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Dzięki intensywnie prowadzonym inwestycjom produkcja wież wiatrowych w spółce GSG Towers wzrasta w tym roku dwuk-
rotnie, do 28 wież miesięcznie. Gdańska fabryka wież zaliczana jest do pięciu najlepszych wytwórców w świecie. Realizowany 
w stoczni program inwestycyjny to nie tylko nowa malarnia, ale i nowoczesne urządzenia dźwigowe, a także instalowane 
maszyny do obróbki blach i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. Wielu stoczniowców wciąż jednak czeka na rozwój 
produkcji okrętowej, na budowę nowoczesnych, w pełni wyposażonych statków, z których przez dziesiątki lat słynęła Stocz-
nia Gdańska.

fot.  Paweł Glanert

Stocznia GdańSka
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– Wiele spraw i problemów, także politycznych, nie roz-
patrzy się właściwie, jeśli się z premedytacją zaniecha i odrzuci 
imperatyw miłości miłosiernej. Co wtedy zostanie? Czy zosta-
nie nieukrywana satysfakcja z trudności tych, w których rękach 
znalazł się ster ojczyzny? Co zostanie? Szukanie pod obcym 
niebem popleczników dla spraw, które powinno rozwiązywać 
się tu, między Odrą a Wisłą? Co zostanie? Nie licząca się z 
oczekiwaniami społecznymi strategia permanentnej niezgody, 
spory i agresja? Zamiast powagi i racji argumentów zostanie 
niezgoda. A nam trzeba harmonii społecznej. I to już najwyższy 
czas! – apelował abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, 
podczas uroczystości Bożego Ciała w Gdańsku 26 maja 2016 
roku. Uroczyste nabożeństwo koncelebrowali pozostali biskupi 
gdańscy bp Wiesław Szlachetna i bp Zbigniew Zieliński. Obecni 
byli związkowcy z KM NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej.

„Potrzeba nam 
harmonii społecznej”. 
Uroczystości BożeGo 
Ciała w Gdańsku

W Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie odbyły się 
uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Tadeusza Gocłowskie-
go. Mszę świętą koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, 
w tym nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Miglio-
re, który odczytał list od papieża Franciszka. Eucharystię 
sprawowali także m.in. prymas Polski abp Wojciech Po-
lak, prymas senior abp Józef Kowalczyk oraz metropolita 
gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Kazanie wygłosił pry-
mas senior abp Henryk Muszyński.

Abp. Tadeusz Gocłowski był honorowym członkiem 
„Solidarności”i wieloletnim duszpasterzem ludzi pracy.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in. były 
prezydent Lech Wałęsa, wicemarszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wojewoda 
gdański Dariusz Drelich. W imieniu prezydenta RP An-
drzeja Duda list z kondolencjami odczytała szefowa kan-
celarii prezydenta Małgorzata Sadurska.

Nie zabrakło przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, m.in. 
obecnego i byłych przewodniczących Komisji Krajowej Piotra 
Dudy, Janusza Śniadka i Mariana Krzaklewskiego oraz prze-
wodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztofa Dośli.

Zmarł  
abp Tadeusz Gocłowski
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Pracodawcy w komisji trój-
stronnej nie chcą się zgodzić 
na obniżenie wieku emerytalne-
go. Negocjacje trwają. Związek 
„Solidarność” stoi na stanowi-
sku, że podpisał w trakcie kam-

panii prezydenckiej porozu-
mienie z Andrzejem Dudą, nie 
tylko o obniżeniu wieku emery-
talnego, ale i o wprowadzeniu 
okresów 35  i 4o składkowych 
lat pracy jako uprawniających 

do przejścia na emeryturę. Roz-
mowy w tej sprawie są inten-
sywnie prowadzone.

Niekorzystnie na negocja-
cjach w sprawach emerytal-
nych odbija się stanowisko 
KODu, które powoduje  że 
międzynarodowe towarzystwa 
finansowe grożą Polsce obni-
żeniem ratingu, co ma wpływ 
na wartość złotego i rosnący 
koszt spłaty zadłużenia za-
granicznego naszego kraju. 

Minister Elżbieta Rafalska, 
odpowiedzialna za realizację 
programu 500+ zwraca nato-
miast uwagę na niezrozumia-
łe opóźnienia w wypłatach 
pieniędzy, na które oczeku-
ją rodzice dzieci. Niestety, 
dzieje się tak często z winy 
urzędników samorządowych, 
co odnotowano zwłaszcza w 
Poznańskiem, a także w regio-
nach gdzie władzę sprawują 
przeciwnicy PiS.  

Sukces programu 500+
choć nie brak samorządowej obstrukcji   
Wielkim sukcesem w ocenie pracowników stoczni  
i członków „Solidarności” jest program 500+. Wielu 
pracowników oczekuje na realizację zapowiedzia-
nej podwyżki stawki godzinowej do 12 zł. Ale 
najwięcej osób oczekuje na decyzje związane z 
obniżeniem wieku emerytalnego. 
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Wicepremier i minister 
Rozwoju Mateusz Mora-
wiecki zaczął swoją wi-
zytę od Gdyni i spotkania  
z przedsiębiorcami głównie  
z branży okrętowej. Podkre-
ślił, że ustawa stoczniowa ma 
w najbliższym czasie trafić do 
Sejmu. Szykowane są więc 
udogodnienia podatkowe, 
m.in. zerowy VAT w odniesie-
niu do produkcji stoczniowej. 
W myśl rządowych obietnic 
rozszerzony ma być katalog 
jednostek pływających, do bu-
dowy i wyposażenia których 
zastosowana będzie preferen-
cyjna stawka VAT. Chodzi  

Wicepremier Mateusz Morawiecki w Trójmieście

Przemysł okrętowy istotnym filarem
planu odpowiedzialnego rozwoju

Wicepremier Mateusz Morawiecki, minister Rozwo-
ju wizytował w środę, 4 maja, Trójmiasto. W Sali 
BHP Stoczni Gdańskiej wicepremier Morawicki 
spotkał się  ze związkowcami z NSZZ „S”. Mówił  
o społecznej odpowiedzialności państwa, solidar-
ności w gospodarce i patriotyzmie gospodarczym. 
Zaprezentował też filary programu gospodarczego 
„Gospodarka+”. Towarzyszyli mu lokalni działacze 
PiS m.in. parlamentarzyści i gdańscy radni tego 
ugrupowania.

o poprawę płynności finanso-
wej przy ich budowie.

Resort gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej szacuje 
zamówienia publiczne na za-
kup statków w ciągu 10 lat na 
25 mld zł, co przynieść ma 5 
tysięcy nowych miejsc pracy 
w stoczniach. Ustawa wpisu-
je się w hasło „Gospodarka+”  
i program „Odpowiedzialnego 
rozwoju” wicepremiera Mora-
wieckiego.     

Nowe przepisy ustawy  
o aktywizacji przemysłu okrę-
towego i produkcji komple-
mentarnej – bo tak brzmi  na-
zwa „ustawy stoczniowej”, a 

dokładniej mówiąc jej projekt, 
przygotowało Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej, mają wejść  
w życie od przyszłego roku.    

Morawiecki odniósł się też 
do ewentualnego połączenia 
dwóch wiodących koncernów 
Lotosu i Orlenu. Na razie za 
wcześnie by mówić o jakich-
kolwiek decyzjach. Przypo-
mnijmy, że na początku roku 
rząd poinformował o rozpo-
częciu analiz skutków ewen-
tualnego ich połączenia.

W Sali BHP przyszła pora 
na prezentację filarów progra-
mu gospodarczego. To m.in. 
wysokie technologie, gospo-
darka cyfrowa i otwarcie się 
na dalekowschodnie rynki 
„szybkowschodzące”.

Morawiecki stawia na rów-
nomierny rozwój regionów  
w opozycji do lansowanego  
w czasach rządów PO-PSL mo-
delu „polaryzacyjno-dyfuzyjne-
go:, czyli takiego, w którym ton 
nadają aglomeracje (metropo-
lie) a profity z ich rozwoju mia-
ły promieniować na „interior”, 
czyli peryferie województw, 
oddalone od centrów nauko-
wych i gospodarczych.

Konieczne jest przy tym 
– jak uważa wicepremier, 
wzmocnienie roli państwa, 
które przeciwdziałać ma 
ucieczce z podatkami np. 
przez podmioty stosujące „ka-
ruzele VAT-owskie”. Stawia 
on na zamówienia publicz-
ne, stałe zatrudnienie, zasady 
uczciwej konkurencji.

- Wmawiano nam, że po-
datki są złe, że są haraczem. 
Fałszywym okazało się prze-
konanie, że przemysł ma 
być zastąpiony usługami, że 
kapitał nie ma narodowości   
a gospodarka sama się regu-
luje. Gospodarka sama nie 

wraca do stanu równowagi. 
Czasem wraca, a często nie. 
Gdyby wracała to banki cen-
tralne rozwiniętych państw 
nie dosypywałyby miliardów 
do rodzimych gospodarek – 
mówił Mateusz Morawicki.

Na dodatek brak patrioty-
zmu gospodarczego spowodo-
wał, że wyzbyliśmy się majątku 
narodowego. Ten brak patrioty-
zmu gospodarczego, połączony 
z „pedagogiką wstydu” i fikcją 
liberalizmu spowodowały, że 
zmarnowana została energia 
społeczna i polska solidarność, 
zaś sytuacja ekonomiczna Pol-
ski jest skutkiem niewykorzy-
stanych szans przez tych, którzy 
byli u władzy przez większość  
z 26 lat III RP.

- Inaczej było w II Rzecz-
pospolitej. Wówczas ta ener-
gia była, Polacy kochali swój 
kraj – dodał Morawiecki.

Rząd ma więc plany budo-
wania silnej rodzimej marki, 
którą mają być wysokiej jako-
ści wyroby. W lutym br. rząd 
przyjął program gospodarczy 
tzw. plan Morawieckiego. Wi-
cepremier uważa, że rządowy 
plan, który powstał głównie 
w oparciu o jego propozycje, 
czyli Plan na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju jest też 
„Planem na rzecz Solidarnego 
Rozwoju”.

To właśnie ten program 
opiera się na pięciu filarach, 
czyli reindustrializacji, roz-
woju innowacyjności, eks-
pansji zagranicznej, kapitałe 
dla rozwoju oraz na rozwoju 
społecznym. Jego głównym 
celem jest wzmocnienie pol-
skiego kapitału i wzrost PKB 
generowany nie tyle przez 
kredyty zagraniczne, co przez 
reindustrializację, wzrost pol-
skiego eksportu oraz poprawę 
innowacyjności firm polskich.
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W imieniu stoczniowej 
„Solidarności” głos zabrał jej 
wiceprzewodniczący, Karol 
Guzikiewicz, który dziękując 
wicepremierowi za przybycie 
na spotkanie apelował do Ma-
teusza Morawieckiego, by był 
patronem udziału gospodarki 
morskiej w programie rozwoju 
gospodarczego kraju.  Wicepre-
mier jest człowiekiem posiada-
jącym wizję rozwoju gospodar-
czego Polski, rozumie  trudne 
aspekty realizacji takiego pro-
gramu, jego uwarunkowania 
finansowe, społeczne i poli-
tyczne. A bez wsparcie rządu, 
bez osobistego zaangażowania 
polityka rangi wicepremiera, 
rozwój gospodarki morskiej, w 
tym przemysłu stoczniowego, 
może natrafiać na różne prze-
szkody. Wniosek, by Mateusz 
Morawiecki patronował roz-
wojowi gospodarki morskiej  
został owacyjnie przyjęty przez 
zebranych w Sali BHP. Stocz-
niowcy dali wyraz uznania dla 
wizji rozwoju gospodarczego 
Polski wyrażanej przez wice-

Karol Guzikiewicz po spotkaniu w sali BHP

Przemysł 
okrętowy 
potrzebuje 
wsparcia
W Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyło się spotkanie 
związkowców i pracowników stoczni z wicepremie-
rem Mateuszem Morawieckim. Było to spotkanie 
ciekawe przede wszystkim dlatego, że w pierwszej  
części spotkania wicepremier przedstawił plan 
naprawy gospodarki, w którym istotne miejsce 
zajmuje przemysł okrętowy. W drugiej części spotka-
nia wicepremier odniósł się do roli „Solidarności”  
w realizacji tego programu. Odpowiadał też na liczne 
pytania, zadawane przez uczestników spotkania. 

premiera Morawieckiego, dla 
jego doświadczenia bankowego 
i finansowego, tak istotnego dla 
realizacji  programu.

Rozwój gospodarki mor-
skiej, odbudowa przemysłu 
stoczniowego, wiąże się z decy-
zjami podejmowanymi w róż-
nych resortach, z konkurencją 
decyzyjną w innych obszarach 
gospodarki, dlatego tak waż-
nym jest, by morski segment 
rozwoju gospodarczego Polski 
miał silne wsparcie na tak wy-
sokim szczeblu. Potrzebna jest 
osoba, która nawet przy zlece-
niach publicznych będzie dbała 
o interesy gospodarki morskiej. 
Dotyczy to choćby zleceń 
resortu obrony, sięgających 
miliardów złotych. Ma to też 
szczególne znaczenie jako uzu-
pełnienie kontraktów uzyski-
wanych na trudnym rynku mię-
dzynarodowym. Trzeba zrobić 
wszystko, by uniknąć błędów 
z lat poprzednich, gdy wystę-
powała polsko-polska wojna o 
zlecenia, o wsparcie finansowe, 
o ubezpieczenia kontraktów.

Dziś trzeba myśleć nie o 
konkurencji między przedsię-
biorstwami, czy ich grupami, ale 
o współpracy, o tworzeniu kon-
sorcjów pod dany projekt, co po-
zwoli na wykorzystanie specja-
listycznego potencjału różnych 
firm. Nie tylko w realizacji kon-
traktów, ale także w staraniach 
o ich pozyskanie. Wyobraźnia 
podpowiada korzyści wynikają-
ce z tworzenia takiego konsor-
cjum pod dany projekt z udzia-
łem np. Stoczni Remontowej, 
Stoczni Nauta i Stoczni Gdań-
skiej. Takie konsorcjum mogło-
by robić wszystkie typy statków, 
od wojennych (Stocznia Północ-
na ma tu doświadczenie), przez 
różnego typu promy, urządzenia 
offshore, po specjalistyczne stat-
ki. Trzeba by się  zastanowić kto 
powinien być koordynatorem 
takiej współpracy. Rząd mówi 
wyraźnie, to nie on ma decydo-
wać o produkcji, budować stat-
ki. To przemysł ma się dogadać. 
Ale w niektórych sprawach, jak 
np. gwarancji kredytowych, bez 
zmian w dotychczasowej prak-
tyce rządowej trudno będzie  
o postęp.

Przemysł stoczniowy może 
generować finansowe korzy-
ści pod warunkiem, że będzie 
budował statki wyposażone, 
nie same kadłuby, których nie 
da się opłacalnie sprzedać. Ta-
kie podejście do produkcji, do 
kontraktów, wymaga nowej 
filozofii myślenia ze strony 
przedsiębiorstw, nowej kon-
cepcji konsorcjów produkcyj-
nych, łączących specjalistyczne 
możliwości poszczególnych 
firm. Wydaje się, że taka droga 
pozwoliłaby na przywrócenie 
produkcji okrętowej w Grupie 
Stoczni Gdańsk, co dla nas – nie 
ukrywam – jest sprawą szcze-
gólnie ważną.

Niestety, podejmowane dziś 
zmiany są zbyt powolne – mó-
wił Karol Guzikiewicz. Nowa 
ustawa stoczniowa najmniej ko-
rzyści daje tym, którzy najbar-
dziej ucierpieli w wyniku dzia-
łań poprzednich władz.  Trzeba 
myśleć o grupach producenc-
kich działających na danym 
terenie – tak jak to się próbuje 
robić w Szczecinie. 

W przypadku Stoczni Gdań-
skiej korzystnie rozwija się 
produkcja wież wiatrowych. 
Ale trzeba myśleć nie tylko o 
„wiatrakach”. Korzyści może 
dać produkcja urządzeń trans-
formatorowych, konstrukcji 
stalowych dla morskich grup 
elektrowni wiatrowych. Nie-
stety, nowa ustawa o przemy-
śle stoczniowym nie obejmuje 
korzyściami produkcji wież 
wiatrowych, co w przypadku 
Grupy Stoczni Gdańsk będzie 
miało niekorzystny wpływa na 
finanse. A przecież wieże wia-
trowe – to bardzo często urzą-
dzenia instalowane na morzu.

Grupa Stoczni Gdańsk roz-
wija się  dzięki inwestycjom, 
powstają nowe hale, instaluje 
się specjalistyczne maszy-
ny, urządzenia dźwigowe. Po 
ostatnich dwóch latach obraz 
stoczni się zmienił, widać że 
ruszyła produkcja. Ale nie w 
części okrętowej. I tu bez zmian 
w podejściu do tego obszaru, 
bez pomocy, trudno będzie  
o radykalny postęp. Dlatego 
tak wielkie znaczenie przywią-
zuję do objęcia patronatem, 
opieką, wsparciem, gospodarki 
morskiej przez wicepremie-
ra Morawieckiego, człowieka  
z wyobraźnią, doświadczeniem 
i talentami organizatorskimi – 
mówi Guzikiewicz. Mam na-
dzieję, że jego działalność dla 
gospodarki morskiej, dla prze-
mysłowego rozwoju Polski bę-
dzie można porównać do osią-
gnięć wicepremiera Eugeniusza 
Kwiatkowskiego.
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„W ciągu trzech miesięcy 
od wyborów przygotowaliśmy 
i przyjęliśmy projekt ustawy o 
aktywizacji przemysłu stocz-
niowego, okrętowego i prze-
mysłów komplementarnych, 
którego celem jest odbudo-
wa przemysłu okrętowego w 
Polsce poprzez zastosowanie 
mechanizmów podatkowych, 
organizacyjnych i legislacyj-
nych. Ta ustawa stworzona we 
współpracy z ministrem finan-
sów Pawłem Szałamachą znaj-
duje się w końcowym etapie 
prac związanych z jej notyfika-
cją w Komisji Europejskiej” – 
powiedział Gróbarczyk.

„Budowa przemysłu okrę-
towego to podstawowy wkład 
do programu reindustrializacji 
Polski” – dodał.

Minister Marek Gróbarczyk: 
Projekt odbudowy przemysłu stoczniowego
W ciągu pół roku działania resortu przygotowali-
śmy projekt ustaw o aktywizacji przemysłu stocz-
niowego, projekt strategii rozwoju śródlądowych 
dróg wodnych a także program budowy kanału 
Mierzei Wiślanej – powiedział minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, 
przedstawiając dokonania swojego resortu  
w pierwszym półroczu działania rządu.

Gróbarczyk podkreślił, że 
dzięki stworzeniu warunków 
do budowy statków w zakła-
dach stoczniowych ulokowa-
nych na wybrzeżu możliwy 
będzie rozwój przedsiębiorców 
funkcjonujących w obszarze 
sektora hutniczego, maszy-
nowego i elektro-technicz-
nego na terenie całego kraju. 
“Przemysł stoczniowy dzięki 
przygotowanej ustawie stanie 
się jednym z zasadniczych ele-
mentów odbudowy przemysłu  
w Polsce” – wskazał.

Szef resortu gospodarki 
morskiej poinformował, że 
przygotowany został program 
budowy kanału żeglugowego 
przez Mierzeję Wiślaną.

„Decyzję o przeprowa-
dzeniu tej inwestycji podję-

to w 2007 r. przez rząd Jaro-
sława Kaczyńskiego. Przez 
osiem lat rządów PO-PSL 
podjęto działania hamują-
ce realizację tej inwestycji. 
Ostatni Komitet Stały Rady 
Ministrów przyjął program 
operacyjny budowy kanału 
żeglugowego przez Mierze-
ję Wiślaną” – powiedział 
Gróbarczyk.

„W okresie miesiąca zo-
stanie przygotowana tzw. 
specustawa mająca na celu 
szybką realizację tej inwe-
stycji” – zapowiedział.

Dodał, że resort przygo-
tował projekt strategii roz-
woju śródlądowych dróg 
wodnych w Polsce na lata 
2016-2020 z perspektywą 
do roku 2030. Poinformo-
wał, że program ten ma 
przyjąć najbliższy Komitet 
Stały Rady Ministrów.

„Zakłada on rewitaliza-
cję Odrzańskiej Drogi Wod-
nej (...), połączenie Odry, 
Noteci, Wisły i Bugu. Pro-
gram ten obejmuje również 
budowę Kanału Śląskiego 

łączącego Wisłę i Odrę. 
Priorytetem dla nas jest 
połączenie we współpracy 
z południowymi sąsiada-
mi Odry, Łaby i Dunaju.  
W tym celu odbyły się już 
odpowiednie międzyna-
rodowe konsultacje. Za-
owocują one utworzeniem 
międzynarodowej komisji 
odrzańskiej” – podkreślił.

Gróbarczyk powiedział, 
że resort prowadzi prace 
przygotowawcze nad przy-
jęciem konwencji Organi-
zacji Narodów Zjednoczo-
nych AGN, która umożliwi 
włączenie polskich dróg 
wodnych w europejski sys-
tem transportu wodnego.

„Okres sześciu miesię-
cy funkcjonowania resortu 
był zmianą polityki wobec 
polskiego rybołówstwa. 
Zawiązano wbrew praktyce 
ostatnich ośmiu lat szerokie 
porozumienie ze środowi-
skiem rybackim. Jego ce-
lem jest odbudowa i ochro-
na polskiego rybołówstwa” 
– powiedział Gróbarczyk.

Według badania, 85 proc. 
Polaków przyznaje, że zdarza 
im się robić zakupy w niedzie-
lę i święta. 54 proc. deklaru-
je, że zakupy w te dni zdarza 
im się robić rzadko. 21 proc. 
przyznaje się do częstych za-

46 proc. Polaków za zakazem handlu w niedzielę
85 proc. Polaków 
przyznaje, że zdarza im 
się robić zakupy  
w niedzielę i święta,  
z czego 21 proc. robi to 
często; zarazem  
46 proc. Polaków 
opowiada się za wpro-
wadzeniem zakazu 
handlu w niedzielę i dni 
świąteczne – wynika z 
najnowszego raportu 
TNS Polska.

kupów w niedzielę i święta, w 
tym 4 proc. mówi, że robi to 
bardzo często. Jak podkreśla 
TNS, 22 proc. respondentów 
nigdy nie robi zakupów w dni 
świąteczne.

46 proc. Polaków jest za 
wprowadzeniem zakazu han-
dlu w niedzielę i dni świątecz-
ne. 23 proc. z nich chciałoby, 
żeby taki zakaz obowiązywał 
wszystkie sklepy; tyle samo 
respondentów chciałoby, 
żeby zakaz obejmował tylko 
supermarkety i hipermarkety. 
W 2004 r. odsetek osób po-
pierających zakaz handlu dla 
sklepów wielkopowierzch-
niowych wynosił 13 proc. 
Zwolennikami zakazu handlu 
w dni świąteczne wprowa-

dzonego we wszystkich skle-
pach są częściej mieszkańcy 
wsi oraz osoby preferujące 
małe lub średnie sklepy sa-
moobsługowe.

Jak wynika z badania TNS, 
w dni świąteczne najczęściej 
sklepy odwiedzają osoby w 
wieku 20-29 lat, a także oso-
by zamieszkujące duże mia-
sta i preferujące zakupy w 
supermarkecie. Zdecydowa-
nie mniej chętnie na zakupy 
wybierają się seniorzy (60 lat 
i więcej), mieszkańcy wsi, 
osoby korzystające z małych, 
osiedlowych sklepów.

Przeciwko wprowadzeniu 
zakazu handlu w niedzielę i 
święta jest 41 proc. Polaków. 
W porównaniu do 2004 r. od-

setek przeciwników zakazu 
zmalał o 13 punktów procen-
towych.

TNS wskazuje, że 12 lat 
temu 43 proc. badanych de-
klarowało, że korzystają  
z małych sklepów, gdzie to-
war podaje ekspedient. Obec-
nie odsetek zmniejszył się 
trzykrotnie. W 2004 r. jedynie 
24 proc. Polaków deklaro-
wało, że dokonuje zakupów  
w sklepach wielkopowierzch-
niowych; w 2016 r. taką de-
klarację złożyło 56 proc. ba-
danych. Zarówno teraz, jak 
i 12 lat temu w podobnym 
stopniu kupowano w małych 
i średnich sklepach samoob-
sługowych (19 proc. obecnie, 
22 proc. w 2004 r.).
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– Jesteśmy niezadowoleni 
z postępu rozmów z Zarzą-
dem stoczni, który zakończył 
pierwszy etap oceny pracow-
ników – mówi Karol Guzikie-
wicz. Wiele rzeczy obiecywa-
no pracownikom, mówiono 
że oceny będą podstawą do 
zmian. Firma – to nie tylko 
nowe urządzenia, ale przede 
wszystkim ludzie. W stoczni 
brakuje pracowników, jest ba-
łagan w płacach, które trzeba 
uporządkować. Rozmowy na 
ten temat miały się zacząć po 
Wielkiejnocy, zarząd deklaru-
je , że jest gotowy na zmiany, 
ale konkretów brak.

Z wstępnych analiz wyni-
ka, że ok. 100 pracowników 
ma zaniżone płace, a ok. 100 
osób ma płace zawyżone.  
Uważamy, że w pierwszym 
rzędzie trzeba poprawić płace 
tym, którzy mają je zaniżone, 
a pracują dobrze. Nawet je-
żeli nie będzie podwyżki dla 
wszystkich trzeba jak najszyb-
ciej uporządkować sprawy 
premii, które stanowią zbyt 
wysoką część płac. System 
premiowy ma dwa elemen-
ty negatywne: pierwszy, że 

NajNiżSZa PłaCa W SToCZNi: 1950 Zł

Zmiany płacowe – kiedy?
nowi pracownicy, podejmują-
cy pracę dostają informację o 
zaniżonym poziomie płac, co 
eliminuję stocznię z rynkowej 
konkurencji. Drugi – to zbyt 
duża możliwość manipulacji 
dla Zarządu, m.in. obciążanie 
funduszu premiowego nie-
kontrolowanymi wydatkami 
stoczni, co dzieje się ze szko-
dą dla płac pracowniczych. 
Powinno się jak najszybciej 
uchwalić jasny, czytelny re-
gulamin premiowy, który 
mówiłby pracownikowi za co 
można dostać premię, za co 
może być obniżona. Znacząca 
część obecnej premii powinna 
zostać wliczona w stawkę.

Zarząd deklarował, że zmia-
ny w systemie płac nastąpią w 
listopadzie. A mamy już maj i 
wciąż czekamy... A przecież 
gdyby sukcesywnie co roku 
dokonywano oceny płac i kwa-
lifikacji pracowników, to unik-
nęlibyśmy w ciągu paru lat zja-
wiska zaniżonych płac. A część 
pracowników miałaby impuls 
do podnoszenia kwalifikacji, 
za czym  by szły lepsze płace. 
Określa to księga opisu stano-
wisk pracy, która szczegółowo 

określa jakie kwalifikacje musi 
mieć pracownik dla określone-
go stanowiska. Naszym zda-
niem do tej księgi muszą być 
dopisane taryfikatory i tabele 
płacowe, żeby pracownik wie-
dział co mu przysługuje i jakie 
ma możliwości awansu.

W chwili obecnej, pewna 
grupa pracowników GSG, 
zwykle najstarszych o wyso-
kich kwalifikacjach, ma zarob-
ki porównywalne z zakładami 

sąsiednimi, np. z Remontową. 
Natomiast największa grupa 
pracowników, „średniaków” 
na dorobku, ma płace  niższe, 
średnio o kilkaset złotych. 
Powoduje to rosnące trudno-
ści w pozyskiwaniu nowych 
pracowników na coraz trud-
niejszym rynku pracy. O sytu-
acji w zatrudnieniu świadczy 
m.in. fakt powrotu do pracy w 
stoczni kobiet, zatrudnianych 
w tzw. zawodach męskich.

12+ zł  
za 

godzinę 
od  

1 stycznia 
2017

Planowany termin 
wejścia w życie stawki 
godzinowej 12 złotych 
to 1 stycznia 2017 r. 
– podała minister 
rodziny pracy i polityki 
społecznej Elżbieta 
Rafalska.

Partnerzy społeczni: 
związki zawodowe i praco-
dawcy uzgodnili wówczas, że 
stawka godzinowa przy umo-
wach zleceniach oraz świad-
czeniu usług wejdzie w życie 
od nowego roku. Będzie to 12 
złotych za godzinę powięk-
szone o procent związany z 
waloryzacją minimalnego wy-
nagrodzenia na rok 2017. To 
zaś będzie jeszcze negocjo-
wane w ramach Rady Dialogu 
Społecznego w maju. Jedno-
cześnie partnerzy społeczni 
zgodzili się, że do podstawy 
minimalnego wynagrodze-
nia nie będzie wliczane 
wynagrodzenia za pra-
cę w porze nocnej, co 
może stanowić nawet 30 
proc. płacy pracownika.

To porozumienie jest nie-
wątpliwie szczególnym suk-
cesem Rady Dialogu Społecz-
nego, a wypracowane zostało 
w zespole problemowym RDS 
ds. budżetu, wynagrodzeń i 
świadczeń socjalnych kiero-
wanym przez członka Prezy-
dium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Henryka Nako-
niecznego.

Z ostatniej chwili
Zarząd stoczni poinformował nas ostatnio – mówi Karol Guzikie-
wicz – że w najbliższym czasie przedstawi załodze i związkom 
zawodowym zasady pierwszego etapu zmian płacowych. Mają 
one nastąpić od 1 czerwca. Związki zawodowe przekonały Zarząd, 
że do oceny pracowników musi być włączona również możliwość 
awansów. W wyniku tego system awansów w stoczni został odblo-
kowany, czyli jeżeli pracownik podwyższy kwalifikacje, to zgodnie 
z taryfikatorem zawodów może liczyć na awans finansowy. Zarząd 
poinformował, że będzie nowa tabela płacowa. Najniższa pensja 
podstawowa w stoczni wzrasta z 1850 zł na 1950 zł. Część pracow-
ników, których kwalifikacje zostały wysoko ocenione może liczyć 
na podwyżki nawet do 400 zł. Na zmiany płacowe Zarząd stoczni 
przeznacza kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po zakończeniu pierwsze-
go etapu zmian płacowych rozpocznie się drugi etap, polegający 
na zmniejszaniu udziału w płacach wskaźnika premiowego. Taką 
informację Zarząd stoczni przekazał związkom zawodowym.

Szefowa resortu pracy 
przypomniała, że stawka go-
dzinowa miała wejść w życie 
na koniec pierwszego kwar-
tału, potem przesunięto ten 
termin na wrzesień br. teraz 
przyjmuje się termin 1 stycz-
nia roku przyszłego. Jest to 
związane z historycznym, 
cennym kompromisem, jaki 
w tej kwestii udało się uzy-
skać w Radzie Dialogu Spo-
łecznego.



W Sali BHP WiCePReMieR 
RoZMaWia Ze SToCZNioWCaMi



Stoczniowa wyprawa z GdańSka do włoch

Grób św. jana Pawła ii.

Na placu Świętego Piotra w Watykanie.

jacek, super przewodnik.

Koloseum.

Fontanna Di Trevi.

Kwiaty na cmentarzu Monte Cassino składa w imienu grupy Henryk Przybyłek.



Stoczniowa wyprawa z GdańSka do włoch

a w weekend – odpoczynek w Borsku
loreto. Nad adriatykiem.



SToCZNioWy BooM 
iNWeSTyCyjNy

Gdańsk odwiedził ukraiński 
biznesmen i współwłaści-
ciel Grupy Stoczni Gdańsk, 
Siergiej Taruta. Zapoznał się 
z realizacją programu 
inwestycyjnego stoczni, 
spotkał się też z władzami 
Gdańska.

– Siergiej Taruta interesował 
się szczególnie przebiegiem in-
westycji, które decydować będą  
o dalszym rozwoju Grupy Stocz-
ni Gdańsk i dostosowaniu jej 
możliwości do realizacji korzyst-
nych kontraktów – powiedział 
„Rozwadze” Roman Gałęzew-
ski, przewodniczący stoczniowej 
„Solidarności”. Szczególnie in-
teresował się przebiegiem inwe-
stycji w GSG Towers, które będą 
miały istotny wpływa na rentow-
ność grupy. Spółka GSG Towers 
należy dziś w połowie do Siergie-
ja Taruty, w połowie zaś do Skar-
bu Państwa; zrozumiałe, że każdy 
współwłaściciel dokładnie śledzi 
przebieg realizacji planu inwe-
stycyjnego przez Zarząd Grupy 
Stoczni. Program inwestycyjny 
stoczni jest obszerny, na czele 
z nową malarnią, obejmuje też 
nowe urządzenia dźwigowe i wy-
posażenie w nowoczesne maszy-
ny do produkcji wież wiatrowych. 
Istotne jest takie prowadzenie 
inwestycji, by nie zakłócały one 
rozwijającej się szybko produkcji 
wież.

Współwłaściciel ukraiński 
stoczni wydaje się być otwar-
ty na dalsze zmiany kapitałowe  
w GSG, jednocześnie jest zdecy-
dowanie zainteresowany dalszym 
rozwojem spółki i wzmocnieniem 
jej pozycji na wciąż trudnym ryn-
ku międzynarodowym.

Roman Gałęzewski:

Nowe 
inwestycje 
decydują  
o rozwoju

zdjęcia: Paweł Glanert
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Rada Fundacji Stoczni Gdańsk postanowiła zakończyć działal-
ność fundacji ustanawiając likwidatorem dotychczasowego pre-
zesa pana Andrzeja Jaworskiego. Trochę szkoda bo to przecież  
ponad osiem lat i mieliśmy nadzieję, że dalej to się pokręci.  
Decyzja rady spowodowana była prawdopodobnie brakiem 
czasu posła jeszcze wtedy, Andrzej Jaworskiego.  Pan Poseł jak 
wiemy oprócz zajmowania się  problemami mieszkańców Po-
morza,  pełnił jeszcze wiele funkcji  zarówno w polskim Sejmie 
jak i przy Parlamencie Europejskim.  Zwracaliśmy się  
w swoim czasie do Rady Nadzorczej o możliwość kontynu-
owania działalności  i wyznaczenia następcy wobec rezygnacji 
prezesa, ale bezskutecznie.  Rada Fundacji decyzji nie zmieniła, 
uznano widocznie że nie znajdzie się nikt godny zastąpienia 
Andrzeja Jaworskiego który z takim sercem, z takim zaanga-
żowaniem, bezinteresownie i  oczywiście z ogromną odpowie-

dzialnością prowadził fundację. Rozumiemy że były pan prezes  
i poseł był  zbyt zajęty ale może teraz,  gdy będzie już miał 
mnóstwo wolnego czasu, skusi się na dalsze prowadzenie 
fundacji mimo że wszelkie procedury zostały  uruchomione. Ze 
swojej strony oferujemy pomoc i zwrócimy się w tym temacie 
do kilku prominentnych osób które mogą w tej sprawie pomóc. 
Jeżeli jednak nie uda nam się wstrzymać likwidacji to pozo-
stanie nam  jeszcze rozliczenia działalności a z tym akurat nie 
będzie żadnego problemu gdyż znamy Andrzeja Jaworskiego 
jako uczciwego, uznający tradycyjne wartości, wiarygodne-
go człowieka i zgodnie z jego zapewnieniem które mamy na 
piśmie, nie będzie żadnych tajemnic związanych z działalno-
ścią i rozliczeniem fundacji.  Więcej o fundacji w następnym 
numerze.

Fryderyk Radziusz.

Trochę szkoda...

Rozkręciły  nam się wyjazdy 
sobotnio niedzielne i wyciecz-
ki. Zaczynamy wracać do chęci 
wspólnego spędzania wolnego 
czasu, zwiedzając, odpoczywa-
jąc na łonie przyrody i bawiąc 
się za nieduże pieniądze. Odbyły 
się w tym roku już wyjazdy do 
Dąbek, do Rzymu i do Lichenia. 
W ostatni weekend gościliśmy w 
ośrodku Largo w Borsku. 

„Mogę z czystym sumieniem 
powiedzieć ,że był to jeden z 
najlepiej zorganizowanych wy-
jazdów sobotnio – niedzielnych. 
Jezioro Wdzydzkie, rzeka, las, 
dobra pogoda, wspaniały orga-
nizator i rodzinna atmosfera. 
Była zabawa do białego rana, 
dobre jedzenie, spływ Wdą i god-
ny najbardziej wymagającego 
podniebienia, przepyszny  „ko-
ciołek” na koniec spływu. Ba-
wiliśmy się świetnie i na pewno 
długo będziemy wspominać nasz 
pobyt w ośrodku – Małgorzata 
Tabaka, Stocznia Gdańsk” 

Prezentujemy na innej stronie 
kilka zdjęć z tego wyjazdu.. 

Według opinii uczestników 
również wyjątkowo udany był 
wyjazd do Rzymu. Wrażenia 

Po pracy  
warto 
odpocząć 

były niesamowite, wszyscy 
wrócili zadowoleni przywożąc 
mnóstwo wspomnień. Według 
relacji pielgrzymów najważniej-
sza była wyjątkowo dobrze do-
brana grupa. Nie przeszkadzała 
nawet kiepska jak na Włochy 
przez kilka dni pogoda.  W in-
nym miejscu prezentujemy krót-
kie wypowiedzi uczestników 
wyjazdu i również kilka zdjęć.  
Po raz pierwszy na organizo-
waną corocznie wycieczkę do 
Rzymu zabrakło chętnych „tych 
co pierwszy raz”. Świadczyć to 
może o tym, że wszyscy co chcie-
li,  już się wyjeździli a oznacza to, 
że zakończymy organizowanie 
tych pielgrzymek a szkoda bo od 
czasu śmierci papieża Jana Paw-
ła II udział wzięło w nich około 
tysiąca pracowników GSG i ich 
rodzin. Ogłaszamy więc – być 
może po raz ostatni – zapisy 
na pielgrzymkę do grobu Jana 
Pawła II  która zorganizowana 
zostanie w przyszłym roku na 
przełomie kwietnia i maja. Zapi-
sy potrwają do początku grudnia 
i wtedy biorąc pod uwagę fre-
kwencję podejmiemy decyzję o 
organizowaniu lub nie tych piel-

grzymek. Opłata za wycieczkę 
jak zwykle dla tych co jadą 
pierwszy raz jest symboliczna. 

Przed nami w tym roku 
jeszcze wyjazdy do Chmiel-
na, Macedonii, Legolandu, w 
Karkonosze i do Częstochowy.   
Wyrosło nam nowe młode po-
kolenie i wracamy ponownie 
do Legolandu i Givsud ZOO a 
pamiętamy jak kiedyś wyciecz-
ki te cieszyły się dużym powo-
dzeniem i organizowaliśmy je 
nawet kilka razy w roku.  

Mamy już prawie komplet 
uczestników na wyjazd sierp-
niowy podobnie jak lipcowy do 
Macedonii i 60 proc. obłożenia 
w Karkonosze. Planujemy też w 
ostatnią sobotę czerwca  jedno-
dniowy spływ kajakowy rzeką 
Wdą oczywiście z kociołkiem 
na postoju i innymi atrakcjami. 
Szczegóły wkrótce.  Przy oka-
zji już teraz chciałbym zaprosić 
wszystkich chętnych na wyjaz-
dy w 2017 roku. 

W czerwcu w środku mie-
siąca mamy ofertą dla tych co 
lubią odpocząć nad ciepłym 
morzem mieszkając w jed-
nym miejscu. Mowa o Grecji a 
tym razem chcemy odwiedzić 
między innymi wyspę Odysa 
Itakę,  Delfy, Nafpaktos, Patrę  
i starożytną Spartę. 

W lipcu natomiast również w 
środku miesiąca wybierzemy się 
na piętnastodniową  wycieczkę  
do Fatimy, Lourdes, La Salette 
i Santiago de Compostella. W 
przyszłym roku bowiem przy-
pada setna rocznica objawień 

Matki Bożej Różańcowej w 
Fatimie. (O objawieniach fatim-
skich napiszemy w następnym 
numerze). W czasie wycieczki  
jeden dzień spędzimy na szlaku 
pielgrzymów Camino gdzie kil-
kadziesiąt tysięcy pielgrzymów 
rocznie przemierza tysiące kilo-
metrów idąc do grobu Świętego 
Jakuba w Santiago de Compo-
stella. Powszechnie znanym jest 
fakt, że każdy człowiek zaczyna 
wędrówkę jako turysta a kończy 
jako pielgrzym. W trakcie tej 
wycieczki odwiedzimy słynną 
wyspę lub  półwysep (zależy od 
przypływu) Mont Saint Michelle, 
Avignon, Paryż, Lizbonę.  Bę-
dziemy na krańcu świata „Cabo 
da Roca”  a także odpoczniemy 
na plażach w Biarritz (Francja) 
i Nazare (Portugalia). Program 
jest dopiero opracowywany, 
mogą nastąpić istotne zmiany ale 
wszystkie opisane wyżej miejsca 
na pewno odwiedzimy.

Wycieczki odbędą się jednak 
pod warunkiem, że będzie odpo-
wiednie zainteresowanie wśród 
pracowników GSG, dlatego 
też prosimy o zgłaszanie chęci 
uczestnictwa. Informujemy że na 
rok 2017 do Rzymu jest wstęp-
nie zarezerwowanych 12 proc. 
miejsc, 28 proc. do Grecji a do 
Portugalii i Hiszpanii po 24 proc.  
Najpóźniej na  początku grudnia, 
jak wspomniałem wcześniej, 
zapadnie decyzja, która z wycie-
czek się odbędzie.

Zapraszamy na 7 piętro po 
szczegółowe informacje.

Fryderyk Radziusz
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Naszą wycieczkę zacznie-
my od Pragi, to piękne miasto 
z wieloma zabytkami i miej-
scami,  które mogą dostarczyć 
nam wielu niezapomnianych 
wrażeń. 

Wymienię kilka miejsc, 
które – moim zdaniem – warto 
zobaczyć, będąc w tym mie-
ście. Z całą pewnością jest 
to rynek starego miasta wraz  
z ratuszem i słynnym zegarem 
astronomicznym, a zarazem 
najważniejszą ozdobą.  War-
to zobaczyć pokaz na wieży  
z udziałem figur, który odby-
wa się codziennie co godzinę 
od  godz. 9 do 21. Następne 
miejsce to  Wieża Petrińska. 
Wieża ta jest wierną kopią pa-
ryskiej wieży Eiffla, tylko że 
w pięciokrotnym zmniejsze-
niu. Otwarta przez cały rok, 
umożliwia zobaczenie pięknej 
panoramy miasta z platfor-
my będącej na 55 metrze, do 
której prowadzi nas 299 scho-
dów. Dodajmy do tego Most 
Karola, Wyszehrad, Tańczący 
dom czy Złotą uliczkę a Pra-
ga zostanie na długo w naszej 
pamięci. 

Trasa wycieczki zawiedzie 
nas następnie do Czeskie-
go Krumlowa, uznawanego 

Zaproszenie do Pragi i w Karkonosze

WRZeSieŃ Może ByĆ aTRaKCyjNy

najładniejszym miastem u 
naszych południowych są-
siadów. Dodam tylko, że w 
minionym roku Światowa Fe-
deracja Dziennikarzy i Pisarzy 
Turystycznych przyznała mu 
Złote Jabłko i pokonał takie 
miasta jak Paryż czy Ateny. 
Nie da się być w okolicy i nie 
zwiedzić tej ,,Czeskiej Perły” 
jak się o tym mieście mówi. 

Następnie pojedziemy  
w Karkonosze zachodnie, je-
den z najpiękniejszych regio-
nów Polski a dokładniej do 
,,Rezydencji Markus” gdzie 
spędzimy sześć nocy. Tak 
dostojnie nazywa się ten ho-
tel, a dookoła rozpościera się 
przepiękny krajobraz. Patrząc 
z okien hotelu lub odchodząc 
kilkadziesiąt metrów mamy 
wspaniałe widoki gór i przy-
rody rzadko spotykane w kra-
ju, a także w Europie. Będąc 
tam postaramy się odwiedzić 
kilka ciekawych miejsc jak 
np. Świątynia Wang która 
była zbudowana w Norwegii 
w XII wieku następnie zaku-
piona, rozebrana i postawio-
na ponownie w Karpaczu. 
Warte także obejrzenia są 
górskie wodospady takie jak 
– wodospad Kamieńczyka czy 

Szklarki. Przy wąwozie Ka-
mieńczyka nakręcono sceny 
do baśni Opowieści z Narni, 
co udowadnia, że miejsce ma 
swój osobisty baśniowy urok 
który zachwycił brytyjskiego 
reżysera Andre Adamsona. 
Przy wodospadzie znajduje 
się schronisko ,,Kamieńczyk” 
i ,,Szałas Sielanka” gdzie 
można się posilić czy też od-
począć. Postaramy się także 
wybrać nad Mały oraz Wiel-
ki Staw, położone w górach 
dwa jeziora polodowcowe. 
Przy Małym Stawie jest znane 
schronisko ,,Samotnia” jed-
no z najstarszych schronisk 
w Polsce, pierwsze wzmianki 
o domku nad ,,Małym Sta-
wem” sięgają drugiej połowy 
XVII wieku. Oczywiście przy 
wycieczce w Karkonosze nie 
można pominąć kilku miejsc 
historycznych, takich jak np. 
Zamek Książ czy też Zamek 
Czocha. Ten pierwszy położo-

ny na urwistym cyplu 395 m. 
n.p.m. był kiedyś zwany per-
łą Śląska czy też zamkiem z 
bajki i posiada ponad 400 po-
mieszczeń; niestety przez woj-
ny był wielokrotnie niszczony. 
Teraz jest w większej części 
odrestaurowany i nabrał uro-
ku na tyle aby być godnym 
swego starego przydomku. 
Natomiast wspomniany za-
mek Czocha powstał jako 
przygraniczna warownia w la-
tach 1241-1247, często przez 
koleje losu był niszczony  
i okradany przez szabrowni-
ków między innymi zginęło 
100 ikon, insygnia koronacyj-
ne, biżuteria itp. 

Malownicze zabudowania 
zamku doceniło wielu reżyse-
rów i były tam kręcone sceny 
takich filmów jak „Gdzie jest 
generał”, „Wiedźmin”, Poza 
lasem Sherwood”, „Tajemni-
ca twierdzy szyfrów”, „Dwa 
światy”, „Święta wojna” czy 
też „Pierwsza miłość”. 

Karkonosze wraz z całym 
Dolnym Śląskiem oferują wie-
le bardzo ciekawych miejsc, 
z których wyróżniłbym pla-
nowane zwiedzanie ,,Starej 
Kopalni” w Wałbrzychu, jej 
część naziemną jak i zejście 
do podziemnego korytarza 
wraz z maszynownią. Być 
może nie uda nam się obejrzeć 
wszystkiego, ale jako pierw-
sza wyprawa w tamte okolice 
postaramy się zobaczyć  naj-
ciekawsze miejsca. 

Będziemy oczywiście czę-
ściowo uzależnieni od pogody 
i czasu pobytu, lecz w tak bo-
gatych w historyczne miejsca 
oraz wspaniałych okolicach 
nie sposób będzie się nudzić.

Robert Gwoździowski

Dziś chciałbym zachęcić Czytelników „Rozwagi” do dziesięciodniowej wypra-
wy w południowo-zachodnie strony Polski z dwudniowym pobytem na stronie 
czeskiej. 
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W kwietniu kilkudziesięcioosobowa grupa stoczniowców uczestniczyła w atrak-
cyjnej wycieczce do Włoch. Refleksjami na ten temat podzieliła się z „Rozwagą” 
pani Marzena Kasprzyk. Otrzymaliśmy też list od jednego z uczestników wyciecz-
ki, pana Henryka Przybyłka, którego fragmenty z przyjemnością przytaczamy. 

Marzena Kasprzyk: 
jak było na wycieczce we Włoszech?

wszelkie pytania, spełniał różno-
rodne życzenia.

Na mnie największe wrażenie 
podczas wycieczki zrobiły Alpy, 
to były wspaniałe widoki na 
wysokie góry, wydawałoby się  
w zasięgu ręki, autokar co chwila 
rozbrzmiewał okrzykami: och! 
ach!... No i oczywiście Wenecja 
– tego się nie zapomina.

Wspaniały był także pobyt 
w Rzymie. Mieliśmy dosko-
nałego przewodnika, Polaka, 
pana Jacka, który wielokrotnie 
już stoczniowcom pokazywał 
Wieczne Miasto. Złożyliśmy 
kwiaty na grobie Ojca Święte-
go, zwiedzili bazylikę, a potem 
ruszyliśmy w Rzym... Udało 
się wejść do Colosseum, zwie-
dziliśmy Forum Romanum, 
wiele wspaniałych kościołów.

A potem pojechaliśmy na po-
łudnie. Niezatarte wspomnienia 
pozostawił pobyt pod Monte Ca-
sino, gdzie pod pomnikiem pole-
głych polskich żołnierzy złożyli-
śmy kwiaty. Dalej wracaliśmy 

do Polski zwiedzając po drodze 
wiele zabytkowych miejsc.

Była to wspaniała wyciecz-
ka, okazja do zaprzyjaźnienia 
się z wieloma osobami pracu-
jącymi w stoczni. Powtarza-
liśmy wielokrotnie, że jeżeli 
będzie taka możliwość, chętnie 
ponownie wybralibyśmy się na 
tego typu wyprawę... 

A oto co na temat wyciecz-
ki do Włoch, a zwłaszcza jej 
kierownika Roberta Gwoź-
dziowskiego i przewodnika po 
Rzymie – pana Jacka, napisał 
Henryk Przybyłek:

– Pan Robert ma duże zdol-
ności organizacyjne, toteż umie-
jętnie ze wszystkim sobie radził. 
Wielki optymista, życzliwy, 
uprzejmy dla wszystkich, jest 
człowiekiem o wielkim inte-
lekcie. Wypowiedziami swoimi 
wprowadzał wycieczkowiczów 
w pogodny nastrój, cały autokar 
mówił o nim z wielka sympatią.

– Pan Jacek, nasz przewod-
nik po Rzymie, opowiadał 

barwnie i atrakcyjnie o sięga-
jącej zamierzchłych czasów 
historii wiecznego miasta, z 
pamięci podawał nazwiska i 
daty związane z panowaniem 
władców tej wielkiej metropo-
lii. Przedstawiał wzloty i upa-
dek Cesarstwa Rzymskiego, 
w sposób zapadający głęboko 
w naszą pamięć. Wspaniale 
mówił o rozkwicie rzymskiej 
kultury, o pozostałych do dzi-
siaj zabytkach architektury, za-
równo świeckich jak i sakral-
nych. Uznanie i radość budzi 
fakt, że to właśnie człowiek z 
Polski ma tak niewyczerpany 
zasób wiedzy w tej dziedzinie. 
Genialny przewodnik – trudno 
wyobrazić sobie lepszego! 

– To nie była moja pierwsza 
podróż do Włoch, przed 11 laty 
byłam na pogrzebie Ojca Świę-
tego w Rzymie – mówi pani 
Marzena Kasprzyk. Ale tego-
roczna stoczniowa wycieczka do 
Włoch była rewelacyjna. Może  
z wyjątkiem pogody na początku 
– podczas pobytu nad Jeziorem 
Garda był sztorm jakiego sobie 
nie wyobrażałam. Mówiono, 
że takie ulewy i wiatry zdarzają 
się w styczniu, a to był przecież 
kwiecień. Ale potem pogoda już 
dopisywała. 

Wyjeżdżając nie znaliśmy 
się, ale już po przekroczeniu 
granicy czeskiej byliśmy za-
przyjaźnieni, w czym zasługa 
kierownika naszej wycieczki, 
Roberta Gwożdziowskiego, do-
świadczonego turysty i przemi-
łego towarzysza podróży, który 
jechał wraz z mamą. Wycieczka 
była świetnie zorganizowana, 
na bieżąco byliśmy informowa-
ni o najciekawszych miejscach 
na trasie, Robert odpowiadał na 

Marzena Kasprzyk

Dział Rozwoju Związku Regionu Gdańskiego  
z uwagi na przypadające 9 czerwca Walne Zebranie 
Delegatów przygotował informację podsumowują-
cą działania organizowania pracowników. Informa-
cja o blisko tysiącu nowych członków i 15 nowych 
organizacjach została już przyjęta przez regionalne 
władze Związku 16 maja.

Rozwój „Solidarności” w Regionie Gdańskim

W minionych dwóch latach 
w Regionie Gdańskim odnoto-
wano wzrost uzwiązkowienia. 
Praca organizatorów związko-
wych zaowocowała powsta-
niem aż 15 nowych organiza-
cji, do których wstąpiło blisko 
1000 związkowców. Najwięcej 
członków pozyskano w pol-
skim oddziale amerykańskiego 
koncernu Delphi, specjalizu-
jącym się w produkcji części 

samochodowych. Na ponad 
800 pracowników do „Soli-
darności” należy już 237 osób, 
a grupa chętnych do wstąpie-
nia powiększa się. Deklaracje 
członkowskie wypełniło tak-
że ponad 200 pracowników 
z blisko 400 osobowej załogi 
Meritum Banku, zakładając 
tym samym organizację za-
kładową. Niemal 100 człon-
ków przybyło organizacji za-

kładowej w Izbie Skarbowej  
w Gdańsku, a niewiele mniej 
w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa. Ważnym obszarem 
rozwoju Związku w Regionie 
były i są także szkolenia roz-
wojowe dla liderów organiza-
cji zakładowych, których prze-
szkolono niemal 1500. (czytaj 
tu: http://www.solidarnosc.
gda.pl/aktualnosci/przed-wzd-
-regionu-gdanskiego/).

Na uznanie zasługuje także 
organizacja w lokalnej ALMIE 
– ogólnopolskiej sieci handlo-
wej z siedzibą w Krakowie. 
Zeszłoroczna kampania pro-
wadzona przez Region i Dział 
Rozwoju Komisji Krajowej 

w ramach „porozumienia  
o współpracy” zakończyła się 
sukcesem, a zarejestrowana  
w Regionie organizacja zrze-
sza już około 120 osób. Po-
dobnie było w przypadku fir-
my Eurocash, sieci hurtowni, 
gdzie dzięki współpracy regio-
nalnych i krajowych organi-
zatorów powstała organizacja 
licząca blisko 80 członków.

W Zarządzie Regionu za-
rejestrowano także Regional-
ną Sekcję Młodych, a dużym 
sukcesem w postaci podpisa-
nia układu zbiorowego pracy 
zakończyła się także kampa-
nia organizowania pracowni-
ków w terminalu kontenero-
wym DCT w Gdańsku.
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Trzy centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, OPZZ 
i FZZ przyjęły wspólną propozycję w sprawie wzro-
stu w 2017 r. wynagrodzeń w gospodarce narodo-
wej, w tym w państwowej sferze budżetowej, mini-
malnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i 
rent z FUS.19 maja została ona przekazana Ministro-
wi Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem 
związków wynagrodzenie minimalne w 2017 r. 
powinno wynosić co najmniej 1970 zł 25 gr.

Związki proponują 
wzrost wynagrodzenia i emerytur

Dlaczego Konfederacja Pracodawców jest przeciwna wczesnym emeryturom a zwłaszcza 
przeciw stażowi pracy emerytów 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn?

Odpowiedź moim zdaniem jest prosta. Bardzo prosta. Patrzę na to z perspektywy Stoczni 
Gdańsk. Zarząd nasz doszedł do wniosku, że pracownicy w wieku zbliżonym do emerytury są pra-
cownikami z którymi można robić co się chce. Wiadomo, że po wielu latach pracy w jednej firmie 
człowiek jest z nią zżyty  i trudno by było się  rozstać.  Trzeba to więc wykorzystać. Nasi prezesi  
doszli  do iście szatańskiego wniosku:  zamrozić pensję, obciąć premie, zabrać nadgodziny i mamy 
do dyspozycji taniego ale ukształtowanego, lojalnego, rzetelnego i uczciwego pracownika. Te 
dobre cechy zostały  nabyte przez dziesiątki lat pracy, a są w tej chwili uważane za cechy godne 
zramolałych  staruszków.  Ja właśnie jestem z tego pokolenia i przy okazji apeluję do młodych 
pracowników aby głęboko zastanowili się zanim zwiążą się z jakąkolwiek firmą na stałe. Może 
ich spotkać to samo a przecież wiadomo, że na przykład stocznia po wojnie  nie ruszyła by bez 
doświadczenia niemieckich i polskich „starych fachowców” którzy przed wojną i w  czasie wojny 
budowali tutaj statki.  Doszedłem więc do wniosku jak wykorzystać fakt,  że pracownik po 50. 
łatwo nie znajdzie pracy i będzie tu siedział do usra…. śmierci. Proponuję przedstawić rządowi 
pomysł  o przygotowanie odpowiedniej ustawy w tym temacie.  Ustawa ta może wnieść wiele 
świeżości w dialog pracodawcy - pracobiorcy. Wystarczy policzyć ile oszczędności przyniesie 
zamrożenie płac, obcięcie wszelkich premii  dla ludzi po 50 w całej Polsce.  Nie oczekuję żadnych 
gratyfikacji ani pochwał za pomysł. Nie jest mój. To pomysł zarządu stoczni który już został w 
naszym zakładzie wprowadzony i zarząd za ten wspaniały nowatorski pomysł powinien zostać 
odpowiednio doceniony. Ja tylko jestem skromnym obserwatorem który na koniec zadaje panom 
prezesom jedno dodatkowe pytanie dotyczące produkcji.   Jak wam się panowie wydaje?. Dzięki 
komu z dostarczonych części klasy „złom” udaje się złożyć wyrób klasy mercedesa?

  Krzysztof Wnuk  – 40 lat pracy w stoczni.Gł
os
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nagrodzenia za pracę w roku 
2016.

Centrale związkowe za-
strzegają sobie prawo korekty 
zaproponowanych wzrostów 
wynagrodzeń oraz emerytur 
i rent w przypadku zmiany 
przez stronę rządową propo-
nowanych wskaźników ma-
kroekonomicznych stanowią-
cych podstawę do prac nad 
projektem ustawy budżetowej 
na 2017 r. Wskazały też po-
trzebę systemowej gwaran-
cji waloryzacji najniższych 
świadczeń emerytalno-ren-
towych tak, by zapewniały 

utrzymanie siły nabywczej 
tych świadczeń.

Nie udało się niestety za-
wrzeć wcześniej porozumie-
nia wszystkich partnerów 

społecznych, tj. związków 
zawodowych i pracodawców 
reprezentowanych w Radzie 
Dialogu Społecznego.

Związki zaproponowały, 
by wzrost wynagrodzeń w go-
spodarce narodowej wyniósł 
nie mniej niż 5,7 proc., wzrost 
wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej – nie mniej 
niż 10,9 proc., wzrost mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę – nie mniej niż 6,5 proc. 
Wskaźnik waloryzacji emery-
tur i rent powinien, zdaniem 
związków zawodowych, wy-
nosić nie mniej niż średnio-
roczny wskaźnik cen towarów 
i usług w 2016 r. zwiększony 
o co najmniej 50 proc. realne-
go wzrostu przeciętnego wy- fo

t. 
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PożyCZKi Do 7500 zł 
Dla CZłoNKÓW NSZZ
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej informuje członków Związku  że  od 4.05.2016 
wznawia możliwość otrzymywania pożyczek  do 7500zł.
Zwrot do kasy osobiście . Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi  4,8 do 
7,2% w zależności od kwoty.  Nie pobieramy dodatkowej prowizji jeżeli spłacasz  
w ustalonym terminie. 
Pożyczki  mogą otrzymać członkowie zatrudnieni na umowy o pracę, dzieło, zlecenie 
oraz na działalność gospodarczą którzy nie mają zajęć sądowych, administracyjnych, 
komorniczych.
PYTAJ W KASIE O SZCZEGÓŁY, WPROWADZILIŚMY UŁATWIENIA DLA OSÓB, 
KTÓRE NIE MAJĄ STAŁEJ UMOWY.
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%

Zabezpieczenie wekslowe – 
kogo dotyczy  
Przy pobraniu chwilówki lub pożyczki
Pracownicy umowa zlecenie lub działalność gospodarcza – weksel dotyczy zawsze  
pożyczkobiorcy  i  poręczyciela
Pracownicy na umowę o pracę
l Chwilówki – nie dotyczy
l Pożyczki od 750 do 1500 zł – nie dotyczy
l Pożyczki od 2000 zł – weksel dotyczy zawsze pożyczkobiorcy i poręczyciela
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