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Stocznia GdańSka

zarząd GsG zaczął od-
budowywać shipping, 
do tej pory produkcja 
opierała się tylko na 
wieżach. Jako jedna 
z tzw. nóg stabilności, 
produkcja okrętowa 
jest rozwijana. 
na zdjęciu: ruszyła bu-
dowa płyty montażo-
wej na wyspie ostrów 
w Gdańsku. to jedyna 
w polsce konstrukcja 
przystosowana do 
budowy i wodowania 
dużych jednostek oraz 
wielkogabarytowych 
konstrukcji.

fot. paweł Glanert
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– Jak postępują zmiany  
w Grupie stoczni Gdańsk?

– 10 lipca będziemy mieć 
spotkanie u prezydenta An-
drzeja Dudy, który cały czas 
interesuje się zmianami zacho-
dzącymi w stoczni. Na spo-
tkaniu przedstawiciele Stoczni 
Gdańsk powiedzą, w jakim 
kierunku idą zmiany i na jakim 
są one etapie. Będzie również 
informacja i analiza działań 
przeprowadzonych po przeję-
ciu stoczniowych aktywów po 
Ukraińcach. 

Muszę powiedzieć, że my, 
jako związkowcy, nie jesteśmy 
zadowoleni z tempa zmian. 
Mamy jednak świadomość, że 
nowy zarząd, aby podejmować 
właściwe decyzje musi się za-

poznać z sytuacją firmy. Wie-
my, że prezes Wojciech Peret 
ma duże doświadczenie w za-
rządzaniu, co daje nadzieje, że 
poradzi sobie na stanowisku. 
Różne niezależne źródła mó-
wią, że od wielu lat jest ocenia-
ny jako dobry menedżer. Nie-
stety, nie jest on informowany 
o wielu rzeczach na bieżąco, 
pewne sprawy wychodzą po 
kilku dniach czy tygodniach. 
To nas martwi. Problem nie 
polega na jednorazowej in-
terwencji. Potrzebne są roz-
wiązania systemowe, które 
umożliwią przepływ informa-
cji koniecznych do prowadze-
nia firmy, dotyczących takich 
spraw, jak stopień zaawanso-
wania prac, jak wyglądała ren-

towność na różnych etapach 
prac. Mało tego, powinna być 
przekazywana informacja na 
temat podpisywanych kon-
traktów i jakie one przyniosą 
efekty. Czasami podpisuje się 
kontrakty, które nie są opła-
calne, z różnych powodów. Ale 
musi być pełna wiedza, dlacze-
go taki kontrakt jest podpisany 
i co należy zrobić, żeby zmini-
malizować straty. 

– czy jest spełniana obietni-
ca powrotu do budowy stat-
ków?

– Zarząd zaczął odbudo-
wywać shipping. Do tej pory 
produkcja opierała się tylko na 
wieżach. Jako jedna z tzw. nóg 
stabilności produkcja okrętowa 
jest rozwijana. Problemem jest 
jednak brak ludzi o specjalno-
ściach stoczniowych. Mamy 
świadomość, że dopóki wszyst-
kie instrumenty naprawcze nie 
będą wdrożone, nie będziemy 
zakładem rentownym. Nie ma 
takiej możliwości, żeby jakakol-
wiek fabryka już od pierwszych 
dni przynosiła zyski. A my 
w stoczni mamy taką sytuację, 
że jest ona od nowa stawiana 
na nogi. Przy budowie nowej 
jednostki trzeba dobrze poli-
czyć i przekonać banki, a także 
określić, za ile lat osiągniemy 
zakładane cele. Musimy wy-
kazać, że jesteśmy zdolni do 
spłaty. Stocznie są audytowane 
przez znane światowe firmy 
z tzw. pierwszej czwórki. We-
dług wszelkich prognoz ren-
towność powinna być uzyska-
na w ciągu dwóch lat.

Ważną sprawą jest poprawa 
wydajności. Nie oznacza to, że 
pracownicy mają szybciej i cię-
żej pracować. Poprawa wydaj-
ności powinna być osiągnięta 
poprzez zmiany organizacyjne. 
Ważna jest również zmiana po-
dejścia części pracowników do 
pracy, tak aby nie traktowali jej, 
że jest tylko po to, aby 10 każde-
go miesiąca dostać wypłatę, ale 
praca powinna być też jakimś 
wyzwaniem. Przy innej organi-
zacji pracy, lepszej produktyw-
ności i wydajności będzie szan-
sa na podwyżki wynagrodzeń. 
Podwyżki muszą jednak wyni-
kać z zysków wypracowanych 
przez firmę. Dlatego też osoby, 
które się nie sprawdzą na swo-
ich stanowiskach muszą liczyć 
się z konsekwencjami. I dotyczy 
to wszystkich, nie ma tu podzia-
łu na kadrę i pracowników. Róż-
nica jest tylko taka, że pomyłka 
robotnika – to dziesiątki tysięcy 
strat, ale pomyłka prezesa czy 
dyrektora to dziesiątki, a nawet 
setki milionów. Jedno jest pew-
ne: pracy jest tyle, że zarząd musi 

nie jesteśmy  
zadowoleni  
z tempa zmian
o sytuacji w Grupie Stoczni Gdańsk rozmawiamy  
z przewodniczącym zakładowej „Solidarności” 
Romanem Gałęzewskim

Roman Gałęzewski: 
– nowe kontrakty to nie 
problem. ważne jest, aby te 
kontrakty przynosiły zyski. 
zawsze to powtarzam: 
żadna stocznia nie upadła  
z powodu braku 
kontraktów. wszystkie 
stocznie jak upadały, to  
z powodu błędów. 
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dać z siebie więcej, niż w jakiej-
kolwiek w innej firmie.

– Jak mówiłeś, jednym 
z głównych problemów, 
z którymi boryka się stocz-
nia, to brak wykwalifikowa-
nych pracowników. Jak go 
rozwiązać?

– Działania powinny być 
prowadzone dwutorowo. Po 
pierwsze trzeba wykorzystać 
tych pracowników, których 
mamy. Trzeba prowadzić dla 
nich szkolenia, aby mogli 
pracować na nowych urzą-
dzeniach przy użyciu nowych 
technologii. Oczywiście trze-
ba pozyskiwać nowych ludzi, 
ale trzeba mieć świadomość, 
że pracownik, który w swej 
karierze zawodowej nie miał 
zbyt wiele do czynienia z prze-
mysłem stoczniowym, zanim 
zdobędzie odpowiednie kwa-
lifikacje będzie przynosił straty, 
przez długi czas będzie kosz-
tem, a nie zyskiem. 

Stagnacja, która była przez 
wiele lat doprowadziła do tego, 
że wielu wartościowych ludzi 
odeszło. I to w każdej komórce. 

Mamy dwa sposoby na 
pozyskanie wartościowych 
pracowników. Pierwsza – zre-
krutowanie pracowników i ich 
wyszkolenie, druga – pozyska-
nie już wyszkolonych. Koszty 
szkolenia są duże, bo ludzie 
szkoląc się popełniają błędy, ale 
osiągają pewien etap rozwoju 
zawodowego i mogą istnieć na 
rynku pracy. Niestety, nieko-
niecznie w stoczni, która po-
niosła koszty szkolenia. Z tych 
kwalifikacji korzystają często 
kraje zachodnie, nie tylko w 
Europie. Zawsze jest dylemat: 
czy zmieścimy się w budżecie 
i czy przy takich warunkach, 
jakie oferujemy, pozyskamy 
ludzi. Nie wiemy, czy nowo 
zatrudnieni od razu będą przy-
nosili zysk. Powiedzmy jeszcze 
jedno. Firmy w państwach za-
chodnich – nie chodzi tu tylko 
o branżę stoczniową – posiada-
ją różnego rodzaju certyfikaty, 
niezbędne do wygrywania 

przetargów. Często te certyfi-
katy są wymyślane po to, aby 
zablokować konkurencję w 
Polsce. Szczególnie dbają o to 
firmy niemieckie czy skandy-
nawskie. I pomimo że tam jest 
droższa praca – oni wygrywają. 
Często nasze firmy ze wzglądu 
na brak tychże certyfikatów 
nie mogą do przetargów przy-
stępować, a nie ma dość czasu, 
aby takie potrzebne certyfikaty 
uzyskać. I to jest tak, że niby 
jest wolny rynek, ale na zacho-
dzie mówią: „wolny tak, ale na 
naszych warunkach”. 

– a jak jest z kontraktami?
– Jeżeli zakład ma trzy nogi 

– nie upadnie. Czyli musi być 
budowa statków, wież oraz 
konstrukcji stalowych. Taki 
zakład nie może narzekać na 
brak kontraktów, może narze-
kać jedynie na wyniki. 

Nowe kontrakty to nie pro-
blem. Ważne jest, aby te kon-
trakty przynosiły zyski. Zawsze 
to powtarzam: żadna stocznia 
nie upadła z powodu braku 
kontraktów. Wszystkie stocz-
nie jak upadały, to z powodu 
błędów. Trzeba robić wszyst-
ko, żeby na etapie powsta-
wania tych błędów były one 
wychwytywane. Dlatego do 
najważniejszych zadań, jakie są 
do zrobienia w stoczni, należy 
wdrożenie kontroli procesów 
technologicznych na każdym 
etapie ich realizacji. Także przy 
pozyskiwaniu kontraktów na-
leży sprawdzać, czy on są ren-
towne. W kontraktacji muszą 
być właściwe zapisy. Ponadto 
zauważyłem, że brak jest u nas 
standardów. Np. w skandynaw-
skich firmach, wręcz w gablo-
tach, są przedstawiane wzorce 
np. jak wygląda standardowa 
spoina, a jak wygląda bada-
nie tej spoiny. Jeżeli armator 
życzy sobie coś więcej ponad 
ten standard, to wtedy musi 
więcej zapłacić. Tego u nas 
brakuje, a przy podpisywaniu 
kontraktów jest to niezbędne. 
Często obserwowałem, że my 
robiliśmy niejednoktotnie nie-

potrzebne rzeczy, jakieś szli-
fowania, które nie dość, że nie 
były zapłacone, to w ogóle nie 
były wymagane. Nie było wia-
domo, jaki jest nasz standard, 
co jest ponad ten standard i za 
co trzeba dodatkowo płacić. 
Standard powinien się opierać 
na tym, że produkt – statek, 
wieża – muszą być bezpieczne, 
a jak ktoś chce lepiej to trzeba 
to dokładnie opisać. Podobnie 
z malowaniem. Użycie po-
nadstandardowej farby musi 
więcej kosztować. Powinno 
być jasne i czytelne dla każde-
go armatora, jaki standard za 
jakie pieniądze otrzymuje. No 
i co za tym idzie, należy bar-
dzo precyzyjnie i szczegółowo 
konstruować umowy. Takie 
braki w zapisach powodują 
tragedię firm. Pamiętam, że 
kilkanaście lat temu w naszej 
stoczni był popełniony błąd, 
nie było doprecyzowane, czy 
chodzi o „załamanie” czy „za-
oblenie” krawędzi. Umowa 
była sporządzona po angielsku. 
Ten brak precyzji kosztował 
stocznię na tym statku wiele 
milionów. Aby te wyoblenia 
wykonać, stocznia musiała za-
trudniać nawet Filipińczyków. 
A więc zadecydowało jedno 
słowo, być może źle przetłu-
maczone. I tu widać, czym jest 
dobrze sporządzony kontrakt. 
Gdy są standardy, pojawia się 
zawsze jakaś możliwość odwo-
łania. Niestety nie wiem, czy 
są obecnie prowadzone, czy 
też są planowane jakieś prace, 
aby takie stoczniowe standardy 
były ustalone. To oczywiście 
sprawa zarządu, nie nasza. Jako 
związek zawodowy nie chce-
my ingerować w zarządzanie, 
które nie należy do naszych 
kompetencji. Mówimy raczej o 
problemach. Zarząd sam musi 
dojść do pewnych rozwiązań. 

– Jakie działania w nowej sy-
tuacji prowadzi stoczniowa 
„solidarność”?

– Wciąż zyskujemy nowych 
członków. Nasza działalność 
na terenie firmy jest znana i 

mam nadzieję, że będzie ona 
doceniona. Pomagamy na 
przykład w pisaniu podań do 
kadr o przeliczenie stażowego 
dla pracowników GSG To-
wers. Jest to pomoc taka czysto 
techniczna, pracownik sam 
musi podjąć decyzję, czy chce 
o takie przeliczenie wystąpić. 
Oferujemy też porady prawne. 
Reprezentujemy interesy pra-
cowników na spotkaniach z za-
rządem. Mamy świadomość, że 
im szybciej firma osiągnie ren-
towność, tym szybciej będzie 
się rozwijała i osiągnie stabil-
ność. Naszym zdaniem do mo-
mentu osiągnięcia rentowności, 
aby uniknąć błędów, sytuacja 
musi być monitorowana, a do 
tego niezbędne są informacje. 
Tych informacji obecnie nie 
mamy. To tak jak w życiu: im 
szybciej widzimy, że jest jakiś 
błąd, szybciej jest szansa, aby 
go naprawić. W przemyśle jest 
tak samo. Liczę na rozwój za-
równo informatyki – mamy 
dobrych informatyków, liczę 
na poprawienie jakości. Kiedyś 
stocznia słynęła z jakości, dzisiaj 
mamy z tym wiele problemów. 
Spotykamy się jako stoczniowa 
„Solidarność” z prezesem raz w 
tygodniu, na bieżąco rozmawia-
my o tych problemach, które 
my widzimy.

– obecnie negocjowany 
jest system premiowania.

– Druga część wynagro-
dzenia, czyli premia, będzie 
powiązana z jakością i wydaj-
nością. Prezes chciałby, aby 
każdy pracownik mógł ocenić 
efekty swojej pracy, wiedzieć, 
co będzie, jak konkretną pracę 
wykona i co będzie, jak jej nie 
wykona. System premiowania 
powinien być przede wszyst-
kim obiektywny. A więc, jeżeli 
ktoś wypracuje swoje zadania 
zgodnie z określonymi zapi-
sami powinien premię otrzy-
mać. Obecna premia uzna-
niowa zamieniona zostanie na 
regulaminową. 

Rozmawiał 
 Ryszard Kuźma
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W GSG trwa etap wdrażania nowego systemu wynagradza-
nia. niestety, nie do końca wystarczająca jest, także wśród 
kadry kierowniczej, znajomość przepisów: zarówno kodeksu 
pracy, jak i przepisów wewnętrznych. dlatego ważne jest, aby 
pracownicy zapoznali się z przepisami, które ich bezpośred-
nio dotyczą.

ile za godziny nadliczbowe 
w sobotę?

Przykładem może być spo-
sób rozliczania godzin nad-
liczbowych za soboty. Do tej 
pory kształtowało się to róż-
nie, kilkakrotnie następowały 
zmiany. Obecnie obowiązuje 
przepis, zarówno stocznio-
wy, jak i kodeksowy, że za 
pierwsze osiem godzin pracy 
w sobotę przypada dodatek 
100-procentowy. Natomiast 
za dziewiątą i kolejne godziny 
ten dodatek jest zmniejszo-
ny do 50 procent. Ustawo-
dawca ograniczył dodatek za 
nadgodziny ponad 8 godzin, 
więc jeżeli pracujemy w so-
botę, to raczej nie więcej, niż 
8 godzin. Jeżeli komuś zdarzy 
się przepracować więcej niż  
8 godzin, to wtedy średnia za 
te godziny się zmniejsza. 

najpierw informacja, potem 
nadgodziny

Obecnie w stoczni obo-
wiązuje 3-miesięczny okres 
rozliczeniowy. Istnieją limity 
w związku z nadgodzinami, 
może więc się zdarzyć, że ktoś 
wykorzysta cały swój limit 
np. w dwa miesiące i w trze-
cim miesiącu nie będzie miał 
nadgodzin.

Warto znać przepisy do-
tyczące rekompensaty za 
nadgodziny, w ramach której 
pracodawca może przyznać 
albo dodatkowe wynagrodze-
nie, albo czas wolny. Zarów-
no pracownik może wystąpić 
o wolne za nadgodziny, jak 
i pracodawca ma prawo dać 

wolne, jednak to, co jest waż-
ne, to zgodnie z ustaleniami 
ze związkami zawodowymi 
pracownik musi przed rozpo-
częciem pracy być poinfor-
mowany o formie rekompen-
saty za nadgodziny, a więc czy 
będzie to wolne czy będzie to 
dodatkowe wynagrodzenie. 
Trzeba również pamiętać, że 
inny jest przelicznik, jak pra-
cownik chce wolne, a inny 
– gdy tego wolnego udziela 
pracodawca. Gdy pracodaw-
ca proponuje wolne to prze-
licznik wynosi 1 do 1,5, na-
tomiast gdy pracownik – to 1 
do 1, czyli mniej korzystnie. 
Może też tak być, że pracow-
nik w ogóle nie chce brać 
nadgodzin za wolne. Więc 
jeszcze raz: jeżeli ma przysłu-
giwać wolne za nadgodziny, 
to pracownik musi o tym wie-
dzieć przed podjęciem pracy. 

nowy układ zbiorowy pracy
Cały czas wprowadzany 

jest w życie nowy zakładowy 
układ zbiorowy pracy. W dal-
szym ciągu są reklamacje 
dotyczące wyceny pracy pra-
cownika. Nie ma jednak ich 
już wiele, powiedzmy, 4 do 5 
w tygodniu. Są sytuacje, gdy 
pracownik jest źle wyceniany, 
pokutują tu lata zaniedbań, 
lata bez podwyżek. General-
nie zasada jest taka, że we-
dług nowych zasad nikt nie 
miał stracić, a większość mia-
ła zyskać. 

Przy wycenie najważniej-
sza jest ocena bezpośred-
niego przełożonego. Bywają 

sytuacje, że mistrz czy kie-
rownik nie chce pracowniko-
wi wprost powiedzieć, że jest 
słaby, ma niewystarczające 
umiejętności czy kwalifikacje. 
Czasami przełożony chwa-
li pracownika, mówi mu, że 

zasługuje na większe wyna-
grodzenie, ale nie występu-
je do swojego zwierzchnika 
o podwyżkę. I wtedy taki pra-
cownik występuje ze skargą 
na przełożonego. Jeżeli nawet 
na końcu decyduje prezes, to 
jasne jest, że on nie ma szans 
bezpośrednio poznać sytuacji 
tysiąca zatrudnionych, bo 
tyle mniej więcej teraz pracu-
je w całej grupie GSG. 

GSG towers: stażowe
Od 1 czerwca do końca 

września pracownicy GSG 
Towers mają prawo do skła-
dania reklamacji w sprawie 
rekompensaty z tytułu niepo-
siadania dodatku stażowego. 
Jeżeli pracownik uważa, że 
wcześniej, zanim pracował 
w GSG Towers nie miał tego 
stażowego doliczonego do 
stawki, to może się ubiegać 
o rekompensatę przez naj-
bliższe trzy miesiące i będzie 
to analizowane. 

Sytuacja wygląda następu-
jąco: część pracowników, któ-
rzy kiedyś przeszli ze Stocz-

Można powiedzieć, że 
w niektórych obszarach 
mamy do czynienia 
z ustawianiem firmy od 
zera. są wdrażane nowe 
procesy technologiczne, 
są nowe zasady pod-
pisywania kontraktów 
i zleceń. obecnie umowy 
zawierane z klienta-
mi muszą być o wiele 
bardziej szczegółowe, 
przede wszystkim w in-
teresie samej stoczni. 
złe umowy się mszczą.
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dokończenie na str. 6

ni Gdańsk do GSG Towers 
do stawki miała przypisane 
stażowe, a część nie miała. 
I część przez kilka lat miała 
w związku z tym wyższe wy-
nagrodzenie, a część niższe, 
w zależności, kto kiedy prze-
chodził. Jeżeli kadry wyliczą, 
że pracownik poniósł stratę, 
to zostanie przyznana rekom-
pensata. Nie będzie to jednak 
z klucza, trzeba indywidu-
alnie wystąpić z podaniem 
o przeliczenie wynagrodze-
nia w związku z niewlicze-
niem w GSG Towers dodatku 
stażowego. Podkreślmy, że ta 
kwestia dotyczy tylko pra-
cowników GSG Towers. Nie 
ma tu gotowych formularzy, 
trzeba pisać podania. 

Premie po nowemu
Nowy, najważniejszy etap to 

tworzenie regulaminów pre-
miowych. Obecnie w stoczni 
walczy się o to, aby mieć jak 
najwyższą stawkę, na szczę-
ście nie jest już problemem, 
czy pensja będzie regularnie 
wypłacana 10 każdego mie-
siąca, czy nie. 

Obecnie średnia pre-
mia u nas to 13 procent. Nie 
oznacza to oczywiście, że każ-
dy tyle dostaje. Stawki – jak 
mamy w ogłoszeniach – na 

bezpośredniej produkcji to 
od 3 do 7 tysięcy zł. Do tego 
można dostać 13 procent 
premii. Obecnie obowiązuje 
zasada – do końca września 
br., że premia ma charakter 
uznaniowy, więc pracowni-
kowi nie trzeba tłumaczyć, 
dlaczego dostał premię w ta-
kiej, a nie innej wysokości. 
Od 1 października natomiast 
będzie obowiązywała premia 
regulaminowa. Każdy zawód, 
każdy pion będzie miał inny 
regulamin. Inaczej będzie w 
przypadku pracowników pro-
dukcji, inaczej – w przypadku 
np. księgowości. Premia ma 
być uzależniona w pewnych 
miejscach od efektywności 
pracy, w innych zaś, np. na 
produkcji – od terminowości 
czy od jakości. Ten regulamin 
premiowania jest już przygo-
towywany. Nie ma jeszcze do-
kładnych założeń, ale można 
już powiedzieć, że produkcja 
będzie rozliczana co miesiąc, 
ale w przypadku, gdy w da-
nym momencie nie ma ma-
teriału i jest przestój powstały 
nie z winy pracownika, jest 
on wylogowywany z pra-
cy, to ten czas nie wpływa 
na premiowanie. Natomiast 
np. pracownicy handlowi 
będą rozliczani w okresach 

rocznych. Oni w swoich pa-
rametrach wpływających na 
premie będą mieli np. ren-
towność. Niektórzy mene-
dżerowie będą mieli półrocz-
ne okresy. Więc w zależności 
od zawodu, jedni będą mieli 
wypłacane premie co mie-
siąc, inni – zgodnie ze swoimi 
okresami rozliczeniowymi. 
Premia nie będzie przysłu-
giwać z automatu, jedynie 
za przychodzenie do pracy, 
premia ma być natomiast 
czynnikiem motywacyjnym. 
Więc w przypadku produkcji 
na wysokość premii wpływać 
będą w zasadniczym stopniu 
jakość pracy i terminowość. 
Będzie też brane pod uwagę 
podwyższania kwalifikacji. 

Pracownik poszukiwany
W stoczni widać, że zwięk-

sza się ilość produkcji. Do 
pełnej rentowności – nie jest 
to tajemnicą – jeszcze braku-
je w naszym zakładzie prze-
robu. Poza tym inna marża 
jest na okrętówce (najniższa), 
inna na konstrukcjach (od-
powiednio wyższa). Stocznia 
jednak wraca do okrętówki, 
bo dywersyfikacja produk-
cji, powoduje większe bez-
pieczeństwo firmy. Teraz po 
pewnych przestojach wracają 
wieże wiatrowe, na których 
mamy lepszą rentowność, 
ale nie ma pewności, na jak 
długo. 

W stoczni przede wszyst-
kim brakuje mocy przerobo-

wych, czyli rąk do pracy. Naj-
większe jest zapotrzebowanie 
na monterów kadłubów i na 
kowali. W przypadku spawa-
czy sytuacja jest nieco lepsza. 
Bardzo pilne jest otwarcie 
klas zawodowych dla mło-
dzieży. W tym roku (skumu-
lowane gimnazja i podsta-
wówki) nie byłoby zapewne 
problemów z rekrutacją do 
Conradinum. To teraz jedyna 
szkoła, na bazie której można 
otworzyć szkołę branżową. 
Stocznia nie może utrzymy-
wać szkół, ich właścicielem 
jest miasto. Wszyscy praco-
dawcy, prywatni też, domaga-
ją się otwarcia klas zawodo-
wych. Weźmy też pod uwagę, 
że taka szkoła da pracownika 
dopiero za trzy, czy cztery 
lata. A my potrzebujemy pra-
cowników już, natychmiast.

Wszyscy muszą przestrzegać 
zasad BHP

Stosowanie zasad BHP 
powoduje, że praca jest bez-
pieczniejsza. Ponadto często 
zleceniodawcy wymagają, 
aby przepisy BHP były ry-
gorystycznie przestrzegane. 
Niby wszyscy o tym wiedzą, 
ale zdarzają się sytuacje, gdy 
dochodzi do konfliktów na 
linii służb BHP i kadry za-
rządzającej niektórych pod-
wykonawców. Dochodzi do 
sytuacji, że trzeba niektórych 
ludzi wypraszać z hali pro-
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nSzz „Solidarność” uczcił 30 
rocznicę częściowo wolnych 
wyborów z 4 czerwca 1989 
roku. Przed pomnikiem 
Poległych Stoczniowców 
w Gdańsku złożono kwiaty, 
a apelem poległych i salwą 
honorową uczczono wszyst-
kich, którzy przez pokole-
nia walczyli o niepodległą 
Polskę. 

– To miejsce uczy nas 
dobrego wykorzystywania 
wolności, solidarności i od-
powiedzialności za nasze 
wspólne dziedzictwo. Byśmy 
nazywali po imieniu dobro 
i zło i nie zamazywali grani-
cy między nimi – powiedział 
podczas uroczystości ks. abp. 
Sławoj Leszek Głódź, który 
poprowadził krótką modli-
twę. Kwiaty pod pomnikiem 
oprócz związkowców z NSZZ 
„Solidarność” złożyli parla-
mentarzyści, przedstawiciele 
wojewody, IPN-u, radni Sej-
miku i radni gdańscy głów-
nie z klubów PiS oraz liczna 
grupa stoczniowców w ka-
skach i roboczych drelichach. 
Uroczystość uświetnił pod-
oddział kompanii reprezen-
tacyjnej Marynarki Wojennej 
RP oraz orkiestra gdańskiego 
garnizonu Wojska Polskiego. 

– Dzięki staraniom „So-
lidarności” obchody prze-
biegały w sposób godny. 
Wszystkie opcje polityczne 
miały wolny dostęp do pla-
cu. Nie został on ogrodzo-
ny. Trzeba podkreślić, że 
w tym dniu na placu pod 
pomnikiem nie było wystą-
pień politycznych i to było 
zwycięstwo „Solidarności” 
– podsumowuje obchody 
4 czerwca Karol Guzikiewicz 

zastępca przewodniczącego 
stoczniowej „Solidarności”.

Doszło tylko do jednego 
incydentu, gdyż zniszczona 
została wystawa poświęcona 
Solidarności Walczącej. Ta 
zasłużona organizacja obcho-
dzi obecnie swoją rocznicę, 
została powołana w czerw-
cu 1982 roku we Wrocławiu 
przez Kornela Morawieckiego 
i wystawa została tu do Gdań-
ska specjalnie przywieziona 
na 4 czerwca. Przy planszach 
dotyczących Grudnia ’70, ale 
i stanu wojennego była infor-
macja o nierozliczeniu zbrod-
ni komunistycznych, co było 
konsekwencją uzgodnień za-
warytch przy okrągłym stole. 
Niestety, komuś nie spodo-
bały się te informacje i kilka 
tablic zostało uszkodzonych. 
A w Europejskim Centrum 
Solidarności takich wystaw 
nie obejrzymy...

Miasto skarży decyzję 
wojewody

Fakt, iż to właśnie NSZZ 
„Solidarność” była głównym 
dysponentem placu Solidar-
ności 4 czerwca, spowodowa-
ło, że uroczystości przebiegły 
godnie, bez zawłaszczanie 
tego miejsca przez polityków, 
miasto nie wycofało pozwów 
sądowych skarżących decy-
zje wojewody przyznającą 
NSZZ „Solidarność” prawo 
do organizowania uroczysto-
ści w tym dniu. I tak, między 
4 a 10 czerwca odbyło się 5 
rozpraw sądowych w różnych 
instancjach. Wyrok był raz 
na korzyść stoczniowej „S”, 
innym razem sąd przyznawał 
rację prezydent Dulkiewicz. 
W ostateczności wygrało 
miasto. – Sąd zażądał od nas 

dokumentacji zdjęciowej 
i filmowej z poprzednich lat, 
której nie gromadziliśmy. 
Trzeba podkreślić, że ustawa 
o zgromadzeniach cyklicz-
nych nie wymaga takiej do-
kumentacji, dlatego nie zga-
dzamy się z wyrokiem sądu. 
Jako „Solidarność”, nie tylko 
stoczniowa, ale i Region wraz 
z Komisją Krajową będziemy 
ochraniać plac na którym 
znajduje się pomnik Pole-
głych Stoczniowców przed 
wykorzystywaniem go do 
celów politycznych – dodaje 
Guzikiewicz. 

Następne uroczystości 
przed pomnikiem już 31 
sierpnia. Tu jednak chyba 
nikt nie ma wątpliwości, że 
tego dnia Region Gdański 
NSZZ „Solidarność” ma pra-
wo do organizacji obchodów 
upamiętniających podpisanie 
Porozumień Sierpniowych. 

(rk)

oBcHody 4 czeRWca

Godnie 
na placu Solidarności

Obok: fotoreportaż z uro-
czystości 4 czerwca na placu 
Solidarności.

dokończenie ze str. 5

dukcyjnej, bo nie posiadają 
oni odpowiednich zabezpie-
czeń. I mają później preten-
sje, że ktoś im zwraca uwagę. 
Jednak jak wymagać prze-
strzegania przepisów BHP od 
pracowników, gdy prezes jed-
nej z firm podwykonawczych 
sam ich nie przestrzega… Po-
jawił się na hali produkcyjnej 
w trampkach i zachowywał się 
niegrzecznie wobec pracowni-
ków BHP. Wszystko działo się 
na oczach podległych mu pra-
cowników. Skończyło się karą 
finansową i ostrzeżeniem, że 
pożegnamy się z takim zlece-
niobiorcą. Kiedyś na takie rze-
czy było przyzwolenie, teraz 
już nie ma. 

Uczymy się nowych zasad
Można powiedzieć, że 

w niektórych obszarach 
mamy do czynienia z usta-
wianiem firmy od zera. Są 
wdrażane nowe procesy 
technologiczne, są nowe za-
sady podpisywania kontrak-
tów i zleceń. Obecnie umo-
wy zawierane z klientami 
muszą być o wiele bardziej 
szczegółowe, przede wszyst-
kim w interesie samej stocz-
ni. Złe umowy się mszczą, 
przecież w różnych firmach, 
także u naszych sąsiadów 
stoją niesprzedane statki, bo 
klient znalazł jakąś furtkę 
w nieprecyzyjnej umowie 
i negocjuje obniżenie ceny. 
Widzimy, że niektórzy lu-
dzie są słabi, również wśród 
kadry. Nie patrzymy nikomu 
w kieszeń, ile kto zarabia, 
a kadra zarabia u nas dobrze 
albo i bardzo dobrze, ale ma 
to przynieść wymierny efekt 
ekonomiczny dla stoczni. 

Jako związek zawodowy 
staramy się nie wtrącać do 
spraw związanych z produk-
cją, bo od tego są inni. Jednak 
gdy dostrzegamy pewne nie-
prawidłowości – to zgłaszamy 
je do sprawdzenia. 

Karol Guzikiewicz

Dzięki staraniom „solidar-
ności” obchody przebie-
gały w sposób godny. 
wszystkie opcje politycz-
ne miały wolny dostęp 
do placu. nie został on 
ogrodzony. trzeba pod-
kreślić, że w tym dniu na 
placu pod pomnikiem nie 
było wystąpień politycz-
nych i to było zwycięstwo 
„solidarności”.



4 czerwca na placu Solidarności

zdjęcia:  Paweł Glanert
 Ryszard kuźma



Jest nadzieja na zmiany w Grupie Stoczni Gdańsk



Jest nadzieja na zmiany w Grupie Stoczni Gdańsk

zdjęcia: Paweł Glanert
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BezPieczeńStWo i HiGiena PRacy

WyPadek. Jak postępować?
Wypadek to najgorsze możliwe zdarzenie w firmie czy domu. 
niestety, taka sytuacja może zdarzyć się każdemu z nas 
w pracy, mieszkaniu, na wakacjach, w drodze do pracy itp.
W chwili, kiedy mamy osobę poszkodowaną, nieprzytomną, 
musimy działać automatycznie – zgodnie ze schematami. 
Pierwsza pomoc jest nieodłącznym elementem szkoleń BHP, 
jednak zgodnie z wytycznymi ratowników medycznych na-
wet raz w roku należy przypominać te zasady.
Poniżej podstawowe zasady – przeczytaj i zapamiętaj, aby 
w sytuacji krytycznej działać automatycznie!

l Obserwuj, czy porusza 
się klatka piersiowa.

W czasie 10 sekund osoba 
nieprzytomna, ale oddychają-
ca powinna wykonać co naj-
mniej 2 wdechy i 2 wydechy. 
l Sprawdź zawartość 

jamy ustnej.

6. Wezwij pomoc lub poproś 
osoby stojące obok o we-
zwanie pomocy. 
Dzwoń do dyspozytora: 

769-20-00 lub 503-199-633
Wyślij kogoś po pomoc, 

lub jeśli jesteś sam, zostaw 
poszkodowanego i idź we-
zwać pomoc.

Poinformuj dyspozytora 
pogotowia:
l o dokładnym miejscu 

zdarzenia, 
l stanie poszkodowane-

go, ewentualnych obra-
żeniach, 

l jego przybliżonym wie-
ku, 

l podaj również swoje 
dane i wykonuj polece-
nia dyspozytora,

l rozłącz się dopiero wte-
dy, gdy uzyskasz po-
zwolenie od dyspozyto-
ra, nie wcześniej.

POPROŚ OSOBY STOJĄCE 
OBOK O PRZYNIESIENIE 
DEFIBRYLATORA

7. Rozpocznij resuscytację. 

1. Zachowaj spokój. 
2. Zabezpiecz miejsce zda-

rzenia (rozejrzyj się). 
l Najpierw bezpieczeń-

stwo własne.
l Potem bezpieczeństwo 

poszkodowanego.

3. Sprawdź reakcję. 
l Potrząśnij za ramiona. 
l Zapytaj, czy wszystko w 

porządku. 

4. Poproś o pomoc osobę 
stojącą obok. 

5. Udrożnij drogi oddecho-
we. Sprawdź oddychanie. 
Jeśli osoba nie reaguje: 

udrożnij drogi oddechowe 
(rękoczyn czoło – żuchwa)
l Umieść jedną rękę na 

czole poszkodowanego 
i delikatnie odegnij jego 
głowę do tyłu;

l Opuszki palców drugiej 
ręki umieść na żuchwie 
w celu udrożnienia 
dróg oddechowych;

l Przysuń ucho do ust 
poszkodowanego;

l Spróbuj przez 10 se-
kund nasłuchiwać od-
dechu; 

l Poczuj oddech na wła-
snym policzku;

l Jeśli brak oddechu, do 
czasu przyniesienia 
AED rozepnij ubranie i 
rozpocznij  resuscytację 
krążeniowo-oddecho-
wą w trybie 30:2. 

7.1. Jak najszybciej rozpocz-
nij uciskanie klatki pier-
siowej!

l Obie splecione ręce na 
środku mostka;

l Uciskaj wyprostowa-
nymi ramionami; 

l Na głębokość 4-5 cm; 
l W tempie ok. 100/120 

min;
l Nie odrywaj rąk;
l 30 razy uciskaj mo-

stek. 
7.2 Wykonaj 2 wdechy ra-

townicze 

Wykonanie resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej
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l Metoda usta – maska. 
Maska jest dostępna  
w każdej apteczce. 

l Worek oddechowy typu 
AMBU. Znajduje się on 
na przelocie III W oś 
5 przy defibrylatorze. 
Pamiętaj, aby nie naci-
skać gwałtownie worka, 
istnieje ryzyko cofnię-
cia się treści żołądkowej 
i zachłyśnięcia.

8.4 Podłącz elektrody defibry-
latora do odsłoniętej klat-
ki piersiowej pacjenta. 
l Otwórz AED Plus, 

podnosząc pokrywkę, 
rozerwij metalizowa-
ną kopertę z elektrodą 
wzdłuż perforacji we-
dług wskazań czerwo-
nej strzałki. 

l Naklej elektrodę na 
odsłoniętą klatkę pier-
siową poszkodowane-
go zgodnie z instrukcją 
graficzną, która znaj-
duje się na opakowa-
niu elektrody.

8.5 Nie dotykaj pacjenta, 
analizowanie.
l Urządzenie rozpocz-

nie analizę rytmu serca 
poszkodowanego, a po 
kilku sekundach wyda 
komendę dotyczącą 
defibrylacji. W tym 
czasie NIE WOLNO 
dotykać poszkodowa-
nego!

l Defibrylacja zalecana. 
Nie dotykaj pacjen-
ta. Naciśnij  migający 
przycisk defibrylacji.

l Jeśli zostanie zaleco-
na defibrylacja, wydaj 
polecenie „ODSUNĄĆ 
SIĘ!”. Pamiętaj, dla 
Twojego bezpieczeń-
stwa NIE DOTYKAJ 
poszkodowanego. Na-
ciśnij migający czer-
wony przycisk. 

 Po upływie dwóch 
minut urządzenie po-
nownie zacznie analizę 
rytmu serca poszkodo-
wanego. Pamiętaj, aby 
w czasie analizowania 
NIE DOTYKAĆ po-
szkodowanego! Jeśli 
defibrylacja nie zo-
stanie zalecona, roz-
pocznij resuscytację 
w trybie 30:2 zgodnie  
z pkt 7.

l defibrylacja niezale-
cana, rozpocznij resu-
scytację w trybie 30:2 
zgodnie z pkt 7.

l Metoda usta – usta 
Odchyl głowę poszkodowa-
nego do tyłu (rękoczyn czoło 
– żuchwa).
Zaciśnij płatki nosa palcami. 
Obejmując jego usta swoimi 
ustami wykonaj wdech. Me-
toda usta – usta. 
Jeżeli nie chcesz, nie możesz, 
nie potrafisz wykonać wde-
chów ratowniczych, prowadź 
tylko ucisk klatki piersiowej.  
To wystarczy! 

8. Na miejsce przyniesiono 
defibrylator.

8.1 Włącz urządzenie. 

8.2 Zdejmij obudowę i pod-
łóż ją pod plecy poszko-
dowanego.

8.3 Postępuj zgodnie z pole-
ceniami głosowymi i wi-
zualnymi defibrylatora.

Jak długo wykonywać resu-
scytację?  
l Do chwili pojawienia 

się zagrożenia dla ratu-
jącego;

l Do zaobserwowania 
oznak powrotu krąże-
nia i oddechu;

l Do przybycia wykwali-
fikowanych służb i prze-
jęcia akcji ratunkowej 
przez ratowników.

Michał Terlikowski
kierownik Działu BHP 
i Ochrony Środowiska

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2018 r. zgłoszono 
84304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy, o 4,6% 
mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. Zmniejszyła się 
również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób 
pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 6,84 w 2017 r. 
do 6,37 w tym samym okresie 2018 r.

Poszkodowani w wypadkach ze skutkiem śmiertel-
nym stanowili 0,2% wszystkich poszkodowanych (spadek 
o 22,3% liczby poszkodowanych w stosunku do tego same-
go okresu roku poprzedniego), ze skutkiem ciężkim 0,6% 
(odpowiednio o 21,8% mniej), z innym skutkiem 99,2% 
(odpowiednio o 4,4% mniej). Najwyższe wskaźniki wypad-
kowości odnotowano w województwach: dolnośląskim  
i wielkopolskim (po 7,88), warmińsko-mazurskim (7,59)  
i lubuskim (7,41), najniższe w województwie mazowieckim 
(4,37), małopolskim (4,77) i podkarpackim (5,78).

Wypadki przy pracy w 2018 roku
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anna Solidarność 
na znaczku

Portret Anny Walenty-
nowicz widnieje na najnow-
szym znaczku Poczty Pol-
skiej, który trafił do obiegu 
24 czerwca br. W historycz-
nej Sali BHP z udziałem ro-
dziny dawnej opozycjonistki, 

a także przedstawicieli rzą-
du, IPN-u i Poczty Polskiej 
24 czerwca odbyła się uro-
czysta prezentacja. Rok 2019 
– zgodnie z decyzją Sejmu 
– jest Rokiem Anny Walen-
tynowicz.

BRactWo oBlatóW śW. BRyGidy

W czerwcu 1984 roku podczas procesji Bożego ciała w Gdań-
sku po raz pierwszy publicznie wystąpili konfratrzy Bractwa 
oblatów św. Brygidy. Było ich wówczas kilkuset. Pół roku 
wcześniej, w styczniu 1984 roku, 43 pracowników Stoczni 
Północnej złożyło ślubowanie w kościele św. Brygidy.  

Musieliśmy sprzeciwić się niegodziwości

35 lat po tych wydarze-
niach w historycznej Sali BHP 
w Gdańsku wręczono odzna-
czenia państwowe członkom 
bractwa, które w latach 80. 
ubiegłego wieku pomagało 
rodzinom represjonowanych, 
między innymi pracowni-
kom zwalnianym z pracy 
za działalność związkową. 
Wielu konfratrów za swoją 
służbę było represjonowa-
nych. Podczas uroczystości, 
która odbyła się 17 czerwca, 
wojewoda pomorski Dariusz 
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Drelich, w imieniu prezyden-
ta RP, wręczył odznaczenia 
państwowe współtwórcom, 
organizatorom i działaczom 
Bractwa Oblatów. 

Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski otrzymali: 
Dariusz Bolewski, Adam Jerzy 
Drąg, Paweł Slezyngier i Mie-
czysław Wędrowski. Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia 
Polski otrzymali: Marian Bog-
danowicz, Krystyna Łyszcz, 
Tadeusz Ostropolski i Zbi-
gniew Szczechowiak. Początki 

bractwa to styczeń 1982 roku 
i Kasa Wzajemnej Pomocy, 
której zadaniem było niesienie 
pomocy rodzinom kolegów re-
presjonowanych po 13 grudnia 
1981 roku. – Nikt z nas nie wie-
dział, jak potoczą się nasze losy. 
Ale wiedzieliśmy, że musimy 
sprzeciwić się niegodziwości 
i niesprawiedliwości, których w 
stanie wojennym doświadczali 
nasi przyjaciele i koledzy z pra-
cy – powiedział Adam Drąg.

Inicjatywę stoczniowców 
poparł ks. Henryk Jankowski, 
ówczesny proboszcz kościoła 
św. Brygidy w Gdańsku. Udo-
stępnił bractwu pomieszcze-

nia parafialne i zaproponował 
dopisanie do przygotowywa-
nego statutu punktu dotyczą-
cego pomocy represjonowa-
nym i ich rodzinom.

Wśród gości uroczystości 
był też prof. Mirosław Golon, 
dyrektor gdańskiego oddzia-
łu IPN, który podziękował 
odznaczonym za ich poświę-
cenie. Kolejnym punktem 
wydarzenia była promocja 
książki „Aby wszyscy byli jed-
no. Powstanie i działalność 
Bractwa Oblatów św. Brygi-
dy” wydanej przez gdański 
oddział IPN. 

(asg)
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liSt otWaRty do PRezydent GdańSka

kilkanaście osób z grona gdańskiej nauki i opozycji an-
tykomunistycznej podpisało się pod listem otwartym 
skierowanym do prezydent miasta Gdańska. Wyrazili 
w nim swoje zaniepokojenie wypowiedziami uczestni-
ków gdańskiego życia publicznego, w których fałszowa-
na jest historia Gdańska i Polski. 

Gdańsk, 6 czerwca 2019 roku

Szanowna Pani 
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowna Pani Prezydent,
z rosnącym zaniepokojeniem obserwujemy kolejne wypowie-

dzi uczestników gdańskiego życia publicznego, w których fałszo-
wana jest historia Gdańska i Polski, a historyczne odniesienia 
w całkowicie nieuprawniony sposób stosowane są do krytyczne-
go opisu dzisiejszej rzeczywistości politycznej. Narastająca bru-
talizacja języka debaty o naszym mieście i o naszym państwie 
prowadzi do dalszego demontowania wspólnoty tworzonej przez 
mieszkańców, pogłębiania podziałów społecznych a w efekcie 
może skutkować kompromitacją naszego samorządu, reprezen-
tującego przecież wszystkich gdańszczan.

W związku z tym, że autorami wypowiedzi, na które chcemy 
zwrócić uwagę, są przedstawiciele Pani środowiska politycznego, 
pozwalamy sobie skierować ten list na Pani ręce.

Szanowna Pani Prezydent,
Pani zastępca stwierdził niedawno, że przyczyną wybuchu II wojny 

światowej było „złe słowo”. Najwyraźniej nawiązując do współczesne-
go, mglistego i często wykorzystywanego w walce politycznej pojęcia 
„mowy nienawiści” wskazał wprost, iż Polacy są współodpowiedzialni 
za rozpętanie najbardziej krwawego konfliktu w dziejach ludzkości. 
Trzy tygodnie później, podczas sesji Rady Miasta Gdańska, w trak-
cie dyskusji o przyszłości terenów Westerplatte, jeden z radnych Pani 
ugrupowania porównał rzeczywistość dzisiejszej Polski do najgorszych 
czasów panowania komunizmu. Inna radna z koalicji tworzącej Pani 
zaplecze polityczne przyrównała z kolei działania „rządu w Warsza-
wie” (sic!) do interwencji zaborców.

Pani, Pani Prezydent, nie próbowała powstrzymać tych wypo-
wiedzi. Nie prostowała Pani prowokacyjnych kłamstw o polskiej 
historii. W naszej ocenie nie wykonała Pani żadnego gestu, który 
obniżyłby temperaturę sporu. Przeciwnie, podobnie jak wielokroć 
wcześniej, wygłosiła Pani konfrontacyjną przemowę, nazywając 
Rzeczpospolitą Polską „państwem opresyjnym”.

Szanowna Pani Prezydent,
II wojnę światową wywołali Niemcy na mocy politycznej de-

cyzji dążącego do podboju Europy Adolfa Hitlera. Współczesna 
Polska jest krajem ludzi wolnych; państwem suwerennym i de-
mokratycznym. Działania polskiego rządu posiadają demokra-
tyczną legitymację. Inicjatywa mająca na celu stworzenie przez 

państwo nowego muzeum na 
terenie Westerplatte nie jest 
aktem agresji ani przygotowa-
niem do aneksji terytorialnej. 
Gdańsk jest częścią Polski, 
a gdański samorząd częścią pol-
skiej administracji publicznej.

Dyskutując o interpreta-
cjach wydarzeń historycz-
nych czy spierając się, nawet 
najostrzej, o ocenę dzisiejszej 
Polski, powinniśmy szano-
wać fakty i reguły cywilizo-
wanej debaty. Powinniśmy 
też, niezależnie od poglądów 
politycznych czy partyjnych 
afiliacji, kierować się nadrzęd-
ną zasadą odpowiedzialności 
i lojalności wobec własnego 
państwa. Wciąż wierzymy, że 
w Gdańsku jest to możliwe, 
dlatego apelujemy do Pani 
Prezydent o poprzedzone 
głęboką refleksją działania, 
dzięki którym będziemy mogli 
przywrócić życiu publicznemu 
w naszym mieście należny spokój i powagę.

Sygnatariusze listu:
1.  Joanna Duda-Gwiazda – działaczka opozycji antykomuni-

stycznej
2.  Andrzej Gwiazda – działacz opozycji antykomunistycznej
3.  Czesław Nowak – działacz opozycji antykomunistycznej
4.  Kacper Płażyński – przewodniczący Klubu Radnych Prawa 

i Sprawiedliwości
5.  prof. zw. Jerzy Falandysz – Uniwersytet Gdański
6.  prof. zw. Andrzej Stepnowski – Politechnika Gdańska
7.  prof. zw. Marek Czachor – Politechnika Gdańska
8.  prof. zw. Wojciech Bartoszek – Politechnika Gdańska
9.  prof. zw. Piotr Czauderna – Gdański Uniwersytet Medycz-

ny
10.  prof. zw. Piotr Doerffer – Instytut Maszyn Przepływowych 

PAN
11.  dr hab. Jakub Stelina, prof. UG – Uniwersytet Gdański
12.  dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG – Uniwersytet 

Gdański
13.  dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG – Uniwersytet Gdański
14.  dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, prof. GUM – Gdański 

Uniwersytet Medyczny
15.  dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG – Politechnika Gdańska
16.  dr hab. inż. Henryk Lasota – Politechnika Gdańska
17.  dr hab. inż. Maciej Pawłowski – Politechnika Gdańska

Przeciw zakłamywaniu historii
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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.

Stocznia Gdańsk S.A. oraz 
Baltic Operator sp. z o.o. po-
zyskały kontrakt na realizację 
bloków okrętowych. Zama-
wiającym jest norweska firma 
Ulstein Verft AS, przedsię-
biorstwo należące do grupy 
Ulstein, operującej w ramach 
szeroko pojętej gospodarki 
morskiej, ale znanej głów-
nie ze swojej działalności w 
zakresie budowy i projekto-
wania statków. Jest to kolej-

ne zamówienie pozyskane 
od renomowanego klienta w 
gdańskim przedsiębiorstwie 
na przestrzeni ostatnich 
dwóch miesięcy, potwier-
dzające pełną gotowość pro-
dukcyjną i przygotowanie 
technologiczne zakładu do 
realizacji najbardziej skom-
plikowanych zadań. Reali-
zacja umówionego zakresu 
przewidziana jest na początek 
pierwszego kwartału 2020 r.

Od kilku dni trwa kam-
pania reklamowa dotycząca 
zatrudniania pracowników 
w Stoczni Gdańsk. Kampania 
ta prowadzona jest w mediach 
społecznościowych, w me-
diach publicznych, na plaka-
tach i bilbordach. Oprócz tego 
uruchomiona została specjal-
na strona internetowa: www.
robiewielkierzeczy.pl. Tam 
można złożyć aplikację w celu 
zatrudnienia w Grupie Stocz-
ni Gdańsk. Jest to kolejny etap 
odbudowy naszego zakładu. 

Na stronie internetowej 
czytamy:  Masz doświadcze-
nie w zawodzie? Świetnie! 
Nie posiadasz kwalifikacji? 
Nie ma sprawy!

Nauczymy Cię wszyst-
kiego! Stocznia Gdańsk po-
szukuje pracowników na 
stanowiska: spawacz, elektro-
monter, szlifierz, kowal, ope-
rator, monter kadłubów itp.

Nie bawimy się w umo-
wy śmieciowe – bądźmy po-
ważni. Zapewniamy umowę 
o pracę, stałe wynagrodzenie, 
wszystkie potrzebne szkole-
nia. Masz dziecko? Dopłaci-
my do żłobka, przedszkola. 
Jedziesz na wakacje? Mamy 
wczasy pod gruszą. Nasi pra-
cownicy mają czuć się stabil-
nie i bezpiecznie. Chcemy, by 
robili wielkie rzeczy.

Rób wielkie rzeczy. Dołącz 
do Stoczni Gdańsk.

zatrudnij się 
w Stoczni  
Gdańsk

kontrakt  
z Ulstein Verft aS

noWa kaMPania

PRaca dla Stoczni GdańSk

od 1 lipca br. można skła-
dać online  wnioski o 
świadczenie „500 plus” 
także na pierwsze dziec-
ko w rodzinie. najpewniej 
pierwsze wypłaty ze świad-
czenia na każde dziecko do 
18 roku życia trafią do ro-
dziców, którzy złożą wnio-
sek drogą elektroniczną, 
już w lipcu tego roku.

Aby uzyskać prawo do „500 
plus” na nowych zasadach, ro-
dzic dziecka, na które obecnie 
nie pobiera świadczenia, musi 
złożyć wniosek od 1 lipca do 
30 września 2019 r. Jeśli zło-
ży wniosek po 30 września, 
świadczenie będzie wypłacone 
od miesiąca złożenia wniosku, 
bez wyrównania za minione 
trzy miesiące.

– Liczymy, że samorządy, 
podobnie jak dotychczas, będą 
sprawnie realizować program 
i pierwsze pieniądze trafią do 
rodziców w lipcu – powiedzia-
ła Bożena Borys-Szopa, od 
4 czerwca tego roku szefowa 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Od 1 lipca br. program 
„Rodzina 500 plus” obejmie 
wszystkie dzieci do 18 roku 
życia, również te pierwsze i je-
dyne w rodzinie. Bez kryte-
rium dochodowego. Od 1 lipca 
br. możliwe będzie składanie 
wniosków o świadczenie na 
pierwsze dziecko drogą elek-
troniczną (kanał bankowości 
elektronicznej, portal Emp@
tia oraz portal PUE ZUS), a od 
1 sierpnia br. drogą tradycyjną.

PRoGRaM 500 +

od lipca 
dla wszystkich dzieci

Złożenie wniosku w okre-
sie lipiec – sierpień 2019 r. 
oznacza, że świadczenie z wy-
równaniem od lipca zostanie 
wypłacone najpóźniej do 31 
października br. Terminy 
wypłaty świadczenia są okre-
ślone ustawowo, w ubiegłych 
latach pieniądze były jednak 
wypłacane nawet w tym sa-
mym miesiącu, w którym ro-
dzice złożyli wniosek.

Po nowelizacji ustawy 
i rozszerzeniu programu na 
każde dziecko procedury 
przyznawania świadczenia zo-
stały uproszczone. Przyznanie 
świadczenia nie będzie wyma-
gało wydawania i doręczania 
decyzji administracyjnej.

Uwaga. Złożenie wniosku 
we wrześniu br. daje gwa-
rancję wypłacenia świadcze-
nia z wyrównaniem od lipca, 
najpóźniej do 30 listopada br. 
Jeśli jednak rodzic/opiekun 
dziecka złoży wniosek po 
30 września, świadczenie bę-
dzie przysługiwać od miesią-
ca złożenia wniosku. Wspar-
cie na pierwsze dziecko zostanie 
przyznane bez względu na wy-
sokość dochodów czy stan cy-
wilny rodziców. Otrzymają je 
też rodzice i opiekunowie sa-
motnie wychowujący dzieci. 
Zdjęcie kryterium dochodowe-
go to sygnał, że „500 plus” nie 
jest programem socjalnym. 

(asg)
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zaniedbane Westerplatte 
i wstrzymanie prac archeolo-
gicznych to kompromitacja 
władz Gdańska. Westerplat-
te jest własnością całego 
polskiego narodu, a nie tylko 
miasta Gdańska i prezydent 
aleksandry dulkiewicz.

Samorząd Gdańska, go-
spodarz terenu Westerplatte 
kompromituje się nie tylko 
w oczach Polaków, ale też tury-
stów europejskich czy ze świa-
ta, kompletnym zaniedbaniem 
tego miejsca, Sterty śmieci i de-
wastacja istniejących obiektów.

– To kompromitujące dla 
naszego kraju; dobrze, że pań-
stwo interweniuje, bo tym 
naszym rodakom, którzy tam 
zginęli za Polskę, należy się 
szacunek i hołd .

Sejmowa Komisja Infra-
struktury poparła projekt 
specustawy, „o inwestycjach 
w zakresie budowy Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939 – 
Oddziału Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku”. We-
dług jego autorów, posłów 
PiS, ma on usprawnić budowę 
Muzeum Westerplatte i Wojny 
1939 w Gdańsku. 

Od 10 maja procedowany  
w Sejmie jest projekt ustawy, 
który ma usprawnić budowę 
Muzeum Westerplatte i Woj-
ny 1939 w Gdańsku. Posłowie 
PiS chcą m.in., by Westerplatte 
lepiej niż dotychczas ukazywa-
ło heroizm polskich żołnierzy, 
którzy w 1939 r. stawili opór 
w tym miejscu po agresji III 
Rzeszy Niemieckiej na Polskę. 
Ich zdaniem, teren ten nie jest 
należycie wykorzystany dla 
polskiej pamięci. 

Posłowie PiS przekonują 
jednocześnie, że w obecnym 
stanie prawnym do zrealizo-
wania inwestycji na terenie 
Westerplatte konieczne byłoby 

„przeprowadzenie długotrwa-
łej i skomplikowanej proce-
dury”. „Celem projektowanej 
ustawy jest wprowadzenie uła-
twień proceduralnych umoż-
liwiających sprawną realizację 
budowy Muzeum jako przed-
sięwzięcia istotnego z punktu 
widzenia interesów państwa” 
– podkreślili w uzasadnieniu 
projektu. 

Przepisy skierowane przez 
sejmową Komisję Infrastruk-
tury do dalszych prac legisla-
cyjnych krytykowane są przez 
władze Gdańska, w tym pre-
zydent Aleksandrę Dulkiewicz, 
w której ocenie jest to próba 
przejęcia Westerplatte przez 
władzę centralną. 

Grunty na Półwyspie We-
sterplatte należą do kilkuna-
stu właścicieli, są wśród nich 
m.in. Straż Graniczna, a także 
prywatne i państwowe firmy. 
Jednak większość terenu, na 
którym w okresie międzywo-
jennym działała Wojskowa 

Składnica Tranzytowa, należy 
dziś do miasta Gdańsk. Jest to 
około 9 hektarów. 

– Od 2015 r. przez trzy sezo-
ny badań archeologicznych na 
terenie Westerplatte wydobyto 
50 tys. artefaktów, a zbadano 
tylko kilka procent terenu. Od 
końca wojny nikt tam nie ro-
bił badań archeologicznych. 
A władze Gdańska nie bardzo 
chcą z nami rozmawiać i za-
broniły dalszych badań – po-
wiedział wicepremier, minister 
kultury i dziedzictwa narodo-
wego prof. Piotr Gliński 

Wicepremier Piotr Gliński 
podkreślał, że Westerplatte to 
miejsce „święte, będące sym-
bolem Polski i polskich war-
tości, symbolem oddania życia 
za ojczyznę i oporu w sytuacji, 
która wydaje się beznadziejna”. 
Profesor podkreślił, że miejsce 
to powinno być odpowiednio 
zagospodarowane. 

– Na razie to miejsce to park 
ruin. Panuje tam edukacyjny 

WeSteRPlatte

kompromitacja władz Gdańska

i muzealniczy chaos – mówił 
dr Karol Nawrocki, dyrektor 
Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku. 

Westerplatte to symbol 
Polski, dlatego  brońmy i pro-
testujmy przed zniszczeniem 
i dewastacją tego miejsca.   

Dodajmy, że istnieją organi-
zacje, jak chociażby „Godność”, 
która dba o to ważne dla Polski 
miejsce. 13 czerwca 2015 roku 
oddsłonięto i poświęcono ta-
blicę upamiętniającą spotkanie 
św. Jana Pawła II z młodzieżą 
na Westerplatte 12 czerwca 
1987 r. u podnóża kopca Po-
mnika Obrońców Wybrzeża 
na Westerplatte. Pieniądze na 
jej wykonanie w większości 
pochodziły z darowizn więź-
niów politycznych z okresu 
stanu wojennego, którzy wy-
grali procesy o odszkodowania 
za represje. Pamiętać trzeba 
też wieloletnią walkę portowej 
„Solidarności” o krzyż na We-
sterplatte.
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