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Kwiecień 2019 roku jest bardzo ważnym miesiącem dla pracowników stoczni 
Gdańsk i GsG towers. większość z nich przejdzie do nowej spółki Baltic operator. 
5 kwietnia zarejestrowane zostały nowe układy zbiorowe pracy dla obu firm, które 
obowiązywać będą w nowej spółce. 



Pikieta przed Pomorskim 
Urzędem Wojewódzkim
Piotr duda: „dość dyktatu 
związków jedno-zawodowych!”
4 kwietnia o godz. 15 przed urzędami wojewódzkimi w całej 
Polsce odbyły się pikiety protestacyjne NSzz „Solidarność”. 
Nie inaczej było w Gdańsku, gdzie protestowali związkowcy 
z Regionu Gdańskiego i Słupskiego, a także przedstawiciele 
m.in. oświaty czy Urzędu Statystycznego. Podczas protestów 
głos zabrali m.in przewodniczący związku Piotr duda, a także 
przewodniczący zarządu Regionu Gdańskiego krzysztof 
dośla. Przemawiali także związkowcy z zakładów pracy sfery 
budżetowej, oświaty.  

Piotr Duda powiedział m.in: 
Czas najwyższy, aby zająć się problemami tych poszczegól-

nych grup zawodowych: sanepid, pracownicy sądów i prokura-
tur, pracownicy cywilni ABW, nauczyciele, którzy mam nadzieję 
jutro porozumienie podpiszą, ale także pracownicy kultury: mu-
zealnicy, archiwiści, bibliotekarze. To grupa, która zasługuje na 
podwyżki, bo wynagrodzenie ma na poziomie miminalnego. Dla-
tego jesteśmy tu dzisiaj.

Od roku 2016 staramy się pokojowo rozmawiać z rządem. 
I wiele tych postulatów udało się wspólnie zrealizować: stawki 
godzinowe, przywrócenie wieku emerytalnego, syndrom pierw-
szej dniówki, mógłbym tak wymieniać. Ale przyszedł czas na roz-
mowy o sferze finansów publicznych. I czas na to, byśmy oprócz 
podwyżek w sferze finansów publicznych rozpoczęli pracę nad 
swoistym układem zbiorowym pracy, nad modernizacją całego 
systemu jeśli chodzi o wynagrodzenia w budżetówce. Ten system 
jest nieczytelny, niezrozumiały dla ludzi. Dlatego będziemy do-
magać się rozmów na te tematy.

Związkowcy złożyli petycję z postulatami na ręce wojewody 
pomorskiego.

zdjęcia: Paweł Glanert
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zmiaNy W GRUPie GSG

Nowa firma Baltic operator

8 kwietnia część pracow-
ników przedsiębiorstwa GSG 
Towers oraz większość Stoczni 
Gdańsk będzie miała nowego 
pracodawcę – Baltic Operator. 
Będzie to trzecie przedsiębior-
stwo w grupie GSG. Na Baltic 
Operator składać się będą trzy 

Układy zbiorowe pracy  
i Baltic operator

kwiecień 2019 roku jest bardzo ważnym miesiącem dla 
pracowników Stoczni Gdańsk i GSG towers. Większość z nich 
przejdzie do nowej spółki Baltic operator. W kwietniu zareje-
strowane zostały układy zbiorowe pracy dla obu firm, które 
obowiązywać będą w nowej spółce. 

oddziały, i tak będą to Oddział 
Stocznia Gdańsk, Oddział 
GSG Towers oraz Oddział 
Baltic Operator. 

Właścicielem nowej firmy 
jest w 100 proc. Agencja Roz-
woju Przemysłu S.A. i SPV 
Operator. 

– Jako stoczniowa „Solidar-
ność” nie oceniamy, czy powo-

łanie nowej firmy i restruktu-
ryzacja jest dobra, czy nie. Nie 
jesteśmy autorami ani współ-
autorami tego rozwiązania, w 
związku z tym nie możemy za 
to brać odpowiedzialności. Gdy 
dowiedzieliśmy się o restruktu-
ryzacji, dla Komisji Międzyza-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej najważniej-
sze stało się zabezpieczenie in-
teresów pracowników przed 
przejściem do nowej firmy. W 
związku z tym przyspieszono 
negocjacje dotyczące podpisania 
nowych układów zbiorowych w 
Stoczni i w GSG Towers – mówi 
Karol Guzikiewicz, wiceprze-
wodniczący KM NSZZ „S”.

Nowy zarząd, nowe  
inwestycje, nowe 
technologie

Zdaniem związkowców, in-
westycje zapowiadane w mo-
mencie przejęcia przez pań-
stwo stoczniowych spółek,  
przebiegają zbyt wolno. 
Zapowiedzi poparte zobo-
wiązaniami ze strony rządu 
i premiera mówiły o szybkich 
zmianach. Związek czeka na 
decyzje, a przede wszystkim 
na plan inwestycyjny. Powo-
łanie nowej firmy ma być im-
pulsem prorozwojowym.

Zmiany przebiegają szyb-
ciej w części zarządzanej przez 
Pomorską Strefę Ekonomicz-
ną. Przez zimę został zburzo-
ny bunkier, wyremontowano 
hale, do czerwca ma być wy-
lana płyta montażowa. Jest 
też podpisane porozumienie 
pomiędzy Stocznią a Pomor-
ską Strefą Ekonomiczną m.in. 
o dzierżawę terenów. 

Grupa Stoczni Gdańsk ma 
nowy zarząd. Funkcję prezesa 
zarządu pełni Wojciech Peret, 
według ocen rynku to mene-
dżer bardzo wysokiej klasy. 
Piotr Zdrojewski jest wice-
prezesem Zarządu ds. Finan-
sowych, a Adam Krzemiński 
jest członkiem Zarządu GSG 
Towers Sp. z o.o. oraz wice-
prezesem Zarządu Stoczni 
Gdańsk S.A. 

Procedura przechodzenia do 
nowej spółki

8 kwietnia rozpocznie się 
proces przechodzenia pra-
cowników do Baltic Ope-
rator. Nowy pracodawca 
zgodnie z kodeksem pracy 
zobowiązany jest do poinfor-
mowania na piśmie wszyst-
kich pracowników zatrud-
nionych na umowę o pracę o 
zmianie firmy, która ich za-
trudnia. Jednocześnie każdy 
pracownik otrzyma propo-
zycję nowych warunków pła-
cowych. Pracownik ma dwa 
miesiące na podjęcie decyzji 
o przyjęciu bądź nieprzyjęciu 
tych nowych warunków. Je-
żeli warunki satysfakcjonują 
pracownika, podpisywana 
będzie umowa z nowym pra-
codawcą, w której określone 

w dniu podpisania nowych układów zbiorowych pracy od-
było się zebranie prezydium KM nszz „solidarność” stoczni 
Gdańskiej, na którym zadecydowano o zgodzie na podpisanie 
dokumentu.
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zdaniem związkowców, 
inwestycje zapowiadane 
w momencie przejęcia przez 
państwo stoczniowych 
spółek, przebiegają zbyt 
wolno. zapowiedzi poparte 
zobowiązaniami ze strony 
rządu i premiera mówiły 
o szybkich zmianach. 
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będą między innymi stano-
wisko, zakres obowiązków 
i nowa stawka. 

Jeżeli pracownik nie będzie 
chciał przyjąć nowych wa-
runków, powinien postępo-
wać bardzo ostrożnie. Przede 
wszystkim musi określić, że 
nie przyjmuje dlatego, że chce 
się zwolnić, czy z innego po-
wodu. Jeżeli powodem jest 
chęć zwolnienia się, to w ciągu 
7 dni pracownik otrzymuje 
wypowiedzenie z pracy. Jeżeli 
pracownik uważa, że zapropo-
nowane warunki nie spełniają 
jego oczekiwań, a chce da-
lej pracować, wówczas może 
podjąć negocjacje. 

Jeżeli ktoś jest na działal-
ności gospodarczej, jest moż-
liwość przejścia na umowę 
o pracę na nowych warunkach. 
Podanie należy złożyć do Dzia-
łu Kadr, do firmy Baltic Ope-
rator. Obecny Zarząd kładzie 
nacisk na zatrudnianie pra-
cowników na umowy o pracę. 
Trzeba jednak podkreślić, że 
istnieje pełna dobrowolność 
przy przechodzeniu z działal-
ności gospodarczej na umowę 
o pracę. Nowe umowy pracow-
nicy dostaną po 8 kwietnia. 

Warunki płacowe  
w nowej firmie

W nowo powołanej firmie 
Baltic Operator wszystkie 
stawki dla pracowników będą 
określone na podstawie tabeli 
zaszeregowania. Dodajmy, że 
większości przypadków staw-
ka podstawowa będzie dużo 
wyższa, niż była poprzednio 
w Stoczni Gdańsk i w GSG 
Towers. Tam obowiązywa-
ły różnego rodzaju dodatki, 
które teraz ulegną likwidacji. 
Zdaniem stoczniowej „So-
lidarności” jest to korzystne 
dla pracowników, choćby dla-
tego, że będą mieli oni wyż-
szą podstawę do emerytury, 
wyższe chorobowe. Najważ-
niejszym jednak jest fakt, że 
łączny wzrost wynagrodzeń 
w skali całego zakładu to 17 
procent. 

–  Wy n e g o c j ow a l i ś my 
wzrost pensji, być może nie 
jest to dużo, ale pamiętaj-
my, że przez wiele lat prawie 
w ogóle nie mieliśmy pod-
wyżek. Są tacy, co dostaną 
1000 zł lub więcej podwyżki, 
ale i tacy, co tylko 100 zł. Przy 
wycenie stanowiska bierze się 
też pod uwagę, czy dany pra-
cownik podwyżki nie otrzy-
mał wcześniej. Może zdarzyć 
się i tak, że po wycenie stano-
wisk niektórzy dostaną mniej 
– mówi Karol Guzikiewicz.

Stawki w Stoczni Gdańsk 
i GSG zostały urynkowio-
ne, tzn. są takie same, jak na 
analogicznych stanowiskach 
pracy w innych trójmiej-
skich firmach. Wycena po-
legała na obserwacji prawie 
300 firm. W poszczególnych 
grupach zaszeregowania są 
widełki – dochodzące nawet 
do 3 tysięcy zł w jednym za-
wodzie. Warto więc negocjo-
wać. Jeśli pracownik dostanie 
jakąś propozycję, z którą się 
nie zgadza, może złożyć od-
wołanie. W programie pilo-
tażowym na bezpośredniej 
produkcji pracownicy skła-
dali takie odwołania i wtedy 

mistrz mógł wyrazić swoją 
opinię czy dany pracownik 
zasługuje na wyższą staw-
kę lub nie, bo nie wykonuje 
określonych czynności i musi 
podnieść jakość pracy lub 
podnieść swoje kwalifikacje. 
Podobnie jest w przypadku 
pracowników umysłowych. 

– Ocena pracowników 
bezpośredniej produkcji już 
nastąpiła, trwało to dość dłu-
go, bo trzy miesiące, są jesz-
cze nieliczne reklamacje. Te-
raz nastąpi jeszcze przy tym 
przejściu ocena pracowników 
umysłowych i dniówkowych. 
Zarząd nie zdążył zrobić pi-
lotażu, czyli takiego trenin-
gu na sucho, więc przejście 
będzie musiało być z nową 
stawką „na żywca” i pracow-
nik musi określić, czy się zga-
dza, czy nie. Tu jest pewne, 
że będą reklamacje – mówi 
wiceprzewodniczący stocz-
niowej „Solidarności”. Dlate-
go dany jest czas na przyjęcie 
przez pracownika warunków 
pracy w nowej firmie. Jed-
nak należy pamiętać o tym, 
że ostatecznie nieprzyjęcie 
nowych warunków skutkuje 
wypowiedzeniem. 

Związkowcom udało się 
wynegocjować wyższe staw-
ki, jednak ile dany pracownik 
dostanie w ramach widełek na 
danym stanowisku zależy już 
od bezpośredniego przełożo-
nego i dyrektora, a związki 
mogą jedynie wspierać ewen-

tualne odwołanie. W nie-
których zawodach widełki 
są bardzo duże, szczególnie 
w zawodach deficytowych, 
tam gdzie trzeba duży nacisk 
położyć na podniesienie kwa-
lifikacji, gdzie trzeba będzie 
przejść na nowe technologie. 
Pracownik otrzyma informa-
cję co musi zrobić, aby dostać 
większą stawkę. Nowe stawki 
preferują trudne i deficytowe 
zawody. Który zwód jest le-
piej płatny decyduje rynek. 

Układy zbiorowe Pracy
21 marca Zarząd Stoczni 

Gdańsk S.A. oraz GSG Towers 
sp. z o.o. i NSZZ „Solidar-
ność” oraz pozostałe związki 
działające w zakładach za-
warły układy zbiorowe pracy. 
Ich rejestracja w Państwowej 
Inspekcji Pracy nastąpiła 5 
kwietnia. Celem porozumie-
nia było wypracowanie ja-
snych i przejrzystych zasad 
wynagradzania oraz wprowa-
dzenie atrakcyjnych stawek 
wynagrodzenia, które odpo-
wiadają potrzebom pracow-
niczym i warunkom rynko-
wym.

– Podpisane układy zbio-
rowe pracy przechodzą do 
nowego pracodawcy i będą 
obowiązywały 12 miesięcy. 
Mamy nadzieję, że w ciągu 
tego czasu podpiszemy bar-
dzo podobny nowy układ 
zbiorowy pracy w spółce 
Baltic Operator. Co więcej, 
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Stawki w Stoczni Gdańsk 
i GSG towers zostały uryn-
kowione, tzn. są takie same, 
jak na analogicznych sta-
nowiskach pracy w innych 
trójmiejskich firmach. 
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obecny Zarząd zadeklarował 
w przyszłości chęć zawarcia 
wraz z innymi pracodawca-
mi branżowymi i związkami 
zawodowymi ponadzakła-
dowego układu zbiorowego 
pracy dla pracowników bran-
ży stoczniowej – mówi Karol 
Guzikiewicz. 

Z zapisami nowego ukła-
du pracownik będzie mógł 
zapoznać się bezpośrednio 
u swojego mistrza, w dziale 
kadr i w biurze zakładowej 
„Solidarności”. 

W nowej spółce utworzo-
na zostanie struktura NSZZ 
„Solidarność”. Organizacja 
związkowa powstanie wraz 
z przejściem pracowników, 
którzy są związkowcami 
w Stoczni Gdańsk oraz GSG 
Towers. 

Wysługa, jubilatka, odprawa 
emerytalna

W nowym układzie zbio-
rowym dla Stoczni Gdańsk 
udało się utrzymać dotych-
czasowe bardzo dobre za-
pisy dotyczące wysługi lat, 
jubilatki i odprawy emery-
talnej (trzykrotność pensji). 
W przypadku GSG Towers 
w jednych sprawach jest 
sukces, a w innych nie do 
końca. Udało się wywalczyć 
jubilatkę, której do tej pory 
nie było i jest ona taka sama, 
jak w Stoczni Gdańsk. Rów-
nież podwyższono odprawę 
emerytalną z 1-miesięcznej 
na 3-miesięczną. Zakładowa 

„Solidarność” nie do końca 
zadowolona jest z kompro-
misu dotyczącego dodatku za 
wysługę lat. Zarząd zgodził 
się tylko na zaliczenie według 
zasad stoczniowych jedynie 
lat przepracowanych w GSG 
Towers. Natomiast w Stocz-
ni – w drugą stronę – Zarząd 
zgodził się na zaliczenie lat 
przepracowanych również 
w GSG Towers. Pracodawca 
argumentuje, że przy przej-
ściu ze Stoczni do GSG To-
wers kwota równoważna 
wysłudze lat była doliczana 
do wynagrodzenia. Zarząd 
twierdzi, że gdyby zalicza-
no staż pracy w Stoczni, to 
byłoby płacone dwukrotnie. 
„Solidarność” ma odmienne 
zdanie, co zapisane zostało w 
protokole. Aby zabezpieczyć 
interesy pracowników, którzy 
przechodząc do GSG Towers 
otrzymali zapewnienie, że 
na tym nie stracą, utworzo-
no specjalny fundusz. Jeżeli 
pracownik, który teraz bę-
dzie dostawał nową umowę 
stwierdzi, że nie dostał dodat-
ku za wysługę lat wcześniej, 

to wspólnie z kadrami będzie 
mógł obliczyć, czy należy mu 
się rekompensata. Nazywa się 
to „uprawnienie pracownika 
do złożenia wniosku o prze-
liczenie i rekompensatę”. 
Wniosek o odszkodowanie 
można składać do kadr od 
1 czerwca do 30 listopada. 
W przypadku, gdy wniosek 
okaże się zasadny, pracodaw-
ca wypłaci pracownikowi 
jednorazową rekompensatę. 
Stworzono specjalny fundusz 
na te odwołania, wynosi on 2 
procent całego funduszu płac. 
Stażowe jest do 25 lat od naj-
niższej krajowej. Jubilatka na-
tomiast zaczyna się od 25 lat. 

Premia regulaminowa 
zamiast uznaniowej

Elementem, który podle-
gać będzie dalszym negocja-
cjom pomiędzy Zarządem 
i związkami zawodowymi, 
jest premia. Negocjacje roz-
poczną się od 1 czerwca, a 30 
września powinny być ustalo-
ne zasady przyznawania pre-
mii regulaminowej. Ustalono, 
że fundusz premiowy będzie 
w wysokości 13 procent fun-
duszu płac. Nie znaczy to 
jednak, że każdy pracownik 
otrzyma po 13 procent. Dla 
każdej grupy zawodowej bę-
dzie negocjowany osobny 
regulamin. Inny będzie dla 

Bony na Wielkanoc 
W ubiegłych latach w Stoczni Gdańsk pracownicy otrzymywali 
bony świąteczne, natomiast zatrudnieni w GSG Towers nie 
otrzymywali, gdyż mieli tę kwotę wliczoną do wynagrodzenia. 
Obecnie zmieniają się zasady: bony są dla wszystkich. Zarząd 
będzie zasilał fundusz socjalny dodatkową kwotą ponad 
odpis, co spowoduje wzrost wartości bonów. Bony wydawane 
będą między 15 a 19 kwietnia. 

i tak, dla pracowników o wysokości dochodu do 6000 zł 
wartość bonu to 560 zł, natomiast jeżeli dochód przekracza 
6000 zł bon ma wartość 500 zł. 

21 marca zarząd Stoczni 
Gdańsk S.a. oraz GSG towers 
sp. z o.o. i NSzz „Solidar-
ność” oraz pozostałe związki 
działające w zakładach 
zawarły układy zbiorowe 
pracy. ich rejestracja w Pań-
stwowej inspekcji pracy 
nastąpiła 5 kwietnia. 
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z głębokim żalem zawia-
damiamy, że 9 stycznia 
2019 roku zmarł śp. Franci-
szek Jankowski, przewod-
niczący koła emerytów 
i Rencistów NSzz „Solidar-
ność” Stoczni Gdańskiej.

Franciszek Jankowski 
był członkiem NSZZ „So-
lidarność” od 1980 roku,. 
Jego działalność opozycyj-
na miała swoje początki 
w roku 1970, kiedy uczest-
niczył w strajku grudnio-
wym w Stoczni Gdańskiej, 
w której pracował. Następ-
nie brał udział w strajku 
sierpniowym w 1980 roku.

W okresie stanu wo-
jennego był łącznikiem 
w Stoczni Gdańskiej, rozno-
sił materiały prasowe NSZZ 
„Solidarność”. Założył tajny 
punkt zbierania składek 

Żegnamy śp. Franciszka Jankowskiego
związkowych od zaufanych 
pracowników. Brał udział 
w działaniach charytatywnych. 
Był współzałożycielem orga-
nizacji emerytów i rencistów 
NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej, przez wiele lat był 
jej przewodniczącym i ponow-
nie został wybrany na obecną 
kadencję.

Franciszek Jankowski 
czynnie uczestniczył w mani-
festacjach, akcjach protesta-
cyjnych i pikietach organizo-
wanych przez nasz związek. 
Od wielu lat znany był wśród 
stoczniowców, parafian ko-
ścioła św. Brygidy, przyjaciół 
i znajomych jako działacz 
opozycyjny zasługujący na 
odznaczenia i podziękowania.

Zarząd Koła Emerytów 
i Rencistów  

NSZZ „Solidarność”  
Stoczni Gdańsk

produkcji, bo tam będą wystę-
pować takie elementy jak ter-
minowość czy jakość. Inny re-
gulamin będzie dla „dniówek”, 
inne elementy będą brane w 
przypadku handlowca czy 
księgowego. Na pewno bar-
dziej premiowane będą trud-
niejsze zadania. Czyli więcej 
zarabiać będą ci, którzy będą 
wykonywać bardziej skom-
plikowaną pracę, lub zadania 
oparte na wysokich techno-
logiach. Dla tych zawodów 
będzie większa pula przezna-
czona na premie. Wprowa-
dzenie premii regulaminowej 
oznacza, że w przeciwieństwie 
do tego co jest obecnie, jej 
otrzymanie zależeć będzie od 
spenienia regulaminowych 
wymogów przyznawania pre-
mii w danym zawodzie. Gdy 
takiej premii się nie otrzyma 
można się poskarżyć, można 
zażądać wyjaśnień, można iść 
do Państwowej Inspekcji Pra-
cy, do sądu. Ale jeżeli wszyst-

kie warunki będą spełnione 
– premia będzie musiała być 
wypłacana. Do czasu zakoń-
czenia negocjacji na temat 
zasad przyznawania premii 
regulaminowej będzie nadal 
obowiązywać premia uzna-
niowa. 
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trzymiesięczny okres 
rozliczeniowy

Nowością jest również 
wprowadzenie 3-miesięczne-
go okresu rozliczeniowego. 
Zakładowa „Solidarność” 
będzie monitorować sposób 
rozliczania nadgodzin. 

– Trzymiesięczny okres 
rozliczeniowy został wpro-
wadzony po to, aby pula 
nadgodzin w okresie rozli-
czeniowym była wyższa niż 
34 godziny w miesiącu. Jeżeli 
cokolwiek będzie manipulo-
wane, np. ktoś będzie chciał 
dać wolne za nadgodziny, 
to będziemy interweniować. 
Poza tym przy tak wysokich 
stawkach, nadgodziny dla 
pracodawcy będą bardzo 
drogie, więc będzie je ograni-
czał i zwiększał zatrudnienie 
– podsumowuje Karol Guzi-
kiewicz. 

Ryszard Kuźma 

Więcej zarabiać będą ci, 
którzy będą wykonywać 
trudniejsze zadania, bardziej 
skomplikowane, wysokich 
technologii. dla tych zawo-
dów będzie większa pula 
przeznaczona na premie. 
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Pożegnanie premiera Jana olszewskiego

Premier pierwszego rządu 
powołanego w wyniku wol-
nych wyborów mec. Jan Ol-
szewski, obrońca w procesach 
politycznych opozycjonistów 
od lat 60., spoczął w sobotę, 
16 lutego br. na cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach.

Żegnała go rodzina, 
przedstawiciele władz pań-
stwowych i liczni mieszkańcy 
stolicy. Hołd zmarłemu od-
dali kombatanci AK i związ-
kowcy z NSZZ „Solidarność” 
m.in. ze Stoczni Gdańskiej, 
także poczet ze sztandarem 
NSZZ „Solidarność”, górni-
cy, opozycjoniści z dawnych 
lat, w tym Andrzej Gwiazda 
i członkowie rządu Jana Ol-
szewskiego. 

Wśród wielu polityków za-
brakło jednak przedstawicieli 
dzisiejszej opozycji. 

zdjęcia:  Wojciech milewski



komisja międzyzakładowa NSzz „Solidarność” Stoczni Gdań-
skiej Sa i GSG towers Sp. z o.o. organiozują wyjazd dla dzieci 
wraz z rodzicami do Legolandu, zoo Safari oraz Lalandii w danii 
w dniach od 3 do 8 sierpnia 2019 roku.

W programie wyjazdu:
1. Cztery noclegi w czteroosobowych domkach letnisko-

wych, Randoldal Camping, Dania
2. Cztery obiadokolacje
3. Transport
4. Jeden dzień w Legolandzie
5. Jeden dzień Dviskud Zoo Safari
6. Jeden dzień – Lalandia, Aquapark.

Koszt wyjazdu: 
Dziecko pracownika do lat 17 – 10 zł + 0 zł za bilety
Pracownik Stoczni i GSG Towers – 450 zł
Żona lub mąż pracownika – 950 zł
Bilety dla rodzica we własnym zakresie
Działalność gospodarcza i zlecenia:  
100 proc. za wyjazd i transport – 1300 zł
Zapisy i wpłata zaliczki 300 zł od osoby do 25 kwietnia 2019 r.
Szczegółowe informacje: Komisja Międzyzakładowa  
NSZZ „Solidarność, tel. 15 00 lub 503 199 538.
Program wycieczki dostępny w siedzibie komisji.

na zdjęciach: budowle z klocków lego i lalandia.

Legoland, Zoo Safari  
i Lalandia. Zpraszamy!

Będą zmiany w Grupie Stoczni Gdańsk

zdjęcia: Paweł Glanert



Wojewoda Pomorski wyraził zgodę na cykliczne organizo-
wanie zgromadzeń przez komisję krajową, zarząd Regionu 
Gdańskiego i organizację międzyzakładową NSzz „Soli-
darność” w Stoczni Gdańskiej. zezwolenie obejmuje obszar 
całego placu Solidarności wokół pomnika Poległych Stocz-
niowców. 

„Solidarność” 
będzie organizować obchody 

I tak corocznie, począw-
szy od bieżącego roku, przez 
kolejne trzy lata każdego 
10 kwietnia, 3 maja, 4 czerw-
ca, 14 sierpnia, 31 sierpnia, 
11 listopada oraz 13 grudnia 
i 16 grudnia KM NSZZ „S” 
Stoczni Gdańskiej będzie go-
spodarzem uroczystości pod 
pomnikiem. Pozwolenie wo-
jewody dotyczy godzin od 6 
do 22 każdego tego dnia. Jak 
czytamy w zezwoleniu woje-
wody, celem każdego z cyklu 
zgromadzeń będzie uczcze-
nie doniosłych i istotnych 
dla historii Rzeczypospolitej 
Polskiej wydarzeń w formie 
zgromadzenia stacjonarnego. 
Przewidywana liczba biorą-
cych udział w zgromadzeniu 
to około 1000 osób. 

Decyzja została wydana na 
podstawie przepisów ustawy 
o zgromadzeniach publicznych. 

– Zdecydowaliśmy się na 
takie działanie, ponieważ 

pomnik stał się areną poli-
tyczną. Pod pomnikiem Po-
ległych Stoczniowców zaczęły 
się różnego rodzaju ekscesy, 
nawet gdy ktoś składał kwia-
ty. Kiedyś tego nie było. Nie-
prawdą jest, że chcemy za-
blokować 4 czerwca. Chcemy 
odkłamać ten dzień. Zależy 
nam, żeby pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców nie 
było żadnych wystąpień po-
litycznych. Mogą być lekcje 
historii dla młodzieży – mówi 
Karol Guzikiewicz. 

Pomnik Poległych Stocz-
niowców jest nie tylko miej-
scem kultu religijnego, ale 
i miejscem pamięci. Pod po-
mnikiem jest nie tylko ziemia 
spod bramy stoczni, gdzie 
której ginęli jej pracownicy. 
Znajdują się tam m.in. urny 
z ziemią z Katynia, z Mon-
te Cassino i z wielu miejsc, 
gdzie Polacy ginęli za wolną 
Polskę.

„Godność” popiera decyzję wojewody
Po tym, jak dariusz drelich, wojewoda pomorski, uznał za cykliczne m.in. obchody rocznicy częściowo demokratycznych wybo-
rów 4 czerwca 1989 roku i przekazał na ten czas plac  NSzz „Solidarność”, Stowarzyszenie „Godność”, skupiające związkowców, 
więźniów politycznych z okresu PRL, wystosowało list otwarty. Jego tekst poniżej.

Szanowny Panie Wojewodo
W imieniu Stowarzyszenia Godność 

dziękujemy za przyznanie Komisji Za-
kładowej NSZZ Solidarność Stoczni 
Gdańskiej prawa do cyklicznych or-
ganizacji uroczystości patriotycznych 
w okresie najbliższych trzech lat na 
Placu Solidarności. W ostatnich trzech 
latach zmarły Prezydent Gdańska po-
zwalał, aby przy pomniku Poległych 
Stoczniowców odbywały się manifesta-
cje antyrządowe KOD-u, niemające nic 
wspólnego z walką stoczniowcówi robot-
ników Wybrzeża w grudniu 1970 r.

Napisaliśmy w tej sprawie List Otwarty 
w dniu 20 lutego 2019 r. do władz Związku 
NSZZ Solidarność, Prezydenta Gdańska 
i Pana Wojewody, aby w dniu 4 czerwca 
uszanowano pamięć poległych i nie urzą-
dzano na placu Solidarności manifestacji 
politycznych. Sugerowaliśmy, aby ten plac 
powierzono pod opiekę Stoczniowej Soli-
darności, bowiem ma ona moralne pra-
wo do czuwania nad pamięcią o zabitych 
w grudniu 1970 r. Decyzja Pana Wojewody 
jest nie tylko dla nas, byłych więźniów poli-
tycznych z lat 1981-89 satysfakcjonująca, ale 
spotkała także się z uznaniem licznej rzeszy 

członków NSZZ Solidarność i mieszkańców 
Wybrzeża. Obraźliwe komentarze pod Pana 
adresem ze strony pani prezydent Gdańska 
Aleksandry Dulkiewicz świadczą tylko o jej 
poziomie intelektualnym. Prosimy Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność 
i Komisje Zakładowe Związku z Wybrzeża, 
aby w działaniach ochronnych Placu Soli-
darności wsparły w dniu 4 czerwca br. Ko-
misję Zakładową Stoczni Gdańskiej.

Jako byli więźniowie polityczni za-
prawieni w działalności podziemnej go-
towi jesteśmy wesprzeć Kolegów Związ-
kowców ze Stoczni Gdańskiej.
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Według art. 211 kodeksu 
pracy jednym z podstawowych 
obowiązków pracownika jest 
przestrzeganie przepisów i za-
sad bhp, m.in. dbanie o należy-
ty stan maszyn, urządzeń, na-
rzędzi i sprzętu oraz o porządek 
i ład w miejscu pracy.

W naszej firmie można 
mówić o kilku  prostych zasa-
dach utrzymywania należyte-
go porządku na stanowisku:
1. Drożność dróg komunika-

cyjnych
2. Dbanie o stan maszyn i na-

rzędzi pracy
3. Przestrzeganie zakazu palenia
4. Porządkowanie stanowiska 

po zakończonej pracy
Każdy z nas już od dawna 

jest zobligowany do prowadze-
nie segregacji odpadów. Odpa-
dy segregujemy w naszych do-
mach, co istotne, gminy z roku 
na rok zaostrzają obowiązek 
segregacji. W związku z tym 
niezbędnym było wdrożenie 

BezPieczeńStWo i hiGieNa PRacy

W stoczni też segregujemy odpady!
dział BhP i ochrony Środowi-
ska przypomina, że utrzyma-
nie czystości w miejscu pracy, 
segregacja odpadów jest 
ważna nie tylko ze względów 
estetycznych, ale przede 
wszystkim wpływa na efek-
tywność i bezpieczeństwo 
naszej pracy, a także osób 
przebywających w otoczeniu.

systemu segregacji w Grupie 
Stoczni Gdańsk. Postępowanie 
z odpadami na terenie organi-
zacji oraz ich monitorowanie 
musi być zgodne z wymoga-
mi Ustawy o odpadach oraz z 
uzyskanymi przez organizację  
pozwoleniami.

Pojemniki na poszczegól-
ne typy odpadów są oznaczo-
ne kolorami, zawierają opis 
typu odpadu i numer pojem-
nika:

Pojemnik zielony 
DREWNO
Pojemnik czerwony  
ZŁOM
Pojemnik niebieski  
MAKULATURA
Pojemnik żółty  
PLASTIK  
Pojemnik szary  
INNE

Michał Terlikowski
kierownik Działu BHP 
i Ochrony Środowiska
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koNFeReNcJa FoRUm kadR PRzySzłoŚci dLa PRzemySłU moRSkieGo

Przemysł i szkolnictwo 4.0
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Hala maszynowa w fabryce 
Hartmana w chemnitz (1868).

linia produkcyjna w fabryce 
Forda (1913).

automatyzacja odlewni 
z robotem.

Bezprzewodowe przesyłanie 
danych z sensorów do internetu.

dRUGa  ReWoLUcJa  
PRzemySłoWa 

Wiek elektryczności

Produkcja masowa, pierwsza 
linia produkcyjna (1870), 
energia elektryczna. Linia 

montażowa w fabryce Forda, 
rok 1913 (model Ford T).

Początek XX wieku 

tRzecia ReWoLUcJa  
PRzemySłoWa 

Wiek komputerów

Automatyzacja, komputery, 
elektronika. Wykorzystanie 

robotów wykonujących zapro-
gramowane sekwencje czyn-
ności bez ludzkiej interwencji. 
Programowalny układ logiczny  

(1969 rok).

lata 70. XX wieku

czWaRta  ReWoLUcJa 
PRzemySłoWa 

Przemysł 4.0
Wiek zanikania bariery ludzie/

maszyny

Internet (1991 rok). Inteli-
gentne fabryki z cyber-fizycz-

nymi systemami produkcji 
w otoczeniu: Internetu ludzi 
Internetu rzeczy, Internetu 

usług, Internetu danych.

Lata 10. XXi wieku

PieRWSza ReWoLUcJa  
PRzemySłoWa 

Wiek pary

Mechanizacja, maszyny na-
pędzane wodą i parą, krosno 
mechaniczne (1784 rok). Nić, 
którą kiedyś wytwarzano na 

prostych krosnach, teraz dzięki 
mechanizacji można było pro-
dukować osiem razy szybciej.

koniec XViii wieku

Analfabetami XXI wieku nie będą Ci, którzy nie znają Excela 
lub nie potrafią programować, ale ci, którzy nie potrafią się uczyć 

nowych rzeczy i oduczać starych (ang. learn, unlearn and relearn). 
Alvin Toffler, Trzecia fala

– Największą barierą we 
wdrożeniu rozwiązań przemy-
słu 4.0 w przedsiębiorstwach 
jest brak „kadr przyszłości” – 
wynika z przedstawianych pre-
zentacji oraz dyskusji podczas 
konferencji, która odbyła się 6 
marca w Sali BHP. Konferen-
cję zatytułowaną „Forum kadr 
przyszłości dla przemysłu mor-
skiego” zorganizowali wspólnie 
Stocznia Gdańsk S.A., NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdań-
skiej, Pomorska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna, Przemysłowa 
Akademia Rozwoju oraz Sto-
warzyszenie Instytut Wiedzy 
dla Przemysłu. 

Na konferencji obecni byli 
przedstawiciele Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowej, pomorska 
kurator oświaty dr Monika 
Kończyk, związek reprezento-
wał wiceprzewodniczący OM 
NSZZ „Solidarność” w Stoczni 

Gdańskiej Karol Guzikiewicz. 
Organizatorzy zaprosili do 
udziału w spotkaniu przedsta-
wicieli pracodawców a także 
reprezentantów tzw. otoczenia 
biznesu: Moderatorem kon-
ferencji była dr Jolanta Sala, 
prezes Stowarzyszenia Instytut 
Wiedzy dla Przemysłu.

Przemysł 4.0 
Z pierwszą rewolucją prze-

mysłową mieliśmy do czynienia 
w końcu XVIII wieku, gdy po-
jawiły się maszyny napędzane 
wodą i parą, na drugą rewolucję 
musieliśmy czekać około 100 
lat, kiedy ruszyły pierwsze linie 
produkcyjne. Trzecia rewolu-
cja przemysłowa rozpoczęła się 
w latach 70. ubiegłego stulecia 
wraz z wykorzystywaniem ro-
botów wykonujących zaprogra-
mowane sekwencje czynności 
bez ludzkiego udziału. Obecnie 
żyjemy w dobie wchodzenia 

w życie rewolucji przemysłowej 
(przemysł 4.0), w której poja-
wiają się inteligentne fabryki 
z cyber-fizycznymi systemami 
produkcji. Globalnymi liderami 
przemysłu 4.0 są USA, Niemcy 
oraz Chiny. 

Z badań stopnia automaty-
zacji przedsiębiorstw w Polsce, 
przeprowadzonych w 2016 
roku przez firmę ASTOR wyni-
ka, że 15 proc. badanych przed-
siębiorstw jest na poziomie 1.0 
(mechanizacja), 16 proc. – to 
poziom 2.0 (linia montażowa), 
65 proc. – poziom 3.0 (automa-
tyzacja), a tylko 6 proc. jest na 
poziomie 4.0 (systemy cyber-
-fizyczne). Oczywiście, w każ-
dej grupie są przedsiębiorstwa, 
w których łączone są elementy 
z poszczególnych poziomów. 
Jeżeli chcemy dogonić kraje 
wysoko rozwinięte musimy 
naszą gospodarkę przestawić 
na poziom 4.0.

Stocznie 4.0
– Obecni i dzisiaj kształceni 

pracownicy przemysłu stocz-
niowego nie są przygotowani 

do zmian Stoczni 4.0 – uważa 
Adam Krzemiński, wiceprezes 
Zarządu Stoczni Gdańsk S.A, 
który podczas konferencji w sali 
BHP przedstawił prezentację na 
temat potrzeb kadrowych pra-
codawców branży stoczniowej. 
Zdaniem Adama Krzemińskie-
go w przemyśle stoczniowym 
mamy lukę pokoleniową i lukę 
kompetencji. Zmiany w or-
ganizacji produkcji związane 
z wprowadzaniem technolo-
gii Przemysłu 4.0 spowodują 
zmiany zatrudnienia. Główną 
barierą we wdrażaniu rozwią-
zań Przemysłu 4.0 jest brak od-
powiednio wykwalifikowanych 
pracowników. Obecny system 
szkolnictwa zawodowego nie 
przygotowuje pracowników, 
którzy mogliby sprostać wy-
zwaniom związanym z czwartą 
rewolucją przemysłową. Rów-
nież pracodawcy niechętnie 
inwestują w podnoszenie kwa-
lifikacji swoich pracowników. 
– Polskie stocznie będą stocz-
niami 4.0, albo ich nie będzie 
– mówi wiceprezes Krzemiński.

Małgorzata Kuźma
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kontrakt od Siemens 
Gamesa Renewable energy

Spółka GSG Towers uzy-
skała od jednego z najwięk-
szych producentów turbin 
dla energetyki wiatrowej 
zamówienie na dostawę 14 
kompletnych, lądowych wież 
wiatrowych. Zamówienie od 
Siemens Gamesa Renewable 
Energy o wartości ponad 5 
mln EUR będzie realizowa-
ne w ramach projektu budo-
wy farmy wiatrowej Barwice 
o mocy 42 MW. Dla GSG 
Towers to przede wszystkim 
droga prowadząca do pozy-
skania zamówień w zakresie 
produkcji wież dla morskiej 
energetyki wiatrowej – of-
fshore, gdzie  Siemens Game-
sa jest niekwestionowanym 
liderem. Uzyskanie referen-
cji przy współpracy z Sie-
mens Gamesa Renewable 
Energy jest najlepszą formą 
akredytacji Spółki ułatwia-
jącą rozpoczęcie współpracy 
z pozostałymi parterami biz-
nesowymi – liderami branży, 
dla których szczególnie istot-
ny jest  fakt posiadania przez 

zakład kompetencji w obsza-
rze dostaw komponentów dla 
morskich farm wiatrowych 
offshore.

Współpraca z konecranes
Przedstawiciele Stocz-

ni Gdańsk S.A. podpisali 
umowę ramową z fińskim 
liderem w branży produkcji 
dźwigów firmą Konecranes. 
Na podstawie umowy klient 
zapowiedział złożenie zamó-
wienia, dotyczącego realizacji 
dźwigów portowych, co dla 
Stoczni Gdańsk oznacza, że 
jest na dobrej drodze do pod-
jęcia stałej współpracy z fiń-

skim gigantem. Konecranes 
doceniło zarówno możliwo-
ści techniczne, jak i położenie 
przedsiębiorstwa, podkre-
ślając że Gdańsk i Gdynia 
tworzą obecnie bardzo inte-
resujący dla zagranicznych 
klientów hub przemysłowy.

W wizycie w Hyvinkää, 
uczestniczył także Andrzej 
Kensbok, wiceprezes Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A. – wła-
ściciela Stoczni Gdańsk  i GSG 
Towers, który podczas konfe-
rencji dla PAP skomentował 
zawarcie umowy ramowej: Nie 
chcemy być tylko poddostawcą 
na rynku stoczniowym. Zależy 

nam na silnej marce, którą od-
budujemy dzięki bezpośredniej 
współpracy z najważniejszymi 
firmami w branży. Takie umo-
wy to gwarancja stabilnego 
portfela zamówień.

kontraktem dla aker 
Solutions

Spółka GSG Towers za-
warła z norweskim Aker So-
lutions kontrakt na montaż 
wielkogabarytowych kon-
strukcji stalowych. Dla GSG 
Towers i Stoczni Gdańsk to 
ważny krok w otwarciu na ry-
nek offshore.

W ramach zawartej umo-
wy GSG Towers przygotuje 
montaż, instalację wypo-
sażenia i przeprowadzenie 
testów funkcjonalności wiel-
kogabarytowych konstrukcji 
stalowych – Templates. To 
podstawa konstrukcji subsea, 
integralnie związanych z eks-
ploatacją pola naftowego. 
Prace nad realizacją zadania-
(część projektu rozwoju pola 
Johan Castberg na Morzu 
Barentsa) zaplanowane są do 
końca marca 2019 r.

Źródło: www.gdanskshipyard.pl

Stocznia Gdańsk i Stocz-
nia Szczecińska podpisały 
porozumienie w sprawie 
projektu „POLSKIE STOCZ-
NIE”. Zgodnie z umową, 
spółki będą wspólnie działać 
na rzecz rozwoju krajowego 
przemysłu stoczniowego.

Porozumienie przewidu-
je wykorzystanie potencja-
łu Stoczni Gdańsk i Stoczni 
Szczecińskiej w celu zbudowa-
nia silnej pozycji na europej-
skim i globalnym rynku stocz-
niowym. Spółki wykorzystają 
doświadczenia w zakresie in-
frastruktury, portfela zamó-

wień i kwalifikacji załóg, by 
między innymi wspólnie za-
biegać o kontrakty, czy razem 
realizować zamówienia.

– Sprawne działanie bran-
ży stoczniowej zależy od wie-
lu czynników. Jednym z nich 
jest na pewno tworzenie łań-
cuchów dostaw i wykorzy-
stanie możliwości lokalnych 
poddostawców. Współpraca 
dwóch historycznie, ale także 
gospodarczo ważnych pol-
skich stoczni może w tym 
pomóc. To szansa na silną 
markę w branży i dobra wia-
domość dla firm działających 

na terenie Szczecińskiego 
Parku Technologicznego, któ-
rym zarządza Stocznia Szcze-
cińska. Jestem przekonany, że 
na podpisanym porozumie-
niu skorzystają nie tylko jego 
sygnatariusze, ale również 
szeroko pojęty rynek stocz-
niowy – powiedział Andrzej 
Kensbok, wiceprezes Agencji 
Rozwoju Przemysłu.

Podczas wizyty w Szcze-
cinie przedstawiciele Stoczni 
Gdańsk i ARP S.A. odwiedzili 
tereny Stoczni Szczecińskiej, 
by poznać i ocenić jej moż-
liwości produkcyjne, w tym 

wyposażenie  hal, pochylnie 
oraz nabrzeża.

Projekt pozwala na wspól-
ne przedsięwzięcia wymaga-
jące zaangażowania zasobów 
infrastrukturalnych, czy wy-
kwalifikowanych managerów. 
Jednocześnie daje możliwość 
zawierania i realizacji indywi-
dualnych zleceń, wymagają-
cych połączenia zasobów obu 
stoczni. Program POLSKIE 
STOCZNIE opiera się na wza-
jemnych kompetencjach spół-
ek i nie wyklucza przy tym re-
alizacji samodzielnych planów.

Źródło: www.gdanskshipyard.pl

PRoJekt PoLSkie StoczNie

Stocznia Gdańsk i Stocznia Szczecińska łączą siły

Nowe kontrakty dla GSG towers

fo
t. 

Pa
w

e 
G

la
ne

rt



13Rozwaga i

Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Karol Guzikiewicz złożył do marszałka woje-
wództwa pomorskiego interpelację w sprawie Europejskiego Centrum Solidarności, 
a w szczególności naruszenia zakazu agitacji partyjnej i politycznej na terenie Europej-
skiego Centrum Solidarności, naruszenia regulaminu zwiedzania ECS oraz niewłaściwego 
zachowania Dyrektora Basila Kerskiego, w której czytami m.in.:
„Z przykrością trzeba stwierdzić, że ECS czynnie uczestniczy w politycznym sporze. W tym 
kontekście trzeba też przywołać bulwersujące ekscesy z zakłócaniem ubiegłorocznych 
obchodów rocznicy podpisania porozumień sierpniowych przez KOD z terenu muzeum 
w kierunku osób składających kwiaty w tym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia, wielu delegacji krajowych i zagranicznych. 
To w mojej ocenie zaprzeczenie idei, która legła u podstaw powołania ECS (...) 
Konferencja prasowa w dniu 2 lutego 2019 na terenie ECS , w której uczestniczyli niektórzy 
członkowie Rady, potwierdzają moje zastrzeżenia, ponieważ podczas tego wydarzenia 
kolejny raz doszło do naruszenia zakazu agitacji partyjnej i politycznej na terenie muzeum.
Zakaz takiej agitacji wynika wprost z regulaminu zwiedzania ECS, (…) w szczególności 
odwiedzającym ECS zabrania się prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycz-
nych). Pan Dyrektor Basil Kerski nie tylko tym wypowiedziom się przypatrywał, ale i zabrał 
głos” – czytamy w interpelacji. 

ECS działa już dwanaście 
lat, więc jego działalność nie 
jest już epizodem. Niestety, 
można odnieść wrażenie, że 
instytucja ta chce być swoistą 
ekspozyturą zagranicznych 
ośrodków w Polsce. Na spo-
tkania i wykłady do ECS za-
praszani są przede wszystkim 
lewicowi i liberalni intelektu-
aliści, próbujący zaszczepić 
w Polsce aktualne zachodnio-
europejskie trendy. A zatem 
profil funkcjonowania ECS 
jest dokładnie odwrotny od 
celów, do jakich został po-
wołany. Zamiast promocji 
Polski na świecie w duchu 
solidarności, mamy liberalną 
indoktrynację za pieniądze 
polskich podatników.

Podmioty, które mają 
obecnie decydujący wpływ 
na działanie ECS, nie trak-
tują dziedzictwa „Solidarno-
ści” – związku zawodowego 
i ruchu społecznego, który 
rzucił wyzwanie imperium 
komunistycznemu i walczył 
o uniwersalne w każdych wa-
runkach prawa pracownicze, 
godność człowieka i swobody 
obywatelskie – jako ważnego 
elementu polityki historycz-
nej polskiego państwa, tak jak 
rozumiał to prezydent Lech 
Kaczyński. Kaczyński słusz-
nie dostrzegał w „Solidarno-
ści” sukces nie jednej osoby 
czy wąskich kręgów elit, ale 
wielomilionowego ruchu 

Przyczółek  
liberalizmu

eURoPeJSkie ceNtRUm SoLidaRNoŚći
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„Solidarność” to dziedzictwo wszystkich Polaków i żadne śro-
dowisko nie może mieć na nie monopolu. europejskie centrum 
Solidarności z założenia miało promować polskie dziedzictwo 
historyczne za granicą i stanowić element polskiej „soft po-
wer”. Stało się inaczej. ecS pełni rolę zupełnie nie pasującą do 
swojej nazwy i tożsamości ruchu, do którego się odwołuje.

społecznego. W ECS reduku-
je się historię do roli jednego 
lub co najwyżej kilku „ge-
niuszy”. Nazwisk chyba nie 
trzeba wymieniać. Z drugiej 
strony w narracji ECS mar-
ginalizowane są zasługi cho-
ciażby Anny Walentynowicz 
Krzysztofa Wyszkowskiego, 
Andrzeja Kołodzieja, Joanny 
i Andrzeja Gwiazdów. 

Moim zdaniem przed-
stawiciele ECS manipulują 
opinią publiczną, gdy za-
pewniają, że realizują jedynie 
ustalenia umowy założycieli 
i organizatorów Centrum. 
ECS powoływano w duchu 
wzajemnego zaufania, gdy 
wszyscy założyciele liczy-
li na wzajemną dobrą wolę 
i uwzględnianie głosów będą-

cych w arytmetycznej mniej-
szości w gremiach decyzyj-
nych. Dlatego nie zwracano 
wówczas uwagi, że miasto 
Gdańsk i samorząd woje-
wództwa pomorskiego zyska-
ły uprzywilejowaną pozycję. 

Przedstawiciele prezyden-
ta Gdańska, urzędu marszał-
kowskiego i Instytutu Lecha 
Wałęsy mają arytmetyczną 
większość i przegłosowują 
wszystko, nie licząc się ani 
z Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
ani z przedstawicielami „Soli-
darności”. Ta zasada zaufania, 
która była podstawą przy za-
kładaniu ECS, została złama-
na przez władze Gdańska. 

Ponadto trudno znaleźć 
w działaniach Centrum ja-
kikolwiek element progra-
mu, który by nawiązywał do 
chrześcijańskiego dziedzic-
twa. Nawet kartki świąteczne 
wysyłane w ostatnie Boże Na-
rodzenie nie zawierały żad-
nego religijnego motywu, za 
to grafikę przedstawiającą… 
okrągły stół. 

Adam Chmielecki

Autor jest wydawcą, poli-
tologiem, autorem książek 
oraz członkiem Kolegium 
Historyczno-Programowego 
ECS z nominacji Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
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SPóR o hiStoRię

związkowcy z NSzz „Solidar-
ność” Regionu Gdańskiego, 
w tym ze Stoczni Gdańskiej 
przed posiedzeniem Rady 
miasta Gdańska w dniu 7 
marca 2019 r., ustawili przed 
siedzibą Rady, styropianowy 
pomnik donalda tuska. 

Powiesili na nim plakat 
z artykułami Konstytucji 
RP 30, 40 i 42, które mó-
wią, że: obowiązkiem władz 
publicznych jest poszano-
wanie i ochrona godności 
człowieka; nikt nie może być 
poddany poniżającemu trak-
towaniu; każdego uważa się 
za niewinnego, dopóki jego 
wina nie zostanie stwierdzo-
na prawomocnym wyrokiem 
sądu. Zamysłem tego happe-
ningu było przypomnienie 
gdańskim rajcom, aby podej-
mowali uchwały i głosowali 
zgodnie z obowiązującym 
w Polsce prawem. Aby pa-
miętali, że godność człowie-
ka stanowi źródło wolności 
i praw człowieka i obywatela. 
Tego dnia w porządku obrad 
znalazła się uchwała pozba-
wiająca wszelkich honorów 
osobę zasłużoną dla Gdań-
ska, Polski, mieszkańców 
Pomorza. „Złoty” Tusk nie 
wywarł na radnych wrażenia. 
Bez sądu, na podstawie nie-
sprawdzonych gazetowych 
oskarżeń, przyjęli własną 
prawdę i odbierając wcześniej 
nadany przez tę samą radę 
tytuł Honorowego Obywatela 
Gdańska nieżyjącemu już od 
9 lat ks. prałatowi Henryko-
wi Jankowskiemu, wymazali 
z historii miasta Gdańska 

Wymazywanie prawdy
kilka lat. Usunęli też nazwę 
skweru upamiętniającą za-
sługi duchownego dla grodu 
nad Motławą, a także podjęli 
uchwałę o rozbiórce nieswo-
jego pomnika księdza prała-
ta. Przypomnijmy, że radni 
Prawa i Sprawiedliwości nie 
wzięli udziału w głosowaniu.

Dzień później, 8 marca, na 
zlecenie społecznego komite-
tu budowy pomnika ks. pra-
łata Henryka Jankowskiego 
w Gdańsku zdemontowano 
monument. 

krzysztof dośla komentuje decyzje 
gdańskich radnych

Radni, którzy głosowali za usunięciem z przestrzeni publicz-
nej wizerunku śp. Księdza prałata, wpisali się w niezbyt chlubną 
tradycję zaocznych procesów inkwizycji czy też sławnych w Pol-
sce z czasów stalinowskich procesów. Ludzie, którzy przy byle 
okazji podkreślają, jakimi to są demokratami, mówią na temat 
praworządności i przestrzegania konstytucji, podejmując taką 
decyzję, nie dotrzymują elementarnych zasad praworządności. 
Naruszyli co najmniej dwa artykuły konstytucji, gdyż podjęli 
decyzję opierając się na pomówieniach. Tak należy traktować 
w świetle prawa informacje, które pokazują, że jedna z osób 
oskarżających ks. prałata jest znanym policji i prokuraturze kon-
fabulantem. Radni stworzyli precedens polegający na tym, że 
do realizacji własnych celów ideologicznych narusza się stan-
dardy poszanowania prawa, ale też i dobrego obyczaju. 

każdego uważa się za nie-
winnego, dopóki jego wina 
nie zostanie stwierdzona 
prawomocnym wyrokiem 
sądu.

Sam kilkutonowy cokół, 
na którym stała figura du-
chownego pozostał jednak na 
miejscu. Okazało się, że do 
jego uniesienia potrzebny jest 
pojazd z dźwigiem, a ten nie 
został wpuszczony przez poli-
cję na plac przed pomnikiem.

Stowarzyszenie „Godność”, skupiające 
członków NSZZ „S”, więźniów politycznych 
z czasów PRL  wystosowało list otwarty do 
wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, w 
którym domaga się zaskarżenia bądź uchyle-
nia, jako niezgodnych z prawem, decyzji Rady 
Miasta Gdańska podjętych 7 marca br., doty-
czących m.in. odebrania ks. prałatowi Henry-
kowi Jankowskiemu tytułu Honorowego Oby-
watela Miasta Gdańska.

„Aby podjąć takie Uchwały Rada Miasta 
powinna mieć udokumentowane prawnie 
zeznania, a nie pomówienia. Odwoływanie 
się do rozsądku i sumienia radnych w tym 

przypadku to za mało. Uchwały Rady Miasta 
nie tylko oburzyły zwolenników ks. Henryka 
Jankowskiego. Szczególnie boli to nas, ludzi 
represjonowanych w stanie wojennym, któ-
rym pomagał w więzieniach i osłaniał nasze 
rodziny. Jakże łatwo radni Miasta Gdańska 
osądzili Kapłana. który całe życie poświęcił 
dla odbudowy ze zniszczeń wojennych ko-
ścioła św. Brygidy a także wniósł znaczący 
wkład w organizację  NSZZ Solidarność i jej 
działalność w stanie wojennym” – przekonują 
byli działacze Związku i osoby represjonowa-
ne w PRL, zrzeszone w Stowarzyszeniu „God-
ność”

„Godność” domaga się zaskarżenia uchwał Rady miasta
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Stanowisko Komisji Krajowej nr 13/18 ws. sytuacji  
społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce

Dość dyskryminowania 
pracowników!

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obser-
wuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające 
napięcia społeczne.

 Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach za-
trudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wska-
zują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej 
sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem 
środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nie-
licznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funk-
cjonariuszy. Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. 
Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zara-
biających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dys-
proporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych 
w poszczególnych działach.

 Dodatkowo niepewność co do przyszłych cen energii elek-
trycznej tak dla odbiorców indywidualnych, jak i prze-
mysłowych oraz niejasne zapowiedzi wprowadzenia re-
kompensat wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych 
pogłębiają frustrację.

 Konieczny staje się wzrost kwot progów dochodowych 
uprawniających do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, 
ich wysokości oraz wzrost kwot kryteriów dochodowych 
uprawniających do wsparcia dochodowego rodzin oraz wy-
sokości świadczeń i zasiłków rodzinnych.

 Kolejny już rok rząd Prawa i Sprawiedliwości uchyla się 
od realizacji obietnic złożonych w kampanii wyborczej 
2015 roku w zakresie wysokości kwoty wolnej od podat-
ku dochodowego, waloryzacji wysokości zryczałtowanych 
kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych, waloryza-
cji kwot progów podatkowych, wycofania antypracowni-
czych zmian w Kodeksie pracy, szczególnie dot. czasu pracy 
i okresu rozliczeniowego, pełnego odmrożenia kwot odpisu 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uchylenia wy-
gaszania emerytur pomostowych, przyjęcia ustawy o Służ-
bie Ochrony Kolei oraz wprowadzenia pluralizmu związko-
wego w Policji.

 Następuje osłabienie dialogu społecznego poprzez pomijanie 
związków zawodowych w procesie konsultacji ważnych dla 
pracowników i obywateli projektów rządowych, nagminne 
łamanie ustawowych terminów przez organy państwa w za-
kresie oczekiwania na opinię partnerów społecznych oraz 
brak zagwarantowanej w przepisach reakcji strony rządowej 
na zgłaszane uwagi w procesie legislacyjnym.

 Postulaty kierowane przez NSZZ „Solidarność” do rządu 
niestety nie znajdują właściwego rozpatrzenia, a na kiero-
wane wystąpienia nie ma w większości żadnej odpowiedzi.

 Nie do zaakceptowania dla NSZZ „Solidarność” jest dys-
kryminowanie członków związków zawodowych w sto-
sunku do członków organizacji pracodawców. Członko-
wie związków zawodowych, płacąc składki członkowskie 
na rzecz swoich organizacji, obciążani są podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych, natomiast członkowie organi-
zacji pracodawców nie dość, że nie płacą składek osobiście, 
to zaliczają je w koszty działalności, co zwalnia ich z podat-
ku dochodowego od osób prawnych. Narusza to w sposób 
rażący art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym oraz wobec zagrożeń stojących 
przed gospodarką Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 

wZywa rZąd 
do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu z reprezentatyw-
ną stroną społeczną, przede wszystkim w zakresie:

– Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów 
publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funk-
cjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej 
administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych 
oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla po-
zostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.

– Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych.

– Zaniechania, komplikujących system, niekończących się 
zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsul-
tacji społecznych.

– Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona 
osobom najsłabszym ekonomicznie, chroniąc je przed zagro-
żeniem ubóstwem.

– Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałto-
wanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.

– Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
– Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby 

pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali 
uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz obję-
cia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez wzglę-
du na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, propor-
cjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych 
dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem 
zasady 30-krotności.

– Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
– Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach 

tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
– Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych skła-

dek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
– Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbior-

ców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat 
dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony 
rodzin przed skutkami ogólnego wzrostu cen towarów i usług, 
a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw 
domowych.

Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego i konstruktywnego 
dialogu we wskazanych obszarach zmusi NSZZ „Solidarność” 
do podjęcia działań protestacyjnych.

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

Gdańsk, 11 grudnia 2018 r.




