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13 grudnia 2017 r. grupa gdańskich stoczniowców uczestniczyła w zorganizowanej przez PiS pod pomnikiem 
Wincentego Witosa w Warszawie manifestacji w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Pobyt gdańskich 
stoczniowców w stolicy był również okazją do spotkania i rozmów na temat przyszłosci przemysłu okrętowego 
z premierem Mateuszem Morawieckim.
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Prawo i Sprawiedliwość 
ma 43 proc. poparcia, najsil-
niejsza wśród opozycji jest PO 
z wynikiem 19 proc. – wynika 
z sondażu IPSOS dla OKO.
press. Kukiz’15 ma poparcie 
na poziomie 10 proc., Nowo-
czesna 6 proc., a Sojusz Lewicy 
Demokratycznej 5 proc.

 „Na PiS głosowałaby dziś 
połowa Polaków w wieku 50 
plus, 54 proc. mieszkańców wsi 
i aż 57 proc. osób z wykształ-
ceniem zawodowym. Ale po-
parcie dla partii Kaczyńskiego 
rozlewa się poza ten elektorat 
ludowy – za »dobrą zmianą« 
jest jedna trzecia wyborców 

przed czterdziestką i jedna 
trzecia z wyższym wykształce-
niem. Nieco mniej tylko w me-
tropoliach (ponad pół miliona 
mieszkańców) – i tylko tam 
PiS przegrałby o włos wybory 
z PO” – czytamy na portalu.

„Nigdy jeszcze przewaga 
PiS nad opozycją liberalną 
nie była tak wyrazista, ale też 
trudno o gorszy moment na 
badanie notowań PO i Nowo-
czesnej” - podkreślono.

Sondaż przeprowadzono 
w dniach 12-14 stycznia – me-
todą CATI (telefonicznie), na 
ogólnopolskiej reprezentatyw-
nej próbie 1017 osób.

Decyzją Walnego Zgro-
madzenia zmieniona została 
nazwa Szczecińskiego Parku 
Przemysłowego. Spółce zosta-
ła przywrócona historyczna 
nazwa – Stocznia Szczecińska.  

– Powrót do dawnej nazwy 
„Stocznia Szczecińska” jest 
symbolicznym wyrazem po-
wrotu do tradycji tej stoczni, 
której kontynuatorem dotych-
czas był Szczeciński Park Prze-
mysłowy. Co najważniejsze, 
przywrócenie historycznej na-
zwy Stoczni Szczecińskiej na-
stąpiło równolegle z procesem 
przywracania pełnej zdolności 
produkcyjnej spółki. Pod szyl-
dem Stoczni Szczecińskiej bę-
dziemy znów budowali nowe 

statki – mówi Andrzej Strze-
boński, prezes zarządu spółki. 

W ostatnim czasie spółka 
podpisała dwa listy intencyj-
ne w sprawie budowy nowych 
jednostek – dwóch masowców 
dla szczecińskiego armatora 
Baltramp oraz czterech wie-
lozadaniowych statków dla 
niemieckiego klienta – firmy 
Monterola Shipping Compa-
ny. Stocznia Szczecińska przez 
lata zbudowała bardzo silną 
markę, która do dziś jest roz-
poznawalna przez armatorów 
w Europie i na świecie. Dla-
tego kontynuacja działalności 
pod szyldem Stoczni Szcze-
cińskiej przywróci należną jej 
renomę. 

W południe, 10 stycznia br. 
w Pałacu Prezydenckim prezy-
dent Andrzej Duda na wniosek 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego dokonał zmian w skła-
dzie Rady Ministrów. Andrzej 
Duda wyraził przekonanie, że te 
zmiany przyczynią się do reali-
zacji zadań rządu. Nie wszyscy 
odwołani ministrowie odeszli 
z rządu. Zostali w nim Mariusz 
Błaszczak, Henryk Kowalczyk i 
Andrzej Adamczyk. Objęli inne 
resorty. Wśród nowych mini-
strów jest jeden akcent wybrze-
żowy – Teresa Czerwińska, która 
została ministrem finansów. 

Z dotychczasowych funkcji 
ministerialnych odwołani zostali: 
Mateusz Morawiecki, który jako 
premier odszedł ze stanowiska 
ministra rozwoju, minister zdro-
wia Konstanty Radziwiłł, mini-
ster środowiska Jan Szyszko, szef 
MON Antoni Macierewicz, szef 
MSWiA Mariusz Błaszczak, obej-
mując szefostwo MON, minister 
cyfryzacji Anna Streżyńska, mini-
ster spraw zagranicznych Witold 
Waszczykowski, minister infra-
struktury i budownictwa Andrzej 
Adamczyk, który objął teraz tekę 
ministra infrastruktury i minister 
przewodniczący Komitetu Stałe-
go Rady Ministrów Henryk Ko-
walczyk, który został ministrem 
środowiska.

Nowi ministrowie to: Jacek 
Czaputowicz, Joachim Brudziń-
ski, Łukasz Szumowski, Jerzy 
Kwieciński, Jadwiga Emilewicz, 
Teresa Czerwińska.

Gdańszczanka teresa czerwińska ministrem finansów

Nominacje i zmiany w rządzie Morawieckiego 
Komentatorzy uważają, że 

odejście Antoniego Macierewi-
cza jest znakiem, iż prezydent 
Andrzej Duda miał wpływ na to, 
co się wydarzyło. Z kolei zastą-
pienie Macierewicza przez Ma-
riusza Błaszczaka na stanowisku 
szefa MON może oznaczać, że 
obóz władzy ma jednak „krótką 
ławkę” potencjalnych urzędni-
ków na najwyższych szczeblach.

Z drugiej strony opozycja 
ma teraz trudne zadanie – 
odeszli z rządu obarczeni naj-
większą niechęcią części opinii 
publicznej ministrowie obrony 
i środowiska.

Ministra Waszczykowskiego 
zastąpił obecny podsekretarz 
stanu w MSZ prof. Jacek Cza-
putowicz, pracownik naukowy, 
a swego czasu członek Rady 
Służby Publicznej przy   pre-
mierze Tusku, w MSZ od 1990 r. 
Wicemarszałek Sejmu Joachim 
Brudziński powołany został na 
stanowisko ministra spraw we-
wnętrznych i administracji.

Łukasz Szumowski został mi-
nistrem zdrowia, a Jerzy Kwie-
ciński – ministrem inwestycji 
i rozwoju. Z kolei Jadwiga Emi-
lewicz została ministrem nowe-
go resortu – przedsiębiorczości 
i technologii, a Teresa Czerwiń-
ska – ministrem finansów.

Czerwińska ukończyła studia 
na Wydziale Nauk Społecznych 
i na Wydziale Zarządzania Uni-
wersytetu Gdańskiego. Rozpra-
wę doktorską obroniła na Wy-
dziale Zarządzania UG. Stopień 

naukowy doktora habilitowane-
go uzyskała w 2010 na Uniwer-
sytecie Gdańskim.   

Swoje teki zachowali m.in. 
koalicjant PiS Zbigniew Ziobro, 
minister sprawiedliwości, Anna 
Zalewska, szefowa MEN i mi-
nister rodziny i pracy Elżbieta 
Rafalska. Co naturalne zostaje 
też trzeci koalicjant PiS, lider Po-
rozumienia Jarosław Gowin. Nie 
ma zmiany na stanowisku wice-
premiera i szefa resortu kultury, 
Piotr Gliński pozostaje.

– Polska jest pięknym żaglow-
cem płynącym po nieznanych 
wodach. Ale to, czy znajdzie 
nowe drogi zależy nie tylko od 
siły masztów, ale także załogi. W 
szczególnym Roku Stulecia Od-
zyskania Niepodległości trzeba 

byśmy byli rządem moderniza-
cji i rządem dla polskich rodzin, 
społeczeństwa i siły państwa 
polskiego – powiedział Mateusz 
Morawiecki i zadeklarował:

– Chcemy być rządem, który 
łączy gospodarkę ze społeczeń-
stwem, wymiar europejski z lokal-
nym, prawo ze sprawiedliwością.

Rada Ministrów w nowym 
składzie z marszu przystąpiła 
do pracy – pierwsze posiedzenie 
rządu rozpoczęło się następne-
go dnia po powołaniu o godz. 
13.30. W międzyczasie premier 
Mateusz Morawiecki poleciał 
do Brukseli, gdzie wieczorem 
spotkał się z szefem Komisji Eu-
ropejskiej Jean Claudem Junc-
kerem i jego zastępcą Fransem 
Timmermansem.

Rekordowe poparcie  
dla Prawa i Sprawiedliwości

Wraca nazwa Stocznia Szczecińska

Mateusz Morawiecki, Sala BHP, maj 2016 rok.
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Zgodnie z zapowiedziami, Grupa ARP złożyła ukraińskim 
właścicielom ofertę nabycia akcji Stoczni Gdańsk S.A. i udziałów w 
GSG Towers Sp. z o.o. Złożenie oferty poprzedziło przeprowadzenie 
audytu transakcyjnego, uwzględniającego kondycję handlową, 
finansową, prawną i podatkową spółek, który dał podstawy do 
określenia faktycznej ich wartości. Agencja Rozwoju Przemysłu 
oczekuje, że uzgodnienie ostatecznych warunków transakcji 
odbędzie się bez zbędnej zwłoki.

aRP chce odkupić Stocznię Gdańsk i GSG towers

Oferta nie do odrzucenia?

– Złożyliśmy uczciwą ofertę 
i chcemy jak najszybciej sfi-
nalizować transakcję. Sytuacja 
Stoczni Gdańsk oraz GSG To-
wers jest trudna, nie z naszej 
winy, bo nie mamy nad nimi 
kontroli operacyjnej. Przejęcie 
spółek przez ARP na pewno 
ustabilizuje sytuację obu firm, 
choćby przez to      że zwiększy 
się dostęp do finansowania, nie-
zbędnego do pozyskiwania no-
wych kontraktów oraz możliwe 
będzie rozpoczęcie procesów 
naprawczych. Naszym celem 
jest ustabilizowanie sytuacji w      
Stoczni Gdańsk i GSG Towers, 
a docelowo rozwój obu firm. 
Aby efektywnie wykorzystać 
w      przyszłości potencjał obu 
spółek potrzebne są szybkie 
działania naprawcze i pozy-
skanie kontrahentów. Jesteśmy 
zdeterminowani, ale musimy 
odzyskać realny wpływ na to co 
dzieje się w      spółkach – pod-
kreśla Marcin Chludziński, pre-
zes ARP.

Obecnie ARP, mając w Stocz-
ni Gdańsk ponad 18 procent ak-
cji, a w spółce GSG Towers, pro-
dukującej wieże do elektrowni 
wiatrowych 50 procent udziałów, 
nie ma kontroli operacyjnej nad 
działalnością obu spółek. 

Preferowanym przez ARP 
scenariuszem jest przejęcie 
wszystkich akcji Stoczni Gdańsk 

oraz udziałów GSG Towers, tak 
by na bazie tych spółek móc 
w przyszłości wznowić produk-
cję dla przemysłu stoczniowego 
w Gdańsku. Niewykluczone 
jednak, że ze względu na pewne 
poważne ryzyka prawne, moż-
liwy będzie tylko zakup wybra-
nych aktywów stoczniowych.

t t t

Rozmowy między właścicie-
lem Stoczni Gdańsk a Agencją 
Rozwoju Przemysłu na temat 
przejęcia zakładu toczą się od 
dłuższego czasu, ale ich rezul-
tatu nie było widać. Dopiero po 
przeprowadzeniu przez nieza-
leżnych ekspertów tzw. due dili-
gence, czyli szczegółowej oceny 
i wyceny majątku stoczni, spra-
wy nabrały tempa. 

Przejmując 10 lat temu 
Stocznię Gdańsk ukraiński in-
westor zapowiadał nie tylko 
ustabilizowanie jej sytuacji fi-
nansowej, ale i dalszy jej rozwój. 
Niestety tak się nie stało, mimo 
kilkukrotnego wsparcia polskie-
go rządu oraz ARP.

Chcemy jak najszybciej 
postawić Stocznię Gdańsk na 
nogi, i wreszcie zapewnić jej 
rozwój. I to realny, a nie na pa-
pierze – mówił przed kilkoma 
miesiącami prezes ARP Marcin 
Chludziński Tak, aby pracow-

Roman Gałęzewski, przewodniczący 
stoczniowej „Solidarności”   
– Przepływy kapitału są różne i to są rozmowy między dwo-
ma akcjonariuszami. Oba podmioty na różnych poziomach 
posiadały już w historii akcje tych firm. My jako związkowcy 
skupiamy się bardziej na tym, czy coś będzie lepiej, a z tego 
nic nie wynika. Nie jest ważne, kto jest akcjonariuszem tylko 
jakie ma pomysły na działalność. Faktem jest, że od kilku lat 
stocznia nie zbudowała żadnego statku, choć strona ukra-
ińska na początku deklarowała, że produkcja w zakładzie 
będzie się wspierać na trzech nogach tj. konstrukcjach stalo-
wych, wieżach i statkach. Być może to był błąd, że ta trzecia 
noga nie jest teraz kontynuowana. 

nicy wreszcie mieli pewność 
pracy i wynagrodzenia, a lo-
kalna społeczność była dumna 
ze swojej rozwijającej się firmy. 
Stoczniowa „Solidarność” też 
traci cierpliwość – piszą na 
łamach portalu „Trójmiasto”, 
Violetta Kakowska i Robert 
Kiewlicz, przytaczając publi-
kacje na łamach naszego pisma 
„Rozwaga i Solidarność”. Pra-
cownicy zarzucili ostatnio pre-
zesowi stoczni, że przez rezy-
gnację z produkcji stoczniowej, 
a także brak działania na rynku 
konstrukcji stalowych firma 
ma dziś znów kłopoty. W bran-
ży energetyki wiatrowej brak 
zamówień, a na ten rynek za-
rząd postawił najmocniej. Pre-
zes tłumaczył, że stocznia ne-
gocjuje z trzema firmami z tego 
obszaru i że po nowym roku 
będzie praca. W te zapewnienia 
związki już chyba nie wierzą, 
zwłaszcza gdy kierownictwo 
stoczni uważa za ogromny suk-
ces zdobycie zamówienia na 
15 wież, co daje pracę załodze 
GSGTowers przez jeden mie-
siąc, I to dopiero od marca... 

 Niedawno w prasie ukraiń-
skiej – pisze portal „Trójmiasto” 
pojawił się też tekst dotyczą-
cy interesów Siergieja Taruty, 
głównego udziałowca Stoczni 
Gdańsk. Stwierdził on, że jest 
skłonny pozbyć się udziałów w 
stoczniowych spółkach. Czeka 
jedynie na odpowiednią cenę. 
Czy utrzymująca się napięta sy-
tuacja w stoczni jest elementem 

strategii negocjacyjnej ukraiń-
skiego inwestora? Jeśli tak, to jak 
dowiedzieliśmy się nieoficjalnie 
w ARP, jest całkowicie nietrafio-
na. Agencja jest skłonna w osta-
teczności zakupić stocznię, jed-
nak na pewno nie za wszelką 
cenę.

Mając to na uwadze, ARP 
opracowała alternatywny plan 
utworzenia tzw. stoczni tech-
nicznej, uwzględniający po-
tencjał terenów Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, przejętych od stoczni, a 
także aktywa podmiotów pań-
stwowych i prywatnych dzia-
łających na dawnych terenach 
stoczniowych. Dla tego planu 
jest poparcie zarówno Pomor-
skiej Strefy Ekonomicznej jak 
i stoczniowej organizacji „Soli-
darności”. Plan ten pozwalałby 
na szybkie uruchomienia pro-
dukcji okrętowej, czego doma-
ga się załoga i jej organizacja 
związkowa „Solidarność”, a co 
ułatwione byłoby dzięki funk-
cjonującym już na tych tere-
nach podmiotom zajmującym 
sie produkcją okretową, jak 
„Montex” czy Zakład Nowych 
Budów „Nauty”.

Ale – miejmy nadzieję – 
propozycja złożona ukraiń-
skim udziałowcom stoczni 
przez Grupę ARP tym razem 
zostanie przyjêta i nie bêdzie 
potrzeby uruchomiania innego  
planu zabezpieczającego zało-
gę stoczni i GSGTowers przed 
utratę pracy.fo
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Podczas pobytu gdańskich 
stoczniowców w Warszawie 
na manifestacji 13 grudnia, 
w rocznicę tragicznych wyda-
rzeń stanu wojennego – mówi 
Karol Guzikiewicz. wiceprze-
wodniczący stoczniowej „So-
lidarności”– mieliśmy okazję 
do rozmowy o sprawach stocz-
niowych z premierem Ma-
teuszem Morawieckim. Raz 
jeszcze okazało się, że Mateusz 
Morawiecki dobrze orientuje 
się w bieżącej sytuacji naszej 
stoczni. Premier powiedział, 
że w najbliższych tygodniach 
musi dojść do korzystnych 
zmian w tej dziedzinie, a stro-
na ukraińska otrzyma kon-
kretną ofertę odkupu akcji 
stoczni. (Oferta ARP – patrz 
str. 3). Widzimy, że sytuacja 
wewnątrz stoczni jest coraz 
bardziej napięta, brak zleceń 
i pracy jest powodem wie-
lu konfliktów i perturbacji. 
Mam nadzieję, że po 15 stycz-
nia strony usiądą do rozmów 
i akcjonariusze porozumieją 
się co do przyszłości stoczni. 
To ostatni dzwonek dla od-
budowy stoczni. Brak zmian 
w strukturze udziałowców bę-
dzie przyczyną dalszej stagna-
cji. Strona ukraińska – można 
powiedzieć – nie potrafi efek-
tywnie zarządzać firmą, nie 
potrafi zdobyć kontraktów. 
Ostatnie wypowiedzi o pod-
pisaniu kontraktu na budowę 

Musi być porozumienie
karol Guzikiewicz

15 wież brzmią niepoważnie, 
taka ilość gwarantuje pracę 
przez miesiąc. Nie mówiąc o 
tym, że produkcja wież to nie 
wszystko. Wieże tak, ale trze-
ba stworzyć warunki do pro-
dukcji statków, konstrukcji 
stalowych, produktów, które 
w danej chwili są najbardziej 
opłacalne. Postawienie tylko 
na wieże w ostatnim czasie 
spowodowało że jesteśmy ce-
nowo szantażowani, że staje-
my się niekonkurencyjni. Li-
czymy na to, że po zmianach 
dostaniemy również zlecenia 
okrętowe. Chcemy współpra-
cować ze stocznią Nautą, z in-
nymi stoczniami na naszych 
dawnych terenach, które 
mogą zwiększyć prefabryka-
cję na naszej nie w pełni wy-
korzystywanej nali K1.

W stoczni rozpoczął pracę 
doradca Zarządu w sprawach 
restrukturyzacji, Holender, 
pan Allart Stern, mówiący do-
brze po polsku. Uznaliśmy za 
ważną jego opinię, że restruk-
turyzacja nie kojarzy mu się z 
żadnymi zwolnieniami. Jego 
zdaniem, liczba pracowników 
zatrudnionych w stoczni i GSG 
Towers jest zbyt mała, chodzi 
natomiast o efektywne zarzą-
dzanie załogą, czym będzie 
się zajmował. Jest rekomen-
dowany przez skarb państwa 
do przeprowadzenia restruk-
turyzacji stoczni, poprawy 

efektywności w zarzą-
dzaniu i zmniejszenia 
nadmiernych kosz-
tów produkcji. Mamy 
świadomość że produ-
kujemy zbyt drogo, że 
często występują braki 
w dostawach mate-
riałów, brakuje doku-
mentacji. To wszyst-
ko musi się zmienić. 
Mamy nadzieję, że 
zagraniczne i polskie 
doświadczenie pana 
Sterna pozwoli na 
skuteczne przeprowa-
dzenie zmian efektyw-
nościowych w stoczni 
i  oprawę zarządzania.

W stoczni widać 
wyraźnie, że brakuje 
komunikacji między 
częścią załogi, a Za-
rządem. Powoduje to niepo-
trzebne napięcia i konflikty. 
Wydanie kartek do pisem-
nych oświadczeń na temat 
odmowy pracy było nieprze-
myślaną prowokacją, tworzą-
cą napięcia. Pracownicy są po 
to żeby pracować, ale muszą 
znać warunki tej pracy, wie-
dzieć za ile pracują, jakie mu-
szą mieć kwalifikacje. Inaczej 
dochodzi do konfliktów, jak 
w GSGTowers i dobrze, że 
przedstawiciele Zarządu wy-
cofali się z nieprzemyślanych 
zarządzeń i przeprosili pra-
cowników.

Allart Stern już po czterech 
dniach pracy zorientował się, 
że mamy niewłaściwy system 
płacowy, porozumieliśmy się, 
że w jak najszybszym terminie 
muszą zostać przyjęte nowe za-
sady systemu płacowego. Zgo-
dziliśmy się na udział specjalnie 
powołanej komisji problemo-
wej, jednak nie widzimy dziś 
możliwości naprawy sysytemu 
płacowego bez zwiększenia ca-
łościowego funduszu płac. 

Nie może być też tak, że 
w jednej firmie są dwa różne 
regulaminy, że pracownik nie 
wie, za ile pracuje, ile zarobi 
w ciągu dnia, jakie ma możli-
wości awansu, podwyżki. War-
to docenić dwuzawodowość, 
bo to z korzyścią i dla pracow-
nika, i dla stoczni. A dotąd zda-
rzało się, że pracownicy ukry-
wali, że mają takie kwalifikacje.

Kluczem do zmian w stocz-
ni jest porozumienie między 
udziałowcami. Nie wyobraża-
my sobie, by strona ukraińska, 
nie mając możliwości zapew-
niania stoczni pełnej kontrak-
tacji nie porozumiała się ze 
skarbem państwa. Jeżeli strona 
ukraińska będzie unikała po-
rozumienia, to skarb państwa 
będzie zmuszony podejmować 
kroki zabezpieczające załogę 
przed utratą pracy.fo
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Nasz redakcyjny kolega Paweł 
Glanert został 12 grudnia ub.r. od-
znaczony w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 
Jest to drugie, pod względem star-
szeństwa, po Orderze Orła Białego, 
polskie państwowe odznaczenie 
cywilne. 

Nadaje się je za wybitne osiągnię-
cia. Zostało ustanowione przez Sejm 
Rzeczpospolitej 4 lutego 1921 r. Pa-
weł otrzymał je za działalność na 
rzecz niepodległości Polski, udział 
w strajkach lat 70. i 80., działalność 
w Bractwie Oblatów św. Brygidy 
przy parafii św. Brygidy w Gdań-
sku, które m.in. zajmowało się po-
mocą osobom represjonowanym i 
ich rodzinom. Zasłużył się również 
współorganizowaniem Agencji Fo-
tograficznej przy Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” w Stoczni 
Gdańskiej. W stoczni pracował od 
1960 r. do 2001 r. Przez lata fotogra-
fował wszystko, co wiąże się z prze-
mianami w Polsce. Posiada bogate 
archiwum fotograficzne z pierwsze-
go zjazdu „Solidarności”, a także ze 

stanu wojennego oraz ze strajków 
roku 1988. W wolnej Polsce wykonał 
dziesiątki tysięcy zdjęć, dokumen-
tując najważniejsze wydarzenia w 
naszym regionie a także w kraju, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzia-
łalności NSZZ „Solidarność”.

Zdjęcia Pawła Glanerta od kil-
kudziesięciu lat tworzą barwny 
obraz życia i pracy załogi Stoczni 
Gdańskiej, dokumentując wszyst-
kie ważne wydarzenia na łamach 
naszego pisma „Rozwaga i Soli-
darność”. Dzięki zdjęciom Pawła 
powstała wielotysięczna galeria 
postaci młodych i starszych pra-
cowników stoczni, którzy tworzyli 
historię polskiego przemysłu okrę-
towego i – miejmy nadzieję – będą 
uczestniczyć w jego współczesnym 
rozwoju.

Paweł Glanert od kilku lat pasjo-
nuje się również filmem. Z podzi-
wem patrzymy jak posługuje się ka-
merą filmową, nie zaniedbując też 
aparatu fotograficznego. Tak, żeby 
wszystko co ważne, zostało twórczo 
zapisane i dokumentowało naszą 
historię.

W każdym związku zawodo-
wym nadchodzi czas wyborów. 
W naszym ubiega właśnie czte-
roletnia kadencja i w styczniu 
rozpoczynamy wybory, które 
potrwają do marca w naszej Ko-
misji Międzyzakładowej. Potem 
wybory do władz w Regionie 
i na końcu do Komisji Krajo-
wej Związku. W naszej Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Soli-
darność” w Stoczni Gdańskiej – 
w skład której wchodzą:  Stocz-
nia Gdańsk, GSG Towers, PSSE, 
Aluship, Gafako  i komisja zrze-
szająca  naszych szanownych 
emerytów, wybory będą trwały 
od stycznia do marca. Weterani 
Sierpnia ’80 odeszli już prawie 
wszyscy na emeryturę, na pal-
cach jednej ręki można policzyć 
tych, co pamiętają tamten okres 
i pracują jeszcze w stoczni. Oni 
jeszcze pracują, jeszcze angażują 
się związkowo i pewnie pomogą 

Wybierzmy najbardziej aktywnych

Nadchodzi czas wyborów w „Solidarności” 
następcom, gdyż zmiana poko-
leń jest nieunikniona, choć nie 
musi być to zmiana radykalna. 
Zachęcamy młodych pracow-
ników, członków związku, do 
śledzenia komunikatów Komi-
sji Wyborczej lub ewentualny 
kontakt ze swoją komisją w celu 
zgłoszenia kandydatur do władz 
związku. Po wyborach będą 
mieli jeszcze sporo czasu na 
naukę i przygotowanie się do 
roli liderów właśnie przy boku 
starszych kolegów. W poszcze-
gólnych komisjach wybieramy 
przewodniczącego, kilkuosobo-
wą komisję i delegatów na Wal-
ne Zebranie Delegatów Komisji 
Międzyzakładowej. Wszystkie 
informacje dotyczące wyborów 
dostępne będą na tablicach in-
formacyjnych i w komisji wy-
borczej u Lecha Górskiego. Za-
chęcamy do kandydowania!

Fryderyk Radziusz

Lp. Kiedy Wybory

1.  Do 31 marca Wybory władz podstawowych jednostek 
organizacyjnych Związku, czyli delegatów na 
walne zebranie delegatów Regionu, delegatów na 
walne zebranie branżowej jednostki organizacyj-
nej Związku i wybory władz jednostek organiza-
cyjnych Związku.

2. Od  
1 kwietnia  
do  
30 czerwca

Wybory władz regionów, delegatów na Krajowy 
Zjazd Delegatów. Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 
odbywają się wybory władz regionalnych sekcji 
branżowych i problemowych, władz regionalnych 
sekretariatów branżowych, delegatów do 
kongresu regionalnego sekretariatu branżowego, 
delegatów na walne zebranie delegatów krajowej 
sekcji branżowej. Od 1 kwietnia do 31 maja 
odbywają się wybory władz krajowych sekcji 
branżowych i problemowych, delegatów do 
kongresu krajowego sekretariatu branżowego. Od 
1 maja do 30 czerwca odbywają się wybory władz 
krajowych sekretariatów branżowych władz 
Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

3. Do 
31 października

 Odbywają się wybory ogólnokrajowych władz 
Związku (sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd 
Delegatów).

Kalendarz wyborczy

Paweł Glanert odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
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Interesującą analizę 
sytuacji płacowej w  Polsce 
przynosi tekst Marii Giedz 
w „Magazynie Solidarność”. 
Zamieszczamy w „Rozwadze” 
najciekawsze jego fragmenty.

Z nagłówków gazet dowia-
dujemy się, że w Polsce znacznie 
wzrosło przeciętne wynagrodze-
nie w sektorze przedsiębiorstw. 
W mass mediach podaje się, że 
od początku roku 2017 pensje 
są wyższe o około 300 zł brutto. 
W styczniu średnia pensja wy-
nosiła 4277,32 zł brutto, a w paź-
dzierniku 4574,40 zł brutto i jest 
to kwota podana bez wypłat 
nagród z zysku. W stosunku do 
września 2016 r. jest ona wyż-
sza o 7,4 proc. Główny Urząd 
Statystyczny podkreślił, że jest 
to najlepszy wynik od dziewię-
ciu lat (od 2008 r.). Wiele osób 
z niedowierzeniem przyjmuje tę 
informację i zastanawia się, kto 
w Polsce tak dużo zarabia i na 
jakiej podstawie opracowuje się 
te dane? Minimalna płaca (od 1 
stycznia 2018 r.) wynosi 2100 zł 
brutto. Większość pracowników 
przynosi do domów około 2 tys. 
zł, a więc ich pensja to około 3 tys. 
zł brutto. Niemniej jest to i tak 
więcej od tego, co zarabiali 2-3 
lata temu.

GUS w comiesięcznych wy-
liczeniach uwzględnia przedsię-
biorstwa zatrudniające przynaj-
mniej 9 osób, co stanowi niecałe 
5 proc. zarejestrowanych w Pol-
sce firm. W pierwszym kwartale 
2017 r. pracowało w nich prawie 
6 milionów osób, czyli ok. 60 
proc. wszystkich pracowników 
zatrudnionych w podmiotach 
gospodarki narodowej. Pozo-
stałe ponad 95 proc. rodzimych 
przedsiębiorstw, a jest ich ponad 
4 miliony, w ogóle nie jest brane 
pod uwagę do tych przeliczeń. 
Inaczej mówiąc, średnią mie-
sięczną płacę w Polsce wylicza 
się na podstawie zarobków osób 
zatrudnionych w niecałych 5 
proc. przedsiębiorstw zarejestro-
wanych w kraju. Ponadto do wy-
liczeń owych średnich pensji do-
kłada się zarobki menadżerów, 
kierowników, szefów, aczkolwiek 
nie wlicza się w to nagród z zy-
sku. Tak na marginesie, we wrze-

Rosną płace, ale nie wszystkim  
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śniu 2017 r. osób zatrudnionych 
w Polsce było 17 359 000, ale 
tylko trochę ponad 11 milionów 
pracowało w produkcji, czyli w 
firmach wytwarzających dochód 
narodowy. Pozostałe ponad 5 
milionów zatrudnionych pracuje 
w różnych działach budżetówki, 
w to wliczane jest szkolnictwo, 
placówki kulturalne, policja, 
wojsko…

– W oświacie mamy trudną 
sytuację – mówi Wojciech Ksią-
żek, członek Prezydium Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”, a także przewodni-
czący regionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania. – Ostatnia real-
na podwyżka była we wrześniu 
2012 r. Wówczas średnia płaca 
nauczyciela, mówimy o średniej 
dla wszystkich stopni awansu za-
wodowego, była wyższa niż w sfe-
rze produkcyjnej. W 2017 r. dla 
całej sfery budżetowej zaplanowa-
no wzrost płac o 1,3 proc. W tym 
samym roku płace w sferze pro-
dukcyjnej wzrosły o 7,5 proc.  

Obok miesięcznych wyliczeń, 
raz na kwartał GUS podaje śred-
nią płacę w całej gospodarce na-
rodowej, uwzględniając również 
małe przedsiębiorstwa zatrudnia-
jące mniej niż 9 osób. Wówczas 
średnia pensja różni się od tej 
wyliczanej co miesiąc o kilkaset 
złotych, jest to mniej o nawet 40 
proc. niż średnia krajowa. Bar-
dziej wiarygodne zarobki podaje 
mediana. Mediana jest warto-
ścią przeciętną, średnią, dzielącą 
wszystkie dane na pół. Jest miarą 

statystyczną, która lepiej niż śred-
nia oddaje tendencję centralną 
wyników, ponieważ średnia 
może być zaburzona przez wyni-
ki skrajne. Mediana wynagrodzeń 
pracowników w 2016 r. wyniosła 
2650 zł brutto, czyli 1900 zł netto. 

Najniższa pensja (do końca 
2017 r. wynosiła 2000 zł brut-
to) od 1 stycznia 2018 r. została 
podniesiona o 100 zł brutto. 
Podobnie jest z płacą za godzi-
nę, dotychczas wynosiła 13 zł 
brutto, a od stycznia 2018 r. jest 
to 13,70 zł brutto. Przeciętne-
mu Kowalskiemu trudno jest za 
taką pensję utrzymać rodzinę, 
ale wzrost nastąpił. Według BZ 
WBK w stosunku do paździer-
nika 2016 r. wzrost pensji sięgnął 
7,4 proc., chociaż zakładano, że 
w najlepszym przypadku będzie 
to wzrost na poziomie 7,1 proc.

– W 2017 r. w sposób istot-
ny została podniesiona płaca 
minimalna. Dawało to szanse 
na realizację w ciągu kilku lat 
naszego postulatu mówiącego o 
tym, że płaca minimalna będzie 
stanowiła 50 procent średniej 
płacy krajowej. Niestety, propo-
zycje przyjęte na 2018 rok nas od 
tego celu oddalają. Naszym zda-
niem warto wykorzystać wzrost 
gospodarczy na podniesienie 
wynagrodzeń – mówił w rozmo-
wie z „Magazynem Solidarność” 
Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Szczęśliwie jak na razie w Pol-
sce zaczyna brakować nie miejsc 

pracy, lecz pracowników. Zde-
cydowanie zwiększa się liczba 
osób zatrudnionych w sektorze 
przedsiębiorstw i właśnie w tym 
sektorze wynagrodzenia wzra-
stają najszybciej. Brak rąk do 
pracy przekłada się na wysokość 
pensji. Rąk do pracy brakuje 
w handlu, pomimo zatrudniania 
pracowników zza wschodniej 
granicy. Biedronka od 1 stycznia 
2018 r. postanowiła podnieść 
pensje, notabene już po raz ko-
lejny. Po podwyżce sprzedawca 
kasjer otrzyma 3250 zł brutto, 
a pracownicy z dłuższym stażem 
będą mogli zarobić nawet 3550 
zł brutto. Ten sam problem wy-
stępuje w ochronie, w budownic-
twie. Sławomir Wagner, prezes 
Polskiej Izby Ochrony, wypowia-
dając się na łamach „Rzeczpo-
spolitej” stwierdził, że w branży 
usług ochroniarskich brakuje od 
15 do 20 tysięcy pracowników. 
Wakaty są też w Poczcie Polskiej. 
Dlatego tam wynagrodzenie 
wzrosło o 20 proc. Zdecydowa-
nie inaczej wygląda rynek pracy 
chociażby w szkolnictwie.

– Płaca nauczyciela stażysty 
po studiach, z pełnymi kwalifika-
cjami, wynosi 2294 zł brutto, gdy 
tymczasem płaca w Biedronce to 
około 2700 zł brutto plus ok. 300 
zł premii – kontynuuje Wojciech 
Książek. – To grozi regresem, 
jeżeli chodzi o zainteresowanie 
pracą w szkolnictwie i nie jest 
tylko sprawą płac, ale godności 
zawodu nauczyciela i przyszłości 
Polski. 



13 grudnia, z liczną grupą 
stoczniowców – mówi Karol 
Guzikiewicz, wiceprezes stocz-
niowej “Solidarności”, byliśmy 
w Warszawie, by uczestniczyć 
w manifestacji w rocznicę tra-
gicznych wydarzeń związanych 
z wprowadzeniem stanu wo-
jennego. Przy okazji odbyliśmy 
rozmowę z nowomianowanym 
premierem Mateuszem Mora-

wieckim, mając okazję raz jesz-
cze przekonać się jak dobrze zna 
on problemy polskiego przemy-
słu, w tym polskich stoczni. 

Premier powiedział nam, że 
znane mu są problemy stoczni 
i że w najbliższych tygodniach 
musi dojść do istotnych zmian 
w sytuacji naszej spółki. 15 
stycznia strona ukraińska ma 
otrzymać konkretną ofertę 

odkupu przez skarb państwa 
udziałów w stoczniowych spół-
kach. Mamy nadzieję że podjęte 
zostaną rozwiązania zmienia-
jące obecną sytuację w stoczni, 
gdzie z braku zamówień i pracy 
powstają konflikty i sytuacja jest 
coraz bardziej napięta.

Na zdjęciach u góry – stocz-
niowcy na uroczystościach 
w Warszawie, poniżej uroczystości 

w rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego na Wybrzeżu. Pod 
Pomnikiem Poległych Stoczniow-
ców kwiaty składali towarzysze 
wspólnych walk z komunistyczną 
władzą, a także przedstawiciele 
młodego pokolenia, uczniowie 
gdańskich szkół. W Gdyni pre-
mier Morawiecki uczestniczył 
w uroczystościach pod pomni-
kiem poległych stoczniowców.

Pamięć o tragicznych dniach 
stanu wojennego
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godnie z wieloletnią tradycją, w ostatni robo-
czy dzień przed wigilią w Sali BHP spotkali się 
pracownicy i stoczniowi emeryci, by złożyć 
sobie świąteczne i noworoczne życzenia, 
porozmawiać o wydarzeniach kończącego 
się roku, o nadziejach wiążących się z nad-

chodzącym rokiem 2018. Dziękujemy komisji socjalnej stoczni 
za wsparcie opłatkowego spotkania, co umożliwiło suto zastwic 
stoły i nadać serdeczny, radosny ton spotkaniu – mówi Karol 
Guzikiewicz, wiceszef stoczniowej „Solidarności”. Szkoda tylko, że 
w Sali BHP było zbyt mało młodych pracowników stoczni. W roz-
mowach padały propozycje, by w roku bieżącym opłatek urządzić 
w innej formie, pod koniec ostatniego dnia pracy spotkać się nie 
w Sali BHP lecz w hali K1, gdzie pracuje większość stoczniowców.

Stoczniowy opłatek

Z
ZDJĘCIA: PAWEŁ GLANERT
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Czasy trudne, zgoda, ale 
wszyscy mamy nadzieję, że 
idzie ku lepszemu i poczyna-
jąc od drugiego kwartału czas 
pomyśleć o odstresowaniu się, 
czyli również o wypoczynku. 
W poprzednim roku wyjątko-
wo licznie uczestniczyliśmy 
we wszystkich imprezach i wy-
cieczkach organizowanych 
przez stocznię i związki zawo-
dowe.  Zapisy na planowane 
przez nas wyjazdy odbędą się 
dopiero, gdy w pełni wróci 
produkcja w stoczni.

W wyjazdach sobotnio-nie-
dzielnych i wycieczkach wszel-
kiego rodzaju wzięło udział 
ponad 450 osób.  Regulamin 
ZFŚS w grupie Stoczni Gdańsk 
w zasadzie pozostanie niezmie-
niony poza dwoma istotny-
mi punktami, które maja być 
wprowadzone w 2018 r.  Pierw-
sza zmiana to podniesienie 
dodatku urlopowego w każdej 
grupie o 50 zł. Druga zmiana 
to – na wniosek pracowników 
z GSG Towers – udział w wy-
cieczce będzie można wziąć 
tylko raz na dwa lata… i zoba-
czymy jak to wyjdzie w praniu. 
O pozostałych zmianach napi-
szemy w następnym numerze 
po podpisaniu regulaminu. 
Również w następnym nume-
rze umieścimy opis wrażeń, 
relacje uczestników z roku po-
przedniego i napiszemy także o 
szczegółach organizowanych w 
tym roku atrakcji. W tym nu-
merze krótko o naszych zamie-
rzeniach czyli gdzie planujemy 
zorganizowanie wypoczynku, 
oczywiście po ustabilizowaniu 
sytuacji stoczni…  i w stoczni.

Przede wszystkim dzieci:
Kolonie

W 2017 według relacji 
uczestników bardzo udane 
były kolonie dla dzieci zorga-
nizowane w Grecji i dlatego 
w tym roku ponawiamy jako 
stocznia organizację wypo-
czynku letniego dla dzieci 
również w tym samym miej-
scu. Wyjazd nastąpi 27 lipca, 
powrót po dwóch tygodniach. 
Tym razem dzieci popłyną 

promem z Włoch do Grecji 
i z powrotem. Odpłatność za 
kolonie pozostanie niezmie-
niona. Zainteresowanych 
prosimy o zgłaszanie się do 
działu socjalnego. Rodziców 
młodszych dzieci zachęcamy 
do wysłania dzieci na kolo-
nie w Polsce ale musimy mieć 
informacje czy jest takie za-
potrzebowanie i o takie infor-
macje właśnie prosimy. Na-
tychmiast po skompletowaniu 
chętnych dzieci na krajowy 
wypoczynek zajmiemy się or-
ganizacją również tej kolonii.

 Wycieczka
W sierpniu – już chyba zgod-

nie z nowa tradycją – organizu-
jemy wycieczkę do Danii prze-
znaczoną dla dzieci do lat 18, 
tym razem z dodatkowa atrakcją 
rejsu promem do Karlskrony 
(kabiny).  Całodzienny pobyt 
w miejscu atrakcyjnym dla dzieci 
w południowej Szwecji (do usta-
lenia – czekamy na pomysły), cały 
dzień na zwiedzanie Kopenhagi 
i okolic. Cały dzień w Legolan-
dzie, dzień w Givsud ZOO i dzień 
w Lalandii. Istnieje możliwość 
uczestnictwa w Medieval Festival 
w Horsens. Termin 19 – 26 sierp-
nia 2018. Dzieci oczywiście nie 
ponoszą żadnych kosztów, w cenę 
wycieczki jest wliczone częściowe 
wyżywienie i bilety wstępu do 
wszystkich odwiedzanych obiek-
tów. Wycieczki organizowane dla 
dzieci nie są objęte limitem wyjaz-
dów jak wycieczki dla dorosłych. 
Przewidujemy jeszcze szereg in-
nych atrakcji dla dzieci w Gdań-
sku, na miejscu, prosimy rodzi-
ców o pomysły. Może niechciany 
ostatnio Kanał Elbląski?. Może  
wypad do któregoś z aquapar-
ków? 

Pielgrzymki:
Licheń i Częstochowa. 

Pod koniec kwietnia piel-
grzymka NSZZ „Solidarność” 
do Lichenia, w trzecią sobo-
tę i niedzielę września piel-
grzymka Ludzi Pracy do Czę-
stochowy. Corocznie bardzo 
licznie odwiedzamy te sank-
tuaria i w tym roku również 
zapraszamy do uczestnictwa. 

Koszt porównywalny do lat  
poprzednich. Udział w takiej 
pielgrzymce można wziąć dwa 
razy w roku. 

Watykan
Prawdopodobnie z okazji 

100 lat niepodległości organi-
zowana będzie Ogólnopolska 
Pielgrzymka do Watykanu do 
grobu Jana Pawła II, w której 
weźmiemy udział. Nie odbę-
dzie się coroczna pielgrzym-
ka kwietniowo – majowa ale 
możliwe, że będzie to termin 
od 4 do 16 września lub w 
okolicach 11 listopada. W tym 
pierwszym terminie uczestni-
cy oprócz wizyty w Świętym 
Mieście, wezmą udział w rocz-
nicowych (335 lat – 12 wrze-
śnia 1683 r) uroczystościach 
upamiętniających zwycięstwo 
króla Sobieskiego nad Turkami 
pod Kahlenbergiem w Wied-
niu, a 15 września dołączą do 
pielgrzymów w Częstochowie. 
Koszt również podobny do lat 
ubiegłych, czyli członek związ-
ku pierwszy raz wyjeżdżają-
cy do Rzymu zapłaci o 300 zł 
mniej od pozostałych, dotyczy 
to też najbliższej rodziny.

Wyjazdy sobotnio – niedzielne:
Chmielno

Tu jeździmy najczęściej, 
chyba dzięki miłej obsłudze, 
stosunkowo niewysokiej ce-
nie, dobremu wyżywieniu 
i oczywiście położeniu. Wia-

domo – Chmielno. Również 
w tym roku kilka razy tam wy-
ruszymy chyba, że ktoś wpad-
nie na inny pomysł i zmienimy 
miejsce? Tu również oczeku-
jemy na propozycje. Pamię-
tajmy jednak o porównaniu 
cen i atrakcji z Ośrodkiem 
Wypoczynkowym  „Bachus” 
w Chmielnie.

Wycieczki
Zakopane

Wyjątkowym zaintereso-
waniem cieszył się w poprzed-
nim roku tygodniowy wyjazd 
do Zakopanego. Pragniemy go 
powtórzyć  w tym roku w tym 
samym czasie, czyli w pierw-
szym tygodniu wakacji zapra-
szamy pracowników GSG To-
wers do Kościeliska. Program 
będzie podobny do ubiegło-
rocznego, z tym że tym razem 
planujemy wizytę w „Energy-
landii” pod Krakowem. Bilety 
wstępu w cenie, a koszt jak 
w pozostałych przypadkach 
zbliżony do ubiegłorocznego.

Grecja
Termin 31 lipca – 13 sierp-

nia. Wylot z Gdańska. Wy-
cieczka dla tych, co lubią dużo 
słońca, ciepłą wodę w morzu, 
dobrą zabawę w rytmie „Zor-
by” i, oczywiście, zwiedzanie 
najstarszych zabytków świata. 
Zakwaterowanie w Tolo przy 

a po pracy odpoczynek – takie są nasze plany na ten rok

Program na trudne i lepsze czasy

dokończenie na str. 12
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uroczej piaszczystej zatoce 
nad Morzem Egejskim w ho-
telu w pokojach dwuosobo-
wych. Program wycieczki jest 
w trakcie ustalania, ale będzie 
dość interesujący.  Na naszych 
wycieczkach nie obowiązują 
żadne dodatkowe czy ukryte 
koszty. Wszystkie atrakcje uję-
te w programie są również za-
warte w cenie wycieczki. Koszt 
wycieczki identyczny jak roku 
poprzednim, mimo dłuższego  
o kilka dni pobytu.

Gruzja
Pierwszy raz organizujemy 

wycieczkę do Gruzji ale teren 
mamy już opanowany. Gruzini 
już wiedzą, już się cieszą z po-
wodu spotkania. W programie 
na pewno Tbilisi, okolice Kutaisi 
i Batumi. Oprócz nowych cen-
trów miast, oprócz deptaków, 
promenad nadmorskich czy 
plaż zwiedzimy także najstarsze, 
najwspanialsze zabytki i mniej 
dostępne miejsca, które są wizy-
tówką tego wspaniałego, bardzo 
przyjaznego Polakom kraju.

Termin to drugi i trzeci 
tydzień maja. Wylot nastą-
pi z Warszawy (Wizzair lub 
LOT), Katowic (Wizzair) lub 
Wrocławia (Wizzair), miejsce 
wylotu i powrotu zależy od 
cen biletów na przelot. Trans-
port na lotnisko jest ujęty 
w programie. Wszystkie atrak-
cje w czasie pobytu w Gruzji są 
skalkulowane w cenie. Koszt 
podobny do kosztów wyciecz-
ki greckiej.

To nasze zamierzenia. Na 
koniec chciałbym dodać, że 
uchwałą prezydium związku 
zmieniamy niektóre zasady 
dofinansowań wyjazdów dla 
naszych członków. O jednej 
bardzo ważnej zmianie pew-
nie już wszyscy członkowie 
słyszeli ale przypomnijmy: Nie 
będzie już wyjazdów za zło-
tówkę dla członków związku, 
ale każdy może sobie swoją 
działalnością i  zaangażowa-
niem  „dorobić” do wycieczki 
czy wyjazdu również organi-
zowanego  przez  biura podró-
ży. Powstał dość szczegółowy 
wykaz uczestnictwa, pomocy 
i współpracy w działalności 
związku, udziału i zaangażo-
wania w uroczystościach re-
ligijnych, rocznicowych  i ak-
cjach protestacyjnych. 

Fryderyk Radziusz

2018 rok w prawie pracy 
i ubezpieczeń społecznych

W roku 2018 weszło w życie 
kilka istotnych zmian w 
prawie pracy i przepisach 
ubezpieczeniowych 
zmierzających do zwiększenia 
ochrony osób pracujących. 
Jak co roku wzrośnie również 
pensja minimalna.

I. Wyższe wynagrodzenie 
minimalne
W 2018 roku pensja mi-

nimalna wzrośnie do 2100 
zł. Wzrost wynagrodzenia 
pociągnie za sobą zmiany w 
wysokości niektórych świad-
czeń pracowniczych, których 
wysokość jest pochodną mi-
nimalnej pensji. I tak wzrośnie 
kwota minimalnego odszko-
dowania od pracodawcy, który 
dopuścił się wobec pracowni-
ka mobbingu, dodatku za pra-
cę w porze nocnej, kwoty wol-
ne od potrąceń komorniczych 
z wynagrodzenia za pracę. 

II. Czas pracy w 2018 roku – 
kalendarz świąt i niedziel 
wolnych od pracy
W nowym roku pracow-

nicy zatrudnieni w pełnym 
wymiarze czasu pracy prze-
pracują 251 dni (o jeden dzień 
więcej niż w 2017 roku). Po-
nadto w 2018 r. jedno święto 
przypada w sobotę – 6 stycznia 
Święto Trzech Króli. Konse-
kwencją święta przypadające-
go w sobotę będzie obowiązek 
udzielenia pracownikom za-
trudnionym w podstawowej 
organizacji czasu pracy jedne-
go dodatkowego dnia wolnego 
w okresie rozliczeniowym.

Każde święto, które przypa-
da w okresie rozliczeniowym, 
obniża wymiar czasu pracy 
o 8 godzin – o ile nie jest to 
niedziela. Za pierwszy dzień 
Wielkanocy (1 kwietnia), Zie-
lone Świątki (4 czerwca) i Na-
rodowe Święto Niepodległości 
(11 listopada) w 2018 roku 
pracownik nie otrzyma więc 
dodatkowego dnia wolnego, 
gdyż święta te wypadają w nie-
dzielę.

Wolne niedziele
W przyszłym roku pracow-

nicy handlu zyskają więcej czasu 
wolnego – od marca 2018 roku 
zaczyna bowiem obowiązywać, 
stopniowo wprowadzany, zakaz 
handlu w niedzielę. 

W 2018 roku wolne od pracy 
będą niedziele:
l Marzec – 11 i 18 marca
l Kwiecień – 1, 8, 15 i 22 

kwietnia
l Maj – 13 i 20 maja
l Czerwiec – 10 i 17 czerwca
l Lipiec – 8, 15 i 22 lipca
l Sierpień – 12 i 19 sierpnia
l Wrzesień – 9, 16 i 23 wrze-

śnia
l Październik – 14 i 21 paź-

dziernika
l Listopad – 11 i 18 listopada
l Grudzień – 9 grudnia

W nadchodzącym roku 
wszyscy pracownicy mogą li-
czyć aż na 114 wolnych dni od 
pracy. Dni wolne to dni świą-
teczne, ustawowo wolne od 
pracy oraz soboty i niedziele, 
które co do zasady są dniami 
wolnym od pracy dla więk-
szości pracowników. Ponadto 
należy pamiętać, że pracow-
nik ma prawo do 20 lub 26 
dni urlopu wypoczynkowego. 
Projektowane są na 2018 rok 
zmiany przewidujące 26-dnio-
wy wymiar urlopu dla wszyst-
kich pracowników.

Przy odpowiednim po-
łączeniu dni świątecznych, 
weekendów oraz dni urlopu 
wypoczynkowego pracownik 
może liczyć na znacznie dłuż-
szy wypoczynek.

III. Odpis na ZFŚS pozostanie 
na niezmienionym 
poziomie

Podstawa naliczenia odpisu 
na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych w 2018 r. po-
zostanie na niezmienionym po-
ziomie – wynika z projektu tzw. 
ustawy okołobudżetowej. Pro-
jekt ustawy okołobudżetowej 
na 2018 r. zakłada „zamrożenie” 
funduszu świadczeń socjalnych 
na poziomie obowiązującym w 

roku 2017. W przypadku ZFŚS 
podstawą naliczenia odpisu ma 
więc pozostać kwota 3161,77 zł. 

IV. Młodociany pracownik 
coraz młodszy

Z dniem 1 września 2018 r. 
młodocianym w rozumieniu 
kodeksu pracy będzie osoba, 
która ukończyła 15 lat, a nie 
przekroczyła 18 lat. Aktualnie 
można zatrudnić pracownika 
dopiero po ukończeniu przez 
niego 16 roku życia.

V. Od 1 stycznia 2018 r. urlop 
dla poratowania zdrowia 
będzie udzielany na 
nowych zasadach

W nadchodzącym roku o 
urlop dla poratowania zdrowia 
będzie można wystąpić tylko 
w związku z wystąpieniem 
bądź zagrożeniem wystąpienia 
choroby zawodowej lub w celu 
odbycia leczenia uzdrowisko-
wego lub rehabilitacji zawo-
dowej.

Zmieni się również pro-
cedura orzekania o potrzebie 
udzielenia takiego urlopu.

W pierwszej kolejności 
nauczyciel będzie składał pi-
semny wniosek o udzielenie 
urlopu zdrowotnego do dyrek-
tora, a następnie dyrektor bę-
dzie kierował nauczyciela na 
badania do lekarza medycyny 
pracy. Od orzeczenia lekar-
skiego o potrzebie udzielenia 
nauczycielowi urlopu dla po-
ratowania zdrowia, zarówno 
nauczycielowi, jak i dyrektoro-
wi przysługuje odwołanie do 
wojewódzkiego ośrodka me-
dycyny pracy. Koszty badań 
ponosić będzie pracodawca.

Jednocześnie nowe prze-
pisy złagodziły nieco wymogi 
stażowe umożliwiające sko-
rzystanie z urlopu zdrowotne-
go – nauczyciel będzie musiał 
nadal przepracować nieprze-
rwanie 7 lat w szkole, jednak 
w wymiarze co najmniej po-
łowy obowiązkowego wymia-
ru zajęć.

Przepisy przejściowe prze-



13Rozwaga i

widują możliwość uzyskania 
urlopu dla poratowania zdro-
wia na dotychczasowych za-
sadach pod warunkiem uzy-
skania orzeczenia lekarskiego 
o potrzebie udzielenia takiego 
urlopu przed 1 stycznia 2018 r.

VI. Dalsze zmiany 
w przyznawaniu 
najniższych emerytur

Z dniem 1 grudnia 2017 r. 
weszła w życie ustawa rozsze-
rzająca gwarancję nabycia pra-
wa do najniższej emerytury dla 
osób pobierających emerytury 
przyznane z urzędu zamiast 
renty z tytułu niezdolności do 
pracy do wysokości równej 
kwocie 1000 zł (odpowiada wy-
sokości najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pra-
cy) albo 750 zł (odpowiada naj-
niższej wysokości renty z tytułu 
częściowej niezdolności do pra-
cy). Wyrównanie emerytur dla 
rencistów z orzeczoną całkowitą 
niezdolnością do pracy nastą-
pi przy najbliższej waloryzacji, 
czyli 1 marca 2018 r.
Stan prawny na 1.012018 r.

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna:
1. art. 2 ustawy z dnia 19 marca 

2009 r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 
nr 56, poz. 458 ze zm.) 

2. podstawa prawna: ustawa z 27 
października 2017 r. o finanso-
waniu zadań oświatowych (Dz. 
U. 2017 poz. 50)

3. ustawa z dnia 29 września 2017 
r. o zmianie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz 
ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (Dz. 
U. 2017, poz. 2120)

Miesiąc Święto wolne od 
pracy

Opis długiego weekendu Liczba dni 
urlopu 
wypoczynkowe-
go do wykorzy-
stania

Wymiar dni 
wolnych  
od pracy

Styczeń Trzech Króli Święto Trzech Króli przypada w 
sobotę

3
przy założeniu, 
że pracodawca 
udzieli dnia 
wolnego za 
święto przypada-
jące w sobotę

7
(1 – 8 stycznia)

Kwiecień Wielkanoc Pierwszy i drugi dzień świąt 
wielkanocnych jak co roku przypada 
w niedzielę i poniedziałek

0 3 
(31 marca – 2 
kwietnia)

Maj Święto Pracy Święto Pracy przypada we wtorek, 
natomiast Święto Konstytucji 3 maja 
przypada w czwartek. Wystarczy 
skorzystać z 3 dni urlopu, aby 
cieszyć się tygodniowym odpoczyn-
kiem od pracy

3
(30 kwietnia, 2 
maja i 4 maja)

7
(od 30 kwietnia do 6 
maja)

Czerwiec Boże Ciało Święto Bożego Ciała przypada jak co 
roku w czwartek, po wzięciu 
jednego dnia urlopu w dniu 1 
czerwca zyskujemy 4 dni wolne

1 
(1 czerwca)

4 
(31 maja – 3 
czerwca)

Sierpień Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi 
Panny

Święto WNMP przypada w tym roku 
w środę

2
lub
4

5
(15 – 19 sierpnia)
lub 
9
(11 – 19 sierpnia)

Listopad Wszystkich 
Świętych

1 listopada przypada w czwartek, 
można więc skorzystać z dodatko-
wego dnia wolnego od pracy 
w piątek

1
(2 listopada)

4
(1 – 4 listopada)

Listopad Narodowe Święto 
Niepodległości

Święto Niepodległości przypada w 
niedzielę, czyli pracodawca nie 
będzie obowiązany udzielić innego 
dnia wolnego

0 0

Grudzień Boże Narodzenie Święto Bożego Narodzenia w 2018 
roku przypada we wtorek i środę. 
Dzień Wigilii nie jest ustawowo 
dniem wolnym od pracy

3 7
(24 – 30 grudnia)

Długie weekendy w 2018 roku

W 2018 r., od 1 marca, 
wszystkie świadczenia wzro-
sną przynajmniej o 2,7 proc., a 
może nawet o 3 proc. Najniż-
sza emerytura, gwarantowana 
przez państwo dla każdego, 
kto przepracował minimum 
20/25 lat (20 lat dla kobiet i 25 
lat dla mężczyzn) i ukończył 
60/65 lat, wzrasta z 1000 zł do 
1027 zł, czyli do 876 zł netto, 
chociaż minister Elżbieta Ra-

falska zapewnia, że najniższa 
emerytura wzrasta o 30 zł, 
czyli 24 zł na rękę. Natomiast 
przeciętna emerytura teraz 
będzie wynosić 2222,01 zł (na 
rękę będzie to 1841 zł), czyli 
zostaje podwyższona o ponad 
58 zł. Podaje się więc, że pol-
scy emeryci średnio dostaną 
po około 50 zł.

Zgodnie z medianą (war-
tość przeciętna, średnia, 

dzieląca wszystkie dane na 
pół) ma być to nawet 60 zł 
brutto, bowiem najbogat-
si otrzymają ponad 100 zł 
brutto. Niestety, z powodu 
obniżenia wieku emerytal-
nego, nie zanosi się na 500+ 
dla emerytów. Być może do 
tematu powróci się w drugiej 
połowie roku. Mimo wszyst-
ko, będzie to najwyższa wa-
loryzacja emerytur od pięciu 

lat. Wzrastają także renty 
z tytułu niezdolności do pra-
cy o około 43,5 zł, a także 
renty rodzinne o ponad 50 zł.

Jak na razie podane sumy 
są jedynie wstępnymi założe-
niami, gdyż ostateczna wyso-
kość podwyżek będzie znana 
w lutym 2018 r. i jest ona uza-
leżniona od danych GUS na 
temat inflacji i wzrostu wyna-
grodzeń.

W marcu waloryzacja emerytur

Przeciętnie więcej o 58 zł 
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Zmarł w Gdańsku 20 grudnia 
2017 r. Był zasłużonym działaczem 
„Solidarności” zaprzyjaźnionym z Le-
chem Kaczyńskim i Anną Walenty-
nowicz. Urodził się 10 kwietnia 1941 
roku w Zgierzu. Ukończył Techni-
kum Budowy Okrętów Conradinum 
w Gdańsku. W 1964 roku rozpoczął 
pracę w Stoczni Gdańskiej.

Jego lista zasług w działalności na 
rzecz wolnej Polski jest bardzo długa. 
Zaczyna się od wydarzeń Grudnia’70, 
kiedy to jako pracownik Stoczni 
Gdańskiej  uczestniczył w strajkach. 
Następnie brał udział w niezależnych 
manifestacjach w rocznicę Grud-
nia ’70. Od 1979 r. był działaczem 
Wolnych Związków Zawodowych Wy-
brzeża. Zajmował się kolportowaniem 
niezależnego pisma „Robotnik”.

Do „S” przynależał od wrze-
śnia 1980 r. Był  członkiem Komitetu Założycielskiego „S” 
w Stoczni Gdańskiej. Zajmował się organizowaniem druku 
podziemnego pisma stoczniowców „Rozwaga i Solidarność”. 
Był też współzałożycielem i szefem drukarni Tajnej Komisji 
Zakładowej. Uczedstniczył w spotkaniach członków TKZ, 
które odbywały się poza stocznią, na przystankach SKM czy 
w lasach oliwskich. Był redaktorem technicznym, odpowie-
dzialnym za druk pisma „Rozwaga i Solidarność”, którego 
pierwszy podziemny numer w stanie wojennym ukazał się 

12 września 1982 roku. „Rozwaga i So-
lidarność” ukazywała się do sierpnia 
1983, kiedy nastąpiła wpadka w miesz-
kaniu jednego z członków TKZ, a na-
stępnie aresztowania kilku pracow-
ników stoczni, wśród nich Macieja 
Miatkowskiego.  Od grudnia 1983 r. 
do marca 1984 r. za działalność w TKZ 
przebywał w areszcie śledczym. Mimo, 
że śledztwo umorzono na mocy amne-
stii, zwolniono go z pracy w stoczni. 
Ponownie został zatrudniony dopiero 
w 1990 r. W SG pracował do emerytu-
ry, czyli do 1997 r.

W 2001 r. został wyróżniony od-
znaką Zasłużony Działacz Kultury. 
Rok później wręczono mu Krzyż Sem-
per Fidelis, a w 2006 r. prezydent Lech 
Kaczyński odznaczył go Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

15 grudnia ubr. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności, 
który wręczył mu prezes IPN dr Jarosław Szarek. Ze względu 
na zły stan zdrowia w oficjalnej uroczystości, która odbyła 
się w Sali BHP, nie wziął udziału. Odznaczenie wręczono mu 
w domu.

Pogrzeb Macieja Miatkowskiego z udziałem przyjaciół 
i kolegów z „Solidarności” pracujących w Stoczni Gdańskiej, 
odbył się w Gdańsku, na Cmentarzu Centralnym „Srebrzy-
sko” w środę 27 grudnia 2017 roku.

Cywilizowanie rynku pracy 
przebiega w naszym kraju 
z oporami. Ozusowanie umów 
zleceń w 2016 roku tylko 
nieznacznie zmieniło rynek 
pracy – wynika z najnowszych 
danych GuS. 

Nowe przepisy wprowa-
dzające oskładkowanie umów 
skłoniły jedynie 4 proc. osób 
zatrudnionych „na zlecenie” 
do zmian.

Trudno też przejść do po-
rządku dziennego, nad faktem, 
że nadal co siódmy zatrudnio-
ny otrzymuje wynagrodzenie 
minimalne. Z danych GUS 
wynika, że liczba pracowni-
ków otrzymujących wynagro-
dzenie w wysokości płacy mi-
nimalnej wynosi ok. 1,4 mln 
osób, czyli płacę minimalną 

otrzymywało w 2016 r. wciąż 
ponad 13 proc. pracowników.

Według GUS w 2016 r. 
przybyło 108 tys. zatrudnio-
nych „na minimalną” osób, 
głównie w sektorze handlo-
wym. W samym handlu przy-
było tak wynagradzanych 21 
tys. osób. A w tejże branży aż 
24 proc. pracowników, czyli 
485 tys. osób, otrzymywało 
minimalne wynagrodzenie.

Większy niż w handlu od-
setek pracowników na „mini-
mum” płacowym odnotowano 
w budownictwie (31 proc.). 
Ich liczba wzrosła więc w tej 
branży o 13 tys.

Pocieszający jest, choć w 
stopniu dalekim od oczekiwań,  
fakt spadku o 4 proc. (do 1,25 
mln) liczby pracowników, któ-
rzy wykonują obowiązki zawo-

dowe tylko na umowę zlecenie. 
To jednak zaledwie o 52 tys. 
osób mniej niż rok wcześniej.

Dane są istotne, gdyż po-
kazują reakcję rynku pracy 
na wprowadzone od stycznia 
2016 r. przepisy, nakazujące 
odprowadzanie składek ZUS 
od umów zleceń w kwocie, 
która należy się od minimal-
nego wynagrodzenia.

Jak wskazują dane GUS, 
w miarę wzrostu liczby zatrud-
nionych (spadku bezrobocia), 
proporcja tych z najniższymi 
wynagrodzeniami niemal się 
nie zmieniła. Liczba osób za-
trudnionych w gospodarce 
narodowej, które otrzymywa-
ły wynagrodzenie brutto nie 
przekraczające obowiązującego 
minimum (w 2016 r. 1850 zł) 
wyniosła 1,47 mln na koniec 

2016 r. w porównaniu z 1,36 
mln rok wcześniej. Stanowi to 
zatem ok. 13 proc. zatrudnio-
nych na umowę o pracę. Pro-
porcja jest więc taka, jak w po-
przednich trzech latach.

Płaca minimalna obowią-
zuje tylko osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę. 
Zatem nie dotyczy pracują-
cych na umowę cywilno-praw-
ną, czyli umowę zlecenie czy o 
dzieło. Tutaj ważna miała być 
minimalna stawka godzinowa.

GUS podał też statystyki 
na temat samozatrudnionych 
w „jednoosobowych firmach”. 
Na koniec 2016 r. ich liczba 
wynosiła 1,15 mln, czyli w cią-
gu roku zanotowano ich przy-
rost o ok. 50 tys. (+4,5 proc.). 
W latach 2012-2015 było to na 
poziomie 1,1 mln osób.

Rynek pracy

Pozytywnie, ale bez nadmiernego optymizmu  

Był jednym z redaktorów „Rozwagi i Solidarności”

Maciej Miatkowski nie żyje
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Barwne i radosne orsza-
ki Trzech Króli stały się już u 
nas tradycją. W tym roku po 
raz ósmy kilka tysięcy osób 6 
stycznia wzięło udział w gdań-
skim Orszaku Trzech Króli.

Uczestnicy pochodu wyru-
szyli sprzed bazyliki Mariac-
kiej, niemal w samo południe, 
po wspólnie odmówionym 
„Anioł Pański”.

– Weszli do domu i zoba-
czyli Dziecię z Matką Jego, 
Maryją; upadli na twarz i od-
dali Mu pokłon. I otworzyw-
szy swe skarby, ofiarowali Mu 
dary: złoto, kadzidło i mirrę 
– tak wydarzenie z początku 
naszej ery opisuje Ewangelia 
według św. Łukasza.

W przemarszu były m.in. 
walka Dobra ze Złem, przy 
Zbrojowni sceny z królem He-
rodem Wielkim, rycerze i wo-
jowie, szopka ze zwierzątkami 
oraz naturalnie trzej Mędrcy 
przemierzający konno Trakt 

Barwne i radosne święto Trzech Króli
Królewski. Wielu uczestników 
pochodu, w tym członkowie 
Prezydium KK Solidarności, 
występowali w „królewskich” 
koronach.

Także w innych pomor-
skich miastach spotkali się ci, 
którym bliskie są wiara i tra-
dycja oraz otwartość.  

Prezydent RP Andrzej 
Duda w sobotę 16 grudnia 
w rocznicę Grudnia 1970, w 
bazylice św. Brygidy w Gdań-
sku dokonał, w asyście Piotra 
Dudy, przewodniczącego „So-
lidarności”, odsłonięcia bursz-
tynowego Ołtarza Ojczyzny. 

W tej gdańskiej świątyni 
jak co roku w kolejne rocznice 
Grudnia ’70 oraz wprowadze-
nia stanu wojennego odpra-
wiona została msza święta. 
Tym razem na swój sposób 
wyjątkowa. Podczas nabożeń-
stwa pod przewodnictwem ks. 
arcybiskupa Salvatore Pennac-
chio, nuncjusza apostolskiego 
w Polsce, ten kapłan i dyplo-
mata, w asyście ks. abp. Sła-
woja Leszka Głódzia poświęcił 
Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny.

Metropolita gdański abp 
Sławoj Leszek Głódź podkre-
ślił, że Bursztynowy Ołtarz 
Ojczyzny to „nasze gdańskie 
wotum”. Jak zauważył ksiądz 
metropolita ołtarz powstał 
„nie dla próżności ludzkiej”.

Bursztynowy ołtarz w Bazylice św. Brygidy
– W adwentowy wieczór 

przyszliśmy do świątyni soli-
darności, bastionu wiary i oj-
czyzny, przybyliśmy do szańca 
narodowej tradycji. Ile tu zna-
ków bólu i cierpienia, ale także 
piękna i radości zwycięstwa. 
Jakże więc nie wspomnieć dziś 
tego, który dla tej świątyni ży-
cie dał. Henryk Jankowski. To 
on podniósł starożytną świąty-
nię Świętej Brygidy w latach 70. 
Otworzył szeroko bramy świą-
tyni dla ludzi pracy, dla ludzi 
Solidarności. Ołtarz Ojczyzny, 
monumentalne dzieło, symbo-
lizuje eucharystię, chleb żywo-
ta. Włącza się w nurt piękności 
i artyzmu. Wątki ołtarzowej na-
stawy symbolizują drogę zwy-
cięstwa. To jest nasze wotum 
wdzięczności za Niepodległą, 
która przed stu laty odrzuciła 
pęta niewoli – mówił ks. abp 
Sławoj Leszek Głódź.

Ołtarz z bursztynu w bazy-
lice św. Brygidy w Gdańsku ma 
ponad 12 metrów wysokości, 
ponad 10 m szerokości, zajmu-

je 120 metrów kwadratowych 
powierzchni. To największy 
bursztynowy ołtarz na świecie. 
Można go tylko porównać do 
Bursztynowej Komnaty, której 
bursztynowy wystrój zamówił 
u gdańskich mistrzów w XVIII 
wieku elektor pruski Fryderyk 
Wilhelm w darze dla cara Pio-
tra Wielkiego.

Tamto legendarne zamó-
wienie trafiło do mistrza An-
dreasa Schlütera, a wykonywali 
je też mistrzowie Gottfried 
Wolfram, Gottfried Turau i Er-
nest Schacht. Dzieło polegało 
na bursztynowym pokryciu 
ścian komnaty o wymiarach 
10,5 m x 11,5 m obrobionymi 
kawałkami bursztynu.
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