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Boże Narodzenie według Roberta Campina, około1420 r. / Wikimedia Commons

dy spotkamy się przy
wigilijnym stole
w święta Bożego
Narodzenia złóżmy
sobie życzenia, by
nadchodzący Nowy
Rok 2019 przyniósł
gdańskim stoczniowcom
szczęśliwe rozwiązanie
trudnych problemów.
Niech ta iskierka
nadziei rozbłyśnie
i da nam możliwość
wspólnej pracy dającej
satysfakcję, także tę
materialną.
Prezydium
Organizacji
Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”
Stoczni Gdańskiej

W imieniu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
wiceprzewodniczący Karol Guzikiewicz odebrał Medal 60-lecia
Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Odznaczenie to przyznane zostało za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym ruch honorowego krwiodawstwa PCK. W Stoczni Gdańsk funkcjonuje jeden z najstarszych
klubów honorowego krwiodawstwa w naszym województwie.

Wiedzą, że krwi nie można sztucznie wytworzyć, więc
regularnie oddają swoją – honorowi krwiodawcy z całego
województwa zostali wyróżnieni podczas jubileuszowej
gali z okazji obchodów 60-lecia
Honorowego Krwiodawstwa
PCK. Uroczystość odbyła się
8 grudnia, w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.
Wystarczy poświęcić 10
minut swojego wolnego czasu, by uratować czyjeś życie.
Dokładnie tyle trwa pobieranie 450 ml krwi, z których
powstaje jedna jednostka
koncentratu krwinek czerwonych. Każdego dnia Regionalne Centrum Krwiodawstwa
w Gdańsku wydaje szpitalom
średnio 180-200 takich jednostek.
Krwi nie można jednak
sztucznie wytworzyć. Czerwona krwinka jest unikatowa, więc
jedyny sposób, by ją zdobyć, to
pozyskanie jej od innego człowieka. To nie byłoby możliwe,
gdyby nie chętni śmiałkowie –
honorowi krwiodawcy.
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– Jesteśmy z różnych instytucji, reprezentujemy różne środowiska, wykonujemy
różne zawody, różni nas też
wiek i doświadczenia życiowe, ale jednocześnie jesteśmy
bardzo podobni. Nikt z nas
nie wie, kiedy sam będzie potrzebował pomocy. Ci, którzy
dziś zostali odznaczeni, to ci,
którzy tej pomocy udzielają,
w bardzo ważnym zakresie
– dzielą się z innymi życiem.
Bo krew to życie – mówiła
Magda Walczak, dyrektor
Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, którego działania
koncentrują się m.in. wokół
promocji honorowego krwiodawstwa.

Życzenia dla załogi
Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu
Życzę wszystkim pracownikom Grupy Stoczni Gdańsk spokojnych
i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Agencja Rozwoju Przemysłu zrobi wszystko, aby
w 2019 rok rozpoczął się
proces modernizacji Stoczni Gdańsk. Chcielibyśmy
również, aby załoga czuła się współodpowiedzialna za cały
proces odbudowy Stoczni. Obecnie priorytetem jest ustabilizowanie składu Zarządu. Optymizmem napawa podpisywanie nowych kontraktów, portfel zamówień cały czas
jest negocjowany. Wierzę, że już wkrótce Stocznia Gdańsk
odbuduje swój autorytet, tym bardziej że wielu kontrahentów z dużą nadzieją i radością przyjęło fakt, że Stocznia wraca do sfery produkcyjnej. Myślę, że perspektywy są bardzo
optymistyczne. Oczywiście, sprawy personalne i sprawy
wynagrodzeń są dla nas obecnie najważniejsze. Chcemy te
rzeczy rozwiązywać jak najszybciej, abyśmy mogli spokojnie rozpocząć nowy rok. Nasze działania będziemy konsultować ze związkami zawodowymi.
fot. ARP

Medal 60-lecia Honorowego
Krwiodawstwa PCK
dla „Solidarności”
Stoczni Gdańskiej

Cezariusz Lesisz został powołany 5 listopada na stanowisko prezesa
zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. W połowie br. premier Mateusz
Morawiecki powołał go na stanowisko pełnomocnika prezesa Rady
Ministrów do spraw rozwoju gospodarczego. Cezariusz Lesisz ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce i USA. Wcześniej był m.in. szefem gabinetu
politycznego ministra rozwoju i finansów w MF oraz pełnomocnikiem
ministra finansów do kontaktów z parlamentem RP i organizacjami
pozarządowymi.

Jak pracujemy
w Wigilię i sylwestra
Wigilia, 24 grudnia oraz sylwester,
31 grudnia nie są w Stoczni dniami wolnymi
od pracy, natomiast Zarząd Stoczni uprzejmie prosi osoby, które mają niewykorzystany
urlop o wzięcie w tych dniach wolnego. Osoby, które takiego urlopu nie mają, mogą ten
dzień odpracować w późniejszym terminie.
W przypadku, gdy pracownik nie skorzysta
z tych opcji, będzie musiał w te dni przyjść
do pracy.

Rozmowa „Rozwagi”

Efektywność
i wzrost
wynagrodzeń
– Jak ocenia Pan podpisane
niedawno ze związkami zawodowymi porozumienie
płacowe?
– Cieszę się, że udało
nam się wypracować takie rozwiązanie, które jest
satysfakcjonujące dla obu
stron. To przede wszystkim
bardzo dobra informacja
dla naszych pracowników
ze względu na podniesienie
bazowych stawek wynagrodzenia. Ustanowiliśmy
również bardzo wysoki pułap maksymalnej płacy, tak
aby uatrakcyjnić wynagrodzenie dla wysoko wykwalifikowanych pracowników
Stoczni Gdańsk SA i GSG
Towers sp. z o.o. Obecnie
jesteśmy na etapie realizacji
przyjętych założeń. Na tej
podstawie wprowadziliśmy
pilotażowy system płac i już
wkrótce
zaprezentujemy
nowe wyliczenia płacowe
na nowych zasadach. Chcemy zapewnić dobre warunki
pracy zarówno tym obecnie
zatrudnionym jak i zachęcić
przyszłych
pracowników.
Odchodzimy od stosowanej
w poprzednich latach zasady, polegającej na wypłacaniu bardzo niskiej pensji
zasadniczej i bardzo dużej
liczbie różnych dodatków.
Nowy system to przeciwieństwo poprzedniego, pozwoli
zapewnić transparentność
i poczucie bezpieczeństwa
wszystkim pracownikom.

– Czyli teraz mamy większą
część zarobków w pensji
zasadniczej i dużo mniej
w dodatkach.
– Zgadza się. Jest to również w jakimś sensie wyjście
naprzeciw sugestiom Państwowej Inspekcji Pracy. PIP
zasugerowała, żeby pracownik z pierwszej zmiany miał
takie same warunki wynagrodzenia, jak ten pracujący na
drugiej czy trzeciej zmianie.
W poprzednim systemie były
duże rozbieżności wynikające
z rozkładu czasu pracy. Nowy
system niweluje rozwarstwienie zarobków w zależności
od rozkładu czasu pracy, jest
uproszczony i bardziej czytelny. Przede wszystkim jednak
jest to system prorozwojowy,
dający możliwość znacznego wzrostu wynagrodzeń.
Chcemy włączyć związki zawodowe w planowany proces
zmian, świadomi faktu, że
zaangażowanie całej załogi
pozwoli na realizację założonego celu. Chcielibyśmy, aby
związki zawodowe wskazywały na to, jak nasze działania są
odbierane przez załogę. Punkt
widzenia pracownika jest dla
nas bardzo istotny, dlatego też
jesteśmy otwarci na wszelkie
propozycje, które przyczynią
się do usprawnienia zachodzących w spółkach procesów.
– Jakie są plany rozwoju
Stoczni? Wiadomo, że konieczne są duże inwestycje.

fot. Ryszard Kuźma

Rozmowa z Adamem Krzemińskim,
wiceprezesem GSG Towers i Stoczni Gdańsk

Budujemy nasz zakład na
następne dziesięciolecia,
z myślą o rozwoju, a nie na
rok, czy dwa. Inwestycje,
które chcemy zrealizować,
mają wyprzedzić obecne
potrzeby i uwzględnić
trendy rozwoju produktów
i wymagania, a nawet gusta
klientów, dlatego stale
analizujemy nowe kierunki
w technice i technologii.
Jest to bardzo trudny i złożony proces.
– Chcemy odbudować potencjał Stoczni Gdańsk i GSG
Towers, inwestując w nowe
technologie, czy sprzęt, ale
przede wszystkim zdobywając kontrakty. To ambitne zadanie, bo w branży musimy
o sobie przypomnieć, widać
to zwłaszcza w kontaktach
z zagranicznymi inwestorami. Dlatego oprócz współpracy z obecnymi kontrahentami
staramy się także zdobywać
nowych. Stawiamy sobie za
cel połączenie planów inwestycji i systemu płacowego,
tak aby uzyskać efekt zwiększenia wydajności pracy. Tym
samym podwyżki będą miały

swoje uzasadnienie w większej produktywności. Mamy
tutaj jeszcze bardzo dużo do
zrobienia. Zwiększenie wynagrodzenia to jedno z działań,
jednocześnie pracujemy nad
podniesieniem efektywności.
– Co z platformą montażową, na jakim etapie jest ta
inwestycja?
– Mamy przygotowany
plan inwestycyjny dotyczący
platformy na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pracujemy nad
jego doprecyzowywaniem.
Jesteśmy już na etapie bardzo
szczegółowych analiz ekonomicznych. Założony plan
inwestycyjny ma otworzyć
nam możliwości wejścia na
całkowicie nowe obszary produktowe. Technologie i wymagania klientów zmieniają
się, podobnie jak materiały,
my chcemy podążać ścieżką
zmiany i specjalizacji. Dlatego jednym z głównych założeń planu jest zwiększenie
produktywności i poszerzenie asortymentu produktów
oferowanych przez nasze
spółki. Plan inwestycyjny ma
wybiegać naprzód i otwie-
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nych, można więc stwierdzić,
że pierwszy krok w kierunku
powrotu do budowy statków
został już uczyniony.
– A co z konstrukcjami offshorowymi?
- Konstrukcje offshorowe są
szczególnie istotne, bo to bardzo lukratywny rynek. Udało
się nam już pozyskać kontrakty,
część zaś odtworzyliśmy i rozwijamy w nowych kierunkach
Rozpoczęliśmy bardzo trudne
kontrakty z rynku offshorowego, w tym kluczowy kontrakt
będący w trakcie realizacji,

fot. Paweł Glanert

rać nowe możliwości. Dlatego nasz system płacowy
jest zorientowany na to, aby
pozyskiwać
pracowników
posiadających nowe kwalifikacje, a nie na optymalizację
kosztów. Jednocześnie planujemy wdrożenie nowego programu szkoleń, który pozwoli
na podniesienie kwalifikacji
obecnych pracowników. Widzimy szansę na rozwój
Stoczni i zwiększenie zysków
poprzez zwiększanie produktywności i gamy produktów,
a nie poprzez sztuczne obniżanie kosztów.

– Czy doczekamy się powrotu do budowy statków?
– To trudne zadanie, bo lata
nieobecności na rynku producentów statków, spowodowały,
że kompetencje w tym zakresie wymagają odbudowania.
Bardzo intensywnie pracujemy
nad ich odzyskaniem. Jednak,
aby zacząć kontraktować nowe
produkty czy powracać do tego,
co już w Stoczni robiliśmy, musimy odbudować umiejętności
związane z administracją oraz
przygotowaniem produkcji. Intensywnie pracujemy nad tym,
aby wrócić do produkcji pełnych statków. Obecnie już realizujemy kontrakty dotyczące
realizacji bloków okrętowych,
czy nawet pełnych kadłubów
statków częściowo wyposażo-
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który pozwoli nam sprawdzić
przygotowanie zakładu do
takiej produkcji. Istotna jest
również energetyka wiatrowa,
jak na razie produkujemy konstrukcje lądowe, ale pracujemy
nad tym, żeby wejść na rynek
offshorowy. Przejście z produkcji wież lądowych dla elektrowni wiatrowych na morskie nie
jest łatwe i wymaga znacznego
nakładu pracy ze względu na
wyższe wymagania techniczne
i technologiczne. Obecnie zostaliśmy zakwalifikowani przez
Siemensa jako producent, który może wykonywać konstrukcje morskie, przeszliśmy także
pomyślnie szereg audytów prowadzonych przez potencjalnych klientów. Nie wiąże się to
jeszcze z produkcją, ale otwiera

możliwości, jakich do tej pory
nie było.
– Jakie są więc perspektywy
dalszego rozwoju?
– Teraz jest dla nas czas
ciężkiej pracy. Wymagania,
jakie stawia rynek, otoczenie
i konkurencja światowa są
bardzo wysokie. W dziedzinie
konstrukcji okrętowych i generalnie konstrukcji morskich
chcemy i możemy być liderem
w Europie, a może nawet na
świecie. Patrzymy na rozwój
zakładu w kontekście tworzenia nowej jakości, dlatego też
dużo się dzieje u nas w firmie,
mamy pomysły i znamy rozwiązania, które chcemy zastosować. Od sierpnia tego roku
nadzór właścicielski nad spółkami sprawuje Agencja Rozwoju Przemysłu SA i te cztery
miesiące pokazały, jak dużo już
udało się nam zrobić. Trzeba
jednak podkreślić, że na razie
to jest bardzo mały wycinek tej
pracy, którą musimy wykonać.
– Czy jest jakieś wsparcie ze
strony rządu?
– Zarówno ze strony właściciela, jak i rządu mamy

pełne wsparcie. Bardzo blisko współpracujemy również z Pomorską Specjalną
Strefą Ekonomiczną sp. z o.o.
w kontekście rozwoju terenów wyspy Ostrów i ta współpraca odbywa się wzorcowo.
Oczywiście,
chcielibyśmy,
aby wszystkie procesy związane z odbudową gdańskiej
potęgi stoczniowej szły szybciej, a z drugiej strony mamy
świadomość, że pośpiech
może być czynnikiem bardzo
niekorzystnym.
Budujemy
nasz zakład na następne dziesięciolecia, z myślą o rozwoju,
a nie na rok, czy dwa. Inwestycje, które chcemy zrealizować, mają wyprzedzić obecne
potrzeby i uwzględnić trendy
rozwoju produktów i wymagania, a nawet gusta klientów, dlatego stale analizujemy
nowe kierunki w technice
i technologii. Jest to bardzo
trudny i złożony proces, ale
w świetle świetnej współpracy z właścicielem oraz związkami zawodowymi, spokojnie
patrzymy w przyszłość.
Rozmawiał
Ryszard Kuźma

Przelicz pensję

Pracownicy otrzymali nowe kwitki z tzw. pilotażowego
systemu płac. Apelujemy o dokładne przeliczenie i określenie, czy nastąpił wzrost płacy. Należy to porównać
z wcześniej otrzymanym kwitkiem. W przypadku, gdy nastąpił wzrost wynagrodzenia, dopłata nastąpi do końca
bieżącego roku. W przypadku, gdy jesteś nieusatysfakcjonowany i chcesz złożyć jakąkolwiek reklamację, należy
ją złożyć bezpośrednio do Zarządu Stoczni, z ominięciem
mistrza, z powiadomieniem związku zawodowego.

Zdobywaj punkty

NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej posiada swój
własny, specjalny program lojalnościowy. Premiowana
jest aktywna działalność w naszym Związku. Członkowie
Związku mogą zdobywać punkty, które później mogą
być wykorzystane przy wyjazdach, na dofinansowanie
szkoły, a także mogą zostać zamienione na dodatkową
zapomogę w przypadku choroby. Nasz system punktowy
zdobywa coraz większe uznanie wśród naszych członków
i coraz większa ich liczba już z niego korzysta.
Szczegóły chętnie wyjaśni Lech Górski:
lechgorski1@wp.pl, tel. 503 199 538
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Zmiana systemu płac
będzie korzystna dla pracowników
Rozmowa z Romanem Gałęzewskim,
przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej
wszystkim tych na bezpośredniej produkcji. W nowym systemie będą jasne zasady wynagradzania.
– Czym różni się nowy system od starego?
– Do tej pory wynagrodzenie pracownika składało
się z kilku elementów, między innymi były to różnego
rodzaju nagrody, premie.
W zależności od sytuacji bieżącej w spółce dopasowywano
wynagrodzenia. Jako związek tłumaczyliśmy, że tak nie
prowadzi się polityki zarządzania i wynagradzania. Po to
są zasady wynagradzania, aby
pracownik wiedział, na czym
stoi i jakiej pensji może się
spodziewać.
Dzisiaj mogę powiedzieć,
że po trudnych negocjacjach
doszliśmy do pewnego porozumienia,
wprowadzając
pilotażowy system wynagrodzeń. Niestety, nie można było
wprowadzić nowych zasad
bezpośrednio poprzez Zakładowy Układ Zbiorowy Pra-

fot. Ryszard Kuźma

– Dlaczego konieczna była
zmiana systemu wynagrodzeń GSG Towers?
– Do spółki GSG Towers
z biegiem lat przeniesiono
prawie 90 proc. pracowników
Stoczni Gdańsk. Niestety, często pracownicy byli przymuszani do takiego przejścia. Co
więcej, regulamin wynagrodzeń w spółce nie był przejrzysty. Zdarzało się, że dwóch
pracowników pracując w tej
samej hali, wykonując tę samą
pracę, podlegało różnym systemom wynagradzania i co za
tym szło otrzymywało wynagrodzenie w różnej wysokości.
Od dłuższego czasu panowało
powszechne przekonanie, że
to trzeba zmienić.
Niestety, zmiany w Stoczni
nie następują tak szybko, jak
byśmy tego oczekiwali. Więcej
się mówi, niż się robi. W sierpniu obiecano, że od 1 listopada
wynagrodzenia będą wypłacane według nowych zasad. Na
razie jednak nowy system nie
będzie obowiązywał wszystkich pracowników, ale przede

cy, ponieważ najpierw trzeba
uaktualnić sytuację prawną.
Poprzednie zarządy zapomniały o tym, że w obowiązującym układzie zbiorowym
pracy są podpisane cztery
związki zawodowe, z których
już dwóch od dawna fizycznie
nie ma. Dzisiaj układu zbiorowego nie można zmienić, bo
dwa podmioty tego układu
przestały istnieć.
– Jakie są tego konsekwencje?
– Przedłuży to systemowe
rozwiązania. Ważne zmiany
będą miały miejsce mniej wię-

Sytuacja Stoczni jest trudna,
ponieważ tak naprawdę cały
czas borykamy się z tymczasowością. Tymczasowy jest
Zarząd. Są sugestie, że część
obecnego Zarządu odejdzie,
przyjdą nowi ludzie. Jest
rozpisany już drugi konkurs
na stanowisko prezesa.
cej za pół roku, tyle to mniej
więcej potrwa.
– Co zatem pracownicy uzyskali na chwilę obecną?
– 10 grudnia pracownik
uzyskał dwie informacje: ile by
zarobił, gdyby mu nie zmieniono systemu wynagradzania, i
po drugie, ile dostanie do wypłaty. Od tego miesiąca wszystkie składniki, które miał do tej
pory, będą zapisane w dwóch
pozycjach. Około 90 proc. stanowić będzie to, co ma zapisane w umowie, a od 10 do 15
procent będzie ruchome, czyli
dodatkowa premia.

fot. Paweł Glanert

– Na razie system ten ma
być wprowadzony pilo-
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tażowo, jak długo będzie
trwał ten okres?
– Ten system będzie pilotażowy do momentu, kiedy
będziemy mogli zarejestrować
zmiany w układzie zbiorowym
pracy w Państwowej Inspekcji
Pracy. Ten okres pilotażowy
traktujemy również jako czas
na ewentualne korekty systemu. Mamy nadzieję, że mniej
więcej za pół roku, gdy będziemy rejestrować nowy układ
w Państwowej Inspekcji Pracy,
to będzie on już docelowy, na
kilka lat.
– Ilu pracowników dotyczy
nowy system?
– Pilotaż w tej chwili dotyczy wszystkich pracowników
bezpośredniej produkcji. Natomiast pozostali pracownicy też
są objęci zmianami, od 1 listopada otrzymają wyrównanie.
Nowy system oparty jest na
zasadach rynkowych. Została
wynajęta firma, która zbadała
rynek trójmiejski i na podstawie tych badań określono, jak
poszczególne zawody są wyceniane na naszym rynku pracy.
– Czy nowe zasady wynagradzania wpłyną na wzrost
płac?
– Tak, wpłyną. Część pracowników powinna zarobić
więcej niż dotychczas. Będą
jednak takie działy, gdzie ta
płaca pozostanie na tym samym poziomie, a faktycznie
powinna być obniżona – bo
była wyższa od rynkowej. Pokazuje to, że w Stoczni przez
wiele lat były komórki lepiej
postrzegane przez zarząd i nie
były to te, które bezpośrednio
wpływały na losy zakładu. To
teraz ma się zmienić.
– Stocznia zmieniła właściciela, czy przełożyło się
to na jej sytuację ekonomiczną?
– Sytuacja Stoczni jest
trudna, ponieważ tak naprawdę cały czas borykamy się
z tymczasowością. Tymcza-
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Rozwaga i

10 grudnia spotkaliśmy się
z prezydentem Andrzejem
Dudą, który chciał się zorientować, na jakim poziomie
jest realizacja programu
„Stocznia Gdańsk 4.0 – nowy
początek”,

sowy jest Zarząd. Są sugestie,
że część obecnego Zarządu
odejdzie, przyjdą nowi ludzie.
Jest rozpisany już drugi konkurs na stanowisko prezesa.
Ja się obawiam tylko jednego,
że znowu decyzje o powoływaniu Zarządu nie będą
decyzjami merytorycznymi,
tylko politycznymi. A Stoczni
potrzebni są wysokiej klasy
menadżerowie, znający się na
branży stoczniowej. Tacy menedżerowie, którzy już mają
na swoim koncie konkretne
sukcesy, a nie tacy, co rozłożyli kilka firm, a teraz chcieliby
sprawdzić się u nas.. Niestety,
tacy też się pojawiają.
– Ale może takim dobrym
menedżerom trzeba dobrze
zapłacić?
– Twierdzę, że Zarządowi
Stocznia bardzo dobrze płaci, na poziomie europejskim.
Niestety, pracownikom już nie
– wręcz przeciwnie – bardzo
słabo.
– Czy Stocznia ma wsparcie
instytucji państwowych?
– Sytuacją Stoczni interesują się najważniejsze osoby
w kraju, włącznie z samym
prezydentem RP. 10 grudnia
spotkaliśmy się z prezydentem
Andrzejem Dudą, który chciał
się zorientować, na jakim poziomie jest realizacja programu „Stocznia Gdańsk 4.0 –
nowy początek”, a więc rozwój
technologiczny, techniczny,
jak i ekonomiczny. Zainteresowanie głowy państwa wynika z faktu, że doszły do niego
sygnały, iż za dużą ilością słów
i obietnic, nie idą konkretne
działania. My ze swej strony

liczymy na to, że jeśli deklarowane obietnice postępu technicznego czy technologicznego w Stoczni Gdańsk będą na
odpowiednim poziomie, to
ten postęp będzie. Mam świadomość, że premier, minister
czy inne ważne osoby w kraju
nie mogą preferować jednego
zakładu, bo przecież wszystkie
firmy są ważne. Za sytuację
w przedsiębiorstwach odpowiadają ich zarządy i agendy
właścicielskie.
– Była mowa o platformach
do budowy statków.
– Obecnie przed nami są
dwa kierunki działania. Po
pierwsze skupiamy się na wykonywaniu zleceń, a po drugie stoi przed nami zadanie
przygotowania zakładu do
produkcji. Bez odpowiednich
struktur nie uda się zrealizować ambitnych planów. Muszą być zatem przygotowane
zarówno inwestycje w ludzi,
jak i w sprzęt. Niestety, na razie tego nie ma.
– Jednak nowy system wynagrodzeń może pomóc
w zachęceniu pracowników
do wiązania swoich planów
zawodowych ze Stocznią?
– System wynagrodzeń
dopiero się zmienia. Pierwszą wypłatę pracownicy dostali 10 grudnia. Ta pierwsza
wypłata w nowym systemie
nie będzie jednak miarodajna. Pracownicy nie pracowali
w tym systemie, oni ten system dopiero zastaną. Dopiero
po pewnym czasie zobaczymy,
jak nowy system wpływa na
produktywność. W przyszłym
roku będziemy mogli prowadzić nabór nowych wykwalifikowanych pracowników
i zwiększać zatrudnienie oraz
tworzyć właściwe struktury potrzebne do produkcji.
I tu zastrzegam: o ile Zarząd
będzie kompetentny, aby te
struktury stworzyć. Dopiero
wtedy możemy mówić o początku rozwoju. Od sierpnia

tego roku, czyli od przejęcia
Stoczni od Ukraińców do dzisiaj możemy mówić tylko o
chaosie. To niestety nie tworzy
dobrej atmosfery w zakładzie.
– Zmieńmy na koniec temat.
Od 1 stycznia wchodzi nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, umożliwiająca wstępowanie do
związku zawodowego osobom pracującym na umowy
cywilnoprawne lub samozatrudnieniu. Czy wpłynie to
na działalność waszej organizacji?
– My w stoczniowej „Solidarności”, jeszcze bez tej
nowej ustawy, próbowaliśmy
pozyskiwać członków związku
wśród pracowników, którzy
nie byli zatrudnieni na umowę
o pracę. I nawet jak nie było
do tej pory przepisów, oni byli
naszymi członkami. Jak już
mówiłem, wielu pracowników
było zmuszanych do przejścia
na działalność gospodarczą,
a wcześniej byli członkami
„Solidarności”. Jeżeli taka
osoba czuła się związkowcem
i chciała być w Związku to
miała taką możliwość. Obecnie procentowo mamy tyle
samo członków Związku na
działalności gospodarczej, co
na umowie o pracę. Oczywiście, na razie nie zwiększa się
nam liczba członków, gdyż
nie ma przyjęć pracowników
do stoczni. Była pewna grupa ludzi, która rozmawiała
z nami o przejściu z drugiego
związku zawodowego. W naszym zakładzie związki zawodowe współpracują zgodnie,
w związku z tym sugerujemy,
aby ci pracownicy zostali tam,
gdzie są, ze względu na pewne
– czasem dość znaczne różnice: inne podłoże historyczne,
inny światopogląd. My oczywiście chcemy zwiększać liczbę naszych członków, ale niekoniecznie poprzez przejęcia
z innych związków.
Rozmawiał:
Ryszard Kuźma

Bronimy zwolnionego portowca!

Związkowców z „Solidarności” do pojawienia się
przed gmachem Zarządu
Morskiego Portu Gdynia
zmobilizowała
pracownicza i związkowa solidarność.
Domagali się przywrócenia
do pracy zwolnionego dyscyplinarnie Marka Szymczaka,
przewodniczącego związku
w działającej na ternie portu
spółce Gdynia Container Terminal, należącej do holdingu
z Hongkongu. Związkowiec
został zwolniony z pracy
w lipcu ub.r., będąc na zwolnieniu lekarskim. Pierwszym
warunkiem
porozumienia

jest jego przywrócenie do
pracy. Związkowa pikieta zaczęła się przed siedzibą Zarządu Morskiego Portu Gdynia, a następnie pikietujący
przeszli na teren placu przy
ul. Polskiej.
Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący
KM
NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej
i Edward Fortuna, lider NSZZ
„S” z Portu Gdańsk zabierając głos przypomnieli, że
zwalnianie i represjonowanie
związkowców miało miejsce
w 1980 r. i w stanie wojennym.
Portowcy oczekują też zajęcia stanowiska przez Dorotę Arciszewską-Mielewczyk,
posłankę PiS z Gdyni, przewodniczącą sejmowej Komisji ds. Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej oraz
ministra gospodarki morskiej
Marka Gróbarczyka a także
przez innych posłów z Pomorza, niezależnie od reprezentowanych opcji politycznych.

Zdjęcia: Paweł Glanert

Dokerzy i stoczniowcy
zaprotestowali przeciwko
szykanowaniu za działalność
związkową kolegów z GCT,
spółki przeładunkowej działającej w Gdyni. Wtorkowa
(11 grudnia) pikieta była
upomnieniem się o prawo
do zrzeszania się.
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Komisja Socjalna Stoczni Gdańskiej i GSG Towers

Rok 2019: nowe zasady wspólnych
wyjazdów
Mniejsze grupy
pracowników
Pierwsza zmiana dotyczy
wymaganej liczby osób na
wyjazdy dofinansowywane
z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych. – Do
tej pory wyjazdy były organizowane dopiero wtedy,
gdy zebrał się pełen autokar
chętnych, czyli minimum 45
osób. Teraz grupa chętnych
na wyjazd może być zdecydowanie mniejsza, np. 20-osobowa. Odchodzimy zatem od
tego, że trzeba zebrać grupę
na cały autokar. Pracownicy mają różne preferencje,
nie wszystkim odpowiadają
wycieczki w takiej zorganizowanej formie. W związku
z tym będziemy wyszukiwać
atrakcyjne oferty w biurach
turystycznych – mówi Lech
Górski,
przewodniczący
Komisji Socjalnej Stoczni
Gdańskiej i GSG Towers, reprezentujący w komisji NSZZ
„Solidarność”. Zapewnia, że
komisja korzysta z usług dobrych i sprawdzonych biur
turystycznych. Po zgłoszeniu
przez grupę pracowników,
komisja bierze na siebie zor-

ganizowanie takiego wyjazdu. Uczestnicy zgłoszonych
do komisji wyjazdów otrzymają dofinansowanie.
Zgodnie z ZFŚS każdy
pracownik ma prawo do skorzystania z dwóch wyjazdów
weekendowych, w tym z jednego sportowego. Nowością
będzie to, że te sportowe wyjazdy (Puchar Świata w skokach narciarskich i Grand
Prix na żużlu) będa trawały
3 dni, a nie dwa, jak dotychczas.

fot. Ryszard Kuźma

W 2019 roku Komisja Socjalna wprowadza zmiany w organizacji i dofinansowaniu
wyjazdów dla pracowników.

Lech Górski
i zagraniczne. Rok zakończą
Andrzejki i zabawa sylwestrowa w Jastrzębiej Górze. Do
połowy stycznia na stronie internetowej Komisji Międzyza-

W kraju i za granicę
Obecnie Komisja Socjalna pracuje nad programem
wycieczek i wyjazdów na rok
2019. W planach są zarówno
wycieczki i wyjazdy do miejscowości w Polsce, jak i za
granicę. Oprócz już wymienionych wyjazdów na imprezy sportowe, planowany jest
bal karnawałowy w Jastrzębiej
Górze, wyjazdy weekendowe
do Chmielna, wycieczki w polskie góry. Wyjazdy zagraniczne
zostaną zorganizowane m.in.
do Gruzji, Turcji, Grecji, Bułgarii. Planowana jest również
wycieczka autokarowa Macedonia-Grecja-Węgry. Rodzice
z dziećmi będą mogli wyjechać
do Danii: Legoland, Zoo safari, Lalandia. Organizowane
będa również kolonie krajowe

kładowej NSZZ „Solidarność”
zostanie zamieszczony dokładny plan wycieczek i wyjazdów.
Kontakt: lechgorski1@wp.pl,
tel. 503 199 538

Legoland.

Drogie Koleżanki i Koledzy!
U córki naszego kolegi, długoletniego pracownika
Stoczni Zbyszka Pietrzaka zdiagnozowano nowotwór.
Ta młoda dziewczyna jest dopiero u progu swojego życia.
Przed nią jeszcze wiele szczęśliwych chwil i marzeń do
spełnienia. Pomóżmy jej w walce o te marzenia!
Niech Zbyszek i jego rodzina poczują, że w tym trudnym
dla nich czasie nie są sami.
Zbiórka pod patronatem
„Solidarności” Stoczni Gdańskiej
NSZZ

Fot. Bogdan Skrzek

Stocznia Gdańska

Jeden z wyjazdów w góry, lato 2018 r.

Skarbonka znajduje się w siedzibie Komisji
Międzyzakładowej.
Pomyśl, zadecyduj: Ciebie nie może zabraknąć!

sejmik samorządowy wojewdztwa pomorskiego

W Sejmiku nie chcę robić polityki,
tylko rozwiązywać realne problemy
Rozmawiamy z Karolem Guzikiewiczem, radnym Sejmiku
Samorządowego Województwa Pomorskiego (PiS), wiceprzewodniczącym
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej
– W ostatnich wyborach samorządowych zostałeś wybrany na radnego Sejmiku
Województwa Pomorskiego.
Czy ta nowa rola nie koliduje
z twoją dotychczasową działalnością?
– Funkcja radnego sejmiku
wojewódzkiego jest inna niż np.
posła. Nie jest ona sensu stricto
polityczna. Jak się popatrzy na
zadania radnego, to on zajmuje
się problemami mieszkańców
danego regionu, a nie tzw. wielką polityką. Oczywiście, zdarza
się często, że polityka przesłania
istotę działania na szczeblu samorządowym i radni zamiast
zajmować się takimi sprawami
jak drogi, śmieci, czy służba zdrowia, poświęcają czas na przepychanki polityczne. Tak jednak
nie powinno być. Negatywnym
przykładem takiego kierowania
się względami partyjnymi, a nie
dobrem mieszkańców, jest niechęć koalicji rządzącej w naszym
województwie wobec tego, co
oferuje rząd. A przecież w statucie województwa pomorskiego
znajduje się zapis, że „w zakresie
prowadzenia polityki rozwoju
samorząd Województwa współpracuje z administracją rządową”. Dlatego niedopuszczalne
jest, że programy socjalne rządu
są przez sejmikową większość
bojkotowane. Wracając do pytania, funkcja radnego Sejmiku
będzie uzupełnieniem mojej dotychczasowej działalności.
– Jakimi sprawami chciałbyś
się zająć w Sejmiku?
– Zostałem wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Województwa. Okazuje
się, ze nasze województwo nie

jest znów takie bogate. Budżet
miasta Gdańska jest trzykrotnie większy niż województwa
pomorskiego. Zgłosiłem także
swój akces do Komisji Strategii
Rozwoju. Ponadto zwróciłem
się również z wnioskiem, uzgodnionym z Pomorską Strefą Ekonomiczną, o powołanie Komisji
Gospodarki Morskiej. Morze jest
najważniejszą wartością naszego
województwa i powinniśmy
dbać o to morze, w szerokim
tego słowa znaczeniu. Dla mnie,
jako stoczniowca, oczywiście bliska jest sprawa przemysłu stoczniowego, ale ważny jest również
rozwój portów, rybołówstwa
i turystyki. Dzisiaj Gdańsk jest
miastem usługowym, turystycznym, przemysł natomiast został
niemalże zlikwidowany. Dlatego
uważam, że taka komisja zajmująca się sprawami gospodarki
morskiej powinna zostać powołana. Mamy poparcie w tym
względzie zarówno środowiska
pracodawców, a więc Forum
Okrętowego, jak i środowiska
akademickiego, a szczególnie
Politechniki Gdańskiej.
– Wiem, że opowiadasz się za
odbudową szkolnictwa zawodowego?
– Marszałek dysponuje środkami, które może na ten cel przeznaczyć. Trzeba tylko przełamać
niechęć, która wynika z pobudek
politycznych, a nie merytorycznych. I tak, za otwarciem szkoły
branżowej opowiedziało się 100
proc. pracodawców. Jest pomysł
utworzenia klasy okrętowej w
Conradinum. Oczywiście, jeżeli
chodzi o program takiej klasy, to
musi być to nauka najnowszych
technologii.

– Nie obce ci są również sprawy ochrony środowiska.
– Pewne problemy z tego
obszaru traktowane były do tej
pory jako tabu. Przykładem
jest sprawa zatopionego niemieckiego tankowca o nazwie
Franken, w którego zbiornikach
znajduje się 1,5 mln litrów ropy.
Ten tankowiec został zatopiony
przez Rosjan pod koniec drugiej
wojny światowej. Według badań
Instytutu Morskiego w każdej
chwili może dojść do pęknięcia
kadłuba i ta ropa wypłynie. Najpóźniej może to nastąpić w ciągu
10 lat. Katastrofa jest nieunikniona. Koszt wydobycia tej ropy
szacowany jest na około 30 mln
euro. To są ogromne pieniądze,
których nie ma województwo.
Do rozwiązania tego problemu
powinno dołożyć się zarówno państwo polskie, jak i Unia
Europejska. Drugą bombą
zegarową, która tyka na dnie
Morza Bałtyckiego, to są gazy
bojowe, które zostały zatopione na mocy ustaleń Konferencji Poczdamskiej. Nie tylko
więc sprawy gospodarcze są do
rozwiązania na forum proponowanej przeze mnie komisji,
ale też sprawy ekologii.
– Jednym z ważnych obszarów z punktu widzenia
mieszkańców naszego województwa, które podlegają
sejmikowi województwa to
ochrona zdrowia.
– Sejmikowi podlega część
szpitali, w tym te najbardziej
„niechciane”, a więc szpitale psychiatryczne. Nie jestem
w komisji zdrowia, ale rozmawiam na ten temat z radnymi
z naszego klubu. Sejmik jest

odpowiedzialny za inwestycje
w szpitalach, które wciąż w naszym województwie są niedoinwestowane. Jak się popatrzy, te
półtora miliarda, które są przeznaczane na szpitale w naszym
województwie, to niby jest dużo,
ale ważna jest kwestia elastycznego przydzielania środków. Dla
mnie jako związkowca ważne są
sprawy pracownicze. Dlatego
uważam, że skandaliczną jest
sytuacja w jednym ze szpitali
psychiatrycznych, gdzie część
pracowników zatrudnionych
jest na umowy poniżej minimalnego
wynagrodzenia
i trzeba do nich dopłacać.
Jest to już zgłoszone na posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego oraz na
Komisję Zdrowia. Tą sprawą
zajmuje się Jerzy Barzowski,
przewodniczący klubu PiS.
– Jaki jest obecnie układ sił
w Sejmiku Województwa
Pomorskiego?
– Pierwsza sesja była bardzo
polityczna, radni bardzo pilnowali tego, kto stworzy koalicję. Na
Śląsku był jeden głos różnicy pomiędzy PiS i PO, u nas były cztery głosy. Jesteśmy w opozycji, nas
jest 14 osób, ich jest 18. Ja staram
się ze wszystkimi rozmawiać,
chcę szukać wspólnych tematów,
takich niepolitycznych. Deklaruję, że jeżeli my się porozumiemy
w województwie, to w sprawach
zarówno inwestycyjnych czy
pracowniczych mogę pośredniczyć pomiędzy Sejmikiem a
poszczególnymi ministerstwami,
głównie Ministerstwem Rozwoju i Gospodarki.
Rozmawiał
Ryszard Kuźma

Rozwaga i

11

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przede wszystkim
bezpieczeństwo pracowników
Po przejęciu przez państwo firm wchodzących w skład
Grupy Stoczni Gdańsk stanęliśmy w obliczu dużych wyzwań,
również w zakresie BHP. Od pewnego czasu wprowadzane są
zmiany wynikające z konieczności dostosowywania naszych
firm do nowych wysokich standardów BHP stawianych przez
klientów zagranicznych, zmian organizacyjnych, a także
celów długoterminowych w firmie. Chcielibyśmy, aby nasze
zakłady stały się jednymi z wiodących w kraju w zakresie BHP.
Warunki stawiane przez
klientów
Do tej pory większość kontraktów realizowaliśmy jako
podwykonawcy. Od kilku miesięcy nie ma tygodnia, w którym
nie byłoby audytów potencjalnych klientów, którzy sprawdzają warunki pracy w naszych
zakładach. Dla pracowników
Działu BHP wiąże się to z koniecznością przygotowywania
olbrzymiej ilość dokumentacji,
udziałem w wielu kontrolach
i pre-audytach. Istotne jest, że
nasz wspólny wysiłek przynosi
już konkretne efekty. Klienci,
widząc ciągły progres w zakresie BHP, a także duże zaangażowanie Zarządu w sprawy BHP
powierzają naszym firmom kolejne kontrakty. Pierwszy raz od
lat już w grudniu zaczynamy realizację projektów jako bezpośredni wykonawcy, bez udziału
pośredników.
Zmiany w zakresie BHP, które zaszły w ostatnim czasie są
bardzo widoczne. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała hala K1
kilka lat temu, jakich używaliśmy środków ochrony. Nastąpiła
tu istotna poprawa warunków
pracy. Oczywiście w dalszym
ciągu wiele rzeczy wymaga inwestycji, jednak ważne jest, że
planowane i wdrażane są kolejne
istotne z punku widzenia BHP
zmiany (np. oczekiwana od lat
wymiana oświetlenia).
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Nowe zadania
Nowe obowiązki i wymogi klientów, szczególnie tych
zagranicznych, spowodowały
duże zmiany w organizacji
Działu BHP. W ciągu ostatnich miesięcy do Działu BHP
zostali przyjęci nowi pracownicy. Część naszych klientów
w kontraktach wymaga, aby
każdy projekt miał swojego
pracownika BHP. Wprowadzono również stały nadzór
BHP na 2 i 3 zmianie, w soboty i niedziele. Musimy mieć
świadomość, że bez spełnienia
tych wszystkich wymogów,
niemożliwe byłoby podpisywanie kolejnych kontraktów.
Działowi przybyło także nowych obowiązków,
w związku z przejęciem
spraw związanych z ochroną
środowiska. Kilka miesięcy
temu Dział BHP przekształcił
się w Dział BHP i Ochrony
Środowiska. Istotnym jest, że
poza prowadzeniem bieżących spraw z zakresu ochrony
środowiska naszym głównym
zadaniem jest wdrożenie
i certyfikowanie systemu Zarządzanie Ochroną Środowiska 14001.
Posiadanie Systemu Zarządzania Ochroną Środowiska
jest kolejnym warunkiem stawianym nam przez wielu klientów. Planowana certyfikacja ma
być już na początku 2019 roku.

Potrzebne jest
zaangażowanie
pracowników
Dla pracowników Działu
BHP najważniejszym i nadrzędnym zadaniem jest stała poprawa warunków pracy
i bezpieczeństwa pracowników na stoczniowych halach.
Podstawowym narzędziem
poprawy bezpieczeństwa pracowników jest zwiększenie
nadzoru bezpośrednio na halach, aktualnie wdrożyliśmy
tam stały nadzór BHP. Czasami nasza praca spotyka się
z pewnym niezrozumieniem
ze strony niektórych pracowników. Zdarza się, że słyszymy uwagi w rodzaju „Po
co oni (pracownicy Działu
BHP) się tak kręcą po halach,
wszystkiego się czepiają”.
Chcielibyśmy, aby pracownicy zrozumieli, że nasza praca
służy zwiększeniu ich bezpieczeństwa. Jesteśmy również
po to, żeby służyć pomocą
i radą. Jeśli zwracamy uwagę na konieczność używania
środków ochrony indywidualnej np. okularów ochronnych to wynika to z prewencji, z troski o zdrowie
i życie pracowników, ale tak-

Michał Terlikowski.
że ze zwiększonych wymagań
klientów. Stały nadzór BHP
na halach ma zwiększyć bezpieczeństwo, minimalizować
zagrożenia. Dla dalszej poprawy bezpieczeństwa pracy
istotna jest także zmiana postrzegania spraw związanych z
BHP przez pracowników. Bez
ich zaangażowania w sprawy
BHP, poziom bezpieczeństwa
pracy nigdy nie będzie w pełni
zadowalający. Pomoc w zakresie BHP możliwa jest również
poprzez zakładowego społecznego inspektora pracy Lecha
Górskiego, który stale współpracuje z Działem BHP.
Każdy pracownik może
zwrócić się z problemami dotyczącymi warunków pracy
do Działu BHP zarówno osobiście w biurze, które znajduje się na VII piętrze budynku
nr 53 lub telefonicznie (nr telefonów są na halach).
Michał Terlikowski,
kierownik Działu BHP
i Ochrony Środowiska

Uwaga, konkurs
Zgłoś zdarzenie potencjalnie wypadkowe
Dział BHP w grudniu rozpoczął nową kampanią BHP,
w ramach której ogłoszony został konkurs. Wśród pracowników, którzy zgłoszą do Działu BHP zdarzenia potencjalnie
wypadkowe (wypełnią formularz ZPW) pod koniec stycznia
rozlosowane zostaną cenne nagrody rzeczowe.
Ponadto od stycznia 2019 roku co kwartał losowane
będą nagrody rzeczowe dla pracowników zgłaszających
ZPW, bądź propozycje poprawy bezpieczeństwa pracy.
Szczegóły konkursu dostępne będą na plakatach rozwieszonych na halach.

Prawo

warto pomyśleć

Nowelizacja ustawy
Praca – przekleństwo
o związkach zawodowych czy przywilej?

1 stycznia 2019 roku wchodzi
w życie nowelizacja ustawy
o związkach zawodowych. Do
tematu na łamach „Rozwagi”
będziemy jeszcze wracać.

Kto może należeć do związków zawodowych? „Prawo
tworzenia i wstępowania do
związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym
pracę zarobkową.” (art.2 ust. 1,
pkt 1). W nowelizacji ustawy
zapisana została nowa definicja
osób podlegających ustawie. I
tak obok pracownika, pojawia
się również „osoba świadcząca pracę za wynagrodzeniem
na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia
do tego rodzaju pracy innych
osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane
z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane
i bronione przez związek zawodowy”. Zgodnie z obecnie
obowiązującymi przepisami
ustawy o związakch zawodowych osoby wykonujące pracę na podstawie innych stosunków prawnych – przede

wszystkim te, które z zatrudniającym łączy umowa o dzieło, umowa zlecenia czy umowa
o świadczenie usług, do której
odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu, oraz tzw. osoby
samozatrudnione – nie mogą
byś pełnoprawnymi członkami związku. Od 1 stycznia
2019 się to zmieni, także te
osoby będą mogły wstępować
i tworzyć związki zawodowe.
Przed nowelizacją do związków zawodowych mogli należeć: pracownicy, wykonawcy
pracy nakładczej, emeryci, renciści, osoby bezrobotne, osoby
odbywające służbę zastępczą,
a także funkcjonariusze Policji,
Straży Granicznej, Służby Więziennej, strażacy PSP, pracownicy NIK. Teraz oprócz wyżej
wymienionych prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje
osobom wykonującym pracę
zarobkową i dotyczy zarówno
polskich obywateli, jak i cudzoziemców np.: taksówkarzy,
osób sprzątających, kurierów,
ochroniarzy, podwykonawców,
pracowników agencji pracy
tymczasowej itp.

Oświadczenie
Kurii Metropolitalnej Gdańskiej
W związku z artykułem dotyczącym śp. ks. prałata Henryka Jankowskiego, (zm. w roku 2010), opublikowanym w „Dużym Formacie” oraz
z komentarzami i trwającą dyskusją medialną, informujemy, że do Kurii
Metropolitalnej Gdańskiej, na przestrzeni ostatnich 10 lat (2008-2018),
nie wpłynęły żadne doniesienia potwierdzające zarzuty podnoszone
w mediach.
To zaś, co dotyczy pomnika śp. ks. Henryka Jankowskiego oraz honorowego obywatelstwa Miasta Gdańska, Archidiecezja Gdańska nie jest
kompetentna do podejmowania jakichkolwiek decyzji, gdyż inicjatorem
i budowniczym pomnika był Społeczny Komitet, a śp. ks. Henryk Jankowski
wszedł w poczet Honorowych Obywateli Gdańska uchwałą Rady Miasta.
Jednocześnie, Archidiecezja Gdańska wyraża gotowość podjęcia próby
rzeczowego i zgodnego z prawdą zbadania wszystkich możliwych aspektów tej sprawy, w myśl Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski (z dnia
8.10.2014 r.) dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego, a mianowicie: „Gdyby oskarżenie zostało wniesione przeciwko zmarłemu duchownemu, nie należy wszczynać dochodzenia kanonicznego, chyba że zasadnym wydałoby się wyjaśnienie sprawy dla dobra Kościoła”.
Ks. Rafał Dettlaff, Kanclerz Kurii

Warto zastanowić się, jak my tu
i teraz oraz każdy z nas z osobna postrzega pracę. W emocjach, w trudnych chwilach nasze opinie bywają
skrajne, ale możemy spróbować
spojrzeć na ten problem z różnych
stron. Dzisiaj zastanówmy się nad
etyką pracy.
Jolanta Sala

Profesor Józef Majka (19181993), ceniony znawca etyki pracy,
podejmując próbę odpowiedzi na pytanie: czy praca jest
przekleństwem, czy też przywilejem? rozpoczął od biblijnego
początku. Wskazał, że na pierwszych stronach Biblii znajdują się dwa teksty:
•
•

drugi jest częściej przywoływany, gdyż mówi o przekleństwie ziemi i o trudzie zdobywania pożywienia
(Rdz. 3,17),
pierwszy mówi o przywileju, gdyż Stwórca przekazuje ludziom, aby uczynili sobie ziemię poddaną i panowali nad wszystkimi stworzeniami (Rdz.1,26).

Niewątpliwie częstsze nawiązywanie do przekleństwa
świadczy o tym, w jakim stopniu na świadomości człowieka
ciąży negatywne doświadczenie wieków. W trwającej przez
stulecia rzeczywistości wielkie rzesze ludzi pracowały na warunkach nieludzkich, często niewolniczych; doświadczali więc
i doświadczają rzeczywiście przekleństwa pracy [J. Majka,
1986, s.61].
Kontynuując wątek chrześcijański przypomnieć warto, że
nasze polskie myślenie o pracy minionego stulecia kształtowali głównie Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Stefan Wyszyński i polski papież święty Jan Paweł II. Było to nauczanie
w opozycji do oficjalnie obowiązującego w państwie polskim
z okresu PRL myślenia ukształtowanego przez Karola Marksa. Doświadczyliśmy w naszym kraju degradacji marksizmu,
a zachwyciliśmy się chrześcijańskim nauczaniem o pracy i powstała „Solidarność”. Obecnie jesteśmy świadkami
afirmacji marksizmu przez liderów Unii Europejskiej oraz
wzmacniającej się negacji dziedzictwa „Solidarności”. A co
my na to? Warto pomyśleć z rozwagą? Warto poznać własną
odpowiedź na pytanie z tytułu. A poznać oznacza przemyśleć różne punkty widzenia i ukształtować własną opinię.
Interesująca może być argumentacja, czy pracę trudną
i brudną w przemyśle okrętowym można uznać za przywilej? Niewątpliwie trzeba trochę pomyśleć, gdyż kiedy pozwolimy, aby inni myśleli za nas, to możemy zdziwić się, jakie
z tego będą efekty.
Cdn.
dr Jolanta Sala
Źródło: J. Majka, Rozważania o etyce pracy, Wrocław 1986
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Polityka

Wałęsa musi przeprosić. Nie pierwszy raz…
Były prezydent Lech Wałęsa
musi przeprosić prezesa PiS
Jarosława Kaczyńskiego za
publiczne oskarżenie go
o spowodowanie katastrofy
smoleńskiej – zdecydował
Sąd Okręgowy w Gdańsku.
Na pytanie sądu, na jakiej
podstawie Lech Wałęsa „wysnuwał w swoich wypowiedziach na Facebooku oraz
w wypowiedziach wobec
dziennikarzy, że to właśnie
pan powód Jarosław Kaczyński w ostatniej telefonicznej
rozmowie z bratem kazał mu

doprowadzić do lądowania
w Smoleńsku”, Wałęsa mówił
przed sądem: „Wszystko, co
uczyniłem w tych sprawach,
o które sąd mnie pyta i będzie
pytał uczyniłem w dyskusji
politycznej, takie mam zdanie o Jarosławie Kaczyńskim;
wszystko podtrzymuję i będę
dalej to robił”.
Zdaniem sądu, co prawda
„wolność słowa i debaty publicznej stanowi fundament
demokratycznego
państwa
prawa. Bez wolności słowa
nie ma demokracji i praw jednostki. Ale wolność słowa nie

jest wolnością absolutną”. Niestety, w pozostałej części, powództwo zostało oddalone. Jarosław Kaczyński domagał się
też przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że „nie jest zdrowy,
zrównoważony psychicznie”.
Prezes PiS chciał ponadto, by
były prezydent przeprosił go
za zarzuty wydania polecenia
„wrobienia” go, przypisania
mu współpracy z organami
bezpieczeństwa PRL.
Przypomnijmy, że w maju
2017 r. Lechowi Wałęsie wytoczył proces 85-letni były
stoczniowiec Henryk Jagiel-

ski, który zażądał przeprosin
i 20 tys. zł za nazwanie go tajnym współpracownikiem SB.
Wyrok zapadł w lutym br. Sąd
kazał Wałęsie przeprosić Jagielskiego i zapłacić 15 tys. zł.
Henryk Jagielski mówił
wtedy: „Według Wałęsy to ja
jestem „Bolkiem”, a nie on.
To oszczerstwa, bełkot i same
kłamstwa. Niech pokaże, że
ja na kogokolwiek donosiłem. To przez niego przenieśli
mnie na inny wydział Stoczni
Gdańskiej i przez 10 lat mniej
zarabiałem”.
(rk)

Rabaty na stacjach LOTOS
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z LOTOS
Paliwa umowę, na podstawie
której członkowie naszego
Związku będą mogli uzyskać
rabat przy zakupie paliwa na
stacjach polskiego koncernu
paliwowego. Poniżej przedstawiamy procedurę i warunki, jakie trzeba spełnić, by
móc z niego skorzystać:
1. Każda z osób pragnących
otrzymać kartę LOTOS
musi najpierw wyrobić
sobie elektroniczną legitymację członkowską (plastikową) NSZZ „Solidarność”.
W tym celu należy zwrócić
się do macierzystej organizacji związkowej NSZZ
„Solidarność”, w naszym
przypadku do OM NSZZ
„S” Stoczni Gdańskiej i wypełnić wniosek o wydanie
elektronicznej legitymacji
(wniosek można pobrać
m.in. ze strony www.solidarnosc.gda.pl). Wniosek
powinien zostać przekazany wraz z listą zbiorczą
z danej organizacji związ-
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kowej do Zarządu Regionu
Gdańskiego, gdzie zostanie
przygotowana i wydana indywidualna elektroniczna
legitymacja członkowska.
Nie dotyczy to osób, które
mają już taką legitymację.
2. Dla osób, które będą
w posiadaniu elektronicznych legitymacji i wyrażą
chęć posiadania karty rabatowej LOTOS BIZNES,
organizacja
związkowa
winna zebrać papierowe
wnioski chętnych z danymi: imię i nazwisko,
numer plastikowej elektronicznej
legitymacji
członkowskiej i nazwa
organizacji związkowej.
Należy również wypełnić
załącznik nr 2 do umowy. (Każdy indywidualnie powinien wpisać nr
ewidencyjny uczestnika
tożsamy z numerem legitymacji członkowskiej,
nazwisko i imię oraz podpisać się dwa razy u dołu
załącznika). Dokumenty znajdują się na stronie internetowej: http://

Rabaty na stacjach LOTOS
Z wyłączeniem
stacji MOP
10 gr/litr
10 gr/litr
15 gr/litr
15 gr/litr

Na stacjach
MOP
15 gr/litr
15 gr/litr
20 gr/litr
20 gr/litr

Olej napędowy
Benzyna
Olej napędowy Dynamic
Benzyna bezołowiowa
Dynamic
Gaz LPG
7 gr/litr
12 gr/litr
Myjnia
15 proc.
15 proc.
Oleje i płyny do spryskiwaczy
10 proc.
10 proc.
Gastronomia Cafe Punkt
10 proc.
10 proc
Rabatowanie gastronomii może nie być dostępne na wybranych
stacjach.

w w w. s ol i d ar no s c . gd a .
pl/aktualnosci/rabatyna-stacjach-lotos-dlaczlonkow-solidarnosci/
Uwaga! Nie wypełniamy
rubryki ORGANIZATOR.
3. Zebrane wnioski i załączniki
nr 2 wraz z listą zbiorczą organizacja zakładowa dostarcza do sekretariatu Zarządu
Regionu Gdańskiego „S”.
4. Wnioski po opracowaniu
przez ZRG zostaną przesłane do LOTOS Paliwa.
Lotos prześle karty LOTOS BIZNES na adres
ZRG, skąd zostaną ode-

brane przez
związkowe.

organiacje

Rabaty na stacjach Lotos
Użytkownicy
związkowych kart LOTOS Biznes
otrzymują rabaty – od kilku
do kilkudziesięciu groszy –
za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG)
lub paliwa premium LOTOS
Dynamic (Pb98, ON), a także
10-procentową zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15-procentową
zniżkę na usługi myjni.

Konkurs dla młodzieży

„Polska – moje miejsce, mój kraj”. Etap plastyczny
W stulecie odzyskania
niepodległości przez Polskę
Międzyregionalna
Sekcja
Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” ogłosiła VI
edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Muzycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj”. 13 listopada w
Gdańsku odbyła się ceremonia wręczenia nagród i dyplomów. Celem konkursu było
m.in popularyzowanie wśród
młodzieży szkolnej twórczości patriotycznej.
Jak widzimy, wśród nagrodzonych prac nie zabrakło
tych o tematyce stoczniowej,
młodzi ludzie mają zatem
świadomość, że odzyskiwanie wolności i suwerenności
w naszym kraju zaczęło się
w Stoczni Gdańskiej…

Nadia Joachimiak-Szpinda, Szkoła Podstawowa w Połczynie, III miejsce.

szkolenia

Języki obce i Excel za darmo
Region Gdański NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach oferowanych
w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy”. Osoby, które zdecydują się na udział w projekcie
będą mogły skorzystać z szerokiego wachlarza szkoleń
komputerowych i językowych. Są wśród nich pozycje
warte szczególnego zainteresowania:

Szkolenia komputerowe
l
l
l

Szkolenia z praktycznego wykorzystania aplikacji Microsoft Excel –
24h szkolenia opartego o przykłady z życia wzięte
Szkolenia autoryzowane – programowanie w technologiach Microsoft – 80h – dwa pełne autoryzowane szkolenia
Szkolenia autoryzowane – programowanie w technologiach Oracle
– 80h – dwa pełne autoryzowane szkolenia

l
l

Szkolenia autoryzowane – administracja systemami Microsoft – 80h
– dwa pełne autoryzowane szkolenia
Szkolenia autoryzowane – zarządzanie sieciami CISCO – 80h – dwa
pełne autoryzowane szkolenia

Szkolenia językowe

Angielski – 120h – dwa poziomy zaawansowania
Niemiecki – 120h – dwa poziomy zaawansowania
Szkolenia językowe i nieautoryzowane szkolenia komputerowe są
bezpłatne. Koszt szkoleń autoryzowanych to zaledwie 15 procent ich
rynkowej ceny.
Do udziału zapraszamy osoby pracujące, które pracują i/lub zamieszkują w województwie pomorskim i ukończyły 18 lat.
Komplet informacji oraz możliwość zapisania się do projektu dostępne są na stronie:
l
l

http://nowekwalifikacje.eduportal.pl

Rozwaga i Solidarnoœæ – czasopismo Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.
Wydawca – Wydawnictwo Gdańskie Sp. z o.o., 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 27/28
Adres redakcji: 80-873 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 15/20, tel. 58 769 15 00, fax 58 769 14 41.
Uwagi prosimy kierować do sekretariatu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.
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W grudniowe rocznice
Wspólne składanie kwiatów i zniczy przez stoczniowców ze Stoczni Gdańsk, jak i uczniów pomorskich szkół odbyło się 14 grudnia
na Placu Solidarności w Gdańsku, pod pomnikiem Poległych
Stoczniowców. Roman Gałęzewski, przewodniczący stoczniowej
„Solidarności” podziękował młodzieży za ich uczestnictwo, po
czym dodał: „Jak długo będziecie tu przychodzili i pamiętali o
wydarzeniach tamtych dni, tak długo nic złego się nie stanie”.
16 grudnia natomiast odprawiona została uroczysta msza święta
w bazylice św. Brygidy (w tym poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia Strzebielinek), następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Poległych Stoczniowców, gdzie odczytany
został Apel Poległych oraz złożono wieńce i wiązanki kwiatów.
Zdjęcia: Paweł Glanert

