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Nowoczesne urządzenia GSGTowers, które uruchomiono w końcu paź-
dziernika, podwajają obecne moce produkcyjne stoczni.

fot.  Paweł Glanert

Stocznia GdańSka
Zbliżają się święta Bożego 
Narodzenia, nadchodzi 
Nowy Rok. Przy wigilijnym 
stole tradycyjnie będziemy 
się dzielić opłatkiem, 
składać sobie życzenia. 
Z myślą o najbliższych, 
o domu, ale też o pracy, 
która pozwala nie tylko 
nam zarabiać na życie, na 
utrzymanie rodziny, ale  
i daje satysfakcję  
z tworzenia, z budowy 
wspólnym wysiłkiem 
rzeczy nowych, z których 
możemy być dumni. Oby 
tej satysfakcji było jak 
najwięcej, obyśmy z naszej 
pracy czerpali jak najwięcej 
zadowolenia i dumy, by 
była ona coraz lepiej 
wynagradzana. Tego życzy 
wszystkim stoczniowcom

Organizacja 
Międzyzakładowa 

NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej
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Debaty skoncentrowane wokół dialogu społecznego 
oraz obecność prezydenta Andrzeja Dudy 
i premier Beaty Szydło, którzy zadeklarowali dalsze 
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i pro-
społecznej, prorodzinnej i propracowniczej polityki 
społeczno-gospodarczej – to zdaniem Krzysztofa Do-
śli, przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego, 
najważniejsze wydarzenia XXVIII Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „Solidarność” w Płocku 24–25 listo-
pada 2016 roku.

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło

28 Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności” w Płocku     

W trakcie obu zjazdowych 
dni w Płocku mocno i jedno-
znacznie zostało wyartykuło-
wane hasło XXVIII Krajowego 
Zjazdu Delegatów – „Dialog 
społeczny drogą do normalno-
ści”. Dialog społeczny był jed-
nym z głównym tematów obu 
paneli tematycznych, poświę-
conych oświacie i kodyfikacji 
prawa pracy. 

Prezydent jednoznacznie za-
deklarował konsekwentną reali-
zację umowy programowej, któ-
rą zawarł ze Związkiem jeszcze 
w czasie kampanii wyborczej 
w 2015 roku. Z zadowoleniem 
przyjęliśmy zapowiedzi, że gło-
wa państwa nie poprzestanie na 
tych elementach programowych, 

które udało się zrealizować w 
ciągu pierwszego roku spra-
wowania władzy – na przykład 
przywróceniu niższego wieku 
emerytalnego – ale będzie sta-
wiać kolejne kroki na drodze do 
pełnej realizacji naszego wspól-
nego porozumienia.

Uczestnicy zjazdu owacją 
na stojąco przyjęli informację 
premier Beaty Szydło o ustawie 
obniżającej do średniej krajowej 
emerytury i renty ubeckie. Słu-
żymy zwykłym Polakom, a nie 
elitom – dodała premier.

Przewodniczący „Solidar-
ności” Piotr Duda przypomniał, 
że przez osiem lat antypracow-
niczych i antyspołecznych rzą-
dów PO-PSL wszelkie działa-

nia związku były blokowane. 
Na znak protestu – wyszliśmy 
z Komisji Trójstronnej. Dwa 
lata temu postawiliśmy na czło-
wieka, który chciał realizować 
politykę prospołeczną i podpi-
saliśmy umowę programową 
z kandydatem na prezydenta 
Andrzejem Dudą. Szef „Solidar-
ności” wyrażając zadowolenie z 
dialogu z obecną władzą, zazna-
czył że nie oznacza to, że „nie 
patrzymy władzy na ręce”. Choć 
wygraliśmy batalię o przywró-
cenie wieku emerytalnego, nie 
ustąpimy w żądaniach nabywa-

nia uprawnień emerytalnych po 
40 i 35 latach stażu pracy męż-
czyzn i kobiet. Tak jak będziemy 
domagać się wsparcia 500+ po-
czynając od pierwszego dziecka, 
przy wprowadzeniu górnej gra-
nicy dochodów, od której świad-
czenie nie będzie przysługiwało.

Prezydent RP odznaczył 
zasłużonych działaczy „Soli-
darności”. Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenie Polski otrzy-
mał Roman Kuzimski, zastępca 
przewodniczącego Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”.
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Pod patronatem honoro-
wym Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy obchodzony będzie 
Dzień Pamięci Ofiar Stanu 
Wojennego w Gdańsku 13 
grudnia 1981.

O godz.16.30 odbędzie 
się msza św. w kościele św. 
Brygidy w Gdańsku. O 18.30 
nastąpi odsłonięcie pomni-
ka Ofiar Stanu Wojennego w 
Gdańsku – Wały Jagiellońskie, 
Park im. M. Konopnickiej, na-
przeciw Lotu. 

O 19.30 pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców, za-
palone zostanie światło wol-
ności. O 20.00 zgromadzeni 
na placu przy Sali BHP we-
zmą udział w koncercie zor-
ganizowanym pod patronatem 
Jarosława Sellina, sekretarza 

Zapal światło wolności. Rocznice grudniowe
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stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Udział wezmą zespoły: Izrael, 
Kryzys, Bielizna i Fabryka.

W rocznicę Grudnia ’70  
16 grudnia o godz. 10.00 

– Gdańsk, plac Solidarności 
– zapalenie zniczy, złożenie 
wieńców i  kwiatów pod po-
mnikiem Poległych Stocz-
niowców m.in. przez pracow-
ników Stoczni Gdańsk SA 
oraz delegacje szkół. Będzie 
można obejrzeć także wysta-
wę wokół pomnika przygo-
towaną przez IPN Oddział w  
Gdańsku, wystawę stałą na 
terenie ECS oraz wystawę w  
Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

godz. 11.00 – Gdańsk, sie-
dziba ECS – otwarcie wystawy 

malarstwa Andrzeja J. Piwar-
skiego pt. „Ślady – Nadzieje 
– Polska 1970 – 1980 – 2016”.

godz. 17.00 – Gdańsk, uro-
czysta Msza Święta w  koście-
le Świętej Brygidy w  Gdań-
sku: Przemarsz pod pomnik 

Poległych Stoczniowców; 
Apel Poległych; Odsłonięcie 
Tablicy Czterech Ofiar Stanu 
Wojennego w  Gdańsku; Mo-
dlitwa; Złożenie wieńców i  
wiązanek kwiatów; Spotkanie 
w  sali „Akwen”.
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Prezes Jarosław Łasiński 
nie ukrywał, że wszelkie pozy-
tywne zmiany w stoczni zwią-
zane są z poprawą rentowności 
produkcji. Stocznia ma zagwa-
rantowane zamówienia na naj-
bliższe pół roku, co pozwala 
racjonalnie planować organi-
zację pracy. W GSG wzrasta 
zatrudnienie, w październiku 
rozpoczęły pracę nowe obiek-
ty GSG Towers. Jesteśmy dziś 
dumni, że stanowimy zarząd 
zakładu osiągającego coraz 
lepsze rezultaty w pracy, ma-
jącego korzystną rentowność 
operacyjną i dysponującego 
wykwalifikowana załogą, któ-
ra da sobie radę przy rosnących 
zamówieniach. Najważniejszą 
sprawą jest szybkie osiągniecie 
dodatniej rentowności netto, co 
pozwoli rozwiązać większość 
problemów nurtujących zało-
gę, w tym poprawę poziomu 
płac.

Nie chcemy dzielić zało-
gi na pracowników stoczni 
i GSGT. Jesteśmy jedną fir-
mą, choć wiem że są bolesne 
różnice w zależności od tego 
gdzie kto pracuje. W przyszło-
ści będzie jedna stocznia, do 
tego chcemy doprowadzić jak 
najszybciej, chcemy by obo-
wiązywały wszędzie jednako-
we standardy. 

Przed nami kolejne inwe-
stycje. W rynku energety-
ki wiatrowej coraz większy 
udział ma energetyka morska. 
A to oznacza budowę wież, 
konstrukcji stalowych i stat-
ków, niezbędnych by te wieże 
postawić i obsługiwać.

Zakończyliśmy etap dzia-
łalności bardzo trudny, sami 
wiecie jak było ciężko. Ale 
zarząd się nie poddawał i nie 
podda. Osiągnęliśmy rentow-
ność operacyjną, dążymy do 
rentowności netto. Takiej sy-

tuacji nie było w stoczni od 
2009 roku. Przed nami wiele 
normalnej pracy, walki o ry-
nek, o produkty. Musimy za-
rabiać, to daje stabilność. Mu-
simy osiągać zyski netto, bo to 
są nowe inwestycje, nowe seg-
menty rynku, to jest rozwój, a 
także to daje możliwość dal-
szego wzrostu płac, na którym 
wszystkim nam zależy.

Dążymy do tego, by znik-
nęły te krzaki, a w ich miejsce 
powstały nowoczesne obiekty 
produkcyjne – dodaje Roman 
Gałęzewski. Do stoczni ludzie 
przychodzą by zarobić. Mam 
nadzieję, że już nie długo bę-
dziemy mówili o konkretach, 
że nie będziemy się tylko 
przerzucać słowami. 

Głos zabiera  przewod-
niczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego „Solidarności” 
Krzysztof Dośla. – W przy-
szłym tygodniu odbędzie się 
posiedzenie Sejmowej Ko-
misji Gospodarki Morskiej. 
Będzie omawiany program 
modernizacji Marynarki Wo-
jennej wartości kilkunastu mi-
liardów złotych. Da to pracę, 
szanse przeżycia, do czasu po-
wrotu koniunktury światowej, 
wszystkim polskim stocz-
niom. To szansa by Stocznia 
Gdańska wróciła do budowy 
okrętów.

Niepokój nas, związkow-
ców, budzi tendencja do nie-
zdrowej konkurencji między 
polskim stoczniami, do kon-
kurencji obniżaniem płac 
załóg, stosowaniem różnych 
trików w tej dziedzinie. A tak-
że zatrudnianiem zagranicz-
nych pracowników, w tym z 
Korei Północnej. Wytknęli to 
nam Norwegowie, których 
audyt potwierdził pracę 70 
Koreańczyków w naszych 
stoczniach. Spotyka się to z 
potępieniem w Europie, jako 
że pieniądze zarabiane przez 
północnych Koreańczyków 
idą na wsparcie potępianego 
w cywilizowanym świecie 
reżimu. Będziemy  – jako 
związek „Solidarność”– ści-
gać takie sytuacje, będziemy 
domagać się zdecydowanego 
działania prokuratury. Tak jak 
będziemy wyrażać uznanie i 
bronić naszych kolegów, któ-
rzy przed czterema laty bronili 
stoczniowych miejsc pracy, 
likwidowanych przez rząd 
Tuska i do dziś – jak Zbyszek 
Stefański, czy Karol Guzikie-
wicz, ścigani są przez sąd, jak-
by na zamówienie niektórych 
polityków.

Związkowcy, korzystając z 
obecności członków Zarządu 

Walne zebranie delegatów NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Idziemy do przodu
10 listopada w Sali BHP odbyło się Walne 
zebranie delegatów NSZZ Solidarność Stoczni 
Gdańskiej. Przewodniczący stoczniowej „Soli-
darności” Roman Gałęzewski powitał przybyłych 
na zebranie delegatów,a także gości: przewod-
niczącego Zarządu Regionu Gdańsk związku 
Krzysztofa Doślę oraz członków Zarządu Grupy 
Stoczni Gdańsk – prezesa Jarosława Łasińskie-
go i wiceprezesów – Adama Zaczeniuka i Adama 
Kowalskiego.

Ciąg dalszy na str 4
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rozpoczynają serię pytań. Na 
pierwszy ogień – od lat cią-
gnąca się sprawa dyspropor-
cji pomiędzy poziomem płac 
podstawowych, a wysokością 
premii. Płace – mówił Tadeusz 
Suhak z GSGT ustalane są na 
poziomie 1900, a premie hi-
potetycznie sięgać mogą 2000 
złotych, choć nikt takich nie 
widział. To oczywisty absurd. 
Ale nie ma sposobu, by to 
zmienić, podnosząc stałą część 
zarobków, a obniżając horren-
dalnie wysoką premię. Do tego 
– mówił Karol Guzikiewicz – 
nikt nie wie za co taka premia 
się należy, bo regulamin pre-
miowy jest ogólnikowy. Guzi-
kiewicz proponuje zmniejszyć 
wysokość premii, podnieść 
stałą część płac. Tym bardziej 
gdy rząd podnosi płace mini-
malne, tworzy się sytuacja, iż 
ludzie rozpoczynający pracę 
w stoczni mają stałą część za-
robków wyższą niż fachowcy 

z wieloletnim stażem. Istnieje 
też budzący protesty problem 
nieuwzględniania w GSG To-
wers dodatku za wysługę lat, 
rosnącego z roku na rok wraz 
z płacą minimalną. A w ten 
sposób tworzą się nieuzasad-
nione różnice płacowe rzędu 
kilkudziesięciu złotych. Guzi-
kiewicz podkreśla, że po raz 
pierwszy zastosowany w stocz-
ni system oceny kwalifikacji i 
umiejętności pracowników 
pozwolił blisko 100  stocz-
niowcom podnieść zarobki. 
Brakuje natomiast precyzyj-
nych i znanych pracownikom 
tabel określających wysokość 
zarobków w poszczególnych 
przedziałach kwalifikacyjnych. 
Guzikiewicz domagał się kon-
tynuacji systemu corocznych 
ocen kwalifikacyjnych rów-
nież w tym roku.

Prezes Jarosław Łasiński 
twierdził, że ma pełną świa-
domość istniejących nieprawi-

Idziemy do przodu
Dokończenie ze str 3

– Chciałoby się powiedzieć, 
że sytuacja w stoczni zmienia 
się na lepsze, ale byłby to nad-
mierny optymizm. Wolałbym 
trzymać się określenia, że jest 
trochę lepiej, że rysują się po-
zytywne perspektywy. Mamy 
sporo dobrych zapowiedzi, ale 
już wielokrotnie przekonywa-
liśmy się, że zapowiedzi nie 
szły w parze z nadchodzącą 
rzeczywistością. Dlatego mu-
simy być ostrożni w ocenie 
obecnej sytuacji stoczni i  za-
powiedzi zmian, które mają 
nadejść. Wiemy, że strona rzą-
dowa przystąpiła do rozmów 
z akcjonariuszami zgodnie 
z obowiązującym w naszym 
kraju zasadami i chciałoby się 
wierzyć, że rozmówcy z obu 
stron przejawiają dobrą wolę 

dla rozwiązania problemów 
stoczni. Mam świadomość, że 
to co osiągnęliśmy w ostat-
nim czasie – to bardzo dużo, 
ale nie chciałbym popadać w 
euforię – bo w wielu przypad-
kach mamy do czynienia tyl-
ko z zapowiedziami działań 
i decyzji, na których skutki 
trzeba jeszcze poczekać. Jest 
sporo spraw pozytywnych, 
optymizm budzą rozmowy 
prowadzone w Ministerstwie 
Rozwoju, wiele działań na 
terenie samej stoczni oceniać 
trzeba dobrze. Pozytywnie 
trzeba oceniać propozycje 
współpracy, z jakimi wystę-
puje stocznia, które zmierza-
ją do wykorzystania naszych 
aktywów, naszego potencjału 
i kwalifikacji załogi.

Mamy satysfakcję, że na-
sze działania typowo związ-
kowe przynoszą wreszcie 
skutek. Od dłuższego czasu 
domagaliśmy się zmian w sys-
temie premiowym, który był 
ewidentnie wadliwy. Układ 
w którym premie stanowiły 
ponad połowę wynagrodze-
nia był krytykowany i przez 
pracowników i przez „Soli-
darność”. Zarząd grupy wziął 
wreszcie pod uwagę nasze 
argumenty i prezes Łasiński 
zapowiedział ostatnio publicz-
nie, że od nowego roku wpro-
wadzone zostaną zmiany, na 
które z niecierpliwością cze-
kamy. Ale z ich oceną musimy 
poczekać do początku nowego 
roku, choć cieszy mnie, że Za-
rząd uznał naszą argumenta-

cję. Zmiana systemu premio-
wego oczekiwana jest przez 
pracowników, a tych jest w 
stoczni coraz mniej i mają 
coraz większą wartość. Trze-
ba wreszcie zrozumieć, że w 
obecnej sytuacji ludzie są naj-
ważniejsi.

Myśląc o nowym roku, 
o składanych przy tej okazji 
życzeniach, chciałbym, żeby 
nie było żadnych niespodzia-
nek. Bo zwykle bywają one 
nie takie jak byśmy chcieli. 
Chciałbym, żebyśmy mogli 
normalnie i spokojnie praco-
wać, by ta praca była dobrze 
wynagradzana, by do świado-
mości wszystkich decydentów 
doszło to co od zawsze wiedzą 
wszyscy pracujący, że niska 
płaca to złe rozwiązanie.  

Roman Gałęzewski

Niska płaca – to złe rozwiązanie

dłowości, lecz prosi o czas na 
ich likwidację. Zapowiedział 
kontynuację jeszcze w tym 
roku ocen kwalifikacyjnych, 
a także wyraził nadzieję, że 
wszyscy podejdą do tego pro-
cesu z powagą, co przyniesie 
rezultat w postaci zasłużonych 
awansów. Prezes uznał też wa-
dliwość systemu płacowego, 
w którym premia jest nawet 
wyższa od płacy podstawo-
wej i zapowiedział od począt-
ku roku zmianę proporcji na 
korzyść płacy podstawowej. 
Kończąc swe wystąpienie pre-
zes Jarosław Łasiński wyra-

ził związkowcom uznanie za 
pracę, która wsparła działania 
Zarządu i pozwoliła na osią-
gniecie przez Grupę Stoczni 
Gdańsk wyników ekono-
miczno-produkcyjnych, które 
zapowiadają dalszy ruch do 
przodu.

Zebrani dokonali wyborów 
uzupełniających. Członkami 
Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej zostali: Jacek Bo-
bola i Jarosław Kowalski z 
GSGTowers oraz Zbigniew 
Wiszowaty i Krzysztof Wnuk 
ze Stoczni Gdańsk.

Nowo wybrani członkowie Komisji Międzyzakładowej  
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.
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– Nie jest żadną tajemnicą, 
że po 31 sierpnia, po rozmo-
wach w Sali BHP z prezy-
dentem RP Andrzejem Dudą i 
premier Beatą Szydło – mówi 
Karol Guzikiewicz, wiceprze-
wodniczący stoczniowej „So-
lidarności” – rozpoczęły się 
działania, mające w tej chwili 
charakter rozmów roboczych, 
na temat przyszłości Grupy 
Stoczni Gdańsk. Nie może-
my oczywiście jeszcze mówić  
publicznie o szczegółach tych 
rozmów, co zrozumiałe, ale 
ważne, że takie rozmowy się 
toczą, z udziałem przedstawi-
cieli Ministerstwa Rozwoju, a 
także że widzimy już pierwsze 
decyzje, będące wynikiem 
podjętych ustaleń. Nastąpiła 
pierwsza zmiana w Zarządzie 
GSG Towers, został odwołany 
dyrektor, który – jak pisaliśmy 
w poprzedniej „Rozwadze”– 
brał pieniądze praktycznie za 
darmo, a na jego miejsce, w 
randze wiceprezesa Zarządu, 
powołana została pani Aneta 
Falecka, której już pierwsze 
działania spotykają się z bar-
dzo pozytywnymi ocenami w 
stoczni. Widać, że jednoznacz-
nie broni interesów Stoczni 
i Skarbu Państwa w naszej 
firmie i mogę powiedzieć, że 
jeżeli będzie tak działać dalej 
cieszyć się będzie naszym, 
związkowym, wsparciem i 
uznaniem.

Niestety, już po pierwszych 
działaniach nowego zarządu, 
nastąpiły komplikacje przez 
osoby nam nieprzychylne i 
torpedujące zmiany. Świad-
czące o tym, że co innego 
mówią członkowie Zarządu 
Grupy Stoczni Gdańskiej, mi-
nistrowie, nawet prezydent, 
a inne są decyzje podejmo-
wane przez ludzi na niższych 

Karol Guzikiewicz

Nie ma zgody na szantaż  
wobec stoczni

szczeblach zatrudnionych w 
spółkach podległych skarbo-
wi państwa, decyzje te zagra-
żają przyszłości stoczni oraz 
zablokowaniem odbudowy 
przemysłu stoczniowego. Na-
leży zadać pytanie dlaczego 
to robią, czy to tylko niekom-
petencja, głupota czy inne 
interesy. Dlaczego pospiesz-
nie podpisano umowę przed-
wstępną z Montexem wiedząc 
że są inne plany. Możliwe że 
zbada tą sprawę CBA, prze-
cież ci ludzie, podlegają też 
instytucjom Skarbu Państwa, 
Agencji Rozwoju Przemysłu, 
Ministerstwu Rozwoju, tym 
samym co stocznia.

Nie dalej jak wczoraj, 
znowu grożono zatrzymaniem 

dostaw gazu do stoczni przez 
spółkę podległą Pomorskiej 
Strefie Ekonomicznej, a więc 
instytucję będącą też w gestii 
Skarbu Państwa. Stocznia nie 
może sobie pozwolić, by być 
szantażowaną w sposób unie-
możliwiający działalność pro-
dukcyjną i narażającą zakład 
na nieprzewidywalne straty, 
wynikające z opóźnień i przerw 
w produkcji. Nawet jeżeli są 
jakieś nieporozumienia formal-
noprawne w realizacji umów 
kompensacyjnych – to drogą 
ich wyjaśnienia są metody cy-
wilizowane, prawne , w rozmo-
wach bezpośrednich czy w od-
powiednim ministerstwie, a nie 
brutalne przerywanie dostaw. 
Czy też narzucanie jak w przy-

padku energii ceny droższej niż 
otrzymują  je inne zakłady w 
sąsiedztwie od dystrybutorów, 
to jest skandal.

Jako związkowcy  nie zga-
dzamy się z takim postępowa-
niem prezes Aleksandry Jan-
kowskiej z Pomorskiej Strefy 
Ekonomicznej i Piotra Dziadu-
la, prezesa spółki Media Ope-
rator. Na pewno  nie była to 
Dobra Zmiana;  mówimy to też 
jako członkowie PIS, dlatego 
oświadczamy, że jeżeli powsta-
nie zagrożenie dla ciągłości 
pracy stoczni wystąpimy jako 
związek z protestem  – i to nie 
przeciwko naszemu Zarządo-
wi – ale przeciwko Pomorskiej 
Strefie Ekonomicznej i podle-
głym jej spółkom, przeciwko 
ludziom, którzy choć byli po-
wołani by reprezentować inte-
resy Skarbu Państwa,  działają 
na jego szkodę na co jest wiele 
dowodów.

I chciałbym powiedzieć 
jasno: domagamy się od rzą-
du (powiadomiliśmy o tej 
sytuacji jego przedstawicie-
li) by podjął decyzje unie-
możliwiające na niższych 
szczeblach stosowanie me-
tod szantażu, zwłaszcza wo-
bec przedsiębiorstw, których 
program rozwoju objęty jest 
planami najwyższych władz 
państwowych. O zaistniałej 
sytuacji powiadomiliśmy też 
prezesa PiS Jarosława Ka-
czyńskiego, który nas poparł. 
Naszym zdaniem muszą zo-
stać odwołani ludzie działają-
cy na szkodę stoczni w spółce 
skarbu państwa Media Opera-
tor, oceniamy również nega-
tywnie działanie kierownic-
twa samej strefy i postulujemy 
odwołanie go, gdyż działa na 

Działacze „Solidarności” Grupy Stoczni Gdańsk spotkali się  
z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. 
Rozmawiano o bieżących problemach stoczni, o czynnikach 
wpływających na dochodzenie spółki do dobrej kondycji ekono-
micznej, o roli jaką Stocznia Gdańsk może odgrywać  
w rozwoju polskiego przemysłu okrętowego. Jarosław Kaczyński 
kładł nacisk na właściwy dobór kadr na wszystkich szczeblach 
działalności gospodarczej. Prezes PiS wspominał z sentymen-
tem swoją działalność związkową w latach osiemdziesiątych  
i kontakty z działaczami „Solidarności” do dziś jeszcze pracujący-
mi w stoczni.

dokończenie na str. 6
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GSG Towers – spółka wchodząca w skład Grupy 
Stoczni Gdańsk – jest kluczową inwestycją pro-
dukcji wież wiatrowych i konstrukcji stalowych dla 
przemysłu morskiego. W końcu października br. 
uroczyście uruchomiono nowe obiekty GSG Towers. 

Przełomowa inwestycja Grupy Stoczni Gdańsk

Nowe obiekty GSGTowers 

W uroczystości udział 
wzięli m.in. Tatiana Taruta, re-
prezentująca głównego udzia-
łowca Grupy Stoczni Gdańsk, 
Paweł Brzezicki, wiceminister 
gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej, przedstawicie-
le władz miejskich Gdańska, 
przedstawiciele polskiej bran-
ży okrętowej. Nowe obiekty 
poświęcił biskup pomocniczy 
archidiecezji gdańskiej Zbi-
gniew Zieliński, też okręto-
wiec – jako absolwent gdań-
skiego Conradinum.

Najnowocześniejsze urzą-
dzenia do gięcia, spawania i 
malowania wież wiatrowych 
oraz konstrukcji stalowych 
podwajają obecne moce pro-
dukcyjne stoczni. Pozwolą one 
także wytwarzać innowacyjne 
konstrukcje dla sektora mor-
skiej energetyki wiatrowej. 

GSG Towers, spółka z Gru-
py Stoczni Gdańsk realizowa-
ła w ostatnich latach zakrojo-
ny na szeroką skalę program 
inwestycyjny, którego łączna 
wartość sięga kwoty 160 mln 
złotych. Otwarcie  inwestycji 
wprowadza europejskiego li-
dera produkcji wież lądowych 
oraz wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych do eli-
tarnego grona producentów 
konstrukcji dla najbardziej 
perspektywicznego rynku of-
fshore – morskich elektrowni 
wiatrowych. Ukończona wła-
śnie nowa inwestycja umoż-
liwia zwiększenie produkcji 
wież wiatrowych w skali rocz-
nej do poziomu 300 wież o 
średnicy do 8 m oraz wytwa-
rzanie wież z blachy o grubo-
ści do 120 mm i długości poje-
dynczej sekcji do 50 m.

– Energetyka onshore oraz 
offshore to rynek o ogromnym 

Nie ma 
zgody...
dokończenie ze str. 5

szkodę Grupy Stoczni Gdań-
skiej, przeciwko pani premier 
i prezydentowi, którzy zaini-
cjowali konieczne zmiany.

To co robią nieodpowie-
dzialni prezesi, przypomina 
zabawę zapałkami w momen-
cie, gdy decyduje się przy-
szłość Grupy Stoczni Gdańsk, 
gdy jej Zarząd i załoga dokła-
dają starań, by osiągnąć pozy-
tywne wyniki ekonomiczne, 
by wywiązywać się z zawar-
tych umów handlowych, by 
zdobywać nowe kontrakty o 
które nie jest obecnie łatwo. 
Każde uchybienie w realizacji 
zobowiązań produkcyjnych, w 
jakości, może grozić olbrzy-
mimi karami i utratą z trudem 
odzyskiwanej dobrej opinii 
stoczni. Ta sytuacja wymaga 
natychmiastowej interwencji 
ze strony Ministerstwa Roz-
woju i instytucji Skarbu Pań-
stwa, ze strony wszystkich 
mających głos decyzyjny, z 
prezesem PiS włącznie.

Sytuacja w stoczni jest 
dynamiczna. Nam, związ-
kowcom, podoba się plan 
ratowania i odbudowy stocz-
ni, podobają się zamierzenia 
Ministerstwa Rozwoju oraz 
wicepremiera Morawieckiego 
i dlatego właśnie będziemy 
protestować przeciwko decy-
zjom ludzi na niższych szcze-
blach, którzy swą bezmyślną 
działalnością torpedują dobre 
założenia rządu. I nie można 
przy tym zapominać, że udzia-
łowcem w GSGTowers, spół-
ce w tej chwili decydującej 
o wynikach ekonomicznych 
Grupy Stoczni Gdańsk, jest w 
połowie Skarb Państwa. Jeżeli 
będzie trzeba będziemy prote-
stować, by nie był on narażany 
na straty w wyniku działania 
niekompetentnych urzędni-
ków.

popycie i potencjale wzrostu, 
a     w    rezultacie tej inwesty-
cji Grupa Stoczni Gdańsk sta-
je się jednym z największych 
producentów wież wiatro-
wych dla tego rynku w Euro-
pie. Dzięki nowoczesnym li-
niom produkcyjnym możemy 
już niedługo uzyskać status 
dostawcy pierwszego wyboru 
kompleksowych rozwiązań w 
branży morskiej energetyki 
wiatrowej – mówi Jarosław 
Łasiński, prezes GSG Towers 
i Stoczni Gdańsk SA.

– Fundamentem i    naj-
większym atutem GSG był od 
zawsze zespół doświadczo-
nych fachowców gwarantują-
cych profesjonalne wykonanie 
najtrudniejszych technolo-
gicznie projektów. Dlatego tak 
ważnym elementem progra-
mu inwestycyjnego był roz-
wój zawodowy pracowników 
Grupy Stoczni Gdańsk. W ra-
mach szkoleń prowadzonych 
w Akademii Rozwoju Grupy 
Stoczni Gdańsk swoje profe-
sjonalne umiejętności syste-
matycznie doskonaliła nasza 
kadra produkcyjna.

Grupa Stoczni Gdańsk za-
trudnia obecnie około 1000 
pracowników. Zgodnie z pla-
nem rozwoju zwiększenie 
potencjału produkcyjnego 
skutkować będzie podniesie-
niem poziomu zatrudnienia. 
Oznacza to, że spółka rozbu-
duje swoje zasoby kadrowe o 
kolejne 300-400 osób w ciągu 
następnych dwóch lat.

Uruchomiona właśnie hy-
drauliczna, czterowalcowa 
zwijarka to jedna z najnowo-
cześniejszych i najbardziej 
efektywnych maszyn do zwi-
jania blach grubych dla prze-
mysłu morskiego. Jest to naj-

bardziej wydajna maszyna na 
rynku zwijarek, która idealnie 
sprawdza się przy realizacji 
wielkich zamówień dla mor-
skiej energetyki wiatrowej. 
Zwijarka jest wyposażona w 
innowacyjny system „Roll-by-
-wire” wprowadzający pro-
ces zwijania w erę cyfrową, 
który działa poprzez sygnały 
cyfrowe, co sprawia, że praca 
jest szybsza i jeszcze bardziej 
skuteczna. Ponadto posiada 
nowy system hydrauliczny 
zapewniający pracę ciągłą z 
zsynchronizowaną kontrolą 
równoległości. 

Najnowocześniejsze linie 
do spawania wież wiatrowych 
i elementów cylindrycznych 
oraz stożkowych składają się 
z zestawu słupowysięgników 
do spawania oraz stacji mon-
tażu. Cały układ produkcji 
został zaprojektowany spe-
cjalnie tak, aby spawanie i 
montaż odbywały się w peł-
ni zintegrowanym procesie. 
Słupowysięgniki do spawania 
mają wysokość około 12 me-
trów i są wyposażone w inno-
wacyjne głowice spawalnicze, 
które umożliwiają wyjątkowo 
szybkie i precyzyjne spa-
wanie. Oprócz tego zestawy 
wyposażone zostały w nowo-
czesne systemy sterownicze w 
celu pełnej kontroli operatora 
nad procesem spawania. Linia 
montażowa składa się ze spe-
cjalnie zamontowanych ele-
mentów hydraulicznych, które 
pozwalają na składanie wież 
wiatrowych przy zachowaniu 
najwyższej precyzji. Dzię-
ki wykorzystaniu linii GSG 
Towers może produkować 
elementy aż do 8 m średnicy 
oraz o grubości do 120 mm i 
wadze do 200 ton. Zestaw jest 
optymalnie przystosowany do 
spełnienia rygorystycznych 
kryteriów produkcji dla mor-
skiej energetyki wiatrowej. 
Ponadto GSG Towers zin-
tegrowała także zestawy do 
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spawania z wewnętrzną sie-
cią teleinformatyczną Spółki, 
dzięki czemu możliwe jest 
zbieranie i analizowanie da-
nych wskazujących stopień 
efektywności pracy oraz kon-
trolę jej parametrów.

Zautomatyzowane i bez-
pieczne dla środowiska natural-
nego czyszczenie, metalizowa-
nie i malowanie powierzchni 
elementów stalowych to fun-

dament morskiej energetyki 
wiatrowej. Nowoczesne linie 
konserwacyjno-malarskie to 
miejsce, gdzie wieże wiatro-
we oraz wielkogabarytowe 
konstrukcje stalowe podlegają 
obróbce powierzchniowej. Na 
terenie hali przeprowadzany 
jest proces kontrolowanego 
czyszczenia strumieniowego, 
następnie metalizowania na-
tryskowego oraz malowania 

natryskiem hydrotechnicznym 
na całej powierzchni kon-
strukcji. Poszczególne procesy 
wspomagane są przez nowo-
czesne technologie sterowania 
i kontroli w celu zapewnie-
nia odpowiednich warunków 
temperatury, wilgotności oraz 
bezpieczeństwa pracowników 
i środowiska naturalnego. W 
malarni zastosowano innowa-
cyjne rozwiązania transporto-

we pozwalające na szybsze i 
bezpieczniejsze prowadzenie 
całego procesu.

Oprócz wymienionych 
maszyn zakład produkcyjny 
został wyposażony w różnego 
rodzaju urządzenia uspraw-
niające i przyspieszające pro-
ces produkcyjny np. suwnice 
oraz rolotoki zapewniające 
sprawną logistykę transportu 
blach.







legoland zawsze atrakcyjny
Tym razem głos oddajmy najmłodszym, uśmiechniętym dzie-
ciakom stoczniowców, które korzystając z socjalnych funduszy 
wypracowanych przez rodziców, wyruszyły na autokarową wy-
cieczkę do Legolandu. Po drodze było niemało atrakcji, kąpiele 
i sportowe ćwiczenia, zwiedzanie ZOO – safari, no i szczyt 
atrakcji – cały dzień w Legolandzie. Na stronie obok – zamiesz-
czamy wrażenia z atrakcyjnej wycieczki jednej z uczestniczek 
– Julii Jankowskiej.
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Wyjechaliśmy autokarem 
z Gdańska o godzinie 19, je-
chaliśmy całą noc. Rano na 
miejscu przywitała nas pięk-
na pogoda. Zwiedzaliśmy 
wyspę Romo z ogromną pla-
żą. Po krótkim odpoczynku 
pojechaliśmy do miasteczka 
Ribe. Zwiedziliśmy tam sta-
ry kościół oraz ruiny zamku. 
Po zwiedzaniu mieliśmy czas 
wolny na jedzenie i odpoczy-
nek.

Późnym popołudniem do-
tarliśmy na camping. Nie zna-
czyło to, że poszliśmy spać, 
ponieważ było tam kąpielisko 
i plac zabaw z którego chcieli-
śmy skorzystać.

Następnego dnia pojecha-
liśmy do Legolandu. Na wej-

Dziękujemy za wspaniałą 
wycieczkę do Danii

ściu przywitała nas ogromna 
brama zrobiona z klocków 
lego. Atrakcji była cała masa. 
Szybkie kolejki górskie, z 
których korzystali najod-
ważniejsi, także mój starszy 
brat. Ja uwielbiałam wodne 
zjeżdżalnię. Można było pły-
nąć pontonem lub kajakiem. 
Wielu wrażeń dostarczał dom 
strachów i labirynt z lustrami, 
było naprawdę przerażająco. 
Braliśmy udział w zawodach 
strażackich i wygraliśmy.

Znajdowało się tam foka-
rium i kino 4D. Zwiedziliśmy 
również miniatury budowli z 
klocków lego, były tam star 
warsy, wieżowce, statua wol-
ności z Nowego Yorku i mia-
steczko z lotniskiem.

julia jankowska

Kolejny dzień to niezapo-
mniane wrażenia w ZOO safari. 
Niektóre zwierzęta były na wol-
ności na przykład lwy i oglą-
daliśmy je jadąc autokarem. W 
ZOO był wspaniały plac zabaw 
z torem dla samochodzików.

Czwartego dnia byliśmy w 
Lalandii. Cudowna zabawa i 
sprawdzenie swojej formy na 
wielu zjeżdżalniach. Sama się 
o tym przekonałam wchodząc 
do rwącej rzeki. Można było 
skorzystać z sauny, jacuzzi, 
leżaków i restauracji.

Wymoczeni na maksa i za-
dowoleni ruszyliśmy w drogę 
powrotną do domu. Podróż au-
tokarem minęła szybko, nawią-
załam nowe znajomości. No i na 
koniec trudno było się rozstać.

Dziękuję wszystkim za 
wspaniałą wycieczkę!

Pozdrawiam i do zobacze-
nia w następne wakacje.

Julia Jankowska

Relacja julii jankowskiwej

W Nadbałtyckim Centrum 
Kultury w Gdańsku (Ratusz 
Staromiejski, ul. Korzenna 
33/35) można było oglądać 
wystawę „Polska” autorstwa 
znanego fotografika Wojcie-
cha Milewskiego, którego 
zdjęcia wielokrotnie publiko-
waliśmy w „Rozwadze”. 

– Ta wystawa powstała tro-
chę przez przypadek. W ubie-
głym roku prezentowałem na 
Ukrainie wystawę „Co nam 
dała »Solidarność«?” – mówił 
Wojciech Milewski. Spotkała 
się ona z dużym zainteresowa-
niem, nasi wschodni sąsiedzi 
powiedzieli mi, że z ciekawo-
ścią obejrzeliby inne zdjęcia 
przedstawiające tak zwaną 
„zwykłą Polskę” moimi ocza-
mi. Uznałem, że może i w kra-
ju warto pokazać takie foto-
grafie. Zdjęcia prezentowane 
na tej wystawie nie stanowią 
głównej części mojego dorob-
ku. To niejako podsumowanie 

Zdjęcia Wojciecha Milewskiego w NcK

Zwykła Polska oczami fotoreportera

moich zainteresowań z ostat-
nich pięciu lat, między innymi 
udziału w plenerach fotogra-
ficznych.

Sylwetkę autora wystawy 
przedstawiła Małgorzata Kuź-
ma, redaktor naczelna „Maga-
zynu Solidarność”, miesięczni-
ka Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Działalność 
artystyczna Wojtka jest bardzo 

wszechstronna. Wiele osób zna 
go głównie jako autora zdjęć 
dokumentujących historię „So-
lidarności”, ale jak widać inte-
resują go również inne tematy. 
Rok 2016 jest wyjątkowy dla 
Wojtka, ponieważ obchodzi w 
nim 80-lecie urodzin i 60-lecie 
pracy artystycznej.

 Tym razem Wojciech Mi-
lewski odszedł od tematyki 

stricte związkowej. Na bli-
sko 80 fotografiach skupił 
się na Polsce ukrytej m.in. w 
architekturze i krajobrazie, 
a także na Polakach. Jacy je-
steśmy w chwilach ważnych 
i uroczystych z jednej strony,  
a z drugiej – w sytuacjach cał-
kiem zwyczajnych, w trakcie 
codziennych obowiązków lub 
wakacyjnego wypoczynku.
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Taka zmiana prawdopodob-
nie wprowadzona zostanie od 
przyszłego roku w regulaminie 
stoczniowym. Przypomnijmy, 
iż osoba towarzysząca została 
wprowadzona do regulaminu 
w latach dziewięćdziesiątych 
i chodziło w niej o to, aby 
stoczniowiec stanu wolnego 
mógł zabrać dziewczynę lub 
narzeczoną na wycieczkę lub 
na wyjazd sobotnio – niedziel-
ny. Doszło niestety do różnych 
anomalii i naginania regulami-
nu i dlatego podjęliśmy decy-
zję o skreślenie tego zapisu. 
Planujemy w przyszłym roku 
oprócz bieżącej działalności 
socjalnej zorganizowanie wie-
lu atrakcyjnych wyjazdów i 
wycieczek przeznaczonych 
dla pracowników grupy i ich 
rodzin.

Wyjazdy dla dzieci
Przede wszystkim pra-

gniemy, aby nastąpił powrót 
do organizowania kolonii dla 
dzieci. Zwróciliśmy się już do 
działu socjalnego z propozy-
cją, aby kolonie w przyszłym 
roku zorganizować gdzieś w 
górach w Polsce dla  młod-

Program 
turystyczno – 
wypoczynkowy 
na rok 2017
Regulamin ZFŚS w przyszłym roku pozostanie 
prawdopodobnie bez większych zmian. Zmieni 
się skład Komisji Socjalnej GSG w związku z za-
kończeniem działalności w stoczni związków za-
wodowych „Okrętowiec” i „ZZ Inżynierów i Tech-
ników”. Dokooptowana zostanie  jedna osoba, 
pracownik  GSG Service. Informujemy także że 
w organizowanych przez nasz związek wszelkich 
imprezach nie mogą już liczyć na dofinansowanie 
tzw. osoby towarzyszące i tym samym dofinanso-
wanie odbywać się będzie zgodnie z ustawą  
o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

szych, a dla starszych w wie-
ku od gimnazjalnego w górę, 
w Grecji. Koszt takich kolonii 
dla dzieci pracowników będzie 
znacznie niższy od tych orga-
nizowanych przez inne biura. 
Szczegóły przedstawimy w na-
stępnym numerze „Rozwagi”.  
My ze swojej strony zorgani-
zujemy ponowny wyjazd do 
Legolandu w Danii na takich 
samych, a nawet lepszych wa-
runkach niż w tym roku. Dzieci 
pracowników GSG, członków 
związku, mają zagwaranto-
wany wyjazd za 1 zł łącznie z 
biletami wstępu do Givskud 
ZOO, Legolandu i po raz 
pierwszy do Lalandii.  Dodaj-
my, że te bilety kosztują ponad 
300 zł od osoby. Wstępne zapi-
sy prowadzimy już w naszym, 
biurze wyjazd nastąpi w oko-
licach Dnia Dziecka.  https://
www.legoland.com/   https://
www.givskudzoo.dk/ https://
www.lalandia.dk/

Wyjazdy  
sobotnio-niedzielne

 W okresie  karnawału lub 
na tradycyjnego „śledzika” 
wybierzemy się do Jastrzę-

biej Góry, a jak tylko trochę 
się ociepli, zapraszamy do 
Chmielna i może do innych 
sprawdzonych już ośrodków. 
Jesienią pewnie też będzie 
jakiś wyjazd (może grzybo-
wy?) i tradycyjne Andrzejki. 
Sylwestra nie organizujemy, 
ponieważ w tym roku, mimo 
ciekawej oferty w Jastrzębiej 
Górze i na promie Stena Line 
– chętnych zabrakło.

Podobnie wygląda spra-
wa organizowania wycieczek 
krajowych. W tym roku mimo  
atrakcyjnego wyjazdu do Za-
kopanego i w Karkonosze z 
bardzo ciekawym programem 
i za bardzo małe pieniądze – 
zainteresowania nie było. Nie 
ma także chętnych na wyjazdy 
jednodniowe np. wycieczka 
statkiem po kanale Ostródzko 
– Elbląskim,  trochę to dziwne, 
bo kiedyś cieszyły się  dużym 
zainteresowaniem, szczegól-
nie wśród rodzin z dziećmi. 
Mamy rodziny, mamy dzieci, a 
jednak mimo niskich kosztów 
nie chcemy poświecić jednego 
dnia na taką eskapadę. Nad-
godziny ważniejsze? Można 
wysłać żonę z dziećmi. Dofi-
nansowanie z ZFŚS do wszel-
kiego typu imprez i  wyjazdów 
dotyczy wszystkich pracowni-
ków grupy a członkowie NSZZ 
„Solidarność” płacą mniej dla-
tego, iż otrzymują dodatkowe, 
dofinansowanie ze związku. 
Wszystkie imprezy są wcze-
śniej ogłaszane w naszej gaze-
cie i rozwieszane na tablicach 
ogłoszeń. Można również w 
każdej chwili zadzwonić lub 
osobiście pofatygować się na 
VII piętro.

Wycieczki
Tradycyjnie jak co roku or-

ganizujemy wyjazd do Włoch 
na przełomie kwietnia i maja. 
Tym razem zwiedzimy oprócz 
Rzymu także Wenecję, Padwę 
i Mediolan. Będziemy nad 
pięknymi jeziorami Garda i 
Maggiore, a także w parku 
Gargamo, u św. Ojca Pio i u 
Św. Michała Archanioła w 
Monte San Angelo.

Odwiedzimy miasto św. 
Franciszka – Asyż i Loreto. 

W Rzymie kilka dni spędzimy 
pod opieką super przewodnika 
Jacka. Odwiedzimy też Mon-
te Cassino. Odpłatność za ten 
wyjazd jest dla członka związ-
ku, który po raz pierwszy 
wyjedzie z nami, raczej sym-
boliczna. Warto skorzystać z 
tej oferty ponieważ może to 
być ostatni raz.  Dysponujemy 
jeszcze wolnymi miejscami.

Wyjątkowo dużym zainte-
resowaniem cieszy się wyjazd 
do Portugalii organizowany 
przez nas od 7 do 22 lipca – 
czyli przez 15 dni zwiedzamy 
Francję (La Salette, Lourdes, 
Biarritz, Avignon, Mont Saint 
Michel i Paryż), Hiszpanię 
(Santiago de Compostela – je-
den dzień spędzimy wędrując 
szlakiem Św. Jakuba) i Portu-
galię (Fatima, Cabo da Roca, 
Lizbona i  Nazare). Wymie-
nione wyżej miejscowości 
Biarritz i Nazare  to piękne 
plaże na oceanem Atlantyckim 
gdzie spędzimy pełne dwa dni.

W przyszłym roku, wzo-
rem roku poprzedniego, dla 
wszystkich chętnych człon-
ków związku, jeszcze raz 
zaznaczmy „dla wszystkich” 
pracujących w grupie i poza 
nią,  którzy nie skorzystali z 
żadnego dofinansowania w 
ciągu roku zorganizujemy 
wyjazd sobotnio-niedzielny 
prawdopodobnie do Chmielna 
za 1 zł od osoby. Cena dotyczy 
także członków ich rodzin.

Na koniec zaznaczamy, że 
zdecydowane pierwszeństwo 
we wszystkich  zapisach mają 
przede wszystkim ci, którzy 
nie korzystali lub korzystali 
ale bardzo dawno z dofinanso-
wania z funduszu i ze związku. 
Dotyczy to także samolotowej 
wycieczki do Grecji w sierp-
niu na którą zapisy ogłoszone 
zostały w poprzednim nume-
rze „Rozwagi”. W chwili uka-
zania się aktualnego numeru 
być może będzie jeszcze kilka 
wolnych miejsc. Wszystkie 
informacje, szczegóły, ter-
miny i ceny można uzyskać  
w naszym biurze. tel. 15-00

Fryderyk Radziusz
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Zbigniew Wiszowaty, nowo wybrany członek Komisji  
Międzyzakładowej „Solidarności” w stoczni pracuje 
ponad 30 lat, przeszedł różne wydziały, pracował na 
produkcji, teraz jeździ sztaplarką w magazynie GSG 
Towers.

Zbigniew Wiszowaty

O sprawiedliwość walczmy na każdym kroku

pracy ze strony bezpośrednich 
przełożonych jest już inaczej.  
Nie ma co ukrywać, oni nie lu-
bią, gdy ktoś ma własne zdanie 
na temat stosunków panujących 
w pracy, a zwłaszcza kiedy się 
występuje w obronie krzywdzo-
nych kolegów. Ostatnio doszło 
do przykrych konfliktów na tle 
przydziału bonów regeneracyj-
nych. Okazało się, że kolega 
Wnuk, pracujący przy usuwaniu 
awarii, czy Mirek Krajewski, 
pracujący przy palnikach, de-
cyzją pana Zygmunta Sekiety 
nie zostali uwzględnieni w roz-
dzielniku. Trzeba było dopiero 
interwencji Lecha Górskiego, 
inspektora BHP, by te decyzje 

zmienić. A jak się człowiek w 
takie działania zaangażuje, to 
potem przełożeni nie mają o nim 
dobrej opinii. Ale działalność 
związkowa na tym polega, by 
pilnować sprawiedliwości, na-
wet w drobnych sprawach. Je-
stem starym działaczem związ-
kowym, od 1988 pracowałem w 
komisji socjalnej, wiem jak ludzi 
bolą niesprawiedliwe decyzje. 
Mam świadomość, że gdyby nie 
działalność „Solidarności”, to 
Rakowski by zamknął stocznię i 
dziś byśmy nie istnieli.

Tu na tej sali słyszeliśmy, jak 
prezes Zarządu mówił, iż będzie 
dążył, by stocznia została uzna-
na za zakład przyjazny pracow-
nikowi. To szczytne dążenie, ale 
wiele trzeba jeszcze zmienić, 
zwłaszcza w podejmowaniu nie-
raz drobnych decyzji, ale krzyw-
dzących poszczególnych ludzi. 
A najważniejsze  – trzeba popra-

– Robiłem przez te lata różne 
rzeczy w stoczni – mówi Zbi-
gniew Wiszowaty. Mogę powie-
dzieć, że zakład znam jak własną 
kieszeń, wiem, jak się tu pracuje, 
jakie są dobre, a jakie złe strony 
bycia gdańskim stoczniowcem. 
Ot, choćby taka sprawa, jak opi-
nia o pracy, jej ocena. Koledzy,  
a przez te trzydzieści lat pozna-
łem niemal wszystkich stocz-
niowców, nieraz wyrażali się 
z uznaniem o moich kwalifi-
kacjach, o jakości mojej pracy. 
Dorobiłem się przez te lata wielu 
uprawnień w zawodzie stocz-
niowca, dorównuje mi w tym 
zakresie zaledwie parę osób w 
zakładzie. Ale z opinią o mojej 

wić finanse, bo opinie pracow-
ników o firmie, o warunkach 
pracy zależą w głównej mierze 
od zarobków. A te w stoczni są 
wciąż dalekie od oczekiwań. Po 
30 latach pracy zarabiam teraz 
2102 zł. To śmieszne, bo wię-
cej dostają pracownicy, którzy 
dopiero rozpoczynają pracę w 
stoczni. Jako związkowcy musi-
my walczyć z wszelkimi przeja-
wami niesprawiedliwości. 

W kwietniu 2009 roku na Placu Defilad w Warszawie 
odbyła się demonstracje w obronie miejsc pracy 
pracowników przemysłu okrętowego. W krótkim 
czasie po demonstracji trzech jej uczestników: Karol 
Guzikiewicz, Zbigniew Stefański i Robert Puszcz 
zostali oskarżeni przez prokuraturę o pobicie 79 
funkcjonariuszy, używających pałek i gazu przy roz-
pędzaniu legalnie zorganizowanej demonstracji. 

Zbigniew Stefański

Broniliśmy naszych miejsc pracy... 

– To już ponad cztery i pół 
roku chodzę z piętnem oskar-
żonego za udział w legalnej 
demonstracji przeciwko decy-
zjom rządu premiera Tuska, 
który pozbawił dziesiątki ty-
sięcy stoczniowców ich miejsc 
pracy. Przeciwko uczestnikom 
legalnej demonstracji wysta-
wiono oddziały prewencji, 
uzbrojone po zęby, wyposa-
żone w plecakowe miotacze 
gazów i żelu, które z niespo-
tykaną agresją rzuciły się na 
stoczniowców. Oskarżono nas 
o napaść na 79 funkcjonariuszy 

prewencji – mówi Zbigniew 
Stefański.  – Ludzie, którzy 
czytali ten akt oskarżenia, ła-
pali się za głowę. Karol oskar-
żony jest o rzucanie płonąca 
kukłą Tuska w policjantów, 
drugi kolega machał flagą na 
wędzisku (zapewne w spo-
sób niedozwolony). Ja jestem 
oskarżony o uszkodzenie ciał 
tych 79 funkcjonariuszy, z któ-
rych podobno wielu trafiło do 
szpitala. Tymczasem, w szpita-
lu  leczono stoczniowców, po-
parzonych bliżej nieustalonym 
gazem i żelem.  A ja nie pamię-

tam, jak i czym uszkodziłem 
ciała tych 79 funkcjonariuszy. 
Może dlatego, że byłem nie-
przytomny po dawce środków 
chemicznych, jakie wobec 
mnie zastosowano. 

Oskarżenie wobec nas to to-
talna bzdura, kłamstwo. Ja nie 
wystepuję na żadnym zdjęciu, 
na żadnym filmie, na jakiej 
podstawie się mnie oskarża?! 
Moim zdaniem ten akt oskar-
żenia to opowieść fantastycz-
no – kryminalna, którą każdy 
normalny człowiek powinien 
wyrzucić do kosza. Dziwię się, 
że tego nie zrobił sąd. 

Proces trwa już cztery lata. 
My oskarżeni przez to cierpi-
my, mamy zakaz opuszcza-
nia kraju. Gdyby nie to, ja 
ze względu na moją sytuacje 
rodzinną i materialną już daw-
no bym pracował za granicą i 
żył w nieporównanie lepszych 
warunkach niż teraz. Nieste-

ty, Wysoki Sąd mi to unie-
możliwia, a sprawa ma oczy-
wisty podtekst polityczny, 
choć wydaje się, że nieco już 
przebrzmiały, jako że nie ma 
przecież tak wielu chętnych 
do obrony działalności rządu 
Tuska, przeciwko któremu w 
obronie miejsc pracy stocz-
niowców występowaliśmy. 
Robi się z nas bandytów, chu-
liganów, tylko dlatego, że bro-
niliśmy naszych miejsc pracy, 
walczyliśmy o to, by przemysł 
okrętowy nie zniknął z mapy 
gospodarczej Polski.
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Sejm przyjął poprawki „So-
lidarności” wcześniej przyjęte 
przez Senat, które zwiększają 
odpis podstawowy na zakła-
dowy fundusz świadczeń so-
cjalnych o blisko 100 zł. Ozna-
cza to, że od stycznia 2017 r. 
w zakładowych funduszach 
świadczeń socjalnych pojawi 
się więcej pieniędzy na urlopy, 
pomoc materialną i świadcze-
nia losowe dla pracowników.

W tym roku rząd w ogó-
le nie planował odmrożenia 
wysokości odpisu podstawo-
wego na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. To, 

że zmienił zdanie jest dużym 
sukcesem „Solidarności”, 
której udało się przekonać se-
natorów do zmiany decyzji. 
Dzisiaj potwierdził to Sejm. 
Jaki jest skutek? m.in. dodat-
kowe środki w firmach gdzie 
funkcjonuje zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych dla 
pracowników, ich rodzin oraz 
w zależności od regulaminów 
również emerytów.

Jak tłumaczy Henryk Nako-
nieczny, członek Prezydium Ko-
misji Krajowej odpowiedzialny 
w „Solidarności” m.in. za dialog 
społeczny, decyzja senatu ozna-

cza, że na jednego pracownika 
wysokość odpisu podstawo-
wego wzrośnie z 1093,93 zł do 
1185,67 zł, czyli o 91,74 zł. To 
blisko trzy razy mniej, niż pełne 
odmrożenie podstawy, o które 
również wnioskowała „Solidar-
ność”, ale to i tak krok w do-
brym kierunku, uruchamiający 
procesu przywracania pełnego 
odpisu, który – jak przypomnę – 
jest zamrożony od 6 lat.

Decyzja Sejmu ma również 
określone skutki budżetowe. 
Oszczędności budżetu wyni-
kające z niepełnego odmro-
żenia podstawy wyniosą 233 

mln zł, a wpływy z tytułu PIT 
i VAT dadzą budżetowi do-
datkowe 263 mln zł. Większe 
środki w dyspozycji pracow-
ników będą też miały pozy-
tywny wpływ na konsumpcję. 
To również środki, z których 
w dużo bardziej efektywny 
sposób wspiera się pracowni-
ków w sytuacjach losowych i 
trudnej sytuacji materialnej.

Przyjęte zmiany dotyczą 
pracowników w tzw. systemie 
powszechnym. Bez zmian po-
zostaje wysokość odpisu dla 
nauczycieli i pracowników 
uczelni wyższych.

Sejm uwzględnił poprawki „Solidarności”. 

W 2017 więcej na „socjal”

Międzynarodowa Organiza-
cja Pracy w 2015 roku oceniła, 
że czterodniowy tydzień pracy, z 
36 godzinami pracy w tygodniu, 
będzie korzystny zarówno dla 
pracowników, jak i gospodarki.

Według portalu CNNMoney 
najkrócej pracują Holendrzy – 
podaje portal interia.pl. W Ho-
landii pracownicy spędzają w 
pracy średnio 29 godzin tygo-
dniowo, a czterodniowy tydzień 
pracy jest tu niemal standardem.

Na drugim miejscu znalazła 
się Dania z 33 godzinami pracy 
tygodniowo. System pracy w 
Danii jest podobny do tego w 
innych krajach skandynawskich. 
Powszechne są elastyczne har-
monogramy pracy i płatne urlo-
py – pracownicy mają prawo do 
co najmniej pięciu tygodni płat-
nego urlopu rocznie.

Trzecie miejsce przypada 
Norwegii, gdzie – tak jak w 
Danii – średni tygodniowy czas 
pracy to 33 godziny. Norweskie 
prawo umożliwia pracowni-
kom minimum 21 dni płatnego 

urlopu w roku, a także pozwala 
rodzicom z małymi dziećmi do 
zmniejszania liczby godzin pra-
cy w tygodniu.

Na kolejnym miejscu zna-
lazła się Irlandia ze średnio 34 
godzinami pracy tygodniowo. 
Ten czas został w ostatnich 30 
latach mocno zredukowany. 
Jeszcze w 1983 roku Irland-
czycy pracowali po 44 godzi-
ny tygodniowo.

Aż w trzech krajach średni 
tydzień pracy wynosi 35 go-
dzin – to Niemcy, Szwajcaria 
i Belgia.

Z kolei według tegorocznego 
raportu OECD Better Life Index 
Polacy są jednym z najdłużej 
pracujących narodów w Euro-
pie. Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju wska-
zuje, że aż 7,4 proc. Polaków 
spędza w pracy ponad 50 godzin 
w tygodniu, czyli 10 godzin wię-
cej niż standardowe 8 godzin 
przez 5 dni w tygodniu. Oznacza 
to, że Polska to ósmy najbardziej 
zapracowany kraj na świecie.

czterodniowy tydzień pracy

Wiemy do czego dążyć... 

10 listopada 2016 r. odbyła 
się uroczystość poświęcenia i 
wręczenia Sztandaru Okręgo-
wi Gdańskiemu Związku Pił-
sudczyków RP.

W Kościele Garnizonowym 
p.w. Matki Odkupiciela, w Gdań-
sku Wrzeszczu wzięliśmy udział 
we Mszy św. celebrowanej przez 
Kapelana Okręgu Gdańskiego ks. 
Kmdr ppłk ZP Sławomira Pałkę, 

odprawionej w intencji Ojczyzny 
oraz Związku Piłsudczyków RP. 
W gronie uczestniczących było 
wielu znamienitych przedstawi-
cieli administracji Województwa 
Pomorskiego, miasta Gdańska, 
wojska, służb mundurowych, or-
ganizacji kombatanckich, związ-
ków zawodowych, szkół i grup 
rekonstrukcyjnych wraz z pocz-
tami sztandarowymi. 

Sztandar gdańskich Piłsudczyków
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Bony świąteczne do odebrania
W sekretariacie stoczniowej „Solidarności”, na tych któ-

rzy ich jeszcze nie otrzymali, czekają świąteczne bony  
o wartości 200 zł, wydane przez „S” kalendarze na rok 2017 
oraz zaproszenia na opłatkowe spotkanie, które odbędzie się 
20 grudnia br (początek o 14.30) w Sali BHP.
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Uwaga osoby prowadzące działalność gospodarczą! 
Jest szansa na rozwój! 

Nie dotyczy  
tych osób, które chcą 

pozostać na warunkach 
samozatrudnienia 

Kto chce zatrudniać 
pracowników  
i prowadzić 

mikroprzedsiębiorstwo 
(do 9 pracowników)  

może uzyskać 
dofinansowanie (grant)  

w wysokości 6345 zł 
inwestując 634,50 zł jako 

wkład własny 

Dofinansowanie jest przeznaczone na opracowanie 
wspólnie z doradcami biznesowymi  

Planu/Strategii Rozwoju własnej firmy  
z uwzględnieniem szkoleń i infrastruktury 

(zapewniony dostęp do specjalistycznego oprogramowania)  

Projekt 
Pomorski przedsiębiorco – zaplanuj swój rozwój 

Kontakt dla zainteresowanych: p. 705, tel.  58 769-17-28 
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Zaproszenie
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej 

ma zaszczyt zaprosić 
wszystkich pracowników 

na uroczyste spotkanie opłatkowe,  
które odbędzie się w dniu

 20 grudnia 2016 roku  
w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, o godz.14.30

Przewodniczący 
Organizacji Międzyzakładowej

NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej
Roman Gałęzewski

Gdańsk, Boże Narodzenie 2016 r.

NSZZ

Stocznia gdańSka


