpieczenie 

„Solidarność”:  
uwzględnić staż pracy  
w ustawie emerytalnej

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej zaprasza pracowników spółek Stocz-
nia Gdańsk i GSG Towers, GSG Service, PSSE Media 
Operator, Aluship Technology, Gafako od 18-35 roku ży-
cia na spotkanie z Papieżem Franciszkiem podczas XXXI 
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY w Krakowie. Wy-
jazd odbędzie się w dniach 26.07-01.08-2016. Koszt wy-
jazdu to 190 zł od osoby w tym pakiet pielgrzyma (trans-
port miejski, plecak pielgrzyma oraz ubezpieczenie). 
Pozostałą część kosztów pokrywa Związek NSZZ Soli-
darność oraz Fundusz Socjalny danego zakładu. Zalicz-
ka 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 kolejność zgłoszeń. 

Serdecznie zapraszamy !

zapraszamy do Krakowa 
na Światowe Dni młodzieży

społeczne, bez konieczności 
spełnienia innych warunków” 
– czytamy w opinii.

W dalszej części podkreślo-
no potrzebę poprawy sytuacji 
finansowej systemu emery-
talnego, szczególnie poprzez 
zwiększanie przychodów sys-
temu. Chodzi tu m.in. o coraz 
powszechniejsze zaniżanie 
składek poprzez świadczenie 
pracy w ramach tzw. samo-
zatrudnienia oraz na podsta-
wie umów cywilnoprawnych, 
upowszechnianie się tzw. ela-
stycznych form zatrudnienia, 
zaniżanie przez pracodawców 
oficjalnych wynagrodzeń czy 
zatrudnienie na czarno. Choć 
opinia wskazuje, że najefek-
tywniejsze, tak dla wysokości 
przyszłych świadczeń jak i dla 
sytuacji finansowej systemu, 
nadal pozostają działania zmie-
rzające do wzrostu realnych 
wynagrodzeń, gdyż brak rów-
nowagi finansowej systemu 
jest w dużej mierze efektem 
niskiego poziomu płac, w tym 
minimalnego i przeciętnego 
wynagrodzenia.

„Solidarność” domaga 
się również rozpoczęcia prac 
nad założeniami Narodowej 
Strategii Demograficznej, 
dalszych zmian w systemie 
opłacania składek na ubezpie-
czenie społeczne, ograniczenia 
i uszczelnienia KRUS, ogra-
niczenia patologii w tzw. „sa-
mozatrudnieniu” oraz stoso-
wania „umów śmieciowych”, 
zmian w systemie promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, stabilizacji za-
trudnienia ludzi młodych, 
systemu rozwiązań prawnych 
i organizacyjnych pozwa-
lających na kontynuowanie 
zatrudnienia w wieku około-
emerytalnym i emerytalnym, 
wzrostu efektywności systemu 
publicznej opieki zdrowotnej  
i profilaktyki zdrowotnej.

Obniżenie wieku emery-
talnego i projekt „500+” 
na dziecko to – zdaniem 
członków Zarządu 
Regionu Gdańskiego 
– problemy, którymi 
w pierwszej kolejności 
powinien zająć się Sejm. 
Regionalne władze 
NSZZ „Solidarność” 
zebrały się 11 stycznia 
w siedzibie  „S” na 
pierwszym w tym roku 
posiedzeniu.

Tradycją już się stało, że 
raz w miesiącu relację z prac 
parlamentu składa przed 
członkami Zarządu Regionu 
poseł Janusz Śniadek. Dobrą 
wiadomością jest informacja, 
że trwają w parlamencie prace 
nad nowelizacją kodeksu pra-
cy, która zakłada konieczność 
podpisania umowy o pracę 
jeszcze przed dopuszczeniem 
pracownika do pracy. Projekt 
w tej sprawie do konsultacji 
partnerzy społeczni otrzymali 

jeszcze w grudniu ubiegłe-
go roku. Członków Zarządu 
Regionu interesowały jednak 
przede wszystkim sprawy 
dotyczące pracowników. Ka-
rol Guzikiewicz ze Stoczni 
Gdańsk dopytywał o to, czy 
w ustawie przywracającej 
wiek emerytalny zostanie 
uwzględniona sprawa stażu, 
jeśli tak, czy zaliczana do sta-
żu będzie służba wojskowa 
i studia. Mówiono także o po-
trzebie usprawnienia pracy 
Państwowej Inspekcji Pracy, 
a także o wzmocnieniu pozy-
cji społecznej inspekcji pracy. 
Na styczniowym posiedzeniu 
poruszono także sprawę elek-
tronicznej legitymacji człon-
kowskiej oraz stworzenia bazy 
członków Związku. Dyskusja 
na ten temat będzie konty-
nuowana na lutowym posie-
dzeniu ZR z udziałem przed-
stawiciela Komisji Krajowej. 
Członkowie Zarządu Regionu 
podjęli uchwałę dotyczącą re-
jestracji w naszym Regionie 
Regionalnej Sekcji Młodych.

zarząd regionu Gdańskiego „S”

Umowa 
przed podjęciem pracy



zima zimą, a pracować trzeba...

zDjęCia: Paweł Glanert



Biskup pomocniczy ar-
chidiecezji gdańskiej, ks. bp 
Wiesław Szlachetka, woje-
woda pomorski Dariusz Dre-
lich, wiceminister transportu 
i budownictwa Kazimierz 
Smoliński, eurodeputowana 
Anna Fotyga, poseł Andrzej 
Jaworski, dyrektor Wydziału 
Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Jerzy Karpiń-
ski, przedstawiciele zarządu 
stoczni i pracownicy uczest-
niczyli 18 grudnia w Sali 
BHP w spotkaniu wigilijnym 
Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Stocz-
ni Gdańskiej. Region Gdań-
ski NSZZ „S” reprezentował 
skarbnik Stefan Gawroński. 
Stoczniowcy i goście śpiewali 
kolędy, dzielili się opłatkiem, 
rozmawiali o wydarzeniach 
mijającego roku i zastanawia-
li się nad tym, co przyniesie 
rok 2016. Bożonarodzeniowe 
życzenia złożyli zebranym 
przewodniczący i wiceprze-
wodniczący stoczniowej „S” 
Roman Gałęzewski i Karol 
Guzikiewicz.

Opłatkowe spotkanie było 
też okazją do wręczenia dy-
plomów stoczniowcom wy-
różniającym się aktywnością 
w działalności związkowej i 
zawodowej. Wśród oklasków 
zebranych otrzymali je:
• Bogdan Bartosewicz, prze-

wodniczący „S” w GSG 
Towers

• Jarosław Kowalski, GSG 
Towers

• Grzegorz Kencz, GSG To-
wers

• Zbigniew Stefański, Stocz-
nia Gdańsk

• Henryk Radliński, przewod-
niczacy komisji „S” Stoczni 
Gdańsk

• Władysław Kowalewski, 
emeryt

• Edward Roeding, emeryt
• Jerzy Pacek, emeryt
• Krzysztof Skrzyniarz, PSSE 

Media Operator
• Jadwiga Jeleniewska, PSSE 

Media Operator

wiGilijne SPOtKanie GDańSKiCh StOCzniOwCów

zdjęcia: Paweł Glanert



wiGilijne SPOtKanie GDańSKiCh StOCzniOwCów



rzym 2016: wyjazD 24 Kwietnia, 
POwrót 5 maja

Podczas dwu-
tygodniowej 
pielgrzymki do 
Rzymu będziemy 
uczestniczyć w 
spotkaniu z papie-
żem, a także zło-
żymy hołd przed 
grobem naszego 
Rodaka, papieża 
św. Jana Pawła II.  
Zobaczymy też: 
Wiedeń, Wenecję, 
Weronę, Padwę, 
Loreto, San Gio-
vanni Rotondo, 
Monte San Ange-
lo, Vieste, Monte 
Cassino,  Asyż 
i okolice jeziora 
Garda. Noclegi 
we Włoszech:  
w  Rzymie, w San 
Giovanni Rotondo 
i nad jeziorem 
Garda. 
Zapisy i infor-
macje w biurze 
Organizacji Mię-
dzyzakładowej 
„Solidarności”, 
tel.15-00. 
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W tym roku wyjątkowo 
wcześnie dopracowano 
wszystkie szczegóły 
regulaminu ZFŚS który 
będzie obowiązywał w 
2016r. W chwili pisania 
tego artykułu nie jest 
jeszcze podpisany przez 
wszystkie strony, ale 
według zapewnień 
zostanie to w najbliższym 
czasie załatwione. 
Regulamin jest jednako-
wy dla wszystkich 
podmiotów zrzeszonych 
w grupie GSG i w zasa-
dzie jest bardzo podobny 
do obowiązującego w 
poprzednich latach ale 
jest kilka istotnych zmian.

Po raz pierwszy istnieje 
możliwość dofinansowania 
kosztów opieki medycznej. 
Część kosztów będzie pokryta 
z funduszu socjalnego , część 
dołoży z własnych funduszy 
pracodawca, a koszt pracow-
nika wyniesie około 15 do 20 
proc. Szczegóły będzie można 
uzyskać w siedzibach związ-
ków zawodowych.

 Część środków jak zwykle 
będzie przeznaczona na cele 

rekreacyjno – turystyczne. Or-
ganizujemy w tym roku kilka 
wyjazdów sobotnio – niedziel-
nych do różnych ośrodków 
wypoczynkowych, wyjazd na 
spotkanie z papieżem do Kra-
kowa i pielgrzymki do Liche-
nia i Częstochowy. Pierwszą 
zorganizowaną imprezą będzie 
coroczny wyjazd do Rzymu. 
W tym roku więcej czasu spę-
dzimy w parku narodowym 
„Gargano” Zwiedzimy tam 
San Giovanni Rotondo, Mon-
te San Angelo, Vieste, Peshi-
ci i kilka innych ciekawych 
miejsc. W drodze do Rzymu 
odwiedzimy oczywiście Mon-
te Cassino i Loreto. Wieczne 
miasto będziemy zwiedzać z 
przewodnikiem, zobaczymy 
bazyliki św. Piotra, św. Jana na 
Lateranie, Santa Maria Mag-
giore i św. Pawła w okowach.

Mówi się, że jak pielgrzym 
z Polski odwiedzi cztery naj-
ważniejsze bazyliki, wejdzie 
na kolanach po świętych scho-
dach i zobaczy papieża to ma 
wszystkie grzechy odpuszczo-
ne. Dlatego staramy się zabez-
pieczyć to w programie każdej 
wycieczki.

Oczywiście zobaczymy też 
stary Rzym czyli Koloseum, 

Forum Romanum, Kapitol, 
słynne place i fontanny, Pante-
on, Schody Hiszpańskie i Usta 
Prawdy w kościele Cosmedin. 
Kilka godzin spędzimy w jed-
nym z najpiękniejszych mia-
steczek Włoch czyli w mieście 
św. Franciszka z Asyżu. Bę-
dziemy na podwórku w Wero-
nie pod balkonem Julii gdzie 
w zaloty chodził Romeo. Cały 
dzień spędzimy nad jeziorem 
Garda zwiedzając prześliczne 
miasteczka: Limone, Riva del 
Garda i Malcesine. Oczywi-
ście nie można ominąć Wene-
cji gdzie przepłyniemy tram-
wajem wodnym przez Canal 
Grande i będziemy mieli sporo 
czasu na poznanie zakątków 
tego uroczego miasta.

Czeka nas jeszcze kil-
ka niespodzianek ale o tym 
dowiedzą się uczestnicy na 
miejscu. Przypominamy, 
że pracownicy grupy GSG, 
członkowie związku którzy 
po raz pierwszy korzystają z 
dofinansowania wycieczki do 
Rzymu, płacą symboliczną 
kwotę, pozostali też korzysta-
ją z dofinansowania związku 
i funduszu socjalnego stocz-
ni. Szczegóły do uzyskania w 
biurze NSZZ „Solidarność”. 

Planujemy powrót do or-
ganizowania wyjazdów do 
Legolandu, Hanza Parku, Eu-
rodisneylandu, przeznaczo-
nych dla dzieci stoczniowców. 
Dzieci członków związku 
do lat 16 nie płacą za udział 
w wycieczce, ponoszą tylko 
koszty biletów wstępu i mu-
szą być pod opieką jednego 
z rodziców lub innej osoby 
dorosłej. Te kilkudniowe wy-
jazdy cieszyły się w swoim 
czasie dużą popularnością, ale 
załoga stoczni się zestarza-
ła, dzieci wyrosły i po prostu 
zabrakło chętnych. Teraz to 
wygląda ponownie obiecująco 
gdyż załoga GSG Towers jest 
młoda, pracownicy, o ile sami 
nie lubią jeździć na tego typu 
wycieczki, mogą wysłać żony 
i dzieci. O kosztach napisze-
my w innym miejscu ale będą 
na pewno niewygórowane. 
Planujemy zorganizowanie 
jeszcze innych wyjazdów w 
okresie letnim ale o tym już w 
następnym numerze „Rozwagi 
i Solidarności”. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych 
naszą działalnością socjalną 
do odwiedzin biura „S” na 
siódmym piętrze. Tel. 15-00.  

Fryderyk Radziusz

Fundusz socjalny GSG – 2016 r. 

W tym miejscu miałem napisać o złym traktowaniu pracowników zatrudnionych na umowę  
o pracę i dysproporcjach w traktowaniu przez przełożonych między nimi i zatrudnionymi na dzia-
łalności gospodarczej. Miałem napisać, zebrałem potrzebne dane i nazwiska zarówno pracowni-
ków jak i przełożonych ale… niektórzy z pracowników, którzy mi o tym opowiadali, wrócili  
z prośbą, aby jednak nie pisać, bo nadgodzin i tak nie ma a jeszcze i zmiany zabiorą. A broń Boże 
z nazwiskami. Wrócimy do tematu w przyszłym numerze, a na razie taka sobie ciekawostka.

Na jednym ze spotkań związków zawodowych i przedstawicieli zarządu zapytaliśmy o moż-
liwość podwyżki dla najgorzej zarabiających pracowników stoczni zatrudnionych na umowę o 
pracę. Odpowiedź zarządu brzmiała – nie było wniosku o podwyżkę.

Przekazaliśmy to pracownikom, poszli szukać bezpośrednich przełożonych i co się okazało?
Przypadek pierwszy - przełożonym pracownika stoczni jest pracownik innej firmy  który 

stwierdził, że nie może wystąpić o podwyżkę, bo nie ma odpowiednich druków w stoczni.
Przypadek drugi – nie znaleziono przełożonego, jeden z tych, co zarządzają czasem i pracą, też 

okazał się pracownikiem innej firmy i nie interesują go płace pracownika, a drugi z przełożonych 
– zresztą pracownik stoczni – odsyła zainteresowanych podwyżką  do obcej firmy. Ciekawe, nie? 

Przypadek trzeci – pracownicy nie wiedzą, kto jest ich bezpośrednim przełożonym w stoczni. 
We wszystkich przypadkach chodzi o starych pracowników, którzy nie podpisali umów o pracę 

na działalności gospodarczej...  
                                                                                                            Fryderyk Radziusz.

takie 
sobie 

ab-
surdy 
stocz-
niowe
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A luship jest spółką prywatną, której właścicielem i 
prezesem jest Niemiec Goetz Linzenmeier. W 1993 
roku przeniósł produkcję okrętowych wyrobów z 
aluminium do Gdańska i zatrudniając obecnie ok. 
170 osób stał się europejskim liderem produkcji 
aluminiowych konstrukcji okrętowych i offshore 
oraz w dziedzinie konstrukcji dla lądowych obiek-
tów inżynieryjnych.

Sławomir wierzba – aluship

aż wierzyć się nie chce...

Sławomir wierzba

Co ciekawe, w Aluship jest 
silna organizacja związkowa, 
a funkcjonująca w spółce „So-
lidarność” wchodzi w skład 
Organizacji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej. O działal-
ności związkowców w spół-
ce Aluship rozmawiamy ze 
Sławomirem Wierzbą, który 
przed dwoma laty należał do 
kierownictwa organizacji „S”.

W Alushipie pracuje obec-
nie na umowach o pracę oko-
ło 150 osób, 50 pracowników 
na zlecenie i około 150 osób 
podwykonawców. Spośród 
osób zatrudnionych na umo-
wach o pracę do związku na-
leży około 35 proc., tak że w 
sumie stanowimy dość silną 
organizację – mówi Sławomir 
Wierzba. Związki powstały w 
naszej spółce jakieś osiem lat 
temu. Zajmujemy się głównie 
sprawami socjalnymi, stara-
my się wpływać na warunki 
pracy, na atmosferę panują-
cą w zakładzie. Uważam, że 
prowadząc nowoczesną dzia-
łalność związkową w nowo-
czesnej firmie, powinniśmy 
współpracować z właścicie-
lem – pracodawcą, szukać 
wspólnych, korzystnych dla 
obu stron rozwiązań, a nie 
stawać okoniem – jak się to 
w niektórych firmach mówi. 
Mamy dużo szczęścia – bo i 
właściciel naszej firmy, pan 
Goetz Linzenmeier, uważa że 
związki zawodowe w spółce 
korzystnie wpływają na poro-
zumienie między pracodawcą 

a pracownikami. W jednym 
z wywiadów telewizyjnych, 
co można zobaczyć na na-
szej stronie internetowej, po-
wiedział: Bardzo sobie cenię 
współpracę ze związkowcami. 
Dzięki związkom komuniku-
jemy się z załogą. To w fir-
mach prywatnych w Polsce, o 
ile wiem, nie jest powszechne. 
W Niemczech związki zawo-
dowe w firmach prywatnych 
są bardzo silne i mają duże 
wpływy. Jestem Niemcem, 
więc jestem do tego przyzwy-
czajony. Podobnie pracujemy 
tutaj.

I to nie są czcze słowa. W 
firmie spotykamy się z sy-
tuacjami, że pracodawca np. 
w propozycjach socjalnych 
idzie dalej niż wynikałoby to 
ze stanowiska związkowców. 
Ostatnio w porozumieniu ze 
związkowcami wprowadzony 
został pakiet medyczny Medi-
ci, który gwarantuje pracow-
nikom np. dostęp do specjali-
stów niemal bez oczekiwania. 
Pakiet   ma trzy poziomy     ofer-
ty. Związkowcy optowali za 
poziomem średnim, uważając 
go za wystarczający, nato-
miast właściciel spółki uznał, 
że pracownicy zasługują na 
opiekę medyczną najwyż-
szego stopnia i w taki pakiet 
zainwestował. Podobnie nie 
mieliśmy problemów z inwe-
stycjami socjalnymi: stołów-
ką, szatnią, kuchnią i bufetem. 
Wystarczy popatrzeć na zdję-
cia, które zrobiłem – takich 
pomieszczeń nie powstydziły-

by się laboratoria najwyższej 
klasy. I jak tu się „boksować” 
z takim właścicielem, zwłasz-
cza gdy w firmie wprowadza 
się najwyższe certyfikaty BHP 
czy ochrony środowiska...Nie 
mówiąc o szkoleniach, zdo-
bywaniu nowych kwalifikacji, 
lansowaniu wielozawodowo-
ści, co zawsze się przydaje. 
Ostatnio mieliśmy dyskusję z 
prezesem na temat premii ju-
bileuszowej za staż pracy w 
Alushipie. My skromnie pro-
ponujemy – zacząć od pięciu 
lat. A prezes mówi – a dlacze-
go nie po dwóch? I skończyło 
się że po 2 latach będzie 20 
proc. pensji, po 5 latach 50 
proc. i tak dalej. Oczywiście, 
niezależnie od tego mamy 
miesięczny dodatek stażowy 
za lata pracy.

Może i dlatego trochę nie-
dbale podchodzimy do takich 
formalności jak podpisanie re-
gulaminów świadczeń socjal-
nych, czy innych zobowiązań 
spółki wobec pracowników. 
W zeszłym roku w związku 
z tym np. nie wypłacano na 
bieżąco dopłat za „wczasy 
pod gruszą”, lecz dostaliśmy 
pieniądze dopiero pod koniec 
roku.

Pracuję w Alushipie od 
ośmiu lat i uważam, że firma 
jest w porządku. Zarówno je-
żeli idzie o warunki pracy, jak 

i o płace. Ostatnio wziąłem 
dwa tygodnie urlopu i poje-
chałem do Norwegii, gdzie 
pracują moi znajomi. Mogłem 
tam zostać zatrudniony, ale 
jak dokładnie wszystko prze-
kalkulowałam, to bez wahania 
wróciłam do kraju. To prawda, 
że zarobki w Norwegii miał-
bym dużo wyższe, ale trzeba 
wziąć pod uwagę koszty życia, 
koszty początkowej adaptacji, 
nowe środowisko – to wszyst-
ko nie zachęca. Zwłaszcza, 
że pracując w Alushipie też 
często bywamy za granicą i 
to nie tylko w Holandii  czy 
Norwegii, ale też np. na Wy-
spach Bahama. A przy takich 
wyjazdach, łącznie z dietami, 
zarobki nie są złe... Nic więc 
dziwnego, że wracają do nas 
koledzy, którzy pracowali ja-
kiś czas za granicą, a potem 
doszli do wniosku, że w starej 
firmie jest lepiej.

Moim zdaniem warunki 
pracy są w naszej spółce bar-
dzo dobre, podobnie jak i do-
bre są zarobki. Może nie tak 
jak w Lotosie, ale nie ma co 
narzekać. Pieniądze są wypła-
cane na czas, a jednocześnie 
nie jest to jakiś obóz pracy. A 
wiem przecież jak jest w nie-
których firmach, gdzie praco-
wałem dorywczo.

Żeby pracować w Alu-
shipie trzeba być dobrym 
fachowcem. Stąd zapotrzebo-
wanie w spółce na wysokiej 
klasy specjalistów. Bywa, że 
przyjeżdżają nawet z połu-
dnia Polski, są pracownicy z 
zagranicy. Praca w aluminium 
– to jednak co innego niż kon-
strukcje stalowe, doświadcze-
nie i wymagania są tu inne, 
zwłaszcza że pod względem 
jakości naszych wyrobów sta-
nowimy światową czołówkę. 
Zatrudniamy np. Ukraińców z 
Krymu, którzy budowali wo-
doloty z aluminium. Charak-
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terystyczne, że atmosfera w 
naszej spółce jest taka, że nie 
ma znaczenia kto jest jakiej 
narodowości, jaki ma kolor 
skóry, ważne by był dobrym 
fachowcem, dobrze pracował. 
Jest u nas spawacz Irakijczyk, 
kilka już lat pracuje, nikt mu 
nie wypomina, że jest Ara-
bem, gdyby uchodźcy, których 
się obawiamy, byli tacy jak on 
– nie byłoby problemu. A do 
tego – moim zdaniem – nasi 
pracownicy są apolityczni. W 
pracy nikogo nie interesuje 
czy jest sympatykiem PO czy 
PiS, czy jeszcze innej opcji. 
Ważne że dobrze pracuje, że 
można na niego liczyć jako 
fachowca, że nie będzie psuł 
nam opinii, zaniżał końcowe-
go efektu. Uważam, że w pra-
cy apolityczność jest  zasad-
na, jako związkowca też nie 
interesuje mnie kto ma jakie 
poglądy polityczne. Z dobrą 
pracą nie musi się to łączyć.

Czekam na powrót na-
szych kolegów z Holandii, bo 
jest tam dwóch członków z 
kierownictwa naszej komisji 
związkowej i liczę, że razem 
będziemy mogli trochę oży-
wić działalność związkową. 
Bo w tej chwili nie jest do-
brze, coraz kogoś nam ubywa 
w związku, tak jakby koledzy 
nie czuli potrzeby przynależ-
ności, bo i bez niej nie jest 
źle...

I dlatego myślę, że warto 
spróbować ożywić działal-
ność komisji, choćby po to, 
by doprowadzić do podpisania 
regulaminów socjalnych, by 

nie blokowało to bieżących 
wypłat za wczasy pod gruszą, 
czy wyprawki.

Czasami tak sobie myślę: 
fajnie że mamy dobre warunki 
pracy, nową halę, nowe ma-
szyny, ładne zaplecze socjal-
ne. Ale najważniejsi są jednak 
ludzie. Ci co tworzą ten ze-
spół, nadający ton atmosferze 
w pracy. Na wszystkich szcze-
blach, w poszczególnych gru-
pach, od dołu do góry. Ale jak 
to zrobić – to zawsze jest pyta-
nie. W Alushipie po  prostu tak 
jest. I to pozwala iść uśmiech-
niętym do pracy, cieszyć się że 
tu się pracuje.

Czy po 2 latach wrócę do 
aktywności związkowej? Nie 
wiem, mam tak dużo pracy, 
że mogę nie mieć czasu. W 
końcu mam pełne kwalifika-
cje w pięciu zawodach. A im 
więcej się ma umiejętności – 
tym więcej jest pracy. A to za-
wsze cieszy. I mam wrażenie, 
że myśli tak większość moich 
kolegów w Alushipie.
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ChwilówKi Dla CzłOnKów nSzz
 

NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej informuje członków związku iż wznawia możliwość otrzymy-
wania chwilówek „ZWYKŁYCH”  do wysokości 1000 zł.Zwrot do kasy osobiście wraz z prowizją.

Chwilówki mogą otrzymać członkowie zatrudnieni na umowy o pracę, dzieło, zlecenie oraz na 
działalność gospodarczą. 

PYTAJ W KASIE O SZCZEGÓŁY, WPROWADZILIŚMY UŁATWIENIA DLA OSÓB KTÓRE NIE 
MAJĄ STAŁEJ UMOWY.

• do 150 zł – bez prowizji 
• od 151 zł do 300 zł – 1% prowizji  
• od 301 zł do 1000 zł – 2% prowizji

Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym toku istnieje możliwość przekazania 
1 procenta podatku na rzecz Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, której 
współzałożycielem jest Region Gdański NSZZ „Solidarność”. Z roku na rok 
liczba osób przekazujących jeden procent podatku dla fundacji rośnie.

Fundacja na swojej stronie internetowej udostępniła specjalny program kom-
puterowy ułatwiający wypełnienie zeznania podatkowego. Program automa-
tycznie wpisuje numer KRS fundacji, co oznacza przekazanie 1 procenta  
z naszego podatku dla tej instytucji.

Przekazanie 1 procenta podatku dla naszej fundacji to prosty sposób 
wspierania ważnych społecznie celów, które popiera Region Gdański NSZZ 
„Solidarność”. To kształcenie przyszłych pokoleń, promocja NSZZ „Solidar-
ność” wśród młodzieży akademickiej, a także wsparcie specjalnych placó-
wek edukacyjnych.

Pamiętajmy o tym, że wspomagając fundację mamy większe szanse, że  
w przyszłości 1 procent do nas wróci w postaci dobrze wykształconych kadr, 
które jutro przejmą stery w województwie i kraju, kadr, które będą świadome 
roli, jaką w historii Polski odegrał NSZZ „Solidarność”. Gdy podarujesz nam 
swój 1 procent, to może w przyszłości pójdziesz na świetny koncert albo 
będziesz korzystać z nowoczesnych rozwiązań technicznych i okaże się, że 
było to możliwe dlatego, iż 1 procent Twojego podatku trafił do fundacji.

Jeśli ktoś nie chce skorzystać z programu przygotowanego przez Pomorską 
Fundację Edukacji i Pracy, ale zamierza przekazać jej 1 procent podatku, 
powinien w swoim zeznaniu wpisać numer KRS 0000337122.

Przekaż swój 1 procent podatku  
na Pomorską Fundację edukacji i Pracy
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Biuro projektów 

Zaproszenie do współpracy 
Specjalizujemy się w szkoleniach pozaformalnych gwarantując uzyskanie 

najwyższych kwalifikacji na poziomie krajowym i międzynarodowym 

Zapisy  na szkolenia zawodowe  
zbieramy w trybie ciągłym telefonicznie 

(58 769-17-28)  

Na szkolenia zawodowe staramy się 
pozyskiwać zewnętrzne środki 

finansowania (szkolenia bezpłatne) 

Organizujemy także szkolenia odpłatne, a w szczególności  
z ofert specjalnych 

oferta specjalna 

Dla osób prowadzących  działalność gospodarczą świadczymy usługi 
księgowe i ubezpieczeniowe oraz wspieramy możliwości otrzymania  

dotacji na założenie i kontynuowanie działalności gospodarczej  
Zapisy do udziału w spotkaniu osób zainteresowanych 
dotacją (w lutym 2016) : 58 769-17-28 www.wiedzadlaprzemyslu.pl 

Zapraszamy do p.705 oraz na stronę: 

POŻyCzKi DO 5000 zł
Dla CzłOnKów nSzz   
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej informuje członków związku  że  od 1.01.2016 wznawia 
możliwość otrzymywania pożyczek do 5000 zł.
Zwrot do kasy osobiście. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi  4,8 do 6,6% w zależ-
ności od kwoty.  Nie pobieramy dodatkowej prowizji jeżeli spłacasz w ustalonym terminie. 
Pożyczki  mogą otrzymać członkowie zatrudnieni na umowy o pracę, dzieło, zlecenie oraz na dzia-
łalność gospodarczą.

PYTAJ W KASIE O SZCZEGÓŁY, WPROWADZILIŚMY UŁATWIENIA DLA OSÓB, 
KTÓRE NIE MAJĄ STAŁEJ UMOWY.

PS. Porównanie ofert w bankach, oprocentowanie wraz z prowizją
• mBank RRSO 13,44%   
• Getin Bank  RRSO 15,16%
• Bank PEKAO   RRSO 21,95%
• Bank BGŻ BNP Paribas 19,27%
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Dlaczego nie lubimy KOD?
Rys. Dobosz Jan

Stosunek do KOD-u nie 
jest sprawą prostą. Trudno 
mieć przecież pretensję do 
wielu ludzi, którzy popierają 
KOD. Często to ludzie, którzy 
nie byli zaangażowani poli-
tycznie, ale sympatyzowali z 
Platformą Obywatelską, par-
tię Razem, czy innymi ugru-
powaniami opozycyjnymi 
– mówi Karol Guzikiewicz. 
Dziś ci ludzie są wykorzysty-
wani przez polityków Plat-
formy, polityków, którzy w 
demokratycznych wyborach 
przegrali, do zaostrzającej się 
walki politycznej.

Polacy postawili na zmia-
nę. To nie ulega dla nikogo 
wątpliwości. Domagano się 
niemal powszechnie zmian, 
co wynikało z tego, że zwykli 

obywatele z reguły nie party-
cypowali w korzyściach wy-
nikających z polepszającej się 
sytuacji ekonomicznej.

Solidarność nie popiera 
KOD-u. Dlaczego? Dlatego 
m.in., że są tam osoby, któ-
re wbrew głoszonym hasłom 
same nie przestrzegają prawa, 
jak choćby sam przewodni-
czący KOD. Można uważać, 
że stawiane mu zarzuty są 
nietaktowne, ale faktem jest 
że nie wywiązuje się z obo-
wiązków prawnych. W KOD 
jest wiele osób kontrower-
syjnych, które zdradziły So-
lidarność, zdradziły prostych 
obywateli. Taką osobą jest 
pani Henryka Krzywonos, ta-
kim jest Bogdan Borusewicz 
i wielu innych. Dostali się oni 

na plecach swych kolegów z 
Solidarności do władzy, naro-
bili bałaganu, z którym teraz 
trzeba się borykać.

Potrzebne są zmiany i one 
nastąpią. Jestem przekonany, 
że opcja liberalna nie wygra, 
zbyt silne jest w społeczeństwie 
domaganie się zmian. Nie mó-
wiąc już o tym, że wiele za-
rzutów przeciwko działaniom 
nowych władz stawianych jest 
przez ludzi, którzy zapomnieli 
co było rok, czy dwa lata temu. 
Jeżeli się mówi o podsłuchach, 
to przecież ekipy Platformy je 
pierwsze stosowały. Nie popie-
ramy KOD, bo jego argumenty 
przeciwko zmianom są wybiór-
cze i trącają brakiem pamięci, 
świadomą tendencyjnością. 
Mówi się, że nie ma obecnie 

dialogu, a ja się pytam - jaki był 
dialog z poprzednią władzą? Tu 
w stoczni wiemy o tym najle-
piej. Pamiętamy jaki był dialog 
ze związkami zawodowymi, jak 
lekceważono nasze postulaty 
płacowe, czy dotyczące wieku 
emerytalnego.

Mamy przychylność dla 
działań nowego rządu, zwłasz-
cza wynikającą z jego stosun-
ku do spraw pracowniczych, 
do potrzeb zwykłych ludzi. 
Oczywiście, będziemy uważ-
nie patrzeć jak realizowane są 
wcześniejsze obietnice. Nie 
będziemy jednak popierać 
ulicznych manifestacji kiero-
wanych przez ludzi, którzy 
stracili władzę i zapominają, 
że stało się to w wyniku de-
mokratycznych wyborów.


