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Stocznia Gdańska

Stocznia Gdańska powraca do produkcji okrętowej. Na razie są to elementy kadłubów, które montowane
będą w całość poza stocznią, ale na placu przylegającym do hali 33 trwają już prace przy usuwaniu ogromnego bunkra i budowie płyty montażowej, na której w przyszłym roku powstawać będą jednostki o długości kadłuba do 150 metrów. Na stronach 8 i 9 zamieszczamy fotoreportaż Pawła Glanerta z prac przy rozbiórce bunkra blokującego płytę montażową.
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Karol Guzikiewicz radnym
Sejmiku Województwa Pomorskiego
9624 głosami Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący
stoczniowej „Solidarności”, wybrany został radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego z ramienia Prawa
i Sprawiedliwości.

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję za ogromne poparcie jakie od Państwa otrzymałem. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i
zaszczyt móc Państwa reprezentować w Sejmiku Województwa Pomorskiego. Pomorze może stać się najsilniejszym gospodarczo regionem Polski. Rozwój szkolnictwa branżowego,
inwestowanie w innowacyjną gospodarkę opartą o zasady
Przemysłu 4.0 i odbudowanie silnego przemysłu morskiego
to moje najważniejsze zadania do wykonania. Pomorze to
nasza mała ojczyzna, razem zadbamy o to, by było czystym,
ekologicznym i dbającym o swoich seniorów regionem.
Z poważaniem
Karol Guzikiewicz

Oto najważniejsze punkty
programu wyborczego jakie
chce realizować w Sejmiku
Województwa Pomorskiego
Karol Guzikiewicz:
l Odbudowa szkolnictwa
branżowego w celu zapewnienia perspektyw dla pomorskiej młodzieży na trwałe
i stabilne zatrudnienie.
Stworzenie nowoczesnych
systemów kształcenia opartych o najnowsze technologie, programowanie i robotykę, aby przemysł morski mógł
się rozwijać i aby zlikwidować
zapóźnienia technologiczne.
Zbudowanie trwałej współpracy między samorządem
województwa,
uczelniami
wyższymi i przemysłem morskim oraz utworzenie ośrodka
naukowo-szkoleniowego, we
współpracy Stoczni Gdańskiej
i Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, pozwalającego
na podniesienie jakości kształcenia kadr i tworzenie nowych
technologii.
l Odbudowa
potencjału produkcyjnego w sekto-
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rze przemysłu stoczniowego
opartego o nowoczesne technologie, który stworzy trwałe,
dobrze płatne miejsca pracy.
Budowa płyt montażowych na wyspie Ostrów jako
kluczowej infrastruktury dla
przemysłu stoczniowego, tak
aby można było realizować
zamówienia z wielu różnych
sektorów gospodarki.
Zwiększenie możliwości
produkcyjnych ukierunkowanych na nisze wysokomarżowe,
bo dzięki temu będziemy generowali zyski, które pozwolą na
dalszy rozwój.
Inwestycje w sektorze ekologicznej energetyki morskiej,
gdzie możemy stać się liderem
na skalę światową.
Rozwój Przemysłu 4.0, bo
takie rozwiązania sprawdziły się
już na świecie.
Wykorzystanie potencjału
przemysłu stoczniowego do realizacji zamówień dla polskiego
wojska.
Pozyskanie finansowania i
rozbudowa Portu Gdańsk, by
mógł w pełni wykorzystać swój
potencjał.

Karol Guzikiewicz apeluje do mieszkańców Gdańska,
by 4 listopada, w wyborach uzupełniających na prezydenta
miasta, głosowali na Kacpra Płażyńskiego.
Reindustrializacja stoczniowa Pomorza we współpracy
zPomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, tak by tradycje stoczniowe połączyć z nowoczesnymi
rozwiązaniami technologicznymi i skutecznym zarządzaniem.
l Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla emerytów
w komunikacji publicznej, której organizatorem jest Urząd
Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, tak by zwiększyć
mobilność i niezależność seniorów.

l Walka ze smogiem, abyśmy mogli żyć w przyjaznym
środowisku. Wprowadzenie
dopłat do wymiany przestarzałych pieców węglowych
oraz na budowę indywidualnych systemów energetycznych opartych o fotowoltaikę
i systemy solarne.
Budowa morskich farm
wiatrowych, w celu zwiększenia niezależności energetycznej Polski i zmniejszenia
zanieczyszczenia.

Gratulacje Wojewody Pomorskiego
Dariusza Drelicha

Chciałbym serdecznie pogratulować Panu wyboru do Sejmiku Województwa Pomorskiego w roku tak szczególnym - roku
100 rocznicy odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości. To wielki sukces, który był zwieńczeniem ciężkiej pracy
podczas kampanii. To również świadectwo zaufania społecznego dla Pana i propozycji programowych, które przedstawił
Pan mieszkańcom Pomorza. Nie bez znaczenia jest również
fakt, że jest Pan osobą godną zaufania, uczciwą, dla której
Nasza Ojczyzna i dobro obywateli zawsze jest na pierwszym
miejscu. Wiem że nie będzie się Pan bać ciężkiej pracy, że
wszystkie Pana działania cechować będzie profesjonalizm,
zaangażowanie, szczery i żarliwy patriotyzm (...)

Roman Gałęzewski

Potrzeba zmian wewnątrz Stoczni
kierowca prezesa oraz kilku
niedoświadczonych pracowników. Ta sytuacja skłoniła
niektórych dyrektorów i dobrych specjalistów do składania wypowiedzeń. To swoisty protest przeciwko takiej
polityce kadrowej. Odszedł
dyrektor produkcji, odeszło
wielu innych doświadczonych fachowców...
– Co jest powodem takiej
sytuacji w polityce kadrowej?
Moim zdaniem swoisty nepotyzm i „kolesiostwo”, które
zapanowały w Stoczni. Wiele
wskazuje na różne powiązania rodzinne czy towarzyskie, które obecnie decydują
o polityce kadrowej. Takiej
sytuacji jak obecna nie mieliśmy od kilkunastu lat. Jeśli
przegramy walkę o zmiany
w Stoczni, to właśnie przez
politykę kadrową. W mojej
ocenie, na najwyższych szczeblach w państwie podjęto
wiele dobrych, racjonalnych

ców, ich brak odczuwa również rynek pracy. Sąsiadujące z nami zakłady pracy z
otwartymi rękoma przyjmowały zwalnianych z naszej
Stoczni fachowców, oferując
im wyższe uposażenie. A w
naszej Stoczni??… Wysokie
uposażenie otrzymał nowy

decyzji. Natomiast zarządzanie Stocznią idzie w złym
kierunku. Mam nadzieję, że
właściciel Stoczni właściwie
oceni wynajętych menagerów
i we właściwy sposób oceni
ich działania, działania, bo
pracą trudno to nazwać. Są
oczywiście wyjątki. Jeden z

fot. Paweł Glanert

Wszyscy zainteresowani
zmianami w Stoczni Gdańskiej na plan pierwszy wysuwają kwestię systemu płac, od
lat będącą nierozwiązanym
problemem – mówi Roman
Gałęzewski, przewodniczący
stoczniowej „Solidarności”.
W Stoczni obowiązuje wciąż
kilka systemów płac. Zasady
ich ustalania są niezrozumiałe nie tylko dla załogi i organizacji związkowych, ale nawet
dla członków Zarządu, którzy już bardzo wyraźnie widzą ten problem. Niestety do
dzisiaj, nie przystąpiono do
zmian systemu wynagrodzeń
ani do ich ujednolicenia, ani
do racjonalnego uzasadnienia. Co gorsze obecny Zarząd
Stoczni zatrudniał nowych
tzw. „swoich” pracowników,
oferując im płace „z księżyca”. Z kolei tych z wieloletnim
stażem, wykwalifikowanych
pozbywa się bez skrupułów.
W Stoczni brakuje fachow-

nich z przepracowania dostał
zawału. Mamy nadzieję, że
szybko wyzdrowieje bo strach
pomyśleć, co by się stało, gdyby zabrakło go w zespole.
– Jak długo można akceptować ludzi kierujących się
nepotyzmem i kolesiostwem
w polityce kadrowej?
– Cóż, jeden odszedł podobno na własną prośbę, ale
ktoś tych ludzi rekomenduje.
Czy kiedyś nastąpi wreszcie
zmiana w podejściu do rekomendacji i kryteriów powoływania zarządów? Na to pytanie nie znam odpowiedzi.
Chciałbym tylko przekazać naszej załodze, że o takiej sytuacji w Stoczni informujemy wszystkie możliwe
szczeble władzy politycznej i
branżowej.
Trzeba również powiedzieć, że dostrzegamy także dobre działania na rzecz
Stoczni. Plany związane z dostosowaniem terenów będących w gestii Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
są w pełni realizowane. Widać, że od momentu powołania prof. Barbary Piontek na
stanowisko przewodniczącej
Rady Nadzorczej Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, sprawy ruszyły z miejsca.
Umiejętnie
wprowadzone
zostało zintegrowane zarządzanie całym procesem, a co
najważniejsze proces ten zbudowany został na relacjach
międzyludzkich, na Zespole
ludzi oddanych i wiarygodnych. Konsekwencja i determinacja sprawiły, że to co dzisiaj robią pracownicy Strefy,
wskazuje, że terminy oddania
pierwszej płyty do montażu
statków będą dotrzymane.
Nastąpił gwałtowny postęp
prac, realizacja zamówień,
roboty wręcz się palą. Widać

zaangażowanie na wszystkich
szczeblach ale i konsekwentny nadzór tej działalności.
Chcę wierzyć, że tak może
być również w Stoczni.
Chcę wierzyć, że na cotygodniowych
prezydiach
„Solidarności” nie będzie już
tematów dotyczących patologicznych zachowań. Zwracamy uwagę, że przychylność ze
strony otoczenia stoczni wyczerpuje się, jest marnowana
z powodu braku skutecznych
działań w samym zakładzie.
Informacje naszych członków
przekazujemy właścicielowi
stoczni – Agencji Rozwoju
Przemysłu. Niestety, z właścicielami bywa tak, że bardziej
wierzą w opinie kadry kierowniczej niż załogi. Pozostaję jednak z nadzieją, że nasze
uwagi zostaną wykorzystane,
że nastąpią zmiany w najważniejszych obszarach działalności zakładu. Liczymy na
takie decyzje właścicielskie,
które spowodują, że Stocznią
będą zarządzać ludzie, którzy
posiadają odpowiednie kompetencje menadżerskie, mają
odpowiednią wiedzę, którzy
dowiedli swą działalnością,
że potrafią kierować firmą i
którzy będą mieli odwagę, by
podejmować uczciwe, racjonalne decyzje, także w zakładowej polityce kadrowej.
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Świat rozgląda się za miejscem
do tworzenia przemysłu przyszłości
– Stocznia Gdańsk ma dostęp do konkurencyjnej infrastruktury, jak choćby największa w Europie Środkowo-Wschodniej Hala K1 o powierzchni ponad 6,5 ha, której lokalizacja
pozwala na dystrybucję produktów drogą morską, kolejową
i lądową. Ale kolebka Solidarności to także bogate tradycje
i wysoka kultura technologiczna. Chcemy maksymalnie
wykorzystać te przewagi, inwestując i wzmacniając istniejący
już potencjał – zdradza Andrzej Kensbok, wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, w rozmowie z Mateuszem
Kosińskim z Tygodnika Solidarność.
– Skoro nie udało się stronie
ukraińskiej, sektorowi prywatnemu, to co przemawia
za tym, że Stocznia Gdańska
odniesie sukces, gdy znajdzie się w rękach państwa?
– To rzeczywiście zastanawiające, że mimo poczynionych nakładów ukraińskiemu
inwestorowi ten biznes nie
wyszedł. Wydaje się, że głównym powodem było zaniedbanie produkcji okrętowej
i koncentracja na wieżach
wiatrowych stawianych na lądzie, tzw. onshore. Zakład był
dobrze przygotowany do tego
typu produkcji, ale skupienie
się na jednym tylko obszarze
okazało się niewystarczające.
Stoczni najlepiej wychodzą
po prostu statki i produkcje
okrętowe. Zabrakło inicjatywy, żeby na tym rynku się
znaleźć, a to przyczyniło się
do złych wyników. A dlaczego właśnie Agencji Rozwoju
Przemysłu powinno się udać?
Użyję pewnego porównania –
jesteśmy zaangażowani w odbudowę innego dużego zakładu, również o wielkiej historii
związanej z buntem społecznym, z trudnymi zdarzeniami
w przeszłości – to Zakłady
Cegielskiego w Poznaniu. One
po roku 2000 znalazły się w
stanie śmierci ekonomicznej.
Doszliśmy do wniosku, że te
zakłady dobrze sobie radzą
z remontami, potrafią budo-
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wać pociągi i jest na to popyt.
Stworzyliśmy zespół, który
w to wierzył, znaleźliśmy na
to finansowanie i pojawiły się
pierwsze projekty. Początek
był trudny, ale zakłady uzyskały duże kontrakty, teraz są
w trzecim roku restrukturyzacji i mają portfel zamówień
na ponad miliard złotych.
Wszystkie kontrakty były wygrane w otwartych przetargach. Zakłady budują wagony
osiągające prędkość 200 km/h,
które będą jeździć w sześciu
krajach Europy. Wszystko to
zrobił zespół, który tam był,
wspierany nowym duchem i
nowymi osobami.
– Co dla pracowników Stoczni Gdańsk oznacza przejęcie
jej przez Skarb Państwa?
– Uporządkowanie struktury właścicielskiej to istotny
krok w zapewnieniu stabilności zatrudnienia. Ważna jest
również poprawa warunków
pracy. Dziś wiele ciężkich prac
wykonywanych jest ręcznie.
Dlatego naszym celem jest
automatyzacja. Chcę jednak
podkreślić, że nowe technologie mają wspomóc pracowników, a nie ich zastąpić. Zależy
nam na tym, aby stocznia za
kilka lat była postrzegana jako
innowacyjne
przedsiębiorstwo, aby konkurowała przez
innowacje. A one nie istnieją
bez pracowników. Dlatego

nie tylko planujemy podnosić
kwalifikacje już zatrudnionych, ale także szukamy specjalistów w określonych dziedzinach. Wiemy, że jest duże
zainteresowanie na rynku
pracowniczym dołączeniem
do załogi.
– Pochodzę z pokolenia,
które w szkole było uczone, że podstawą nowoczesnych gospodarek są usługi,
a przemysł to gałąź rodem
z XIX wieku. Rozumiem, że
dzisiaj jest to obalane?
– Gospodarka jest systemem naczyń powiązanych.
Usługi nigdy nie będą istnieć
bez przemysłu. Dlatego, że
aby jedna firma mogła świadczyć usługi, inna musi ich potrzebować. I niejednokrotnie
zamawiającym są firmy produkcyjne, reprezentujące czy
to przemysł ciężki, czy lekki.
Nie dyskutujemy z powszechną opinią o wadze usług. One
są i będą potrzebne. Jednakże, odnosząc się do przemysłu stoczniowego, czy branża
turystyczna może oferować
rejsy wycieczkowcami bez ich
posiadania? Na tym przykładzie widzimy, jak ważny jest
przemysł.
– Czyli w stoczni nastąpi powrót do budowy jednostek
pływających, a co z farmami
wiatrowymi?
– Obserwujemy teraz coraz większe zainteresowanie
małymi i średnimi jednostkami, a także statkami wycieczkowymi. Chcielibyśmy, żeby
stocznia korzystała z tego popytu. Jednocześnie ważne jest
jej doświadczenie w budowie
wież wiatrowych, w przemyśle offshorowym. Jesteśmy w
stanie stworzyć konsorcjum

czy grupę podmiotów gotową
konkurować z wytwórcami,
którzy dominują obecnie na
rynku. Widzimy, że wiele firm
budujących farmy wiatrowe od lat korzysta z tej samej
technologii. Tymczasem świat
rozgląda się za miejscem,
gdzie będzie tworzona technologia przyszłości, być może
w postaci większych wież lub
pływających farm wiatrowych.
Umiejscowienie stoczni na
nadbrzeżu, wzmocnienie nadbrzeża, możliwość wodowania
produktów stanowi o przewadze produkcji konkurencyjnej
Wyspy Ostrów.
– Czy plan Morawieckiego
i kompleksowe podejście
do gospodarki sprzyjają
rozwojowi stoczni?
– Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju reguluje działanie wielu obszarów
gospodarki w taki sposób,
że wspierając jeden z tych
obszarów, pomagamy w innych, i to nie tylko na zasadzie kooperacji, ale i rozwoju
technologii. Wiele czynników
wskazuje na to, że w przyszłości pewne rozwiązania długofalowe, jak w przypadku
elektromobilności w żegludze morskiej i śródlądowej,
czy standaryzacja technologii
będą prowadzić do obniżania
kosztów i możliwości rzeczywistego konkurowania.
Porównuję to do strategii kolejowej, gdyż to rozmiarowo
porównywalna branża. Przewoźnicy zaczynają rozumieć,
że dobrze jest standaryzować
pewne wymagania i lokować
produkcję na zasadach komercyjnych w polskich zakładach, które są w stanie technologię dalej rozwijać i się nią
dzielić.

Współpraca polsko-francuska

Panel gospodarki morskiej
Forum Gospodarki Morskiej Gdynia jest uznawane
za najważniejsze w Polsce
spotkanie praktyków i ekspertów sektora morskiego.
Uczestniczą w nim przedstawiciele największych portów
w Polsce, zarządzający
i właściciele przedsiębiorstw
branży morskiej. Forum jest
okazją do dyskusji oraz wypracowania rozwiązań, które
jak najszerzej uwzględnią
interesy przedsiębiorców
i pozwolą na dynamiczny
rozwój gospodarki morskiej.
Przemysław
Sztandera,
wiceprezes Zarządu stoczni
ds. Finansowych był gościem
tegorocznego panelu PRZEMYSŁY MORSKIE biorąc
udział w dyskusji dotyczącej
potencjału współpracy polsko-francuskiej na polu przemysłu stoczniowego.
Tegoroczny panel Przemysłów Morskich poświęcony
został w całości potencjałowi

współpracy polsko-francuskiej na polu przemysłu stoczniowego. W ciągu ostatnich
dwóch dekad polski przemysł
okrętowy oparł się w ogromnej mierze na współpracy
z krajami Europy Północnej
i Zachodniej – głównie Norwegii i Niemiec czy Finlandii,
Danii lub Holandii. Niezależnie od tego jakie ta współpraca odnosi sukcesy, kluczowym
dla bezpieczeństwa i dalszego
rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce, będzie znalezienie w nadchodzących
latach alternatywnego kierunku dla współpracy. Zdaniem
części środowiska w Polsce to
właśnie Francja ma potencjał,
który może zagwarantować
polskim firmom dalszy rozwój, a także bezpieczeństwo
w postaci portfela kontraktów
i zleceń. Francuski przemysł
okrętowy opiera się w ogromnej mierze na produkcji nowoczesnych wycieczkowców
oraz okrętów wojennych.

Polski przemysł stoczniowy
to natomiast nowoczesne i
skomplikowane promy, jednostki specjalistyczne w tym
offshore, a także wyspecjalizowane podwykonawstwo. Jest
obecnie szansa, a także wola
aby dać impuls do szerszej
współpracy przemysłów okrętowych z Polski i Francji. Tym
impulsem jest właśnie tegoroczne Forum Gospodarki
Morskiej Gdynia, na które
zaproszeni zostali wysokiej
rangi przedstawiciele GICAN
(Groupement des Industries
de Construction et Activités

Navales) zrzeszający najważniejsze francuskie podmioty
gospodarcze (ponad 170 firm
oraz instytucji) zajmujące się
projektowaniem i produkcją okrętową i zbrojeniową,
projektowaniem i produkcją
technologii morskiej energii
odnawialnej, a także rozwojem infrastruktury portowej i ochroną środowiska
morskiego. Na stronach 12
i 13 publikujemy artykuł na
temat możliwości współpracy francuskiej Naval Group
w budowie polskich okrętów
podwodnych.

Wydłużyć zakaz handlu w niedzielę

Pomysłowość właścicieli
sklepów wielkopowierzchniowych jest nieograniczona.
Zrobią wszystko aby obejść
ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Jedną z nich
jest wydłużenie czasu pracy
w soboty poprzedzające wolne niedziele, a także w poniedziałki kończące czas na
wypoczynek.
Koniecznym
jest więc znowelizowanie tej
ustawy i wprowadzenia do
niej m.in. zapisu o zwiększeniu zakresu godzinowej
przerwy w placówkach handlowych. W tej kwestii NSZZ
„S” skierowała list do mini-

ster Polityki Rodziny, Pracy
i Polityki społecznej Elżbiety
Rafalskiej.
Zdaniem „Solidarności”
sklepy powinny być zamknięte w sobotę już o godzinie 22
i otwarte dopiero w poniedziałek o godzinie 5 rano.
– Pracodawcy łamią prawo pracy, bo z powodu niedziel bez handlu wydłużają
pracownikom godziny pracy
w soboty i poniedziałki –
twierdzi Krajowy Sekretariat
Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.
– Dlatego związek chce nowelizacji ustawy o zakazie

handlu, która wydłuży przerwy w pracy sklepów.
Argumentem jest to, że
niektórzy pracodawcy w sposób uporczywy i nieuzasadniony wprowadzili zasadę
wydłużania czasu pracy przed
i po wolnej niedzieli. To wypacza sens wolnej niedzieli.
Na to nakłada się problem
sztucznego
przekształcania
placówek handlowych w punkty usług pocztowych, co stanowi próbę obejścia prawa.
Związkowcy twierdzą, że
w przypadku, gdy nie dojdzie
do natychmiastowych zmian
w zapisach ustawy ograniczają-

cej handel w niedziele istnieje
obawa, że cała ustawa za sprawą
interpretacji przedsiębiorców
traktujących prowadzone przez
nich placówki handlowe jako
pocztowe straci swój podmiotowy i przedmiotowy zakres.
Należy więc doprecyzować art. 6 ust.1 pkt 7 ustawy:
„w placówkach pocztowych
w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1481 oraz z 2018 r. poz.
106 i 138), w których przeważająca działalność polega
na świadczeniu usług pocztowych”.
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Piotr Duda ponownie przewodniczącym
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Od spotkania z prezydentem RP Andrzejem Dudą rozpoczął
się 25 października Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. Gośćmi „Solidarności” byli również
między innymi wicepremier Beata Szydło, minister rodziny,
pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, parlamentarzyści oraz osoby zasłużone dla NSZZ „Solidarność”.
Prezydent Andrzej Duda
rozpoczął swoje przemówienie
od przypomnienia tragicznej
historii XX wieku, który został
zdominowany przez narzucony Polsce komunizm.
– W 1978 r. nastąpił historyczny moment, kiedy Polacy
ze zdumienia przecierali oczy,
kiedy nowym papieżem został
metropolita krakowski Karol
Wojtyła. Ten moment był dla
nas przełomowy, dla polskiej
historii, ale i dla historii całej
Europy, a nie waham się powiedzieć, że dla świata – powiedział prezydent Andrzej
Duda.
– Solidarność wyprowadziła Polskę zza żelaznej kurtyny i
doprowadziła do jej zawalenia.
Polska zdarła żelazną kurtynę duszącą przez prawie 50
lat narody Europy. Patrzymy
na 100 lat niepodległości, to
dzięki tym wielkim symbolom,
dzięki wydarzeniom, ludziom,
którzy stali za Polską, za Polską
wolną, suwerenną, niepodległą. Dzięki nim patrzymy z
kraju wolnego, niepodległego,
rozwijającego się. Dzisiaj jesteśmy Zachodem, nie tylko pod
względem mentalnym. Zawsze
wewnętrznie byliśmy wolni,
dlatego udało się nam. Jako
ruch robotniczy, ruch ludzi
pracy sprawujecie kontrolę nad
tym, czy polskie państwo i polska władza funkcjonuje w sposób właściwy, pilnujecie tego,
żebyśmy byli Zachodem. Zachód to społeczna gospodarka
rynkowa, to filozofia gospo-
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darcza oparta na wartościach
chrześcijańskich. Zachód to
znaczy sprawiedliwy podział
dóbr w państwie, to znaczy Solidarność, czyli sprawiedliwość
– dodał prezydent.
Prezydent Andrzej Duda
wspomniał również postać
Lecha Kaczyńskiego, któremu
ideały „Solidarności” były niezwykle bliskie.
– Stojąc przed delegatami,
chcę powiedzieć, że cieszę
się, że Solidarność uczestniczy w polityce dotyczącej
praw pracowniczych, trosce
o najsłabszych. Chciałbym,
żebyśmy w tym znaczeniu
zawsze byli razem, zawsze
byli wspólnotą, zrozumieli,
jak szukać rozwiązania. Tego
życzę Solidarności, sobie,
następnemu pokoleniu, tego
życzę Polsce. Na następne
100 lat i następne stulecia.
Panie Boże błogosław ludziom pracy, błogosław naszą Ojczyznę – zakończył
prezydent.
– Dzisiaj kulminacja święta
NSZZ „Solidarność”. Ten zjazd
w Częstochowie jest wyjątkowy. Spotykamy się w 100-lecie
odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Doskonale wiemy,
jako ludzie „Solidarności”, że
nie byłoby celebrowania tej
wspaniałej rocznicy, gdyby nie
„Solidarność”, gdyby nie zryw
robotników w 1980 r. To kolejna wspaniała rocznica, 40
rocznica pontyfikatu Karola
Wojtyły, Ojca Świętego Jana
Pawła II, bez którego nie by-

łoby „Solidarności” – mówił
przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.
Po Prezydencie Andrzeju Dudzie głos zabrała Beata
Szydło, która w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę NSZZ
„Solidarność” dla przemian w
Polsce.
Przypomniała ona również
najważniejsze reformy przeprowadzone przez rząd PiS.
Beata Szydło poprosiła również o wsparcie w realizacji
następnych działaniach rządu,
których celem ma być poprawa
sytuacji polskich rodzin i polskich pracowników.
– Przed nami kolejne miesiące, w których będziemy
realizować nasz plan. Chcę
poprosić o wasze wsparcie,
żebyście byli tymi, którzy są
recenzentami naszych działań. W tym szczególnym roku
odzyskania niepodległości powinniśmy pamiętać, że nie ma
nic dla nas ważniejszego od
wolnej Polski i szczęśliwej polskiej rodziny, co w sercu nosi
każdy związkowiec.
Od podziękowań dla „Solidarności” rozpoczęła swoje
wystąpienie minister rodziny,
pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska.
– Pragnę „Solidarności”
podziękować za przygotowanie przywrócenia wieku emerytalnego. Bez takiego zaangażowania, bez tak wysokiej
pomocy merytorycznej, to
by się nie udało. Kłaniam się
za to państwu nisko. I jeszcze
coś ważnego – wolne niedziele. Dziękuję za to „Solidarności”, która z taką determinacją
walczyła o wolne niedziele – mówiła minister pracy
i polityki społecznej, Elżbieta
Rafalska.

Minister Rafalska mówiła
również o współpracy z przewodniczącym „Solidarności”.
– Piotr Duda jest trudnym
partnerem, ale niezwykle rzetelnym, zawsze dotrzymuje
słowa.
O miejscu NSZZ „Solidarność” w historii Polski mówił
w swoim wystąpieniu dr Jarosław Szarek, szef IPN – Za sto
lat w podręcznikach do historii zostanie m.in. pamięć o
złu bolszewizmu, odzyskaniu
niepodległości w 1918 roku,
Janie Pawle II i „Solidarności”.
Nie tylko w historii Polski, ale
także Europy i świata. Państwo
są dziedzicami tej tradycji”.
O potrzebie dokończenia
dzieła „Solidarności” mówił
były przewodniczący „Solidarności” Marian Krzaklewski.
Po przerwie głos zabrał prezes TVP Jacek Kurski, który
powiedział, że w Telewizji Polskiej trwają prace nad serialem
o dziejach podziemnej „Solidarności”.
Delegaci na zjazd wybrali
Piotra Dudę na trzecią kadencję przewodniczącym Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Piotr Duda był jedynym kandydatem. W głosowaniu otrzymał 248 głosów. Głosowało
267 delegatów.
Na dzień przed rozpoczęciem obrad 29 Krajowego
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” związkowcy modlili
się na Jasnej Górze w intencji
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” oraz jedności narodu.
Po Apelu Jasnogórskim przewodniczący naszego Związku
Piotr Duda odczytał akt zawierzenia Związku Matce Bożej.
Tekst i zdjęcia:
Małgorzata Kuźma

29 Krajowy Zjazd
Delegatów
NSZZ „Solidarność”
Region Gdański na Krajowym
Zjeździe Delegatów

Wśród 284 delegatów na 29 KZD NSZZ „Solidarność” reprezentacja Regionu Gdańskiego liczyła 17 osób: Bożena Brauer, Gustaw
Czarnowski, Krzysztof Czerwiński, Edward Fortuna, Roman Gałęzewski, Andrzej Kościk, Zbigniew Kowalczyk, Roman Kuzimski,
Wojciech Litewski, Andrzej Netkowski, Bogdan Olszewski, Mirosław Piórek, Mariusz Połom, Jacek Szornak, Leszek Świeczkowski,
Edward Zbucki oraz Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG. Dodatkowo z naszego Regionu w Zjeździe uczestniczył, z racji pełnienia funkcji przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” Zbigniew Sikorski. Gośćmi Zjazdu byli
ks. kanonik Ludwik Kowalski, proboszcz parafii pw. św. Brygidy,
Krzysztof Żmuda, przewodniczący KM Remontowa Shipbuilding,
koordynator wart przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Mirosław Kamieński, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników
Cywilnych MON.
Członkiem prezydium 29 KZD został Andrzej Kościk, w Komisji
Statutowej nasz Region reprezentują Krzysztof Dośla i Bogdan Olszewski, do Komisji Skrutacyjnej wszedł Zbigniew Kowalczyk, a do
Komisji Uchwał i Wniosków Wojciech Litewski. Służbę w poczcie
sztandarowym podczas KZD pełnili Edward Fortuna, Mariusz Połom oraz Jan Szewczyk.
Do Komisji Krajowej z naszego Regionu oprócz przewodniczącego ZRG Krzysztofa Dośli i przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, Zbigniewa Sikorskiego,
którzy wchodzą z klucza w skład krajowych władz Związku, delegaci
wybrali Bożenę Bauer, Andrzeja Kościka, Romana Gałęzewskiego,
Mirosława Piórka, Bogdana Olszewskiego. Edward Fortuna został
członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej.
(mk)

Tu powstawać będą statki ponown
Od kilku tygodni trwają intensywne prace przy wyburzaniu
potężnego bunkra, który blokuje
powierzchnię placu, na którym
do końca roku ma powstać płyta
montażowa, pozwalająca budować kadłuby statków o długości
do 150 m. Na terenach należących
obecnie do Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, po drugiej
stronie hali 33, w przyszłym roku
powstanie druga płyta montażowa do budowy kadłubów, co
wraz z wyposażaną obecnie w
nowoczesne urządzenia halą
33 pozwoli stoczni powrócić do
produkcji okrętowej. Będzie ona
zapewne prowadzona we współpracy z istniejącymi w Trójmieście
zakładami budowy statków.

Zdjécia: Paweł Glanert, Jacek Mach

ie budowane w Stoczni Gdańskiej

Nagrody za działalność BHP
Zarząd GSG Towers i Stoczni Gdańsk przyznał nagrody
za wzorową i odpowiedzialną postawę pracowników
i ich zaangażowanie w sprawy BHP. Nagrody zostały
przyznane za 2018 i 2017 rok.
Zarząd przyznając nagrody za 2017 pragnął podkreślić, że nie zapomina o osobach, które w zeszłym roku
były nominowane a nie otrzymały nagród.
Oto laureaci nagród za rok
2017:
Mirosław Krajewski za
opracowanie
i wdrożenie
konstrukcji pozwalających
na bezpieczne użytkowanie
bezpieczników
gazowych.
Opracowana
konstrukcja
powoduje również znaczne
oszczędności finansowe;
Krzysztof Warejko i Leszek Kusz (pracownicy Timoro) - Zauważywszy za-

grożenie w postaci przecięcia
stalowych zawiesi, które mogło doprowadzić do upadku podwieszonego ładunku,
poddźwigowi zatrzymali operację. Decyzja została podtrzymana przez mistrza
transportu oraz dyrektora
produkcji
Sławomir Gołębiewski zauważywszy zagrożenie mogące doprowadzić do utraty kontroli nad transportowanym
ładunkiem i w konsekwencji
do jego upadku, wstrzymał
operację transportu. Decyzja
została podtrzymana przez
dyrektora produkcji oraz mistrza transportu.

Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność” rozpoczął cykl szkoleń z dziedziny negocjacji z pracodawcą. Odbywają się one w ramach projektu:
„Wiem więcej, działam skutecznie”.
Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej, czyli uczestnicy, ukierunkowywani pod okiem trenerów:
Ireny Jendy i Stefana Gawrońskiego, sami wypracowują
rozwiązania. Jest to praca w grupach, a więc są ćwiczenia
negocjacyjne, gry symulacyjne, które uczestnicy prowadzą między sobą. Mają oni nauczyć się jak dobrze przygotować zespół negocjacyjny. Mają wiedzieć, o czym będą
z pracodawcą rozmawiać, o jakich problemach, w jakiej
kolejności, ile tych problemów omawiać na danych sesjach
negocjacyjnych, a także jak się zachowywać w trakcie negocjacji. Uczą się jak zachować dyscyplinę w zespole, żeby
nie było rozbieżnych zdań podczas spotkania.
Szkolenie negocjacyjne dla związkowców organizuje
się po to, żeby pokazać, jak powinny wyglądać poprawne,
przynoszące pozytywne rezultaty negocjacje z pracodawcą. W zakładzie pracy stanowią one podstawę w działaniu
związku zawodowego. Wiele decyzji, które zapadają w stosunku do pracowników w danym zakładzie pracy, Związek powinien negocjować z pracodawcą. Dotyczy to m.in.
układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagrodzenia czy
też regulaminu pracy.

fot. Paweł Glanert

Szkolenia z negocjacji

Ryszard Popielarz zauważył zagrożenie spowodowane
niedostosowaniem zwijarki
do zwijania elementów o ponadnormatywnych wymiarach mogące doprowadzić do
upadku elementu i wstrzymał operację Decyzja została
podtrzymana przez dyrektora
produkcji, kierownika działu
utrzymania ruchu, kierownika działu BHP, głównego
technologa .
Nagrody za
rok 2018
przyznano:
Eugeniuszowi Skuratko
oraz Grzegorzowi Balewskiemu za czynny udział w
gaszeniu pożaru, który miał
miejsce 7 czerwca 2018 r.

Spowodowany był zwarciem
trolei suwnicy.
Nagrodzone osoby zapobiegły sytuacji stanowiącej
zagrożenie dla zdrowia i życia
pracowników mających wykonywać poszczególne operacje oraz osób znajdujących
się w pobliżu oraz uchroniły
zakład przed utratą dobrego
imienia i wysokimi kosztami związanymi z usuwaniem
skutków wypadku (naprawy
maszyn, urządzeń, narzędzi,
sekcji) a także potencjalnych
kosztów z tytułu prowadzenia
dochodzenia powypadkowego
i wstrzymania pracy w rejonie
wypadku, a także odszkodowań i absencji wypadkowej.

Prochy admirała Józefa Unruga
spoczęły na Oksywiu

Prochy Józefa Unruga wróciły do wolnej Polski. 1 i 2 października na Helu i w Gdyni odbyły się uroczystości pogrzebowe.
Józef Unrug pośmiertnie został 2 października mianowany
admirałem floty.
Trumny z ciałami admirała i jego małżonki Zofii spoczęły na Oksywiu. Do kraju
powróciły na pokładzie fregaty rakietowej ORP „Gen. Tadeusz Kościuszko”. Po objęciu
władzy w Polsce przez ludzi
powolnych Moskwie wiceadmirał zdecydował, że wróci
do Kraju dopiero, kiedy reżim
upadnie. Zmarł 1 marca 1973
roku. Spoczął na cmentarzu
Montrésor we Francji, w departamencie Indre i Loara.
Powrót prochów wiceadmirała Unruga do Polski nastąpił w 79 rocznicę obrony
Wybrzeża i setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgodnie z wolą
rodziny admirał
spoczął
obok swych dawnych podwładnych w Gdyni na Cmentarzu Marynarki Wojennej na
Oksywiu. W uroczystościach
pogrzebowych na Oksywiu
udział wzięli prezydent RP
Andrzej Duda i minister
obrony narodowej Mariusz
Błaszczak.

Józef Unrug urodził się pod
Berlinem w niemieckiej rodzinie. Polakiem został z wyboru.
W 1939 r. był w stopniu kontradmirała; pierwszego dnia
wojny „zapomniał”, jak się
mówi po niemiecku, a przebywając w niewoli kontaktował
się z Niemcami tylko przez
tłumacza. Dowódca Obrony
Wybrzeża Józef Unrug poddał się dopiero po kapitulacji
Warszawy. Odrzucił propozycję przejścia do Kriegsmarine
w stopniu admirała i na każdym kroku podkreślał swoją
polskość.
– Zapomniałem
języka
niemieckiego 1 września 1939
roku – zadeklarował w obozie
dla oficerów na zamku Colditz (Oflag IV C).
Mimo że w wojnie obronnej w 1939 roku nie potrafiliśmy stawić czoła Niemcom
w wojnie morskiej na Bałtyku, honor marynarzy uratował właśnie Józef Unrug,
dowodząc m.in. obroną Rejonu Umocnionego Hel, który

poddał się jako ostatni skrawek wolnej Polski.
Nasz bohater urodził się
jako Joseph von Unruh w
Brandenburgu pod Berlinem, w rodzinie pruskiego
generała i saskiej hrabiny.
W 1907 roku mianowano go
podporucznikiem Cesarskiej
Marynarki Wojennej. Unrug
większą cześć I wojny światowej spędził jako dowódca
okrętów szkolnych i został
nagrodzony Krzyżem Żelaznym I klasy.
W 1919 roku Józef Unrug
rozpoczął służbę w Marynarce Wojennej. Jej oficerowie
służyli wcześniej na okrętach
państw zaborczych. Józef
Unrug nauczył się polskiego i
w 1925 roku został mianowany dowódcą Floty, działającej
na Morzu Bałtyckim.
W 1939 roku, tuż przed 1
września, najsilniejsze polskie okręty odpłynęły do
Wielkiej Brytanii, a te, które
pozostały, nie odegrały żadnej roli. Stawiacz min ORP
Gryf i kontrtorpedowiec
ORP Wicher nie zaminowały
Zatoki Gdańskiej, gdyż znalazły się pod ogniem wroga.
Skutecznie stawiły opór niemieckim dwóm niszczycielom, ale, uwięzione na helskim nabrzeżu, nie dały rady
bombowcom. Z kolei okręty
podwodne nie przypuściły
ataków na linie komunikacyjne wroga. Samoloty
Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku także nie
odegrały roli w walce. Był to
poważny błąd.
Kontradmirał był osamotniony, a naczelne dowództwo lekceważyło marynarkę,
w przekonaniu, że wojna rozstrzygnie się na lądzie.

Całością działań Marynarki Wojennej (w tym flotylli
pińskiej) dowodził admirał
Jerzy Świrski. Admirał Świrski był znakomitym oficerem,
głównym organizatorem Marynarki Wojennej i dowodził
nią podczas II wojny światowej.
Polskie oddziały broniły
się skutecznie na Półwyspie
Helskim, gdzie 2 października 1939 r. kontradmirał Józef
Unrug podjął decyzję o kapitulacji.
Do swego krewnego generała Wehrmachtu i komendanta okupacyjnego garnizonu w Warszawie Waltera von
Unruha powiedział wówczas:
„jestem Polakiem i oficerem
polskim”.
Po zakończeniu II wojny światowej rząd londyński
awansował go na stopień wiceadmirała. 2 października
br. został pośmiertnie awansowany do stopnia admirała
floty.
Józef Unrug nie mógł i nie
chciał wrócić po 1945 r. do
rządzonej przez moskiewskie
marionetki Polski. Rząd brytyjski – na wniosek królewskiej admiralicji – przyznał
mu emeryturę. Honorowy
wiceadmirał jej nie pobierał,
gdyż uważał, że byłoby to
wbrew godności skoro tysiące
polskich żołnierzy, walczących po stronie Brytyjczyków, takiej emerytury nie
otrzymały.
Pracował więc na kutrach we francuskim Maroku
w przedsiębiorstwie połowu
ryb. Gdy Maroko wywalczyło
niepodległość, a dla Europejczyków nastały tam ciężkie
czasy, Józef Unrug wyjechał
do Francji.
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Francuska Naval Group
zbuduje w naszych stoczniach okręty dla Polski?
W ramach programu Orka realizowanego przez Ministerstwo
Obrony Narodowej do polskiej Marynarki Wojennej mają trafić
trzy nowe okręty podwodne uzbrojone w rakiety manewrujące. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
w Kielcach François Dupont z francuskiego koncernu stoczniowego Naval Group opowiedział w rozmowie z PAP o możliwościach współpracy w tym zakresie ze stroną polską.
PAP: Naval Group oferuje
budowę w polskich stoczniach okrętów podwodnych
w ramach programu Orka.
Jednak w ostatnim czasie
pojawiają się w debacie publicznej głosy kwestionujące zdolności polskich stoczni do budowy okrętów. Czy
Pana zdaniem polskie stocznie podołają temu zadaniu?
François Dupont: Przez
ostatnie cztery lata prowadziliśmy weryfikację potencjału przemysłowego polskiego sektora stoczniowego
i jesteśmy przekonani ponad
wszelką wątpliwość, że można w Polsce budować okręty
podwodne. Jesteśmy co do
tego przekonani w 100 proc.
To coś więcej niż tylko słowa.
Posiadamy wielkie doświadczenie w budowie okrętów
podwodnych w innych krajach. Budujemy je obecnie
m.in. w Indiach. W 2005 r.
uruchomiliśmy nasz program
budowy, a dzisiaj indyjska
marynarka wojenna przyjmuje do służby trzeci z sześciu
okrętów podwodnych. Co
więcej, już za trzy lata będzie
mogła korzystać ze wszystkich
sześciu jednostek, w 100 proc.
wybudowanych w Indiach.
Jeśli chodzi o Brazylię, kraj
ten posiadał umiejętności w
zakresie budowy jednostek
pływających, ale nie okrętów
podwodnych. Pomimo tego
w grudniu przeprowadzimy
wodowanie pierwszego okrętu
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podwodnego w całości wybudowanego w Brazylii. Proponujemy więc Polsce budowę
trzech okrętów podwodnych
w polskich stoczniach. Przeprowadziliśmy przegląd stoczni w Szczecinie i Gdyni oraz
kompleksową analizę branży.
Odwiedziliśmy przeszło 150
firm i wybraliśmy około stu,
z którymi będziemy mogli
nawiązać współpracę, jak np.
zajmujący się elektroniką Enamor lub wytwarzający wciągarki Towimor. Analizujemy
zatem wszystkie segmenty
sektora gospodarki morskiej.
Planujemy budowę kadłubów
mocnych okrętów w Szczecinie, w stoczni ST3 Offshore.
Następnie taki kadłub byłby
transportowany na pontonie
do Gdyni i tam montowany, a
okręt łączony w całość i integrowany. Przy budowie okrętów należy postępować zgodnie z określoną metodologią,
którą mamy zamiar przekazać
Polsce. Z drugiej strony, Polska posiada możliwości techniczne i wykwalifikowanych
pracowników, żeby taką budowę przeprowadzić z sukcesem.
PAP: Co pozwala Naval Group sądzić, że budowa okrętów podwodnych w Polsce
się uda?
François Dupont: Jak
wspomniałem, mamy doświadczenie z innych krajów
i wiemy, jakie usprawnienia
należy wdrożyć w polskich

stoczniach. Wiemy jakie inwestycje będą do tego potrzebne, i jesteśmy przekonani, że
polski przemysł stoczniowy
dysponuje wszelkimi narzędziami, wykwalifikowanymi
pracownikami i potencjałem
do osiągnięcia poziomu niezbędnego do budowy okrętów
podwodnych w Polsce.
PAP: Jak powinna wyglądać
budowa okrętów podwodnych w Polsce w ramach
transferu technologii? Jak
uniknąć powtórki z historii
nieudanej budowy korwety
Gawron?
François Dupont: Najważniejsze jest partnerstwo.
Prowadziliśmy rozmowy i na
naszego partnera wybraliśmy Polską Grupę Zbrojeniową - właściwy podmiot do
tego zadania, który będziemy
wspierać w jego realizacji. Jesteśmy znani z tego, że nigdy
się nie poddajemy, i że stoimy
po stronie naszych partnerów
aż do zakończenia projektu.
Jeśli chodzi o naszą metodologię transferu technologii, to
nie jest ona skomplikowana.
Pierwszy okręt podwodny,
który planujemy zbudować

w Polsce, będzie konstruowany przy znacznym udziale
francuskich inżynierów i techników. Dzięki temu polscy
pracownicy, inżynierowie i
kadra kierownicza będą mogli nauczyć się potrzebnych
umiejętności w czasie prac.
Będzie to więc praktyczne
szkolenie przy produkcji.
Przy budowie drugiego okrętu będziemy chcieli wycofać
część francuskich inżynierów
i zostawić polskim specjalistom większą odpowiedzialność za realizację prac, pod
nadzorem strony francuskiej.
Z kolei trzeci okręt podwodny zostanie całkowicie zbu-

Mówimy tutaj o 2000 miejscach pracy, od wczesnego
etapu realizacji programu
przez okres 15 lat. Budowa
trzech okrętów podwodnych, usprawnienie infrastruktury stoczni, zlecenia
dla zaangażowanych podwykonawców. Dodatkowe 2000
miejsc pracy dla polskiej
gospodarki, przez 15 lat. To
jest pierwsza bezpośrednia
korzyść, która pojawi się na
wczesnym etapie realizacji.

dowany przez Polaków, którzy nabędą wiedzę i zostaną
przeszkoleni podczas budowy
pierwszych dwóch okrętów.
Wsparcie francuskie będzie w
tym przypadku ograniczone
do poziomu uzgodnionego ze
stroną polską. Oferujemy tym
samym Polsce stopniowy plan
zwiększania zaangażowania i
odpowiedzialności. Jeśli więc
pewnego dnia polska Marynarka Wojenna postanowi
wzmocnić swoją flotę okrętów podwodnych, np. budując
czwartą jednostkę tego typu,
będzie to wymagało jedynie
niewielkiego wsparcia francuskiego.
PAP: Jakie korzyści uzyska
polski przemysł na budowie
okrętów podwodnych we
współpracy z Naval Group?
François Dupont: Po
pierwsze, miejsca pracy. Mówimy tutaj o 2 000 miejscach
pracy, od wczesnego etapu realizacji programu przez okres
15 lat. Budowa trzech okrętów
podwodnych, usprawnienie
infrastruktury stoczni, zlecenia dla zaangażowanych
podwykonawców. Dodatkowe
2000 miejsc pracy dla polskiej
gospodarki, przez 15 lat. To
jest pierwsza bezpośrednia
korzyść, która pojawi się na
wczesnym etapie realizacji.
Gdybyśmy dzisiaj zostali wybrani do podpisania umowy,
zagwarantowalibyśmy rozpoczęcie prac w ciągu jednego
roku. Innymi słowy, prace
mogłyby rozpocząć się przed
wyborami w 2019 r. Druga
korzyść dla polskiej gospodarki to fakt, że nie przenosimy do Polski wyłącznie
produkcji, ale dokonujemy
również transferu wiedzy specjalistycznej. Wspólna spółka,
którą założylibyśmy z PGZ,
zajęłaby się zarządzaniem programem. Polska strona będzie,
w ramach tej wspólnej spółki,
stopniowo zdobywać umiejętność zarządzania tak złożonymi przedsięwzięciami i także

stopniowo przejmować za to
odpowiedzialność. To jest jak
z jazdą na rowerze: jak już się
tego nauczysz, to nie zapomnisz. Polska spółka zyskałaby wyższą pozycję w łańcuchu
wartości, ucząc się sposobów
koordynowania, prowadzenia
złożonych programów i zarządzania nimi. Budowa okrętu
podwodnego jest bardziej złożona niż np. budowa samolotu
pasażerskiego A380, jest więcej części składowych, więcej
czynności do wykonania. Jest
to więc rzeczywiście poszerzenie know-how i zdobycie wyższej pozycji w łańcuchu wartości dodanej. Podjęliśmy także
zobowiązanie, że w momencie
opanowania know-how i pracy przy budowie okrętów w
Polsce, w przyszłych kontraktach eksportowych będziemy
wybierać polski przemysł jako
podwykonawcę niektórych
prac. Więc dla Polski są to zarówno korzyści krótkoterminowe, jak i długoterminowe.
Myślę, że to całkiem dobra
oferta.
PAP: Proszę opowiedzieć
o okrętach, które Państwo
oferujecie Polsce.
François Dupont: Jest to
okręt podwodny oparty na
bardzo udanej linii Scorpene.
Są to konwencjonalne okręty
podwodne, lecz czerpią dużo
rozwiązań technologicznych
z wiedzy zdobytej przez francuski przemysł przy budowie
okrętów atomowych. Francja
jest jednym z nielicznych krajów, które opanowały w pełni
budowę atomowych okrętów
podwodnych. Są dwie takie
kluczowe technologie: bardzo
wysoki poziom bezpieczeństwa i tzw. przewaga akustyczna. Oznacza to, że okręt podwodny pozostaje niesłyszalny,
a więc i niewykryty, jednocześnie będąc w stanie usłyszeć
oddalone dźwięki na największą możliwą odległość. To daje
przewagę w walce nad okrętami przeciwnika. Okręty Scor-

pene wykorzystują właśnie te
technologie. Pierwszy okręt
Scorpene został sprzedany w
1998 roku w Chile i od tamtej pory sprzedawaliśmy je w
Malezji, Indiach i w Brazylii.
Nieustannie jednak udoskonalamy nasz produkt, a kolejne generacje naszych okrętów ewoluują. W przypadku
Polski, która jest krajem położonym nad Morzem Bałtyckim, zmodyfikowaliśmy
rufową część kadłuba okrętu
podwodnego, przeszliśmy z
zastosowania steru krzyżowego na ster w układzie litery X,
co poprawia możliwości manewrowe okrętu w trudnych
wodach Bałtyku. Ze względu
na specyficzne warunki Morza Bałtyckiego, zasolenie,
ukształtowania dna, i ogólnie warunki hydrograficzne
tego morza, usprawnienie
niskoszumności i możliwości
wykrywania naszego okrętu
podwodnego zapewni polskiej
Marynarce Wojennej przewagę
bojową. Ostatnią, lecz równie
ważną kwestią jest to, że okręt
podwodny przenosi również
broń. Uzbrojenie, w które wyposażony jest Scorpene, zapewni Polsce przewagę w walce. To
torpeda F-21, która jest obecnie
jedną z najlepszych na świecie,
dzięki swojej prędkości, zasięgowi i możliwościom manewrowym w płytkich wodach,
nawet o głębokości 10 metrów.
Z kolei SM-39 jest pociskiem
przeciwokrętowym. Wreszcie
rakieta manewrująca dalekiego
zasięgu NCM, którą proponujemy polskiej stronie, co stanowi
dowód przyjaźni pomiędzy naszymi krajami. Tak strategiczne
uzbrojenie nie jest dostępne dla
każdego. Wszystko to sprawia,
że Scorpene jest najpotężniejszym konwencjonalnym okrętem podwodnym w NATO.
Tym samym Polska stanie się,
dzięki Scorpene, wschodnią
szpicą NATO na morzu.
PAP: Polska Marynarka Wojenna nie może tylko czekać

wiele lat na okręty. Czy Naval Group proponuje tzw.
zdolność pomostową dla
polskiej floty podwodnej?
François Dupont: Obecnie polska Marynarka Wojenna wykorzystuje m. in.
okręt podwodny ORP Orzeł,
typu Kilo. Naszą propozycją
jest wprowadzenie ulepszeń,
które wydłużą jego bojową
przydatność o kolejnych 10
lat oraz wyposażenie go w
system walki i część możliwości bojowych, które charakteryzują okręty typu Scorpene.
Dzięki jednostce, która jest
już znana polskim marynarzom, możliwe będzie ich
przeszkolenie w wykorzystaniu przyszłych możliwości,
które zyskają razem z okrętami podwodnymi Scorpene. Ponadto proponujemy
stworzenie w Polsce centrum
szkoleniowego, dzięki któremu polscy podwodnicy będą
mogli szkolić się w Polsce i w
pełni opanować operacyjne
wykorzystanie nowych systemów bojowych.
PAP: Jeśli rząd polski rzeczywiście wybierze francuską ofertę, kiedy możliwe
byłoby rozpoczęcie budowy okrętów?
François Dupont: W ciągu
niespełna roku. Negocjacje
warunków umowy zajmą od
3 do 9 miesięcy. Jeśli jednak
zostaniemy wybrani już dziś,
to po podpisaniu umowy
będziemy w stanie rozpocząć prace w ciągu niespełna
roku. Uważam, że to szybko.
Oczywiście konieczne będzie
przeszkolenie pewnej grupy
pracowników, jednak – jak
powiedziałem – polski przemysł stoczniowy jest gotowy do rozpoczęcia prac. Nie
potrzeba do tego znacznych
inwestycji. W krótkim czasie
możemy przystąpić do szkolenia pracowników w umiejętnościach potrzebnych do
budowy okrętów podwodnych. Jesteśmy gotowi.
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Powstaje Morski Fundusz Rozwoju

Będziesz mógł
kupić udziały w statku

Rada Ministrów pracuje nad
projektem ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju
przygotowanym przez
Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Sródlądowej – donosi Portal Morski.
Mają powstać m.in. możliwości tworzenia instrumentów
finansowych dopuszczających inwestorów detalicznych, czyli pozwalających na
inwestowanie w fundusze
związane np. z budową
statków dla polskiej floty
osobom fizycznym.

fot. Paweł Glanert

Rozwiązania
przyjęte
w planowanym
projekcie
wspomagają realizację celów Projektu Strategicznego
„Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego” z obszaru
Reindustrializacja przyjętego uchwałą Rada Ministrów
w dniu 14 lutego 2017 r. dokumentu „Strategia na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju

do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” („SOR”)
oraz związanych z sektorem
gospodarki morskiej „Krajowych Inteligentnych Specjalizacji” („KIS”):
1. „KIS 9” – Rozwiązania transportowe przyjazne
środowisku (TRANS), który
obejmuje:
1) Innowacyjne środki transportu;
2) Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu;
3) Systemy zarządzania transportem;
4) Innowacyjne materiały
wśrodkach transportu;
5) Innowacyjne technologie
produkcji środków transportu i ich części.
2. „KIS 17” – Innowacyjne
technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji
morskich i przybrzeżnych

oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy
(ITM), który obejmuje:
1) Projektowanie, budowa
i konwersja specjalistycznych jednostek pływających oraz ich specjalistycznego wyposażenia;
2) Projektowanie, budowa
i przebudowa konstrukcji
morskich i przybrzeżnych;
3) Procesy i urządzenia wykorzystywane na potrzeby
logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.
W ramach projektu „Nowoczesne produkty przemysłu
okrętowego” realizowany jest
„Projekt Batory”, którego celem jest stymulowanie rozwoju technologii, projektowania
i budowy polskich jednostek
pływających i konstrukcji
morskich, przesunięcie sektora stoczniowego w kierunku produkcji, innowacyjnych
produktów i wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej
wartości dodanej w czterech
autonomicznych częściach:
1. Budowa promów – budowa nowych, całkowicie
wyposażonych promów pasażersko-samochodowych dla
polskich armatorów.
2. INNOship (Smart Ship
Technologies – Inteligentne Technologie Okrętowe)
– uzyskanie przez polskie
stocznie produkcyjne i remontowe przewagi konkurencyjnej na rynku budowy
statków przodujących tech-

nologicznie w skali globalnej,
nowatorskich pod względem
konstrukcji, wyposażenia czy
też napędu.
3. I-Offshore (Innowacyjna platforma offshore)
– nowatorska, modułowa,
wielofunkcyjna
platforma
dla urządzeń oraz systemów
do eksploatacji surowcowych
i energetycznych
zasobów
morza. Opracowanie i wdrożenie (zaprojektowanie, przebadanie, produkcja i sprzedaży) rodziny wielofunkcyjnych
platform morskich.
4. Zielona Stocznia (ship
scrapping/ship recycling) –
stworzenie instalacji do demontażu zużytych statków
na bazie istniejącej w kraju
infrastruktury postoczniowej; wykorzystanie części tej
infrastruktury jest jednym
z istotnych założeń do projektu; efektywne i długofalowe wykorzystanie części
istniejących zasobów po-stoczniowych w kraju, co
dobrze wpisuje się w politykę gospodarczą rządu RP
zwłaszcza w zakresie reindustrializacji.
Proponowane w projekcie rozwiązanie ma na celu
wypełnienie luki w zakresie
braku wystarczającej infrastruktury
instytucjonalnej
i środków finansowych na
rozwój szeroko rozumianego sektora gospodarki morskiej, w tym na finansowanie
projektów
inwestycyjnych
o różnym horyzoncie czasowym. Spośród podmiotów,
które zgłosiły swoje zainteresowanie, utworzona zostanie
spółka akcyjna Morski Fundusz Rozwoju, który będzie
prowadził działalność jako
wyspecjalizowany, komercyjny fundusz w sektorze gospodarki morskiej.
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„Tygodnik Solidarność”
postanowił odpowiedzieć na
napis „Konstytucja” na siedzibie Sądu Najwyższego. Dlatego dzisiaj zaprezentowaliśmy
kilkudziesięciometrowy baner z rysunkiem „Dekomunizacja” autorstwa Cezarego
Krysztopy, który pojawił się
na siedzibie naszej redakcji.
– Baner, który prezentujemy znajduje się na siedzibie „Tygodnika Solidarność”
przy ul. Prostej w ścisłym
centrum Warszawy. Tutaj
bije pracownicze serce Polski. Znajduje się tu biznesowe
centrum, powstają liczne biurowce. Postanowiliśmy wyjść
z pewnym przesłaniem. Jest
to związane z tym, że w ostatnich miesiącach polityka wyszła na ulice. Na rzeźbach,
posągach pojawiły się koszulki z napisem „Konstytucja”,
ułożonym w pewną grafikę,
kojarzącą się z pewną grupą
polityczną, jaką są Obywatele RP. Ostatnio baner z tym
napisem pojawił się także,
na będącym rzekomo apolitycznym Sądzie Najwyższym.

Chcieliśmy odpowiedzieć na
te działania i pokazać to, co
o tym myślimy – powiedział
na specjalnie zorganizowanej
konferencji prasowej Mateusz
Kosiński, zastępca redaktora
naczelnego portalu tysol.pl
i pomysłodawca powstania
baneru.
Głos zabrał Cezary Krysztopa, redaktor naczelny portalu tysol.pl i autor grafiki,
która znalazła się na banerze.
– Cieszę się w jakimś sensie, że na SN zawisł napis
„Konstytucja”. Bo to właśnie
w Konstytucji zapisane jest, że
sprawę wieku emerytalnego
sędziów deleguje się z Konstytucji. Martwi mnie jednak, że nie pojawił się tam też
napis „Dekomunizacja”. Sąd
Najwyższy, chociażby za pośrednictwem portretów, które
wiszą w holu głównym SN,
identyfikuje się on z pewnymi autorytetami, jak Wacław
Barcikowski, który był szefem
SN w okresie stalinowskim
wtedy, gdy SN zatwierdzał
wyroki śmierci na Żołnierzy
Wyklętych. My się z takim

fot. Marcin Żegliński / Tygodnik Solidarność

Napis „Dekomunizacja” pojawił się
na siedzibie „Tygodnika Solidarność”

W środku Cezary Krysztopa, autor banera.
systemem wartości nie utożsamiamy – powiedział Cezary Krysztopa. Na konferencji
nie mogło zabraknąć także
Michała Ossowskiego, redaktora naczelnego „Tygodnika
Solidarność”.
– Wywieszenie tego baneru jest naszą formą protestu
przeciwko upolitycznieniu
sądów. Nie do zaakceptowania dla nas jest fakt, że na
budynku gmachu sądu nastąpiła taka manifestacja poglądów politycznych. Mamy
prawo oczekiwać, że pozo-

stanie wolny od politycznych rozgrywek – stwierdził
Ossowski.
Mateusz Kosiński na koniec skierował swoje słowa do
samych Obywateli RP. – Pokazaliśmy wam, że jesteście
daleko w tyle za nami. Wasz
transparent jest dużo mniejszy niż nasz. Macie dużo
jeszcze do nadrobienia. Zachęcamy też inne redakcje,
by dołączyły do nas i również
zaprezentowały swoje poglądy – skwitował.
Tysol.pl
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