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W

raz
z nadchodzącymi
Świętami Wielkiej Nocy,
zadowolenia
z pracy,satysfakcji
i radości w życiu
rodzinnym, życzy
wszystkim stoczniowcom
Prezydium Organizacji
Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”
Stoczni Gdańskiej

W krajobrazie produkcyjnym stoczni dominują coraz bardziej wieże
wiatrowe. Ale wśród pracowników wciąż wraca pytanie: kiedy wraz
z rządowym programem rozwoju gospodarki morskiej do stoczni
powróci budowa statków.
fot. Paweł Glanert

Rodzina 500 plus od kwietnia
Pobierz wniosek w sekretariacie „Solidarności”
Program „Rodzina 500 plus”, który rusza w całej
Polsce od kwietnia tego roku, to pierwsze tak
szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin.
Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie
dzieci do ukończenia 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie
negatywnego trendu demograficznego w Polsce.
Kto otrzyma nowe świadczenie wychowawcze?
Program „Rodzina 500+” zakłada pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu,
opiekunowi dziecka. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych – zostanie
ono wypłacone tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę
nad dzieckiem. Ponadto jeśli rodzina marnotrawi wypłacane jej
świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, ośrodek pomocy społecznej może przekazać należne osobie
świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
W jakiej wysokości będą wypłacane świadczenia?
Na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane 500 zł miesięcznie do ukończenia przez nie 18 lat – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Rodziny, w których dochód na osobę
nie przekroczy 800 lub 1200 zł (w przypadku dziecka niepełno-

sprawnego) – będą mogły otrzymać 500 zł miesięcznie również
na pierwsze dziecko. Gdy w rodzinie będzie dwoje dzieci: jedno
ukończy 18 lat, a drugie jest młodsze, to świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na to młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe.
Postępowanie w sprawie uzyskania świadczenia
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego
wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej
złożony w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania.
Wniosek będzie można złożyć przez internet lub osobiście.
Rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą
musieli dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające swoją
sytuację dochodową.
Kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski będzie można składać od momentu startu programu.
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć
kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach
świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice
złożą wniosek. W kolejnych latach wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.
Wzory wniosków, które można będzie składać przez internet lub
osobiście są dostępne w sekretariacie stoczniowej „Solidarności”.

Prezydent Andrzej Duda w Gdyni
o „Solidarności” i gospodarce morskiej
Umiłowanie wolności,
wyjątkowa, choć krótka
historia, perły architektury i port będący
polskim „oknem na
świat” – to zdaniem
prezydenta Andrzeja
Dudy wyróżnia Gdynię
i jej mieszkańców.
Prezydent wziął udział
w obchodach 90-lecia
nadania Gdyni praw
miejskich.
Podczas uroczystej sesji
Rady Miasta Gdyni w Teatrze
Muzycznym prezydent przypomniał dzieje miasta. Prezydent podkreślił również, że
Gdynia jest kolebką „Solidarności”. – To tu ludzie żądający
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uczciwości i zwykłej sprawiedliwości protestowali w 1970
roku i napotkali brutalny opór
ze strony władzy ludowej. To
tu polała się krew. To pokazuje, że na tym terenie zawsze
mieszkali ludzie wolni, którzy
znali swoją wartość – podkreślił Andrzej Duda, który wspomniał również o rozwoju portu
w mieście „z morza i marzeń”.
Podczas sesji w Teatrze
Muzycznym tytuł Honorowego Obywatela Gdyni wręczono poecie, pisarzowi i tłumaczowi Ernestowi Bryllowi.
Natomiast Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za
wybitne zasługi dla Gdyni”
otrzymali ks. prałat Edmund
Wierzbowski, wieloletni proboszcz parafii pw. Najświęt-

szej Maryi Panny Królowej
Polski, deweloper Andrzej
Boczek oraz Małgorzata Sokołowska, autorka książek
o Gdyni, m.in. dotyczących
zbrodni Grudnia 1970. W uroczystości udział wzięli także
przewodniczący Komisji Krajowej i Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” Piotr
Duda i Krzysztof Dośla.
Wcześniej tego samego dnia
w Pucku prezydent wziął udział
w uroczystościach z okazji
96. rocznicy Zaślubin Polski z
Morzem. Przypomniał, że 10
lutego 1920 roku symbolicznie
przekazano straż na Bałtyku z
rąk Kaszuba rybaka na ręce polskiego marynarza.
Zdaniem prezydenta, dziś
wielkim wyzwaniem jest, by

Polska rzeczywiście korzystała
z morza. – Bałtyk jest naszym
oknem na świat, stwarza nam
ogromne szanse rozwojowe.
Potrzebujemy do tego silnej,
sprawnej, odbudowanej Marynarki Wojennej, która będzie
tego wybrzeża i naszych wód
strzegła, dobrze działających
portów i stoczni, które będą mogły znowu produkować statki –
przekonywał Andrzej Duda.
Andrzej Duda podkreślił,
że liczy na działalność nowego Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Pokolenia Polaków marzyły o tym, żeby Polska z całą
swoją siłą nad Bałtyk wróciła.
Tamtego marzenia pradziadków, dziadków, ojców nie
wolno nam zmarnować.

5 tysięcy nowych miejsc pracy

Projekt nowej ustawy stoczniowej

– Celem tej ustawy jest
aktywizacja przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych z tym przemysłem
– mówi Paweł Brzerzicki.
Chodzi o aktywizację tych
stoczni, które będą chciały budować statki od początku do
końca a nie przedsiębiorstw,
które budują sekcje, z których
potem gdzieś indziej są składane okręty. Zakładamy, że co
najmniej 50 proc. dostawców
części i materiałów w przypadku budowy całego statku
będzie polskimi firmami.
Proces budowy statku od
momentu podpisania kontraktu do momentu oddania
go armatorowi średnio licząc
trwa dwa lata, a jeżeli jest to
statek bardzo skomplikowany

– nawet do pięciu lat. Przez
cały ten czas stocznia zaopatruje się u swoich dostawców
w różnego rodzaju komponenty związane z budową statku i
przez okres budowy stocznia
płaci VAT swoim dostawcom. Po zakończeniu budowy,
zgodnie z polskim prawem,
może wystąpić do budżetu
państwa o zwrot tego VAT-u.
Oznacza to, że stocznia
przez okres budowy ma zamrożony kapitał obrotowy na
poziomie ok. jednej czwartej
wartości statku (VAT wynosi
23 proc.). Aby utrzymać płynność finansową zapożycza
się na rynku komercyjnym, a
takie pożyczki kosztują. Nasz
pomysł polega na tym, że dostawcy stoczni wystawiają rachunek bez VAT. Stocznia nie
płaci VAT-u w trakcie budowy.
Statek budowany jest w
cyklu developerskim, czyli
armator za każdą wpłaconą
stoczni zaliczkę na poczet
budowy statku, żąda od niej
gwarancji bankowych na wypłatę tej zaliczki i wszystkich
kolejnych, na wypadek gdyby gotowy statek okazał się
niezgodny z zamówieniem.
Takich gwarancji stoczniom
udziela Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, ale tylko do wysokości 80 proc. wartości statku.

Paweł Brzezicki

fot. Paweł Glanert

Ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej pracuje
nad projektem ustawy
dotyczącym odbudowy
przemysłu stoczniowego; zakłada ona powstanie ok. 5 tys. nowych
miejsc pracy w tym
sektorze – powiedział
Krzysztofowi Markowskiemu z PAP wiceszef
resortu Paweł Brzezicki.
Ustawa miałaby wejść
w życie w 2017 r.

Nasz pomysł jest prosty – te
23 proc., czyli to zwolnienie z
VAT, pozwali stoczniom uzupełnić te brakujące 20 proc. do
gwarancji, bez konieczności
zaciągania kredytu. Reszta,
czyli 3 proc. daje stoczni jeszcze pewną niewielką dodatkową gotówkę.
Nasz projekt obejmuje jeszcze dwa elementy.
Pierwszy dotyczy podatku
CIT. Chcemy wprowadzić
takie rozwiązanie, by zarząd
stoczni mógł wybrać formę
opodatkowania: albo zostaje
w formule dotychczasowej
podatku CIT w wysokość 18
proc. od dochodu, albo płaci
1 proc. podatku od wartości sprzedanej produkcji. W
tym drugim przypadku nie
może zmienić decyzji przez
trzy lata. Minister finansów
zdecyduje czy ten 1 proc. będzie płacony raz na kwartał,
raz na rok, czy od każdego
sprzedanego statku od razu.
Przyjmujemy trzy lata, bo to
jest mniej więcej połowa cyklu koniunkturalnego w tym
przemyśle. Właściciel firmy
wie, w którym momencie
cyklu koniunkturalnego się
znajduje i będzie mógł sam

zaplanować, jaki sposób opodatkowania będzie dla niego
lepszy.
Chcemy także – i to jest
drugi element – stworzyć
możliwość obejmowania obszaru stoczni statusem specjalnych stref ekonomicznych czy
parków przemysłowych.
Stocznie remontowe będą
mogły z tego też skorzystać,
ale pod warunkiem, że będą
budować całe statki, bo ostrze
projektu ustawy jest nakierowane na budowanie kompletnego statku a nie jego części.
Rozważamy także ewentualnie rozszerzenie tych rozwiązań na bardzo kosztowne konwersje statków.
Chcemy żeby ustawa weszła w życie od 1 stycznia
2017 r. z tego względu. że
dotyka ona elementów fiskalnych i podatkowych, które
należy wprowadzać z początkiem nowego roku.
Liczymy, że w pierwszym
okresie działania ustawy przyniesie ona ok. 5000 nowych
miejsc pracy w przemyśle
stoczniowym, a obroty w
związku z zakupem części do
budowy statków wzrosną od
1,5 mld zł do 2 mld zł.
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Karol Guzikiewicz

Płace i regulaminy
tematem rozmów z Zarządem
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muszą nastąpić zmiany. Zarząd GSG zobowiązał się do
powiązania poziomu płac z
ocenami kwalifikacji pracowników. Ale pomimo upływu
ustalanych terminów zarząd
nie wywiązał się ze swych
zobowiązań. W związku z
powyższym dwie komisje zakładowe „Solidarności” domagają się zwołania zebrania
pracowników i doprowadzenia do wywiązania się przez

są ogólnikowe, pozwalające na
dowolność interpretacji. Stawki przypisane pracownikom
nie odzwierciadlają rzeczywistego wkładu pracy, czy też
posiadanych umiejętności, tzn.
pracownicy o identycznych
kwalifikacjach, wykonujący
te same czynności, mają różne
wynagrodzenia, a decydował o
tym okres przyjęcia do pracy
w firmie – czytamy w piśmie
skierowanym do Zarządu.

Z ostatniej chwili
Zarząd GSG szybko zareagował na pismo „Solidarności”
w sprawie nowego regulaminu płacowego, w tym regulaminu
premii i regulaminu pracy i 10 marca odbyło się robocze spotkanie, na którym podjęto decyzje o rozpoczęciu prac
w grupach, których priorytetem będzie porządkowanie systemu płac w stoczni w powiązaniu z nowymi taryfikatorami. Zarząd GSG uznał, że za oceną kwalifikacji pracownika pójdzie
jego wynagrodzenie. Nie ukrywano, że część pracowników
ma zaniżone płace. Uznano, że wszystkie regulaminy, w tym
pracy, płacy i premii będą ujednolicone w całej GSG i obowiązywać bedą we wszystkich strukturach grupy. Zarząd GSG
podkreślił otwartość na wszelkie uwagi pracowników. Najbliższe
spotkanie robocze ma odbyć się 17 marca. W miarę napływu
informacji będziemy w „Rozwadze” pisać o nowych ustaleniach.

Zarząd GSG z przyjętych zobowiązań., złożonych zresztą
na piśmie.
Ta sytuacja powoduje napięcia wśród pracowników,
zwłaszcza w GSG Towers. 8
marca Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w
Stoczni Gdańskiej, w imieniu
Komisji Zakładowej NSZZ
Solidarność w GSG Towers,
pisemnie wezwała Zarząd do
rozpoczęcia rozmów w sprawie
wprowadzenia nowego regulaminu płacowego, w tym regulaminu premii oraz regulaminu
pracy. Obecne regulaminy zostały wprowadzone bez zgody
Związków Zawodowych. Zarząd GSG Towers ustalił je samodzielnie. Rozporządzenia te

Nie możemy zadowolić się
oświadczeniem wiceprezesa
Zaczeniuka na tablicy ogłoszeń, który w ogólnikowy sposób stwierdza: „analizujemy
też kwestię różnych zarobków
osób o tej samej ocenie pracy,
na tym samym stanowisku.”
Od wielu miesięcy z analizy
tej nic nie wynika, dlatego
„Solidarność” domaga się
szybkiego i skutecznego podjęcia rozmów na temat nowego systemu płac, powiązanego
z oceną kwalifikacji pracowniczych i obowiązującego we
wszystkich strukturach GSG.
Jeżeli nie doczekamy się
szybkiej odpowiedzi Zarządu
GSG na nasze pisma i nie dojdzie do spotkań pracowników

fot. Paweł Glanert

Mamy wśród członków
„Solidarności” w stoczni –
mówi Karol Guzikiewicz,
wiceszef stoczniowej „Solidarności” – pracowników
zatrudnionych na umowę o
pracę, na umowę zlecenie i
na działalności gospodarczej.
Z zarządem GSG ustaliliśmy,
że każdy pracownik, który będzie chciał kontynuować działalność gospodarczą po dwóch
latach dostanie, w ramach
umowy, podwyższoną stawkę na ZUS. Każdy pracownik
zatrudniony w zawodzie deficytowym (monter, spawacz)
na działalności gospodarczej
będzie w każdej chwili mógł
wrócić do systemu umowy o
pracę. Natomiast nowi pracownicy przyjmowani do pracy w zawodach deficytowych,
po miesięcznym okresie próbnym, będą mogli w wyniku
deklaracji pisemnej wybrać
formę zatrudnienia: umowę o
pracę lub działalność gospodarczą. Jeżeli idzie o pracowników na umowę zlecenie – to
po pierwsze udało nam się wynegocjować od 1 stycznia prawo do urlopu, co szczególnie
jest ważne w przypadku pań
– sprzątaczek, pracujących w
niepełnym wymiarze godzin.
Chcę podkreślić, że stocznia
jest chyba jedynym zakładem
w Gdańsku przyznającym
urlop pracownikom na umowę
zlecenie.
Od lipca spodziewamy
się podniesienia minimalnej
stawki godzinowej do 12 złotych, co daje szanse na kolejny
ruch płacowy w tej grupie pracowników.
Najtrudniej dyskutuje się o
zarobkach w grupie zatrudnionych na umowę o pracę. Podwyżek wynagrodzeń w stoczni
nie było od bardzo dawne. I tu

z Zarządem, będziemy zmuszeni podjąć dostępne nam
działania prawne – stwierdza
Karol Guzikiewicz.
Drugą sprawą płacową,
którą uważamy za pilną, jest
regulamin premii pracowniczych, o zmianę którego w
GSG Towers domagamy się
od dawien dawna. Premia w
niektórych grupach pracowników sięga połowy zarobków,
to nonsens, nigdzie tak się nie
zarządza zakładem pracy. Do
tego pracownik wykonujący
zadania bywa pozbawiany
premii, z przyczyn zależnych
od zakładu. Ostatnio informowano nas, że pracowników
pozbawiono premii, bo nie
pracowały wszystkie maszyny. A zostały wyłączone podobno dlatego, ze stocznia nie
opłaciła rat leasingowych...
Trudno za to winić pracowników, obcinając im premię. Jest
też sprawa lansowanego przez
Zarząd regulaminu kar. Oczywiście, są sytuacje, gdy trzeba stosować kary, oczywiście
stopniowane. Ale uważamy,
że jeśli są kary, to muszą być
i nagrody. I tego będziemy się
domagać, bo inaczej dojdzie
do zachwiania proporcji w
ocenie pracownika.
To wszystko powoduje,
że domagamy się szybkiego

Bogdan Bartosewicz

Pracowali dobrze,
a premię zabrano

Bogdan Bartosewicz jest
przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność
w GSG Towers. Mimo że produkcja wież wiatrowych jest
obecnie głównym obszarem
działalności GSG, atmosfera w
spółce jest napięta, a pracownicy ostatnio nie ukrywali, że
myślą o jakiejś formie protestu.
– Co jest przyczyną tych
napięć? – pytamy Bogdana
Bartosewicza.
– Bez żadnego uzasadnienia
zabrano nam premie za styczeń.
Ktoś widocznie zaplanował, że
w styczniu będą jakieś przymrozki i związane z tym utrudnienia, a tu pogoda była dobra i
prace szły całą parą. Tyle tylko,
że przez tydzień stały maszyny,
podobno opóźnione były opłaty
za leasing. Ale przez trzy tygodnie wykonaliśmy planowane
na cały miesiąc zadania. A jaki
był efekt? Zostaliśmy ukarani
i pozbawieni premii. Nie dość,
że nie dostaliśmy nagrody za
wykonanie w skróconym czasie
zadań, to jeszcze pozbawiono
nas premii...
Trudno się dziwić, że pracownicy sa zdnerwowani, tym
bardziej, że na nasze pytania
w ogóle nie ma odzewu.

Na złą atmosferę w spółce
składa się też brak jakichkolwiek podwyżek od wielu lat.
Pracownicy mówią: przychodzi się do pracy, żeby zarabiać
pieniądze. A tu przez dwa lata
cały czas tyle samo...
Jeszcze za czasów prezesa
Stokłosy obiecywano nam do
końca roku nowy regulamin
pracy i płacy. Miały w nim być
wszystkie szczegóły, by pracownik wiedział za co mu płacą, za
co należy się premia i w jakiej
wysokości, jak płaca jest związana z kwalifikacjami. Nowe
zasady miały gwarantować, że
pracownicy o podobnych kwalifikacjach i na tych samych
stanowiskach będą zarabiać jednakowo. Bo obecnie wciąż są
różnice wynikajace z tego kiedy
kto przyszedł do pracy. No i lata
minęły, a nowych regulaminów

i systemów płacowych, związanych z oceną kwalifikacji, ani
widu ani słychu...
Jest wprawdzie w spółce
koordynator pomiędzy pracownikami a Zarządem, pracownicy zwracają się do niego
o wyjaśnienia, domagają się
podwyżek, ale trudno powiedzieć by byli zadowoleni z
działań. Niekiedy trudno zrozumieć uzasadnienia decyzji,
brak precyzyjnych regulaminów, o których tyle się już
mówiło, negatywnie wpływa
na atmosferę w pracy.
Dochodzi do tego, że pracownicy podejrzewają, że
oszczędności na premiach załogi przeznaczane są na opłaty
leasingowe, czy inne koszta
związane z wprowadzaniem
nowej techniki. Trudno dojść
czy to jest prawda, ale tego rodzaju pogłoski robią złą krew
i nie można się dziwić, że co
rusz się słyszy głosy na temat
jakiejś formy protestu.
Dlatego dobrze by Zarząd
GSG poważnie potraktował
nasze pisma, w których domagamy się opracowania nowych regulaminów i podjął
działania poprawiające atmosferę w spółce.

Krzyże Wolności i Solidarności dla zasłużonych
9 marca w Sali BHP odbyła
się kolejna uroczystość, podczas
której osoby, które najbardziej zasłużyły się dla odzyskania przez
Polskę niepodległości, otrzymały
Krzyże Wolności i Solidarności.
Wsród odznaczonych, zasłużonych działaczy był wieloletni
przewodniczący „Solidarności”
Stoczni Gdańskiej Alojzy Szablewski. W imieniu odznaczonych przemawiał Andrzej Kołodziej, organizator sierpniowego
strajku w stoczni gdyńskiej.

fot. Paweł Glanert

wprowadzenia nowego, precyzyjnego regulaminu premiowego w GSGTowers, który
pozwoli na zachowanie rozsądnych proporcji w stosunku
do płacy podstawowej i nie
będzie obciążał pracowników
za winy stoczni. Nie może być
też tak, by pracownicy o podobnych kwalifikacjach mieli
różne zarobki, tylko dlatego,
że zostali przyjęci do pracy w
różnych terminach.
Uważamy także, że wynagrodzenia w GSG powinny
być porównywalne z płacami
w innych gdańskich stoczniach. Nie ma powodów, by
pracownicy GSG zarabiali
mniej niż ich koledzy po sąsiedzku. A do tego, chcąc mieć
dobrych pracowników, trzeba
być konkurencyjnym płacowo
na rynku.
Ostatnia sprawa, o której
chcę powiedzieć - to restrukturyzacja stoczni. Cieszymy
się z zapowiedzi prezydenta,
wicepremiera, ministra, czekamy na nowe ustawy. Ale
wszystko to dzieje się zbyt
wolno. Do sprawnych zmian
potrzebna jest aktywność Zarządu.
Chcemy w stoczni budować statki. To chyba zrozumiałe. A do tego potrzebna
jest też inicjatywa Zarządu.
Kluczem do wznowienia produkcji okrętowej są obecnie
zlecenia resortu obrony. Mam
na myśli budowę małych jednostek, które mogłyby powstawać w dużej hali przy
Nabrzeżu Kaszubskim. Te
inwestycje sięgają 1,5 mld zł,
nic dziwnego, że jest na nie
wielu chętnych. Chodzi o to,
by nie przeoczyć tej okazji, ale
też, by przygotować stoczniową kadrę np. z K3 do powrotu
do naszej stoczni. Cieszymy
się też z tego, że Zarząd podjął
działania dla uzyskania terenów pod przyszłą produkcje
okrętową. Nowoczesne hale
buduje się dziś szybko, będziemy naciskać, by stocznia
budowała nie tylko wieże,
byśmy powrócili do produkcji
okrętowej.
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Program wicpremiera Mateusza Morawieckiego

Batory wypłynie na szerokie wody
Program Batory to plan
rozwoju polskiego
przemysłu stoczniowego. Resort rozwoju chce
wspomóc polskie firmy,
by mocniej angażowały
się w budowę promów
pasażerskich i gazowców.
Resort rozwoju postuluje
także „przesunięcie polskiego
sektora stoczniowego w kierunku produkcji większych,
wyspecjalizowanych jednostek
o wyższej wartości dodanej”.
Głównie chodzi o jednostki z
napędem LNG oraz statki do
przewozu tego paliwa oraz
LPG.
Dzięki działaniom zaproponowanym przez Ministerstwo
Rozwoju polscy armatorzy być
może przestaną zamawiać jednostki w Chinach czy Korei i
złożą zamówienia w polskich
stoczniach.
Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki już
chwilę po wyborach zapowiadał, że przedstawi szczegółowy plan rozwoju gospodarki.
Nowym motorem mają się
stać innowacje, inwestycje i
eksport. Mateusz Morawiec-

ki chce napisać strategię na
ćwierćwiecze tzw. czwartej rewolucji przemysłowej.
Mateusz Morawiecki na
posiedzeniu rządu przedstawił
swój plan rozwoju gospodarki,
dzięki któremu chce przestawić Polskę z kraju imitacji na
innowacyjny. Niektóre szczegóły zdradził na konferencji
POLITYKI INSIGHT „Ryzyka i trendy 2016”.
– Niezależnie od oceny
ostatnich 27 lat polskiej gospodarki wszyscy zgadzają
się, że dotychczasowe paliwo
wzrostu wyczerpało się.
Według niego Polska do
tej pory opierała się przede
wszystkim na niskich kosztach
pracy, dostępności siły roboczej, taniej energii z węgla. I na
zadłużaniu się. To doprowadziło do wzrostu płac i PKB, ale
teraz gospodarce grozi pułapka
średniego dochodu. W uproszczeniu – możemy się rozwijać,
ale zawsze pozostaniemy w
tyle za Zachodem.
Morawiecki chce, by nowym motorem rozwoju polskiej gospodarki stały się innowacje, inwestycje i eksport.
Dzięki temu Polska ma przyspieszyć i z kraju goniącego

ma stać się liderem technologii. – Musimy wzmacniać
polską gospodarkę od środka i
pomagać polskim firmom, zarówno w kraju, jak i za granicą
– podkreślał Morawiecki.
Plan zakłada m.in. większe
wsparcie dla wybranych sektorów przemysłu, w których
Polska już teraz jest silna. Morawiecki wylicza m.in. przemysł lotniczy, motoryzacyjny
(chodzi o produkcję części, a
nie montownie aut – te drugie
to raczej przykład inwestycji,
które dla rządu priorytetem
nie będą), pojazdów szynowych i stoczniowy.
W ramach wyspecjalizowanej
industrializacji Morawiecki proponuje programy o chwytliwych
nazwach: „Batory” (polski prom
morski), „Żwirko i Wigura” (drony) czy „Luxtorpeda 2.0” (pojazdy komunikacji miejskiej).
Strategia
Morawieckiego
obejmuje też słynny przedwyborczy bilion na inwestycje.
Źródła tej gigantycznej kwoty
były znane już wcześniej – niemal połowa to środki unijne
wraz z wkładem własnym. Do
370 mld zł da państwo, częściowo poprzez nowo utworzony
Polski Fundusz Rozwoju, in-

stytucję, która przejmie kompetencje m.in. BGK, PIR, PARP,
ARP, KUKE i PAIiIZ, ale też
przez wydatki spółek skarbu
państwa. Minister chce uwolnić
środki zgromadzone w bankach
(nawet 90 mld zł) i szukać dodatkowych miliardów w instytucjach
międzynarodowych,
takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Nie zabraknie wsparcia na innowacyjność. Morawiecki podkreśla, że skorzystają na nim nie
tylko start-upy. Powstaną strefy
wsparcia dla badań i rozwoju,
być może obejmujące preferencyjne warunki podatkowe.
Pierwsze mogą zostać utworzone
tam, gdzie już teraz koncentrują
się firmy innowacyjne. Morawiecki wymienia m.in. Podkarpacie i okolice Trójmiasta.
Większe inwestycje wraz z
koncentracją na innowacyjnych
branżach mają, w słowach ministra, „tchnąć więcej wiedzy
w nasze produkty”. A to ma
pozwolić polskim firmom zaistnieć na świecie. – Kilogram
polskiego eksportu jest warty
1,70 euro, kilogram niemieckiego – 4 euro. Musimy tę proporcję zmienić – zapowiedział
Morawiecki.

Piotr Duda o planie Morawieckiego
– Plan wicepremiera
Mateusza Morawieckiego zakłada, że pobudzenie gospodarki nie
może być łączone z
niskimi płacami i to jest
dla mnie najważniejsze
– mówił szef „Solidarności” Piotr Duda na
antenie TVP1.

Piotr Duda na pytanie
dziennikarki TVP1, czy plan
Morawieckiego nie jest zbyt
ambitny odparł, że plan jest
„bardzo ambitny, rozłożony w czasie, bo na ponad 20
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lat”. Przypomniał, że w ciągu
ostatnich 20 lat przedstawiono
„wiele takich planów: Balcerowicza, Hausnera, Kołodki,
Belki”, które jednak tym różniły się od planu Morawieckiego, że były „liberalne, a
główny nacisk kładziono na
zaciskanie pasa przez pracowników”.
– Ten plan zakłada coś innego. Premier Morawiecki mówi,
że ten plan nie może być oparty
na niskich wynagrodzeniach,
że konkurencja i pobudzenie
gospodarki nie może być łączone z niskimi płacami i to

jest dla mnie najważniejsze –
mówił lider „S”.
Połączenie tych założeń
z unijnym planem Junckera,
który przewiduje na pobudzenie gospodarki prawie 300
mld euro, da szansę na zrównoważony rozwój kraju i np.
przesunięcie wielkich inwestycji także w kierunku Ściany
Wschodniej.
– Mnie cieszy jako
związkowca, że usłyszałem
od premiera Morawieckiego, iż dojście w wynagrodzeniach do średniej UE to
już nie 60 lat, tylko 15 lat

– zaznaczył przewodniczący „S”.
Dodał także, że związkowcy chcą rozmawiać z dużymi
koncernami, które inwestują
w Polsce. Należy skończyć z
konkurowaniem dzięki niskim
płacom, a trzeba „konkurować
marżą, jakością, kosztami organizacyjnymi”. – Chcemy
także z tymi koncernami jako
związkowcy podpisywać tzw.
ponadnarodowe układy zbiorowe pracy, które będą obejmować także wynagrodzenia
w całym koncernie – powiedział Piotr Duda.

Wież coraz więcej – kiedy statki?

ZDJĘCIA: Paweł Glanert

Do włoch, macedonii, legolandu,
Choć za oknami ni
to zima ni to wczesna
wiosna, amatorzy wedrówek po atrakcyjnych
zakątkach Europy,
a także nadbałtyckich
i pomorskich perełkach
krajobrazu mogą się już
przygotowywać. Fryderyk Radziusz pisze o tegorocznych planach na
podróże dalsze i bliższe,
a na naszej rozkładówce
zamieszczamy zdjęcie
z niedawnych wypraw
w miejsca, które będzie
można odwiedzić
i w tym roku. Oto zdjęcia
z najatrakcyjniejszych
miejsc we Włoszech,
Macedonii i Legolandzie,
a także fotograficzne
wspomnienia
z atrakcyjnego i wesołego weekendu spędzonego przez stoczniowców
w Dąbkach

Na placu Świętego Piotra.

Słynne Ośle Schody.

Jezioro Garda.

Spacer po Ribie.

Koloseum.
Fontanna
di Trevi.

, a także na krajowe weekendy

Dąbki.

Ochryda.

Wiadomo, klocki.

Klauni w Dąbkach.

Dąbki. Wesoło na parkiecie.

Z morzem w tle.

I takie atrakcje...

Plaża w Dąbkach.

25-lecie sakry
abp. Sławoja Leszka Głódzia
Uroczystą mszę w jubileusz 25-lecia nominacji i sakry
biskupiej abp. Sławoja Leszka Głódzia odprawiono w
jasnogórskiej bazylice. Listy
gratulacyjne z tej okazji przesłali prezydent Andrzej Duda,
papież Franciszek i prezes
PiS Jarosław Kaczyński. W
uroczystościach uczestniczyła
delegacja stoczniowej „Solidarności” ze sztandarem.
W liście prezydenta RP, który odczytał prezydencki minister Maciej Łopiński, Andrzej
Duda przekazał jubilatowi
gratulacje i „życzenia licznych
i trwałych owoców arcypasterskiego posługiwania”.
„Ufam, że Boża opatrzność
pomoże księdzu arcybiskupowi wypełniać jego apostolskie
posłannictwo z niesłabnącym
oddaniem w poczuciu dobrze
spełnionego obowiązku wobec Boga i ojczyzny” – napisał prezydent, dodając, że
ćwierćwiecze biskupiej posłu-

gi abp Głódzia przywodzi na
myśli biblijną figurę dobrego
gospodarza – zapobiegliwego,
aktywnego, pełnego inwencji.
Przebieg posługi obecnego metropolity gdańskiego
przypomniano też w liście papieża Franciszka, odczytanym
przez metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. „Chcemy poprzez ten list
wyrazić naszą wdzięczność
i umocnić żarliwą gorliwość
realizowaną w rozmaitych obszarach” – napisał Franciszek,
chwaląc przy wymienianych
kolejnych etapach życia jubilata jego pilność, sumienność,

radość ducha, troskę o innych
czy doświadczenie.
W liście prezesa PiS –
przeczytanym przez ministra
spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka
– Jarosław Kaczyński nazwał
25-letnią posługę biskupią
abp. Głódzia „wyjątkowym
darem dla Kościoła, Polski i
Polaków”. Życzył arcybiskupowi „wielu łask Bożych”.

W homilii metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz także przywoływał ważne etapy życia i posługi abp.
Głódzia. Nawiązując m.in.
do zwiastowania Pańskiego
zwierzchnik archidiecezji krakowskiej akcentował, że w
każdym życiowym wyzwaniu
należy powierzać się Bogu,
aby dzięki jego mocy spełniać
powierzane przez niego misje.

ZAPRASZAMY MŁODE PARY W PODRÓŻ POŚLUBNĄ NA

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej zaprasza młode pary, członków
związku spółek Stocznia Gdańsk i GSG Towers, GSG Service, PSSE Media Operator, Aluship Technology,
Gafako, które zawarły związek małżeński w 2015-2016 lub zamierzają zawrzeć taki związek do końca tego
roku na spotkanie z Papieżem Franciszkiem podczas XXXI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY w Krakowie.
Wyjazd odbędzie się w dniach 26.07-01.08-2016. Koszt pokrywa Związek NSZZ Solidarność oraz Fundusz Socjalny danego zakładu. Zapisy w sekretariacie u Karoliny Wolszleger, nr tel. 58-769-15-00.
Pierwsi chętni już się zgłosili. Ponadto informujemy, iż młode pary otrzymują od związku prezent oraz
możliwość sesji zdjęć do gazetki.
PS. Inne osoby mają też atrakcyjne warunki tej pielgrzymki.
Serdecznie zapraszamy!
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Zapraszamy
na turystyczne atrakcje
W 2016 roku regulamin
korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostał niezmieniony
w porównaniu do lat
ubiegłych, zmiany, jeżeli
wystąpiły, to tylko
kosmetyczne. Jest
jednakowy dla wszystkich podmiotów GSG,
a po raz pierwszy
z dobrodziejstw ZFŚS
skorzystają pracownicy
GSG Service.
Regulamin jest ogólnie dostępny, a my chcemy zachęcić
pracowników zatrudnionych na
umowę o pracę do korzystania
z ofert różnorodnego wypoczynku organizowanego przez
stocznię i związki zawodowe
i dofinansowanych przez fundusz.
Odbyła się już jedna impreza wypoczynku sobotnio-niedzielnego w Dąbkach. Według
zasłyszanych opinii i relacji,
większość uczestników wróciła z wyjazdu „śledzikowego”
zadowolona. Na str. 9 prezentujemy kilka zdjęć z tej imprezy.
W najbliższym czasie zapraszamy do udziału w następnych
podobnych imprezach, czyli
wyjazdu
sobotnio-niedzielnego do Borska, do ośrodka
wypoczynkowego
„Largo”
nad jeziorem Wdzydze, gdzie
oprócz standardowego programu będzie można uczestniczyć w spływie kajakowym z
dodatkowymi atrakcjami. To
będzie dwudziestego
maja,
a trzeciego czerwca następny
wyjazd do znanego już od lat
stoczniowcom ośrodka Bachus
w Chmielnie. We wrześniu
Związek Zawodowy Pracowników Stoczni Gdańskiej organizuje podobny wyjazd do
Krynicy Morskiej do ośrodka

Perkoz. W czasie wszystkich
tych wyjazdów zapewnione są:
transport, pokoje dwuosobowe,
zabawa taneczna przy uroczystej kolacji, wieczorek taneczny
w drugi dzień i pełne wyżywienie w czasie całego pobytu.
Dwa razy w roku będzie
można wziąć udział w pielgrzymce organizowanej do
Lichenia w ostatnią sobotę i
niedzielę kwietnia, a w trzecią
sobotę i niedzielę września do
Częstochowy.
Trwają już zapisy na te wyjazdy. 25 kwietnia wyjeżdżamy
tradycyjnie do Włoch, w tym
przypadku pierwszeństwo w zapisach, co już wielokrotnie zaznaczaliśmy, mają pracownicy
GSG którzy jeszcze w Rzymie
nie byli. W tym roku oprócz pobytu w Rzymie, który zwiedzać
będziemy z przewodnikiem, zobaczymy jeszcze jezioro Garda,
Padwę, Wenecję, Loreto, Asyż,
Monte San Angelo i San Giovani Rotondo. Będziemy oczywiście na Monte Cassino i zwiedzimy część parku narodowego
Gargamo. Przewidujemy także
kilka niespodzianek. Opłata za
wyjazd dla członka związku
jest niewygórowana, a dla tego
który po raz pierwszy wybierze
się z nami na tę wycieczkę – jest
symboliczna. Zapraszamy do
siedziby związku na siódmym
piętrze po szczegółowe informacje.
Pod koniec lipca zapraszamy młodych stoczniowców, ale
także dzieci tych starszych, do
udziału w spotkaniu z papieżem Franciszkiem podczas
Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie. Zabezpieczamy
wyżywienie, noclegi i transport.
Opłata również symboliczna,
młode pary uczestniczyć będą
w spotkaniu całkowicie nieodpłatnie. Ten wyjazd odbędzie
się na pewno, każdy chętny ma
zapewniony udział.

Nad Jeziorem Ochrydzkim.

Ostatni tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia to również
wycieczka organizowana wspólnie przez związki zawodowe
NSZZ „S” i ZZPSG do Macedonii nad jezioro Ochryd. Mieliśmy okazję w tamtym roku
spędzić jeden dzień w tym sympatycznym kraju, a w zasadzie w
stolicy. Macedonia to przyjaźni
ludzie, historia, zabytki, piękno
przyrody i ceny niższe niż w Polsce. Po drodze spędzimy jeden
dzień w Budapeszcie, jeden dzień
w Kalambace w Grecji gdzie
znajdują się słynne „Meteory”
i dwa lub trzy dni nad brzegiem
morza Egejskiego. Będzie tam
okazja do zdobycia góry Olimp.
W Macedonii oprócz pobytu nad
najstarszym, jednym z najgłębszych i najczystszych w Europie
– jeziorem Ochrydzkim, zwiedzimy też stolicę kraju – Skopje i
przepiękny kanion Matka.
23 sierpnia zapraszamy na
tygodniową wycieczkę organizowaną – przede wszystkim dla
dzieci – do Danii, gdzie przewidujemy całodniowy pobyt w
Legolandzie, całodniowy również w Givskud Zoo czyli duńskim safari, a także zwiedzanie
średniowiecznego miasteczka
Ribe, wizytę na wyspie Romo
i udział w święcie narodowym
w miasteczku Horsens. Noclegi w domkach kempingowych

z częściowym wyżywieniem.
Koszt uczestnictwa będzie
znany na początku kwietnia,
na pewno cena będzie dostępna dla kieszeni stoczniowca,
a dzieci członków związku, w
wieku do lat szesnastu wezmą
udział w wycieczce całkowicie
za darmo.
We wrześniu koledzy z komisji nr 1 planują zorganizowanie
dziesięciodniowej
wycieczki
w Sudety z dwudniowym wypadem do Czech. Program tej
wycieczki jest aktualnie opracowywany, na pewno znajdzie się
w nim szereg atrakcji, nie tylko
turystycznych. W tym przypadku również możemy zapewnić,
że cena okaże się miłym zaskoczenie dla uczestników.
Planujemy ponadto zorganizowanie gdzieś „andrzejek” i
„sylwestra”, a jeżeli będzie takie zapotrzebowanie i finanse
pozwolą, to dodatkowo jakieś
wyjazdy sobotnio-niedzielne.
Na koniec przypominamy, że
w ciągu roku można skorzystać
dwa razy z wyjazdu sobotnio-niedzielnego, dwa razy można
wziąć udział w pielgrzymce i
jeden raz w dowolnej wycieczce. Wybór jest spory, zapraszamy więc do naszego biura po
szczegółowe informacje. Telefon 15-00
Fryderyk Radziusz
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Rozmowa z Robertem Gwoździowskim

A w weekend
nad morze
lub na spływ
Robert Gwoździowski jest
wiceprzewodniczącym komisji „Solidarności” nr 1 Stoczni Gdańsk, ale poza działalnością związkową uprawia
różne formy turystyki kwalifikowanej i chętnie zaraża tą
formą spędzania czasu swoich
kolegów. Nic dziwnego, że
od chwili, gdy zajął się organizowaniem weekendowych
wyjazdów stoczniowców do
nadmorskich i pomorskich
atrakcyjnych miejscowości, ta
forma spędzania weekendów
staje się coraz popularniejsza
w stoczni.
– Tak się składa, że od wielu lat uprawiam różne formy
turystyki, jeżdżę rowerem,
pływam kajakiem, lubię pobyty nad morzem, obozowanie
nad jeziorami. Stoczniowcy
cenią też uprawianie turystyki, w weekendy często jeździmy do Chmielna, do Jasnej
Góry, ale czas, by rozszerzyć
tradycyjne szlaki. Ostatnio
spędziliśmy znakomicie czas
nad morzem w Dąbkach, co
dokumentują zdjęcia na str. 9.
Nasze wyjazdy są dofinansowywane z funduszu socjal-

nego, dzięki temu może na nie
pojechać każdy z rodziną, wyjazd w zwykły weekend kosztuje 40 - 90 zł od osoby, trochę
droższe są pobyty w Andrzejki
czy Sylwestra. Myślimy nad
rozszerzeniem naszej oferty

Moim dążeniem w najbliższym czasie będzie
rozpropagowanie weekendowych wyjazdów
wśród pracowników
GSG Towers, bo tak
się składa, że tam jest
najwięcej nowo przyjętych, którzy nie zawsze
jeszcze znają wszystkie
stoczniowe ścieżki.
wyjazdowej, bo wśród stoczniowców jest sporo osób uprawiających turystykę kwalifikowaną, Chcemy w związku
z tym zaproponować spływ
kajakowy Wdą, mam nadzieję
że znajda się chętni, by trochę
powiosłować. Oczywiście w
trakcie spływu, na początek
niezbyt długiego, zrobimy
tradycyjny kociołek, ognisko,

będzie okazja do rozmów, wymiany doświadczeń.
Chcemy wykorzystać dobrą aurę na wiosnę i jesienią,
bo niestety nie możemy organizować wyjazdów w czasie
wakacji, ośrodki wtedy podnoszą ceny, trudniej znaleźć
wolne miejsca. Ale z pewnością nie zabraknie okazji do
wyjazdów poza lipcem i sierpniem. Myślimy także o dłuższej wycieczce na południe
Polski, połączonej z wypadem
do naszych sąsiadów, na Słowację lub do Czech. Sądzę że
znajdą się chętni, bo atrakcji
na takim wyjeździe nie zabraknie.
Nasze wyjazdy są zawsze
okazję do rozmów na temat
dalszych planów turystycznych, chętnie słucham propozycji kolegów, bo wspólnie
zawsze można wymyślić coś

atrakcyjnego. Weekendowe
pobyty mają wielką zaletę integracyjną – stocznia zatrudnia coraz więcej nowych pracowników, którzy się jeszcze
nie znają, a podczas sobotnich
wieczorów jest więcej czasu
na rozmowę niż w normalny
dzień pracy.
Moim dążeniem w najbliższym czasie będzie rozpropagowanie weekendowych wyjazdów wśród pracowników
GSGTowers, bo tak się składa, że tam jest najwięcej nowo
przyjętych, którzy nie zawsze
jeszcze znają wszystkie stoczniowe ścieżki. A podczas
weekendowych spotkań jest
okazja by pogadać o wszystkich stoczniowych sprawach,
o warunkach pracy, o tym co
komu dolega, a może i o tym
z czego można być zadowolonym...

Przebudowa drogi na Wyspę Ostrów
Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie
związane z przebudową
ulic na przemysłową Wyspę
Ostrów w Gdańsku. Ruszył
już przetarg na wykonanie
projektu przebudowy ulic
Swojskiej i Na Ostrowiu, a
remont zacznie się pod koniec roku.
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– Droga zostanie w pewnym zakresie poszerzona, doświetlimy ją i wyremontujemy
kanalizację deszczową. Poprawimy też sytuację pieszych
i rowerzystów. Częściowo
zajmiemy się również mostem
nad Martwą Wisłą. Do przedsiębiorstw na wyspie będzie
się dojeżdżało i wygodniej, i
bezpieczniej - mówi Włodzi-

mierz Bartosiewicz z Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdańska.
Na tę inwestycję czekało
mnóstwo przedsiębiorców.
- Na Wyspie Ostrów jest
kilkadziesiąt firm, zatrudniających kilkanaście tysięcy osób. To przecież nie
tylko Stocznia Remontowa
czy Stocznia Gdańsk, ale
także interes wielu tysię-

cy mieszkańców Gdańska.
I bardzo dobrze, że wreszcie pomysł usprawnienia
dojazdu nabiera wyraźnych
kształtów.
Modernizacja ma zakończyć się w 2017 roku. Na razie
nie jest znany jego dokładny
koszt inwestycji, ale mówi się,
że może on wynieść co najmniej 6 milionów złotych.

Tworzyć dobre
miejsca pracy
Aby móc rzetelnie i uczciwie rozmawiać o jakimkolwiek
programie, który będziemy
opiniowali, a państwo będziecie uchwalali, trzeba dokonać
rzetelnej oceny stanu, który
jest obecnie. Wbrew temu, co
niektórzy uważają, przemysł
stoczniowy w Polsce wcale
nie ma się tak dobrze. W otrzymanych materiałach czytamy,
że w jednej ze stoczni, która
jest, a przynajmniej była wskazywana jako sukces, zatrudnia
się 53 osoby na umowę o pracę, a 1500 współpracujących.
Ta stocznia została niestety
w ostatnich latach upaństwowiona. I ta stocznia wykazuje
mniejszy przychód niż sąsiadująca z nią inna stocznia, zatrudniająca 445 osób na umowie
o pracę. Jeżeli słyszymy, że
zadłużenie przemysłu okrętowego w Polsce wynosi obecnie
400 mln złotych, to musimy
mieć świadomość, że jest ono
generowane przez mniejszość
sektora okrętowego. Grupa
Remontowa Holding, z tego co
się orientujemy, nie wykazuje
strat i zadłużenia.
Chciałbym, aby ten program miał w swoich głównych
założeniach to, o czym słucha-

liśmy – i mówię to z radością
– niedawno z ust wicepremiera Mateusza Morawieckiego,
który mówił, że jego program
ma stymulować powstanie nowych, dobrych miejsc pracy w
przemyśle innowacyjnym. A
nie ulega wątpliwości, że przemysł stoczniowy jest właśnie
przemysłem innowacyjnym.
Chciałbym, żeby powstawały
dobre miejsca pracy, a nie miały miejsce sytuacje takie jak w
stoczni, którą wcześniej wspomniałem, gdzie jest informacja,
że będzie się zatrudniało więcej
pracowników z Ukrainy, Indii
i Korei, ponieważ są kłopoty z
polskimi specjalistami. Stocznia Remontowa Shipbuilding

Piotr Soyka, prezes Remontowa Holding SA, został
członkiem Narodowej Rady
Rozwoju działającej przy prezydencie RP. Akt nominacji
wręczył mu 16 lutego 2016 r.
prezydent Andrzej Duda. Narodowa Rada Rozwoju liczy
obecnie 92 członków, ekspertów z zakresu najważniejszych
dziedzin życia, od gospodarki,
pracy i polityki społecznej
przez naukę, samorząd i kulturę po ochronę zdrowia i bezpieczeństwo narodowe.
Narodowa Rada Rozwoju
jest ciałem konsultacyjno-doradczym, której zadaniem jest

stworzenie płaszczyzny dla
debaty programowej na temat
rozwoju Polski i wypracowanie celów strategicznych, wykraczających poza horyzont
bieżącej polityki, definiowanie wyzwań i wskazywanie
zagrożeń w perspektywie
przyszłości Polski. Rada może
przygotowywać dla prezydenta opinie, ekspertyzy i założenia do projektów ustaw.
Piotr Soyka to menedżer
związany z przemysłem stoczniowym, wieloletni prezes
Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. Przedsiębiorstwa z grupy
Remontowa Holding cenione

Przemysł okrętowy w liczbach
13

tyle dolarów kosztuje przeciętny kilogram samocho
du,

20

tyle statków zbudowano w Polsce w 2015 r.,

25

tyle dolarów kosztuje przeciętny kilogram statku
wyprodukowanego w Polsce,

600

tyle statków wyremontowano w Polsce
w 2015 r.,

1,6 tys. tyle przedsiębiorstw działa w gospodarce morskiej,
5 tys.

tyle nowych miejsc pracy ma powstać w polskich
stoczniach do 2026 r.,

fot. Olga Zielińska

32,5 tys. tyle osób pracuje w sektorze okrętowym w Polsce.

Krzysztof Dośla

przeprowadzała w 2015 r. nabór
pracowników. Po ogłoszeniu
naboru na 100 oferowanych
miejsc pracy zgłosiło się blisko
800 osób chętnych do pracy!
Chciałbym, aby nowy program
był realizowany rzeczywiście
w celu powstawania dobrych
miejsc pracy i na zasadach
uczciwej konkurencji. Mam nadzieję, że jeżeli będą kierowane
zamówienia publiczne, to będą
oparte na klauzulach społecznych, które będą stanowiły wymóg bezwzględny. Przypomnę,
że w 2009 roku 9 tysięcy stoczniowców niemal z dnia na dzień
straciło pracę. A w to miejsce
za pieniądze publiczne – jak
mówili m.in. przedstawiciele
Agencji Rozwoju Przemysłu
w 2014 r. w parlamencie oraz
na spotkaniu w Gdańsku – po
zaangażowaniu około 1,3 mld
złotych powstało to, o czym
wspomniałem wcześniej. W
imieniu pracowników chciałbym zaapelować, aby przy

tworzeniu programu zapewnić
zatrudnienie godne i uczciwe
oraz brać przykład z uczciwych
przedsiębiorców. Z tych, którzy
nie muszą konkurować kosztami pracy, ale konkurują dobrymi pomysłami, innowacyjnym
działaniem, wiedzą w przemyśle okrętowym. Akurat tutaj na
Wybrzeżu Gdańskim mamy
grupę Remontowa Holding.
Z pełną odpowiedzialnością
możemy powiedzieć, że chcielibyśmy, aby tworząc rozwiązania dla przemysłu stoczniowego wzorować się na tej grupie,
a nie na innych stoczniach, o których wcześniej wspominałem.
Krzysztof Dośla
przewodniczący Zarządu
Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”
Wypowiedź podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji
Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej Sejmu RP
w Gdyni 22 lutego 2016 r.

są m.in. za realny dialog społeczny prowadzony na poziomie zakładowym.
– Chciałbym podziękować
wszystkim, którzy współtworzyli nasz stoczniowy sukces,
a szczególnie pracownikom
produkcji. Ale także organizacji związkowej, działającej w
naszej firmie, która stara się,
aby w stoczni było jak najlepiej – żeby nie było starć, aby
była współpraca. Bo bez harmonii bez wspólnych celów i
idei nie może być tak dobrych
wyników, jakie osiągnęła cała
nasza grupa stoczniowa – podkreślał Piotr Soyka podczas

fot. Olga Zielińska

Piotr Soyka w Narodowej Radzie Rozwoju

Piotr Soyka

Dnia Stoczniowca w Stoczni Remontowa Shipbuiding
w 2014 r.
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Masz prawo wyboru
Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o działalności gospodarczej –
sprawdź, czy jeśli chcesz, możesz przejść na umowę o pracę. To wynika
z zobowiązania Zarządu Stoczni wobec związków zawodowych. Jeżeli
przy podjęciu zatrudnienia nie otrzymałeś od pracodawcy takiej możliwości wyboru – zgłoś się do naszego związku!

Przekaż 1 procent! 400 zł
dla emeryta –
najbiedniejszego
Region Gdański NSZZ
„Solidarność” jest
współzałożycielem Pomorskej Fundacji Edukacji i Pracy. Przekazując
1 procent tej organizacji
wspierasz cele statutowe
fundacji, m.in. promocję
„Solidarności” wśród
młodzieży, stypendia
dla zdolnych uczniów.
Pomorska Fundacja
Edukacji i Pracy posiada
status organizacji pożytku publicznego.

Emeryci i renciści,
których świadczenie
wynosi do 2 tys. zł,
w marcu otrzymają
jednorazowy dodatek –
informuje Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

Razem możemy pomóc!
Na naszej stronie www.solidarnosc.gda.pl można pobrać
program do rozliczenia podatku.

KRS 0000337122
80-855 Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 24
tel. 58 308 43 56

nszz

stocznia gdańska
facebook.com/nszzsolidarnosc
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W ten sposób rząd chce zrekompensować emerytom i rencistom tegoroczną waloryzację
świadczeń, która wyniesie
0,24 proc. Oznacza to, że przeciętna waloryzacja z tego tytułu to około 4 zł.
„Waloryzacja rent i emerytur wyliczana jest na podstawie
wskaźnika, który odpowiada
średniorocznemu wskaźnikowi
cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 r. i zwiększonemu o co najmniej 20 proc.
realnego wzrostu przeciętnego
wynagrodzenia
w poprzednim roku. W 2016 r. wskaźnik
ten wyniósł 100,24 proc., co
oznacza to, że wszystkie renty i emerytury wzrosną o 0,24
proc.” – czytamy w komunikacie ministerstwa.
Dodatkowe wsparcie dla
osób pobierających najniższe
świadczenia wprowadza ustawa o jednorazowym dodatku
pieniężnym dla niektórych
emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przed-

emerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe
albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
„Wysokość dodatku będzie
zależeć od kwoty świadczenia:
l 400 zł przy świadczeniu do
900 zł,
l 300 zł przy świadczeniu
900-1100 zł,
l 200 zł przy świadczeniach
między 1100-1500 zł,
l 50 zł przy świadczeniu od
1,5 tys. do 2 tys. zł”.
Według resortu wsparcie
trafi do 6,5 mln świadczeniobiorców. „Dodatek będzie
zwolniony od podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i będzie
wypłacany z urzędu, a nie na
wniosek uprawnionych. Ustawa wejdzie w życie 1 marca,
a pieniądze będą wypłacone
wraz z marcowymi świadczeniami” – podało ministerstwo.
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– To temat najtrudniejszy, zwłaszcza dla starszych
wiekiem pracowników stoczni
– mówi Karol Guzikiewicz.
Chodzi, oczywiście, o sprawę
„Bolka”. Zamieszczamy obok
zestaw zdjęć archiwalnych,
przedstawiający stoczniowców,
którzy czują się skrzywdzeni
przez „Bolka”. Część z nich
już nie żyje, wielu osiągnęło
sędziwy wiek.
To sprawa trudna i drażliwa,
to nie tylko historia, ale i testament „Solidarności”. Dlatego
wszystkie fakty z nią związane
muszą być ujawnione, nawet
jeżeli będą bolesne. Wielu
pracowników stoczni, wielu
emerytów sprawę tę głęboko
przeżywa, ale z ostatecznymi
wnioskami musimy poczekać
na wyniki badań historyków, na ostateczne opinie
grafologów, na pewność, że
będziemy mieć do czynienia z
prawdą. Takie jest stanowisko
stoczniowej „Solidarności”.
Mamy świadomość, że w
przeszłości popełniono różne
błędy w naszej działalności,
popełniono błędy wobec Anny
Walentynowicz, odkrywamy
też, że wśród członków komisji
zakładowej „S” było kilku
współpracowników SB. Te
sprawy trzeba wyjaśnić.
Jak można by przyspieszyć
dojście do prawdy? Myślę, że
rozwiązaniem było by wniesienie przez samego Lecha Wałęsę, w jak najszybszym trybie,
wniosku o ponowną lustrację.
Tylko on może taki wniosek
wnieść.
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Wszelkie
informacje
w dziale
personalnym
GSG,
budynek 53,
piętro V,
pokój
507/516.

