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Stocznia GdańSka

Stocznia Gdańska, kolebka Solidarności, która była niechcianym dzieckiem iii RP i komunistów dzisiaj ma 
szansę na kolejny etap swojego rozwoju – mówił premier odnosząc się do planów rewitalizacji terenów 
stoczniowych o nazwie Stocznia Gdańsk 4.0. nowy początek.
Premier w swoim wystąpieniu podkreślił również, że Stocznia Gdańska jest wielkim symbolem walki o wol-
ność i solidarność. dodał, że polskość to jest Solidarność, tak jak orzeł Biały, jak Mazurek dąbrowskiego, 
jak Stocznia Gdańska.

fot. Jacek Mach
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W ramach obchodów upa-
miętniających 38 rocznicę 
Sierpnia’80, w piątek 31 
sierpnia 2018 r., o godz. 15 
rozpoczęła się uroczystość 
składania kwiatów pod hi-
storyczną Bramą nr 2 Stoczni 
Gdańskiej. Jako pierwszy 
kwiaty złożył prezydent RP 
Andrzej Duda, a następnie 
prezes Rady Ministrów Mate-
usz Morawiecki.

Brama nr 2 Stoczni Gdań-
skiej jest miejscem symbo-
licznym, a także miejscem, 
w których doszło do tragedii, 
o czym przypomnieli orga-
nizatorzy, podczas uroczy-
stości składania kwiatów. 36 
lat temu, 31 sierpnia 1982 r., 
w ramach obchodów drugiej 
rocznicy podpisania poro-
zumień sierpniowych zginął 
Piotr Sadowski. Wcześniej, 16 
grudnia 1970 r. zginęły pod tą 
bramą dwie osoby, a kilkana-
ście osób zostało rannych.

Uroczystość rozpoczęto 
od odśpiewania hymnu pol-
skiego. Obok przedstawicieli 
władz, gdańskich stoczniow-
ców i trójmiejskiej młodzie-
ży dużą grupę wśród skła-
dających kwiaty stanowili 
członkowie „S” z Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego, re-
prezentując tamtejsze orga-
nizacje „S” zakładów górni-
czych. Po złożeniu kwiatów 
związkowcy, politycy i wszy-
scy uczestnicy uroczystości 
przeszli w pochodzie ulicami 

Gdańska do bazyliki p.w. św. 
Brygidy, gdzie uczestniczy-
li we mszy św., stanowiącej 
dalszą część obchodów 38 
rocznicy Sierpnia’80, kiedy 
to doszło do podpisania Po-
rozumień Sierpniowych i po-
wstania NSZZ „Solidarność”.

– Jeżeli ktoś dzisiaj pyta co 
to znaczy Polska, to powiem 
głośno: chcę, żeby Polska to 
była właśnie solidarność, nie-
złomnie, spokojnie krocząca 
w przyszłość, budująca spra-
wiedliwość, będąca razem 
i wspólnie, po to, żebyśmy 
mogli mieć silne państwo. 
Żeby można było spokojnie 
w tym państwie pracować. 
Żeby można było spokojnie 
wychowywać dzieci – powie-
dział prezydent RP Andrzej 
Duda w bazylice św. Brygidy 
w Gdańsku, tuż po zakończe-
niu mszy św. celebrowanej 
z okazji 38 rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych.

Kwiaty pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej

Zdjęcia: Paweł Glanert 
Wojciech Milewski



3Rozwaga i

Pomorska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna, Agencja 
Rozwoju Przemysłu i Stocz-
nia Gdańsk rozpoczynają 
projekt rewitalizacji terenów 
Wyspy Ostrów. Do końca 
roku PSSE zakończy pierw-
szy etap prac moderniza-
cyjnych, a ARP wzmocni 
finansowo Stocznię Gdańsk. 
Dla nowego zarządu stoczni 
w najbliższym czasie prio-
rytetem jest finalizacja prac 
nad strategią rozwoju oraz 
zdobycie nowych kontrak-
tów. Współpraca umożliwi 
wznowienie działalności 
stozniowej i pozyskanie no-
wych inwestorów. Projekt 
rewitalizacji wspiera rów-
nież zakładowa  „Solidar-
ność”.

Odbudowa przemysłu 
stoczniowego jest istotną 
częścią Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwo-
ju rządu premiera Mateusza 
Morawieckiego. Wspólny 
projekt PSSE, ARP i stoczni 
ma na celu przystosowanie 
obszarów strefy i stoczni do 
prowadzenia nowoczesnej 
produkcji okrętowej w opar-
ciu o najnowsze technologie 
przemysłowe i wykwalifiko-
wane kadry. Na rewitalizo-
wanych terenach powstaną 
dwie nowe płyty montażo-
we o powierzchni do 20 tys. 
metrów kwadratowych, 
graniczące z nabrzeżami, co 
pozwoli na wodowanie stat-
ków. 

Na spotkanie, kreślące 
przyszłość stoczni, a będące 
konsekwencją odzyskania 
przez skarb państwa dys-
pozycyjności nad spółką, 
przyjechali członkowie rzą-

List prezesa PiS 
Jarosława Kaczyńskiego
Jest mi niezmiernie miło, że mogę podzielić się z Pań-
stwem moją ogromną radością płynącą z faktu, 
iż Stocznia Gdańsk i GSG Towers stały się w pełni 
własnością Skarbu Państwa oraz z tego, że już zostały 
przygotowane plany rozwoju terenów stoczniowych na 
Wyspie Ostrów.
Wykupienie tych zakładów jest olbrzymim krokiem 
naprzód; krokiem który otwiera szerokie perspektywy 
rozwojowe oraz daje szanse na naprawdę pomyślną 
przyszłość. Na dodatek możemy cieszyć się z dobrej 
koniunktury na rynku stoczniowym i w energety-
ce wiatrowej. Mamy więc nadzieję, że już niedługo 
odbudowany zostanie potencjał produkcyjny stoczni, 
a wytwarzane w oparciu o najnowocześniejsze tech-
nologie statki, wieże wiatrowe i konstrukcje stalowe 
bedą z powodzeniem konkurować z wyrobami innych 
producentów.
Przejęcie przez Skarb Państwa Stoczni Gdańsk i GSG 
Towers jest elementem wielkiego planu, wielkiego pro-
jektu rewitalizacyjnego, jakim jest odbudowa nie tylko 
przemysłu stoczniowego, ale także całej gospodarki 
morskiej wraz z żeglugą śródlądową. Przedsięwzięcia 
te były jednym z kluczowych elementów programu wy-
borczego PiS, a teraz są systematycznie, krok po kroku 
realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd 
obozu Zjednoczonej Prawicy. Jestem głęboko przekona-
ny, że te oraz inne nasze działania przyniosą z czasem 
piękny efekt w postaci silnego gospodarką i zamożno-
ścią cełego polskiego Wybrzeża.
Szanowni Państwo! 
Korzystając z okazji pragnę jak najserdeczniej pogra-
tulować wyróżnionym pracownikom Stoczni zaszczyt-
nych odznaczeń.
Panu Przewodniczącemu oraz Panom Prezesom 
chciałbym z całego serca podziękować za życzliwą pa-
mięć i zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Niestety 
z powodów ode mnie niezależnych nie mogłem wziąć 
w niej udziału.
Zaś Polsce i nam wszystkim pragnę życzyć, by Stocznia 
Gdańsk, nasz przemysł stoczniowy i cała gospodarka 
morska zostały jak najszybciej odbudowane i stanowi-
ły jedną z najlepiej rozwijających się gałęzi polskiego 
przemysłu. Ostatnie wydarzenia związane ze Stocznią 
Gdańsk oraz dzisiejsza konferencja świadczą o tym, że 
jesteśmy w tej materii na dobrej drodze.
Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia
Łączę wyrazy szacunku

Jarosław Kaczyński 

du z premierem Mateuszem 
Morawieckim, ministrami 
Jadwigą Emilewicz i Jerzym 
Kwiecińskim, szefami Pań-
stwowego Funduszu Roz-
woju i Agencji Rozwoju 
Przemysłu Pawłem Bory-
sem i Andrzejem Kensbo-
kiem. W hali obok pracow-
ników spółki, miejsca zajęli 
weterani stoczniowi, uczest-
nicy strajków w 1980 i 1988 
roku, ludzie, dzięki którym 
dokonały się zmiany spo-
łeczne i polityczne w kraju, 
którzy poświęcili znaczną 
część swego życia na wal-
kę o świat sprawiedliwych 
stosunków miedzy ludźmi. 
Dziś odbiorą pamiątkowe 
medale imienia bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki, patrona  „So-
lidarności”, którymi stocznia 
i związek chcą symbolicznie 
nagrodzić ich zasługi, często 
okupione utratą wolności, 
pracy i zdrowia. Serdeczny-
mi brawami witają ich obec-
ni w hali przewodniczący 
KK  „Solidarność” Piotr 
Duda i niegdysiejszy szef 
Marian Krzaklewski. 

Roman Gałęzewski, 
przewodniczący stocznio-
wej „Solidarności” odczytał 
list, który Jarosław Kaczyń-
ski, prezes Prawa i Spra-
wiedliwości skierował do 
uczestników spotkania.

Głos zabrał Paweł Bo-
rys, Prezes Zarządu Pol-
skiego Funduszu Rozwoju.  
– Stocznia Gdańska – mówił 
– ma dla Polaków wymiar 
symbolu ruchu społecznego  
„Solidarności” i walki o wol-
ność. Jesteśmy zobowiązani 

Nowy początek  
Słowa „Nowy początek” przewijały się niemal w każdym 
wystąpieniu 31 sierpnia w odnowionej hali 26, często zwanej 
„ubotownią”, z racji wojennej przeszłości. Jej współczesne 
przeznaczenie – to siedziba kampusu Stoczni Gdańsk, wyposa-
żonego w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia do budowy 
okrętów, na których szkolić się będą przyszli pracownicy. 

Dokończenie na str. 4
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dbać o to dziedzictwo w wy-
miarze historycznym, ale też 
o bieżący potencjał gospo-
darczy stoczni. Wraz z upo-
rządkowanie struktury wła-
ścicielskiej Stocznia Gdańsk 
uzyskuje szanse na  „drugie 
życie”, czyli rentowny roz-
wój w obszarze produkcji 
stoczniowej, konstrukcji 
stalowych i wiatrowych, w 
oparciu o nowe technologie.

– Procesy moderniza-
cyjne w najbliższym czasie 
powinny znacznie przy-
spieszyć. ARP planuje po-
przez swoje spółki zależne, 
głównie SPV Operator, 
istotne wzmocnienie finan-
sowania Stoczni Gdańsk – 
powiedział wiceprezes ARP 
Andrzej Kensbok. Środki 
w ramach dokapitalizowa-
nia będą przeznaczone na 
kapitał obrotowy, moder-
nizację hal i linii technolo-
gicznych oraz inwestycje w 
park maszynowy. Pozwoli 
to pozyskać kontrakty także 
w nowych segmentach pro-
dukcyjnych.

Prezes zarządu Stoczni 
Gdańsk i GSG Towers Mar-
cin Stojek powiedział, że w 
tym roku głównym zada-
niem jest ustabilizowanie 
sytuacji finansowej Stoczni 
Gdańsk, a przede wszyst-

kim GSG Towers, gdzie 
przez brak finansowania 
nie było zamówień. Przez 
systematyczne kontakty z 
kontrahentami udało się 
przełamać impas – mówił 
prezes – i wkrótce znów be-
dziemy widoczni na rynku. 
Jesteśmy aktywni w seg-
mencie konstrukcji stalo-
wych, włączymy się z naszą 
ofertą w rządowy program  

„Mosty dla Regionów”, 
który zakłada budowę 21 
przepraw. Na Nabrzeżu 
Kaszubskim finalizujemy 
budowę nadbudówki stat-
ku rybackiego i zabiegamy 
o kontrakty na budowę 
kolejnych sekcji, a przede 
wszystkim kadłubów, ca-
łych jednostek, by wykorzy-
stać możliwości jakie dadzą 
nowe płyty montażowe. 
Tworzymy dział badawczo- 
rozwojowy – mówił prezes 
– który pozwoli na ofero-
wanie pływajacych elek-
trowni wiatrowych, krzyku 
techniki ostatnich lat.

Wiceprezes PSSE Pa-
weł Lulewicz przedstawił 
dynamiczny program mo-
dernizacji terenów Wyspy 
Ostrów, znajdujących się w 
gestii strefy. Proces moder-
nizacji wyspy został podzie-
lony na trzy etapy. Obecnie 

na powierzchni 14 ha trwa-
ją intensywne prace nad 
umożliwieniem produkcji 
stoczniowej. Poza płytami 
montażowymi, remontem 
Hali 33, planowana jest 
także odbudowa fragmen-
tu Nabrzeża Kaszubskie-
go oraz budowa placów 
składowych o powierzchni 
6 tys. m. kw. Prace mo-
dernizacyjne przeszła już 
Hala 26 (ubotownia), która 
w kolejnym etapie ma być 
przeznaczona na utworze-

nie kampusu edukacyjnego, 
wyposażonego w nowocze-
sne warsztaty, pracownie 
komputerowe, pracownie 
nowoczesnych technologii, 
wzornictwa i miernictwa.

Po obejrzeniu filmów, 
przedstawiających przy-
szłość modernizowanych 
terenów, na których dzię-
ki współpracy PSSE, ARP 
i stoczni będzie mozliwa 
budowa statków, nastąpiło 
wręczenie medali z wize-
runkiem patrona  „Soli-
darności” bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki kilkudziesięciu 
najbardziej zasłużonym 
stoczniowcom. (Piszemy 
o tym na str. 11).

Serdecznie witany okla-
skami wchodzi do Hali 26 
premier Mateusz Mora-
wiecki.

Nawiązując do roczni-
cy wydarzeń sierpniowych 

premier mówi: to był bunt 
przeciwko złu, przeciw-
ko komunizmowi. Pamięć 
o Solidarności, o tamtych 
czasach, jest cały czas żywa, 
mimo że różnimy się co do 
oceny transformacji tego, 
co stało się po 1989 r.

Prezes Rady Ministrów 
odnosząc się do wyda-
rzeń Siepnia ’80, przypo-
mniał postać Anny Wa-
lentynowicz, która była 
matką chrzestną tamtych 
dni i matką chrzestną So-
lidarności. Jednocześnie 
zaznaczył, że pomimo 
wołania o nowy kontrakt 
społeczny w zniewolonym 
państwie, nikt nie chciał 
wtedy zemsty.

Szef rządu podziękował 
tym, którzy przyczynili się 
do wolności. W imieniu 
rządu dziękuję wszystkim 
stoczniowcom, którzy wte-
dy stanęli na barykadach 
wolności. Chylę czoła przed 
wielkim bohaterstwem ro-
botników tamtych dni – 
podkreślił premier. Jak mó-
wił, dla mojego pokolenia 
i dla wszystkich Polaków, 
tamte dni, a zwłaszcza ten 
dzień 38 lat temu, to było 
wielkie, wyjątkowe zwycię-
stwo jedności, woli walki 
o wolność w zniewolonym 
kraju.

Stocznia Gdańska, ko-
lebka Solidarności, która 
była niechcianym dziec-
kiem III RP i komunistów 
dzisiaj ma szansę na kolej-
ny etap swojego rozwoju 
– mówił premier odnosząc 
się do planów rewitaliza-
cji terenów stoczniowych 
o nazwie Stocznia Gdańsk 
4.0. Nowy początek. Pre-
mier w swoim wystąpie-
niu podkreślił również, że 
Stocznia Gdańska jest wiel-
kim symbolem walki o wol-
ność i solidarność. Dodał, 
że polskość to jest Solidar-
ność, tak jak Orzeł Biały, jak 
Mazurek Dąbrowskiego, 
jak Stocznia Gdańska.

Nowy początek  
Dokończenie ze str. 3
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Wizyta premiera w stocz-
ni, obecność na spotkaniu 
ministrów i członków kie-
rownictwa instytucji skarbu 
państwa, świadczy o jednym: 
w stoczni dochodzi do wiel-
kiej zmiany i mamy nadzieję, 
że będzie to zmiana, która 
wyrówna całe zło związane z 
próbami likwidacji stoczni, 
począwszy od decyzji Ra-
kowskiego, zaraz po strajku w 
1980 roku, przez dalsze dzia-
łania, także ugrupowań libe-
ralnych, dążących do znisz-
czenia zakładu. Obecny rząd 
podjął zobowiązanie wybor-
cze o przywróceniu stoczni 
należnego jej miejsca i kon-
sekwentnie to robi. Po pół-
torarocznych pertraktacjach 
ze stroną ukraińską skarb 
państwa odkupił majątek 
stoczni. Trwało to długo, bo 
trzeba było dokonać nowych 
wycen majątku, uwzględnia-
jących negatywne skutki złe-
go zarządzania przez dotych-
czasowych większościowych 
udziałowców. 

Równolegle z rozmowa-
mi opracowywano plany 
perspektywiczne stoczni, 
uwzględniające budowę tra-
fostacji, oceanicznych wież 
wiatrowych, a także elemen-
tów mostów, które mają po-
wstać w ramach wielkiego, 
państwowego programu. 
Kolejny produkt – to kon-
strukcje okrętowe, najtrud-
niejsze zadanie, wymagające 
nowych narzędzi, nowych 
urządzeń, nowych technolo-
gii. Tu trzeba najwięcej zain-
westować, zarówno w urzą-
dzenia i narzędzia, których 
nie mamy, jak i w miejsca do 
montażu statków. Powstaje 
już 200-metrowa płyta mon-
tażowa, będzie też budowana 
druga, a trzecim miejscem 

karol Guzikiewicz

4.0. oznacza rewolucję przemysłową
budowy statków będzie do-
stosowywana do tego celu 
hala 33, w której będą po-
wstawały jednostki długości 
do 90 metrów. To są plany, ale 
wiele prac już trwa.

Nas interesuje budowa no-
woczesnego zakładu pracy, a 
nie kolejnego muzeum. Musi 
powstać zakład rentowny, 
który będzie chlubą Gdań-
ska, chlubą załogi, dający do-
bre produkty i pozwalający 
dobrze zarabiać. Płaca musi 
być zależna od umiejętności, 
kwalifikacji i zaangażzowania 
pracowników. Musi zostać 
zmieniona struktura płacy. 
Nowoczesna produkcja bę-
dzie wymagała utworzenia 
szkoły, niezbędnej dla kształ-
cenia w nowych technolo-
giach. Musi powstać szkoła 
branżowa po to, by młodzi 
stoczniowcy po ukończeniu 
takiej szkoły zostawali w Pol-
sce i tutaj budowali nowocze-
sne statki.

Plany są ambitne, ale i re-
alne. Samo hasło: Stocznia 
Gdańska 4.0. dla informaty-
ka oznacza rewolucję prze-
mysłową. To oznacza roboty 
spawalnicze w stoczni, które 
obsługiwane będą nie tylko 
przez mężczyzn. To oznacza 
powstanie zawodów, które 
z powodzeniem wykony-
wać będą kobiety, zmieniając 
strukturę zatrudnienia w tym 
przemyśle.

Można powiedzieć, że 
pierwszy etap zmian w stocz-
ni został zakończony, zakład 
jest w naszych rękach. Teraz 
do końca listopada zapo-
wiedziane jest zakończenie 
zmian w systemie płacowym. 
Duża część młodych pracow-
ników otrzymała już nowe 
wynagrodzenie, ale jest to 
dopiero pierwsze podejście, 

bo musi być wypracowany 
cały system, który będzie 
konkurencyjny do rynku, do 
zakładów należących do pła-
cowej czołówki. Powinno to 
poprawić nastroje w stoczni,  
praca dobrze opłacana daje 
zadowolenie. Prezes stocz-
ni w obecności premiera 
oświadczył, że jego pierw-
szym celem i zadaniem nie 
są maszyny czy płyta mon-
tażowa, lecz pracownicy, ich 
warunki pracy, system płaco-
wy, zarobki. Wiemy, że trwają 
prace w tym zakresie, ale cały 
czas powtarzamy, że należy 
je przyspieszyć. Pozytywnym 
zjawiskiem jest wzrost zain-
teresowania zatrudnieniem 
w stoczni. Coraz więcej jest 
pytań o możliwość zatrudnie-
nia, o warunki pracy i płacę. 
To dobrze świadczy o zapo-
wiadanych zmianach.

Płace w stoczni i GSG To-
wers będa takie same. Będzie-
my oczywiście dyskutować 
nad szczegółami, ale celem 
jest ujednolicenie płac w ca-
łej firmie. Uważamy, że pła-
ca podstawowa, płaca która 
liczona jest do emerytury – 
musi wzrosnąć. Jednocześnie 
element ruchomy płacy, suma 
wszystkich premii, nie może 
– naszym zdaniem – prze-
kraczać 20 proc. zarobków. 
To są wszystko założenia. 
Żeby je poznać, poprosiliśmy 
o to spotkanie. Wzięli w nim 
udział starsi pracownicy, zna-

jący losy stoczni, ba – two-
rzący je – ale też i młodzi, 
dla których zobowiązania tu 
podejmowane decydują o ich 
przyszłości. Chcieliśmy poka-
zać, że prace nad przekształ-
caniem stoczni trwają, że 
roboty zakończone w jednej 
hali przenoszą się do drugiej, 
że wkrótce rozpocznie się 
rozbiórka bunkra blokujące-
go budowę jednej płyty.

Płyty montażowe mają być 
używane zarówno do pro-
dukcji statków jak i konstruk-
cji stalowych. Płyty monta-
żowe – to nie tylko beton, to 
600 pali na których będzie 
jedna z nich posadowiona. 
Przebudowana hala 33 bę-
dzie pozwalała na ubieganie 
się stoczni o produkcję spe-
cjalną, co wiąże się z dużymi 
korzyściami.  

Umówiliśmy się z premie-
rem, że za rok spotykamy się w 
tym samym miejscu i podsu-
mujemy czego dokonaliśmy w 
stoczni. Nam, „Solidarności” 
zależy na rozwoju zakładu, na 
tworzeniu warunków rozwoju 
dla młodych pracowników, na 
zmianie otoczenia w halach 
produkcyjnych, na nowocze-
sności w dobrym tego słowa 
znaczeniu.

Odczytany na spotkaniu 
list Jarosława Kaczyńskiego 
również wskazuje, jak po-
ważnie traktowane jest prze-
kształcanie naszej stoczni 
w nowoczesny zakład, zajmu-
jący czołowe miejsce nie tylko 
w Polsce, ale mam nadzieję że 
i na świecie. Podziękowałem 
na konwencji samorządowej 
Jarosławowi za serdeczne 
słowa w liście, za zapewnie-
nie, że odbudowa i unowo-
cześnienie naszej stoczni jest 
celem naszego rządu, o czym 
zapewniał również premier.

Nas interesuje budowa no-
woczesnego zakładu pracy, 
a nie kolejnego muzeum. 
Musi powstać zakład ren-
towny, który będzie chlubą 
Gdańska, chlubą załogi, 
dający dobre produkty i po-
zwalający dobrze zarabiać. 
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Prezydent Andrzej Duda 
i premier Mateusz Morawiec-
ki wzięli udział w obchodach 
38 rocznicy podpisania Poro-
zumień Sierpniowych i po-
wstania NSZZ „Solidarność”. 
W tym roku gdańskie uro-
czystości upamiętniają także 
30 rocznicę strajków w 1988 
roku i setną rocznicę odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę. 

W historycznej Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej odbyło się 
uroczyste posiedzenie Za-
rządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”, w których oprócz 
związkowców udział wzięli 
m.in:  wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich, prezes In-
stytutu Pamięci Narodowej 
dr Jarosław Szarek, dyrektor 
gdańskiego oddziału IPN 
prof. Mirosław Golon, parla-
mentarzyści. „Solidarność” 
reprezentowali m.in. obecny 
i byli przewodniczący Związ-
ku Piotr Duda, Janusz Śniadek 
i Marian Krzaklewski oraz 
przewodniczący gdańskiej „S” 
Krzysztof Dośla. Obecni byli 
działacze antykomunistyczni 
z lat 70. i 80., więźniowie poli-
tyczni PRL zrzeszeni w Stowa-
rzyszeniu „Godność” z preze-
sem Czesławem Nowakiem na 
czele oraz sygnatariusze Poro-
zumień Sierpniowych – Joan-
na i Andrzej Gwiazdowie An-
drzej Kołodziej, Jerzy Kmiecik 
i Tadeusz Fiszbach. 

Listy do uczestników uro-
czystości skierowali marszał-

kowie Sejmu i Senatu Marek 
Kuchciński i Stanisław Kar-
czewski. Odczytał je Janusz 
Śniadek.

 – Chcemy uczcić pamięć 
tych wszystkich, którzy przy-
czynili się do tego, że żyjemy 
w państwie wolnym i suwe-
rennym pod względem poli-
tycznym i gospodarczym, że 
możemy chodzić z podniesio-
ną głową. W tym roku szcze-
gólnie wspominamy tych, 
którzy upomnieli się o „So-
lidarność” podczas strajków 
majowych i sierpniowych 
w 1988 roku. Cieszymy się, że 
gościmy premiera Mateusza 
Morawieckiego – powiedział 
otwierając uroczystości prze-
wodniczący gdańskiej „S” 
Krzysztof Dośla.

– Jesteśmy tu, aby po-
dziękować sygnatariuszom 
Porozumień Sierpniowych 
i bezimiennym bohaterom 
„Solidarności”, którzy uto-
rowali nam drogę do tego, 
abyśmy żyli w wolnym i de-
mokratycznym kraju, jakim 
jest dzisiaj Polska. To droga 
także do tego, aby pracow-
ników traktować w sposób 
podmiotowy, a nie przed-
miotowy. Ta droga była długa 
i ciernista. Zaczęła się w 1956 
r. w Poznaniu. Później tutaj 
na Wybrzeżu był Grudzień 
1970, potem Sierpień 1980 i – 
jak się pięknie mówi – „drugi 
Sierpień” w 1988 roku. Dzi-
siaj otrzymaliśmy wspaniały 
prezent – Stocznia Gdańsk 

po wieloletniej tułaczce wró-
ciła w ręce skarbu państwa. 
Za tą odważną decyzję nale-
ży podziękować premierowi 
Mateuszowi Morawieckiemu 
– podkreślił przewodniczą-
cy Związku Piotr Duda. Do-
dał, że lista 21 postulatów z 
sierpnia 80 r. nie jest reliktem 
przeszłości którego miejsce 
jest na liście. – Jesteśmy depo-
zytariuszami marzeń strajku-
jących w 1980 r. Realizujemy 
ich marzenia. Idzie nam cięż-
ko, ale idzie do przodu. Także 
dzięki temu, że od trzech lat 
funkcjonuje w Polsce dialog 
społeczny. 

Wspomnieniem ze straj-
ków w 1988 r. podzielił się 
Roman Gałęzewski przewod-
niczący NSZZ „S” Stoczni 
Gdańskiej. – Strajki rozpo-
częliśmy w geście solidarno-
ści ze strajkującymi górni-
kami na Śląsku. Stoczniowcy 
zawsze rozumieli górników 
i hutników, jako przedsta-
wicieli podobnych trudnych 

zawodów. W maju była nas 
garstka, wywierano na nas 
ogromną presję i stosowano 
przemoc psychiczną. Fak-
tycznie naszym jedynym 
postulatem była ponowna 
legalizacja „Solidarności”. W 
sierpniu byliśmy już lepiej 
zorganizowani, było nas wię-
cej – kilka tysięcy – podkreślił 
Roman Gałęzewski.

Rys historyczny dotyczący 
antykomunistycznej dzia-
łalności związkowej w PRL, 

począwszy od Wolnych 
Związków Zawodowych, 
a  kończywszy na strajkach 
w 1988, przedstawił prezes 
IPN. „Solidarność” to wielkie 
zwycięstwo Polaków w XX 
wieku, to wielkie polskie 
dziedzictwo – powiedział 
prezes IPN, który zaapelował 
do stypendystów gdańskiej 
„S”, aby szukali śladów tego 
dziedzictwa w swoich miej-
scowościach.

Podsumowując tegoroczne 
spotkanie w Sali BHP można 
stwierdzić, że „Solidarność” 
łączy pokolenia – zarówno 
jako idea, jak i związek za-
wodowy. Jednym z punktów 
programu było wręczenie 
Srebrnego Medalu „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis” 
Andrzejowi Piwarskiemu, 
artyście malarzowi, grafikowi 
i działaczowi społecznemu, 
który w swojej twórczości od 
lat podejmuje wątki dotyczą-
ce najważniejszych wydarzeń 
dotyczących historii „Soli-

darności” i oporu społecz-
nego przeciw komunizmowi 
(głównie w ramach cyklu 
„Ślady – Nadzieje”). Wyróż-
nienie na wniosek „S” przy-
znał minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego Piotr 
Gliński, a wręczył wicemini-
ster kultury i dziedzictwa na-
rodowego Jarosław Sellin.

23 uzdolnionych uczniów 
z pomorskich szkół otrzyma-
ło stypendia w ramach XVI 
edycji Funduszu Stypendial-

31 sierpnia 2018

38 rocznica Porozumień Sierpniowych
Od 14 sierpnia 1980 roku Sala BHP była centrum wielkiego 
strajku, miejscem powstania i obrad Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego (MKS) pod przewodnictwem Lecha 
Wałęsy, Andrzeja Gwiazdy i Andrzeja Kołodzieja z komisją 
rządową kierowaną przez wicepremiera Henryka Jagielskie-
go. Tu podpisano najważniejsze Porozumienia Sierpniowe, 
dzięki którym narodził się Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”.

Piotr Duda: 
– Jesteśmy tu, aby podziękować sygnatariuszom Porozumień 
Sierpniowych i bezimiennym bohaterom „Solidarności”, któ-
rzy utorowali nam drogę do tego, abyśmy żyli w wolnym i de-
mokratycznym kraju, jakim jest dzisiaj Polska. To droga także 
do tego, aby pracowników traktować w sposób podmiotowy, 
a nie przedmiotowy. 



Uroczystości 
w Sali BHP

nego NSZZ „Solidarność”. 
Stypendia wręczyła minister 
rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej Elżbieta Rafalska oraz 
Piotr Duda i Krzysztof Do-
śla.  Do tej pory związkowe 
stypendia otrzymało już 631 
uczniów. Pomoc finansowa 
jest formą docenienia ich wy-
siłków w szkole i podczas za-
jęć dodatkowych,  bezpośred-
nim wyrazem solidarności.

– „Solidarność” to dla mnie 
bohater zbiorowy mojej osobi-
stej pamięci i pamięci wszyst-
kich Polaków. To był fenomen, 
próba poszukiwania umowy 
społecznej. To zaskoczyło sys-
tem komunistyczny. Kolejne 
strajki były jak świece zapalane 
jedna od drugiej. Tej pochod-
ni wolności nie mógł już uga-
sić nawet stan wojenny. Życzę 
wszystkim, aby pamięć o roku 

1980 łączyła wszystkich Pola-
ków, aby wszyscy Polacy prze-
nosili dziedzictwo „Solidar-
ności” w przyszłość. Mój rząd 
również czuje się spadkobier-
cą Sierpnia 1980, nie tylko w 
sferze idei, ale także czynu. Ta 
spuścizna to nie tylko wolność, 
niepodległość, suwerenność, 
ale również polityka społeczna. 
Kształtujemy Polskę w duchu 
„Solidarności” – powiedział 
na zakończenie uroczystości 
w Sali BHP premier Mateusz 
Morawiecki, który wspominał 
również swój udział w strajku 
na Uniwersytecie Wrocław-
skim w 1988 roku.

O godz 15 odbyła się 
uroczystość złożenia kwia-
tów pod bramą nr 2 Stoczni 
Gdańskiej. Pierwszy wieniec 
złożył prezydent RP Andrzej 
Duda.

andrzej Piwarski, Barbara Piwarska i kacper Płażyński z małżonką.

Premier Mateusz Morawiecki.

Stypendyści Funduszu Stypendialnego nSzz „Solidarność”.

Roman Gałęzewski. Piotr duda. zd
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Prezentacja planów 
rozwoju stoczni, 
z udziałem premiera 
Mateusza Morawieckie-
go, ministrów i kierow-
nictwa agencji skarbu 
państwa, odbyła się w 
obecności kilkudziesię-
ciu zasłużonych dzia-
łaczy „Solidarności”, 
emerytów, uczestników 
stoczniowych strajków, 
którzy odznaczeni 
zostali medalami bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, 
patrona „Solidarności”

Fot. Paweł Glanert

Spotkanie pokoleń. Tak powstaje nowa Stocznia Gdańsk.



Spotkanie pokoleń. Tak powstaje nowa Stocznia Gdańsk.

czerwoną linią zaznaczony jest teren Pomorskiej SSE, niebieską – teren stoczni. tu powstaje 
okrętowa przyszłość Stoczni Gdańsk. Fot. materiały promocyjne.
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Krzyż Wolności i Solidar-
ności przyznawany jest zasłu-
żonym działaczom opozycji 
z lat 1956–1989. Odznacze-
nie to zostało ustanowione 
przez parlament równocze-
śnie z aktem restytucji Krzyża 
Niepodległości, do którego 
chlubnej tradycji nawiązuje.

W imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy, prezes In-
stytutu Pamięci Narodowej 
dr Jarosław Szarek wręczył 47 
zasłużonym działaczom opo-
zycji wobec dyktatury komu-
nistycznej Krzyże Wolności 
i Solidarności. Uroczystość 
odbyła się 30 sierpnia 2018 r. 
w Sali BHP w Gdańsku.

Wśród odznaczonych 
znalazł się Jarosław Dziubek, 
przewodniczący Komisji Za-
kładowej „S” w Leroy Merlin 
Polska z siedzibą w Gdańsku, 
który w styczniu 2014 r. został 
zwolniony z pracy w marke-
cie Leroy Merlin w Gdańsku 
Oliwie. Na początku 2015 r. 
sąd I instancji uznał rację 

47 Krzyży 
Wolności i Solidarności 

zwolnionego związkowca 
i przyznał mu odszkodowa-
nie. Jarosław Dziubek złożył 
apelację, domagając się także 
przywrócenia do pracy. Jak 
się okazało, był to dobry ruch. 
Sąd przyznał, że jego zwolnie-
nie z pracy było dyskrymina-
cją z powodu przynależności 
związkowej i nakazał praco-
dawcy przywrócenie pracow-
nika do pracy.

Odznaczenia wręczono 
również rodzinom kilku nie-
żyjących już osób. Wśród 
nich znaleźli się m.in. Henryk 
Lenarciak (uczestnik strajku 
w Stoczni Gdańskiej podczas 
Grudnia ’70, uczestnik straj-
ku podczas Sierpnia ’80 oraz 
więzień czasu stanu wojen-
nego); Andrzej Butkiewicz 
(od 1978 r. współpracownik 
WZZ Wybrzeża, drukarz ulo-
tek i niezależnego pisma „Ro-
botnik Wybrzeża”, uczestnik 
strajku w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni); Jan Sam-
sonowicz (jeden z inicjatorów 
powstania    Ruchu Młodej 

Polski, działacz    NSZZ „So-
lidarność”, 30 czerwca 1983 
r. jego ciało znaleziono po-
wieszone na bramie Stoczni 
Gdańskiej. Wszystkie poszlaki 
wskazywały na intencjonalne 
działania osób trzecich w celu 
upozorowania samobójstwa).

W uroczystości wzięli 
udział m.in.: Krzysztof Do-
śla, przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, Stanisław Szu-
kała, przewodniczący Zarzą-
du Regionu NSZZ „Solidar-
ność” w Słupsku, Marzena 
Kruk, dyrektor Archiwum 

IPN, a także Czesław Nowak, 
wieloletni pracownik Portu 
Gdańskiego, poseł na Sejm X 
kadencji, odznaczony Krzy-
żem Wolności i Solidarności 
w 2015 r.

Dr Jarosław Szarek, pod-
sumowując uroczystość 
stwierdził, że zarówno wal-
ka w listopadzie 1918 r., jak  
i w sierpniu 1980 r. była tą 
samą walką o niepodległość, 
bo w tych obu przypadkach 
chodziło o wolność, która nas 
Polaków tyle samo kosztuje. 
Sierpień’80 to droga do naszej 
wolności.
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Prezentacja przyszłościo-
wych zamierzeń Stoczni 
Gdańskiej odbywała się 
wobecności kilkudziesięciu 
najbardziej zasłużonych 
stoczniowców, dziś najczę-
ściej już na emeryturze, choć 
niekiedy jeszcze działających 
społecznie i zawodowo. Od-
znaczeni zostali medalami bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki.  

Przed laty oni stanowili 
kadrowy trzon „Solidarno-
ści”, kierowali jej komisjami 
na stoczniowych wydziałch, 
uczestniczyli w strajkach 
i walkach z komunistyczną 
władzą,siedzieli w więzieniach 
i obozach dla internowanych, 
odbywali karną służbę woj-
skową. Oni też przez ostatnie 
lata z niepokojem patrzyli na 
impas w działalności produk-
cyjnej stoczni, na upadek jej 
pozycji na rynku okrętowym, 
na finansową zapaść, odbija-
jącą się fatalnie w momencie 
przejścia na emeryturę.

Franciszek Jankowski
Jest powszechnie znanym prezesem koła emerytów 

i rencistów stoczniowej „Solidarności”. Mówią o nim, 
że sprawami emerytów, ich materialnymi kłopotami, 
trudną sytuacją życiową zajmował się od zawsze, czyli 
od przejścia na emeryturę w 1989 roku. – A przedtem – 
mówi – odkąd zacząłem pracować w 1955 roku w stocz-
ni, zajmowałem się sprawami społecznymi. Potem była 
„Solidarność”, uczestniczyłem w I Zjeździe w hali Olivia, 
w stanie wojennym organizowałem pomoc internowa-
nym, współpracowałem z arcybiskupem Gocłowskim 
m.in. przy budowie kościoła na Żabiance. A w latach 
90. mieliśmy największe w Polsce koło emerytów, liczą-
ce 360 członków.  Dziś mam nadzieję, że to co słyszymy 
o perspektywach stoczni bedzie też miało wpływ na 
zarobki pracowników, zwłaszcza tych, którzy szykują 
się na emeryturę...

Brunon Baranowski
– Mam w pamięci wiele podejść do reform w stocz-

ni, choć, niestety, żadna z nich nie skończyła się do-
brym efektem. Liczę na to, że tym razem będzie inaczej, 
chciałbym bardzo by efekt nowego otwarcia był od-
czuwalny dla wszystkich stoczniowców, zwłaszcza dla 
nas – okrętowców. By stocznia znów zaczęła budować 
statki. Od 5 lat jestem na emeryturze i buduję statki, 
choć szkoda że nie w naszej stoczni. 

Brunon Baranowski, pracował w Stoczni Gdańskiej 
od 1974 roku, był jednym z najaktywniejszych działa-
czy „Solidarności”, uczestniczył w największych straj-
kach i oporze w stanie wojennym. Zapłacił za to drogo: 
karną służbą wojskową, obozem internowania, aresz-
tami i prześladowaniami. Ale do dziś imponuje aktyw-
nością w pracy, cieszy się dobrym zdrowiem i z optymi-
zmem myśli o przyszłości.

Ignacy Kozak
Jeden z najstarszych stoczniowców w „Solidarności”, 

ma 91 lat, zaczynał pracę w 1950 roku. Pamięta dobrze 
strajk w 1980 roku, był w Sali BHP gdy zastanawiano 
się nad przywództwem strajku. – Nie znałem faceta – 
mówi – ale pamiętam, że sam się zgłosił, że pokieruje 
strajkiem. Potem dowiedziałem się, że to Wałęsa. Tuż 
przed stanem wojennym byłem z grupą stoczniow-
ców (był też Paweł Glanert) w kopalni Dymitrow, po-
jechaliśmy, bo próbowano wbijać klin między nami 
a górnikami, wiele sie wyjaśniło. – A poza działalnością 
w „Solidarności” zawsze łowiłem ryby... Przewodniczy-
łem kołu wędkarskiemu w stoczni, wędkarstwo dawało 
trochę odpoczynku przed tym, co było trudne w tam-
tych latach.

Paweł Glanert
– Oczywiście jestem jak najbardziej za tym, o czym 

mówiono w piątek w ubotowni. 40 lat spedziłem 
w stoczni, jestem emocjonalnie związany ze wszyst-
kim, co dla niej dobre. A do tego cieszy mnie, że wresz-
cie w Gdańsku będzie się rozwijała produkcja, nie tylko 
wciąż biurowce i biurowce... Trzeba przecież wytwarzać 
coś nowego, potrzebnego. Niestety, w stoczni została 
utracona ciągłość pokoleniowa w niektórych specjal-
nościach. Zniszczono wszystkie komórki wyposażenio-
we, wypadło z pracy jedno pokolenie. To trzeba będzie 
nadrobić, dlatego dobrze, że pomyślano o nowocze-
snym kampusie edukacyjnym.

Zasłużeni 
dla Stoczni 
Gdańskiej

Dlatego też z najwięk-
szym zainteresowaniem 
słuchali wreszcie optymi-
stycznych słów o spodzie-
wanej przyszłości stoczni, 
o jej rewitalizacji. Słuchali 
też słów uznania o swo-
jej działalności przed laty,  
o odwadze i wytrwałości.  
Z  kilkoma z nich udało nam 
się chwile porozmawiać.  
O różnych sprawach: straj-
kowej przeszłości, trudnym 
emeryckim życiu, a przede 
wszystkim nadziei, że Stocz-
nia Gdańska znów będzie 
wielka i znana z dobrej jako-
ści produktów.

ignacy kozak i Paweł Glanert (pierwszy i drugi od lewej) w 1981 
roku w kopalni dymitrow, obecnie zofiówka.
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W trakcie spotkania Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 
29 sierpnia 2018 r. w Gdańsku 
Elżbieta Rafalska, minister 
rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej przedstawiła rządowe 
propozycje wynagrodzeń w 
sferze budżetowej oraz kwotę 
bazową funduszu socjalnego 
na rok 2019.

Główną propozycją jest 
odmrożenie kwoty bazowej 
dla budżetówki oraz kwoty 
bazowej funduszu socjalnego. 
Ponadto rząd proponuje pod-
wyższenie minimalnego wyna-
grodzenia do 2220 zł.

– To propozycja, którą ad-
resujemy do partnerów spo-
łecznych i pracowników sfery 
budżetowej, której pensje nasi 
poprzednicy przez wiele lat 
mrozili powodując sytuację 
pogłębionych dysproporcji w 
wynagrodzeniach – powie-
działa minister Rafalska.

– Wysokość minimalnego 
wynagrodzenia to propozy-
cja, która wciąż jest w kon-
sultacjach, ostateczny termin 

Minister Elżbieta Rafalska na posiedzeniu kk „Solidarności”

przyjęcia minimalnego wy-
nagrodzenia to 15 września. 
Proponowana przez nas staw-
ka godzinowa to 14,50 zł. W 
tej kwestii jesteśmy otwarci na 
propozycje związkowe. Przy-
pominam, że największe wzro-
sty minimalnego wynagro-
dzenia to zawsze były decyzje 
rządów Prawa i Sprawiedliwo-
ści – dodała pani minister.

– Zakładowy fundusz 
świadczeń pracowniczych 
był mrożony przez poprzed-
nie lata. To powodowało, że 
pracownicy o najtrudniejszej 
sytuacji mieli ograniczoną 
możliwość korzystania z tego 
funduszu. Wiemy, że w 2015 
r. wzrosty w sferze budżetowej 
były niższe niż w gospodar-
ce. W 2016 r. ten trend zaczął 
się zmieniać i wynagrodzenia 
wzrastały mimo, że kwota ba-
zowa były zamrożona. Nasze 
propozycje są przygotowane 
w sytuacji gdy jest niższy niż 
zwykle deficyt, jest mała relacja 
długu publicznego. Mamy zdy-
scyplinowany budżet, racjonal-
ny, ale dostrzegający problemy, 

Rząd przedstawił propozycje 
wynagrodzeń w sferze budżetowej 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska 
przedstawiła w Gdańsku w trakcie spotkania komisji krajowej 
nSzz Solidarność propozycje rządu na rok 2019.

finansujące programy społecz-
ne – wyjaśniała Rafalska.

Solidarność postuluje  12 
proc. wskaźnik wzrostu wyna-
grodzeń w państwowej sferze 
budżetowej, 8,5 proc. wzrostu 
płacy minimalnej (do kwo-
ty 2278 zł.) oraz odmrożenie 
kwoty naliczania funduszu 
socjalnego. Postulaty zostały 
przedstawione przez Związek 
podczas ostatnich obrad Ko-
misji Krajowej.

– Propozycje rządu są 
konstruktywne i dają nadzie-

je na kompromis. Ale nego-
cjacje będą trudne, szczegól-
nie w sprawie budżetówki. 
Problem jest nie tylko w sa-
mym wskaźniku wzrostu, ale 
też sposobie podziału tych 
środków, tak aby najniżej 
uposażeni zyskali większe 
podwyżki – skomentował 
Piotr Duda, przewodniczący 
„Solidarności” propozycje 
rządu przedstawione na KK 
przez Elżbietę Rafalska Mini-
ster Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Rząd Mateusza Morawiec-
kiego przyjął wstępny pro-
jekt ustawy budżetowej na 
rok 2019, zakładający m.in. 
wzrost PKB na poziomie 3,8 
proc. oraz deficyt budżetu 
państwa na 28,5 mld zł.

– Głównym celem polity-
ki budżetowej prowadzonej 
przez rząd jest utrzymanie 
stabilności finansów publicz-
nych przy jednoczesnym 
wspieraniu wzrostu gospo-
darczego oraz solidarnościo-
wej polityki społecznej – czy-

tamy w komunikacie Rady 
Ministrów.

W projekcie budżetu na 
2019 r. zaplanowano dochody 
budżetu państwa: 386,9 mld 
zł, a wydatki budżetu państwa 
415,4 mld zł,

Podstawowe wskaźniki 
makroekonomiczne to wzrost 
PKB o 3,8 proc., średniorocz-
ny wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych o 2,3 proc., 
wzrost przeciętnego roczne-
go funduszu wynagrodzeń w 
gospodarce narodowej oraz 
emerytur i rent (nominalnie 

o 6 proc.), wzrost spożycia 
prywatnego (w ujęciu nomi-
nalnym o 5,9 proc.).

Po stronie wydatków za-
bezpieczono środki na kon-
tynuację finansowania pro-
gramu „Rodzina 500 plus”. 
Uwzględniono także koszty 
realizacji programu „Do-
bry start”, którego celem jest 
wsparcie finansowe w po-
noszeniu wydatków związa-
nych z rozpoczęciem roku 
szkolnego (300 zł na każde 
dziecko w wieku szkolnym), 
wprowadzenia tzw. małego 

ZUS dla przedsiębiorców 
uzyskujących przychód w 
wysokości nieprzekraczają-
cej w roku 30-krotności mi-
nimalnego wynagrodzenia,  
wzrost wynagrodzeń w sferze 
budżetowej na poziomie in-
flacji i  waloryzacji świadczeń 
emerytalno-rentowych od 1 
marca 2019 r. wskaźnikiem 
waloryzacji na poziomie 
103,26 proc.,

Projekt ustawy budżetowej 
na 2019 rok uwzględnia de-
ficyt budżetu środków euro-
pejskich 15,6 mld zł.

Jest projekt budżetu na 2019 r. 

Wzrost PKB o 3,8 proc., deficyt 28,5 mld zł
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Rząd przyjął projekt ustawy 
o Pracowniczych Planach 
Kapitałowych. „Chcę pod-
kreślić, że PPK to nie jest 
następne OFE” – podkreślił 
na konferencji prasowej 
premier Mateusz Morawiec-
ki. „Możemy powiedzieć, że 
kończymy z egoizmem neo-
liberalizmu lat poprzednich i 
potwierdzamy naszą polity-
kę solidaryzmu społecznego 
i solidarności międzypokole-
niowej” – zauważył.

Projekt ustawy o Pracow-
niczych Planach Kapitało-
wych przygotowało Mini-
sterstwo Finansów. Zakłada 
on utworzenie prywatnego, 
dobrowolnego systemu gro-
madzenia oszczędności eme-
rytalnych.

W program ma być zaan-
gażowane państwo, praco-
dawcy i pracownicy.

Chcę podkreślić, że PPK to 
nie jest następne OFE – po-
wiedział Mateusz Morawiec-
ki na konferencji prasowej. 
Przypomniał, że na mocy 
orzeczeń środki w OFE zosta-
ły określone jako publiczne, 
a nie jako prywatne. W tym 
przypadku od samego po-
czątku rzeczą jasną jest, że 
wpłacane przez pracownika 
niewielkie kwoty, dopłaca-
ne przez pracodawcę i przez 
budżet, stają się w tym mo-
mencie automatycznie dzie-
dziczonymi, prywatnymi 
środkami obywateli – zazna-
czył.

Premier wyjaśnił, że środ-
ki zgromadzone w PPK będą 
służyły „do zwiększenia za-
bezpieczenia emerytalnego 
co najmniej w perspektywie 
10 lat po przejściu na emery-
turę (...) ale też będzie możli-
wa wypłata tych środków i to 

Premier  Mateusz Morawiecki o Pracowniczych Planach kapitałowych

To nie jest następne OFE
wszystko jest ujęte w naszym 
projekcie”.

Według Morawieckiego 
środki w PPK mają stworzyć 
system długoterminowych 
oszczędności w Polsce, „czyli 
tego elementu życia gospo-
darczego, którego bardzo 
nam bardzo brakuje”.

Mówiąc o projekcie usta-
wy o PPK, Morawiecki pod-
kreślał, że za całym systemem 
planów “będzie stało całe 
władztwo państwa polskiego, 
z nadzorem KNF włącznie”.

Sposób zarządzania tymi 
środkami będzie pod ści-
słym nadzorem państwo-
wym. Środki będą na pewno 
bezpieczne i będą stanowiły 
kolejny ważny program za-
bezpieczenia społecznego w 
dłuższym terminie – stwier-
dził szef rządu. Jego zdaniem 
PPK to inwestycja dla praco-
dawców, a “dla państwa pol-
skiego kluczowa sprawa, żeby 
pracownik czuł się docenio-
ny, szanowany i miał lepsze 
zabezpieczenie emerytalne”. 

Morawiecki podziękował 
minister rodziny, pracy i po-
lityki społecznej Elżbiecie Ra-
falskiej za doprowadzenie do 
tego, że „mamy dziś taki pro-
gram, gdzie za ileś lat przyszli 
emeryci będą mieli lepsze za-
bezpieczenia”.

Możemy powiedzieć, że 
kończymy z egoizmem neo-
liberalizmu lat poprzednich i 
potwierdzamy naszą politykę 

solidaryzmu społecznego i 
solidarności międzypoko-
leniowej – stwierdził. Nasze 
programy społeczne mają 
odpowiadać na wielkie braki 
i problemy dnia dzisiejszego. 
Ale prezentujemy rozwiąza-
nie dla ludzi na długie lata do 
przodu – dodał.

To program bardzo pro-
społeczny. Dlatego, że dopłata 
ze strony państwa – te 250 zł 
powitalna, a później 240 zł co 
roku – jest równa dla każde-
go. Czyli, jeżeli ktoś wpłaca 1 
proc. swojego wynagrodzenia 
stosunkowo niewysokiego 
– załóżmy 2 tys. 700 zł, czyli 
te 120 proc. przyszłego praw-
dopodobnego minimalnego 
wynagrodzenia brutto, czyli 
1 proc. od tego 27 zł – to nie-
zależnie od tego, państwo do-
płaca takiemu pracownikowi 
240 zł – tłumaczył na konfe-
rencji prasowej Morawiecki. 
Jak mówił, jeśli ktoś zarabia 
relatywnie więcej, np. 4 tys. 
zł czy 5 tys. zł i płaci 3 lub 4 
proc. – zgodnie z zapowie-
dzią minister finansów Tere-
sy Czerwińskiej jest możliwe 
podniesienie procenta składki 
– to również otrzymuje 240 zł.

Ten program jest solidar-
nościowy, jest równościowy, 
traktuje lepiej, bardziej ko-
rzystnie, tych którzy zarabiają 
mniej i oni najwięcej na tym 
skorzystają – wskazał pre-
mier.

W ocenie szefa rządu pro-
gram ten jest korzystny rów-
nież dla pracodawców.

Pracodawcy coraz lepiej 
rozumieją, jak bardzo trzeba 
szanować pracownika, jak 
ważne jest to, żeby pracow-
nik był mentalnie, duchowo 
przywiązany do swojej firmy, 
do swojego przedsiębiorstwa 
– mówił Morawiecki.

Mateusz Morawiecki: 
– Chcę podkreślić, że PPK 
to nie jest następne OFE. 
Na mocy orzeczeń środki 
w OFE zostały określone 
jako publiczne, a nie jako 
prywatne. W tym przypadku 
od samego początku rzeczą 
jasną jest, że wpłacane 
przez pracownika niewiel-
kie kwoty, dopłacane przez 
pracodawcę i przez budżet, 
stają się w tym momencie 
automatycznie dziedziczo-
nymi, prywatnymi środkami 
obywateli.
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Bezpieczeństwo na rusztowaniach
BHP

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna  
w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy na wyso-
kości tj. pracą wykonywaną na powierzchni znajdującej się 
na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub 
ziemi która nie jest osłonięta ze wszystkich stron do wysoko-
ści co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami 
oszklonymi albo wyposażona jest w inne stałe konstrukcje 
lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem  
z wysokości. 

Praca na rusztowaniu jest 
pracą szczególnie niebez-
pieczną  przy której  muszą 
być zachowane wyjątkowe 
środki ostrożności z uwagi 
na duży stopień zagrożenia 
zdrowia i życia pracowników.

Rusztowania i ruchome 
podesty robocze powinny 
być każdorazowo sprawdzane 
przez mistrza

Rusztowania powinny po-
siadać:
A. Tablicę informacyjną 

określającą:
l wykonawcę montażu rusz-

towania z podaniem imie-
nia i nazwiska oraz nume-
ru telefonu, 

l dopuszczalne obciążenia 
pomostów,

l podpisany imiennie prze-
gląd dzienny,

B. Pomosty robocze o po-
wierzchni roboczej wy-
starczającej dla osób wy-
konujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i nie-
zbędnej ilości materiałów,

C. stabilną konstrukcję do-
stosowaną do przeniesie-
nia obciążeń,

D. Barierki ochronne 
l Poręcz główna –montowana 

na wysokości 1,1m (dla rusz-
towań systemowych: 1,0 m),

l Poręcz pośrednia –monto-
wana na wysokości 0,5 m 

E. Krawężniki wzdłużne i po-
przeczne w postaci  piono-

wej ścianki nie niższe niż 
0,15 m,

F. Piony komunikacyjne lub 
drabiny.
Komunikacja na ruszto-

waniu powinna zapewnić 
swobodny dostęp do stano-
wisk pracy oraz możliwość 
wykonywania robót w pozy-
cji niepowodującej nadmier-
nego wysiłku;

Ww. środki ochrony zbioro-
wej powinny mieć pierwszeń-
stwo nad środkami ochrony 
indywidualnej. Jeżeli ze wzglę-
du na rodzaj i warunki wyko-
nywania prac na wysokości 
zamontowanie balustrad jest 
niemożliwe, należy stosować 
sprzęt chroniący przed upad-
kiem z wysokości jak: szelki 
bezpieczeństwa z linką bez-
pieczeństwa lub pasy samo-
hamowne przymocowane do 
stałych elementów konstrukcji.

Rusztowanie z elementów 
metalowych powinno być 
uziemione i posiadać instala-
cję piorunochronną. 

Zabrania się 
l Samowolnej ingerencji w  

konstrukcje rusztowania 
(demontażu, montażu lub 
przebudowy),

l Wychylania się bądź wy-
chodzenia poza obrys 
rusztowanie bez środków  
chroniących przed upad-
kiem z wysokości,  

l Poruszanie się po innych 
drogach   niż do tego wy-
znaczone (drabiny, piony 
komunikacyjne, schodnie)

l Pozostawianie materiałów 
i wyrobów na pomostach 
rusztowań po zakończeniu 
pracy.

Zabrania się eksploatacji 
rusztowań 
l  w czasie burzy lub wiatru, 

o prędkości przekraczają-
cej 10 m/s,

l jeżeli o zmroku nie zapew-
niono oświetlenia pozwa-
lającego na dobrą widocz-
ność, 

l w czasie gęstej mgły, opa-
dów deszczu, śniegu oraz 
gołoledzi.
W sezonie zimowym ele-

menty rusztowań, takie jak 
piony komunikacyjne, schod-
nie i pomosty, należy odśnie-
żyć i posypać piaskiem.
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Już drugi raz w tym roku kilkudziesięciu pracowników stocz-
ni wraz z rodzinami spędziło urlop w Zakopanem, wędrując  
po tatrzańskich dolinach i podziwiając skalne szczyty. Przed 
paroma dniami powróciła grupa, która pod kierownictwem 
Roberta Gwoździowskiego nie tylko wędrowała po górach, ale 
i spływała Dunajcem, zwiedziła Zamek w Nidzicy, odwiedziła 
Słowację. Wszyscy wrócili zadowoleni i zamierzają w przyszłym 
roku znów pojechać w góry.

Stoczniowcy 
pokochali góry

Zdjęcia: Robert Gwoździowski



29 sierpnia br. Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność i Wojciech Weiss, prezes spółki LOTOS Pali-
wa podpisali w Gdańsku porozumienie o współpracy. 

Od jesieni związkowcy z NSZZ „S” oraz ich rodziny ko-
rzystające z kart paliwowych LOTOS otrzymają zniżki na 
paliwa, myjnie, oleje i płyny do spryskiwaczy oraz produkty 
z menu Cafe Punkt.

– Od ubiegłego roku prowadzimy pilotażową współpracę 
ze śląsko-dąbrowską oraz podbeskidzką Solidarnością. Jeste-
śmy zadowoleni z tej kooperacji, dlatego podpisanie umowy 
na szczeblu centralnym z największym związkiem w Polsce – 
liczącym kilkaset tys. członków – to ważny krok dla sieci LOTOS 
– powiedział Wojciech Weiss, prezes Zarządu LOTOS Paliwa.

– Dotychczasowa współpraca Solidarności z LOTOSEM 
przynosi dobre efekty. Warto rozszerzać ją na wszystkich 

Związkowcy z NSZZ 
„Solidarność” otrzymają zniżki  

na stacjach LOTOS-u. 
Porozumienie z prezesem  

Lotos Paliwa
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członków Związku. Dlatego cieszę się z umowy i mam na-
dzieję na dalsze jej rozszerzanie – powiedział Piotr Duda, 
przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.

Spółka LOTOS oferuje jednolite stawki rabatowe dla 
każdego związku współpracując m.in. ze związkami zawo-
dowymi służb mundurowych, przemysłu chemicznego, 
przemysłu motoryzacyjnego oraz transportu kolejowego. 
Użytkownicy związkowych kart LOTOS otrzymują rabaty 
– od kilku do kilkudziesięciu groszy – za każdy litr paliwa 
standardowego (Pb95, ON, LPG) lub paliwa premium LO-
TOS Dynamic (Pb98, ON), a także 10% zniżkę na produkty 
z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy 
oraz 15% zniżkę na usługi myjni.

Warunkiem korzystania z rabatów jest posiadanie elek-
tronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność”.


