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Stocznia Gdańska

Tu powstaje okrętowa przyszłość Stoczni Gdańsk. Na terenie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej oddano do użytku platformę montażową oraz zrewitalizowaną
halę produkcyjną. Więcej wewnątrz „Rozwagi”.
Fot. materiały prasowe PSSE

Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku

Trzeba odbudować gospodarkę morską
Jarosław Kaczyński,
prezes Prawa i Sprawiedliwości na konwencji
przedwyborczej na Politechnice Gdańskiej:
Uważamy, że jeśli mamy tak szeroki dostęp do Bałtyku, to
gospodarka morska musi się rozwijać. Już dziś widać, że
to możliwe, patrząc na wyniki portu w Gdańsku. Ostatnio
została odkupiona od Ukraińców stocznia w Gdańsku.
Wiem, że to będzie trudne, ale ona zostanie odbudowana!
Zacznie produkować bez straty, wiem, że dojdzie do takiego
momentu.

Odrzucamy postkolonialną koncepcję Polski jako kraju
taniej siły roboczej – powiedział w Gdańsku na regionalnej konwencji wyborczej na
Politechnice Gdańskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński.
W czasie konwencji swojego
ugrupowania ocenił, że PiS
jest partią solidarności społecznej. – A to jest także solidarność między pracodawcą
a pracobiorcą – dodał.
Według ekspertów Szkoły
Głównej Handlowej w ciągu
14 lat Polska jest w stanie do-

gonić, jeśli chodzi o poziom
życia, „średnią UE”, a za 21 lat
– „przeciętną Niemiec” – zaznaczył Jarosław Kaczyński.
Gospodarka staje się nowoczesna, gdy wprowadza się
nowe technologie i przeorganizuje pracę. – Otóż to się
dzieje, gdy się to bardziej opłaca. A kiedy to się opłaca? Otóż
wtedy, kiedy praca jest stosunkowo droga. Czyli, krótko
mówiąc, to podnoszenie płacy
minimalnej to jest plan racjonalny i przemyślany.
Czytaj więcej na str. 15

Zdjęcia: Paweł Glanert

Potrzebna jest otwartość
na zmiany

Po co są okna?
Zmiany są potrzebne we
wszystkich obszarach. Czasami warto się zapytać ludzi, którzy chodzą po stoczniowych
halach, czy wiedzą, po co są…
okna. Każdy uśmiechnie się i
powie, że wie. No to warto się
zapytać, dlaczego okna na hali
K-1 zarówno dużej, jak i małej
są zamalowane smołą. Okazało się, że przeciekała woda,
więc usiłowali je uszczelnić
zamalowując. Niestety, tak
przyzwyczailiśmy do tej by-

Fot. Paweł Glanert

NSZZ „Solidarność” od wielu
lat postulował, żeby minimalne wynagrodzenie wynosiło minimum 50 procent
średniego wynagrodzenia.
I obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości idzie w tym
kierunku. Zdaniem naszego
Związku utrzymywanie płac
na niskim poziomie, to była
pewna forma kolonizacji.

okien nie dotyczy już hali nr
33, bo od okien zaczęto jej rewitalizację. A jeszcze niedawno na jej dachu rosły drzewa i
krzaki. To, co jest robione teraz,
od podstaw, to już XXI wiek.
Przy budowie płyty montażowej zastosowano rozwiązania
na najwyższym poziomie.
Potwierdził to prezes Stoczni „Remontowa” Piotr Soyka,
z którym miałem okazję rozmawiać podczas uroczystości
symbolicznego otwarcia płyty.
A jest on niekwestionowanym
autorytetem w dziedzinie przemysłu stoczniowego.

lejakości, że na takie rzeczy
nie reagujemy. Bardzo często
myślimy o urządzeniach zaawansowanych technologicznie, które powinniśmy kupić,
a nie widzimy, że zaniedbanych jest bardzo wiele rzeczy.
Te okna to prawdopodobnie
od 30 lat są takie. Trzeba więc
wykonać coś co powinno być
zrobione 20, 30 lat temu. Jest
bardzo wiele zaniedbań, dlatego potrzebna jest otwartość na
zmiany i to u każdego pracownika. Każdy z nas powinien
myśleć, jak usprawnić pracę
i obniżyć koszty produkcji.
Doświetlenie hal przez okna,
które przepuszczają światło z
zewnątrz, to obniżenie kosztów produkcji. Nie mówiąc
już o tym, że jeśli są przecieki,
to mogą one doprowadzić do
uszkodzenia nowych urządzeń. Oczywiście, kwestia

Fot. Paweł Glanert

Chociaż nie osiągnęliśmy
pełnego sukcesu, na który
liczyliśmy w tym roku, to
jednak możemy powiedzieć
o pewnych
pozytywnych
zmianach, które powoli zachodzą, między innymi wprowadzanie robotyzacji. Zostały
zrealizowane w części inwestycje na terenach należących do
Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Gorzej jest natomiast jeśli chodzi o realizację planów zarówno w Stoczni
Gdańsk, jak i GSG Towers.
Jedno, co jest pozytywne, to
że sam właściciel – Skarb Państwa – poprzez swoich przedstawicieli oczekuje daleko idących zmian, wygląda na to, że
nie odpuszczą, póki te zmiany
nie wejdą w życie.

Większa płaca,
ale i większa wydajność
NSZZ „Solidarność” od
wielu lat postulował, żeby minimalne wynagrodzenie wynosiło co najmniej 50 procent
średniego
wynagrodzenia.
I obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości właśnie idzie w tym
kierunku. Zdaniem naszego
Związku utrzymywanie płac
na niskim poziomie, to była
pewna forma kolonizacji. Tym
bardziej że duża część pracowników pracowała za granicą
i ludzie pytali: dlaczego tam
pracownik może godnie zarabiać, a tu nie. Polityka podnoszenia płacy minimalnej cieszy, tym bardziej że jak rośnie

minimalna, to i rośnie średnia
płaca. Trzeba z jednej strony
rozmawiać z pracodawcami,
żeby nie zaszkodzić firmom,
z drugiej jednak sami pracodawcy muszą zmienić swoje
podejście. Podniesienie minimalnej płacy wymusi na przedsiębiorcach zwiększenie wydajności, robotyzację. Także u nas,
tymi narzędziami i systemem
organizacyjnym, które mamy
obecnie, nie osiągniemy przyzwoitej marży. Muszą nastąpić zmiany organizacyjne, jak
i zmiany inwestycyjne. Minęły
czasy, gdy produkcja w stoczni
oparta była na pracy tzw. złotych rączek, czyli ludzi, którzy
w bardzo trudnych warunkach
potrafili wszystko albo prawie
wszystko zrobić. Dzisiaj trzeba
pracować spokojnie, według
ustalonego planu, no i przy pomocy nowoczesnych urządzeń,
które tę pracę ułatwią i usprawnią. Za tym idzie zarówno
poprawa bezpieczeństwa, jak
i wydajności. Jedno z drugim
zawsze powinno współgrać.
Muszą nastąpić zmiany,
organizacyjne, technologiczne, ale także mentalne, inaczej
stocznia się nie utrzyma, nie
ma innej alternatywy. Widać
to po wszystkich zakładach,
które nie inwestowały. Siła rąk
ludzkich jest w tej chwili coraz droższa, pracownicy mogą
w każdej chwili wyjechać.
Okazuje się, że z Trójmiasta,
paradoksalnie bilet do Norwegii jest tańszy, niż bilet do Warszawy. Pracodawcy powinni
sobie zdać sprawę, że musi tu
być wyższa płaca i dlatego musi
być też inna organizacja pracy,
i inne środki techniczne.
Roman Gałęzewski
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Sprawna organizacja i wyszkolone kadry
Rozmowa z Karolem Guzikiewiczem, wiceprzewodniczącym
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej

– Płyta montażowa to inwestycje na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a jak to wygląda na
terenach Stoczni Gdańsk?
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Nie może być jednak mowy
o produkcji ze stratą.

Fot. Paweł Glanert

– Jak przebiega proces restrukturyzacji Stoczni?
– Dzięki zaangażowaniu
obecnego rządu, część rzeczy
udało się zrealizować. Niestety
jednak nie jesteśmy zadowoleni jeżeli chodzi o sferę poprawy
organizacji pracy, a także z negocjacji pomiędzy zarządem
a związkami
zawodowymi.
Część rzeczy udało się nam wynegocjować, część nie. Przez lata
cały przemysł stoczniowy był
w Polsce systematycznie niszczony. Przypomnijmy sobie rok
1996, wtedy zamykano szkoły
zawodowe, zamykano profile
techniczne i w konsekwencji
nastąpiło odejście od budowy
statków. Musimy na nowo nie
tylko wykształcić nowych pracowników, co jest procesem długotrwałym, ale też wielu obecnie
zatrudnionych, począwszy od
dyrektorów, a skończywszy na
najniższych stanowiskach, będzie musiała się przekwalifikować. Mamy już pierwszą inwestycję, największą w Polsce płytę
montażową, ponadto nowoczesną halę. To jest pierwszy krok.
Tylko że, tak jak w kuluarach
mówiła pani minister Jadwiga
Emilewicz, „żebyśmy tam czasami wesel nie urządzali”, mamy
budować! Mamy nadzieję, że
stocznia jak najszybciej tam wejdzie z produkcją, a stoczniowcy
już wkrótce będą mieli okazję
docenić warunki zrewitalizowanej hali, szczególnie zimą,
gdy na zewnątrz będzie minus
dziesięć stopni, a wewnątrz
hali – temperatury dodatnie.
Zastosowanie nowoczesnych
urządzeń pozwoli na obniżenie
hałasu i mniejsze zapylenie.

– Niestety, inwestycji na
terenie Stoczni jest zbyt mało.
Naszym zdaniem zmiany idą
za wolno, a co za tym idzie –
wzrastają koszty. Okres „miesiąca miodowego” obecnego
zarządu już się skończył. Dzisiaj Skarb Państwa patrzy na
wynik ekonomiczny. Firma
jest w organizacji i dzisiaj jasno
widać, że buduje się strukturę
firmy od zera. Widać również,
że umiejętności części kadry
zarządzającej niestety odbiegają od standardów. Było dużo
nadziei i zapału po odejściu
Ukraińców, dziś trochę ten zapał opadł.
Jedno jest pewne: musimy
wrócić do budowy statków. Jednak nie będziemy wyposażać
wszystkiego, nie będzie odbudowany np. dział elektryczny,
tym zajmą się zewnętrzne firmy. Generalnie założenie rządu
jest takie, że mamy robić pełne
statki, ale będą też firmy outsorcingowe. My mamy robić
kadłub i wyposażenie ciężkie,
w tym rury. Część naszych ludzi będzie można wykorzystać
do nadzoru tych zewnętrznych
firm. Stocznia Nauta zwalnia tereny K-3, a wchodzi tam firma
Crist, która zapowiedziała, że
całą prefabrykację sekcji chce
zlecić dla Stoczni Gdańsk. Więc
jest potencjalny kolejny klient.

– Mówiłeś o problemach
w negocjacjach z zarządem,
na czym one polegają?
– Przeciągają się negocjacje
dotyczące regulaminu premiowania. Niestety, pojawiają się
tematy zastępcze, co utrudnia
negocjacje. Przykładem jest zakaz palenia w stoczni. My uważamy, że jeżeli ktoś chce palić to
może, ale w miejscu wyznaczonym, a nie przy maszynie, gdzie
przez nieuwagę może dojść do
podpalenia. Trzeba jasno również powiedzieć, że palenie nie
jest czasem pracy. Podsumowując: zarząd chce wprowadzić
zakaz palenia od 1 października, my natomiast proponujemy – na wzór tego, co dobrze
już funkcjonuje w Stoczni
„Remontowa” – zakaz palenia
w miejscach niedozwolonych
– i tutaj wysokie kary za złamanie zakazu. Z drugiej strony wyznaczenie palarni, a także odliczanie „przerw na papierosa” od
czasu pracy. Drugim tematem
zastępczym narzuconym przez
Zarząd to przenosiny pracowników w szatniach między piętrami. Niby zwyczajna decyzja,
ale okazało się, że warunki tam
nie tylko przypominają czasy
PRL-u, ale też są niezgodne
z przepisami BHP i sanepidu. Dlatego nasz Związek zaprotestował przeciwko temu
przenoszeniu do czasu przeprowadzenia odpowiedniego
remontu. Nie może być tak, że
z jednej strony że są inwestycje
dla powoływanych dyrektorów
np. nowe samochody czy nowe
meble, a dla pozostałych trzeba
sięgać do paragrafów i grozić
karami inspekcji sanitarnej czy
inspekcji pracy. Te tematy, choć
błahe, ale nie są lekceważone
przez stoczniową „Solidarność”.

– Jakie inne problemy widzi
stoczniowa „Solidarność”?
– Może nie jest to sprawa
związków zawodowych, ale
niepokoi nas, że w strukturze
Stoczni jest duża liczba dyrektorów. Pozamieniano stanowiska
kierowników na dyrektorów
z powodów prestiżowych. Zadania na przyszłość to przede
wszystkim lepsza organizacja
pracy, ściąganie wysoko wykwalifikowanych pracowników,
uczciwa płaca. Nie dopracowano
na przykład narzędzi do wykonywania zapisów nowego Układu Zbiorowego Pracy. Choćby
kwestia oprogramowania płacowego. Zanim takie oprogramowanie się wprowadzi, przed wypłatą należałoby je przetestować,
a tak na 10 września mieliśmy
dużo błędów rachunkowych i
co ciekawe – na niekorzyść pracowników. Przecież ktoś za to
odpowiada. W tym miejscu apeluję, że jeżeli jakiś pracownik taki
błąd zauważy, to musi to zgłosić
do działu płac, będzie wyrównanie. Ale to powinno być rozwiązane systemowo. Dla Związku
najważniejszym zadaniem na
najbliższe miesiące jest unormowanie systemu płac.
– O sytuacji w Stoczni Gdańsk
na bieżąco informowany jest
premier Mateusz Morawiecki. Na ile jest to sprawa polityczna?
– Sprawę naszej Stoczni
poruszył na konwencji Prawa
i Sprawiedliwości na Politechnice Gdańskiej prezes Jarosław Kaczyński, który również
bardzo interesuje się sytuacją
naszej firmy. Jedno jest pewne,
że z ugrupowań politycznych
startujących w zbliżających
się wyborach tylko Prawo i
Sprawiedliwość jest zainteresowane w odbudowie Stoczni
Gdańsk. Inne partie przysłużyły się, ale w likwidacji przemysłu stoczniowego w Polsce.
Rozmawiał Ryszard Kuźma

Sala BHP oddziałem
Narodowego Muzeum Morskiego
2 sierpnia br. zgodnie
z decyzją Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
Narodowe Muzeum Morskie
w Gdańsku otrzymało do
prowadzenia historyczną Salę
BHP w Gdańsku. Będzie to
ósmy oddział MNN.
Ta decyzja to konsekwencja wieloletniej współpracy
NSZZ „Solidarność” reprezentowanego przez Fundację Promocji Solidarności
i NMM. Dotychczas to właśnie Fundacja była opiekunem Sali BHP.
W nowym oddziale Muzeum Morskiego w dalszym
ciągu będzie prowadzona
działalność wystawiennicza,
naukowa i muzealna. Będą

odbywały się tu spotkania
solidarnościowych
stowarzyszeń
kombatanckich,
pokazy grup rekonstrukcyjnych, będą też organizowane
uroczystości upamiętniające
ważne wydarzenia, jak podpisanie Porozumień Sierpniowych w 1980 roku, czy
rocznica wprowadzenia stanu
wojennego 13 grudnia 1981
roku.
Sala BPH to także jeden
z najważniejszych materialnych symboli przypominających ponad 170 letnią tradycję przemysłu stoczniowego
funkcjonującego na terenie
miasta. Wstęp do Sali BHP
nadal będzie bezpłatny.
(rk)

Medal Wdzięczności
bez logo „Solidarności”
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
podjęło decyzję o odebraniu
logotypu Solidarności z Medalu Wdzięczności przyznawanego przez Europejskie
Centrum Solidarności.
– Mieliśmy wielką nadzieję, że Europejskie Centrum
Solidarności będzie instytucją,
która będzie otaczać opieką
wszystkich, bez wyjątku. Niestety tak się nie stało. Dzisiaj
nazywam tę instytucję Miejskim Centrum Bez Solidarności, bo tam już Solidarności nie
ma, a tym bardziej po tym, co
stało się 1 września, gdy wręczono Medal Wdzięczności
osobie, która na ten medal nie
zasługuje – powiedział Piotr

Duda, przewodniczący KK
NSZZ „Solidarność”.
Powodem odebrania przez
Prezydium Komisji Krajowej
logotypu „Solidarności” medalowi przyznawanemu przez
ECS, było wręczenie tego medalu niezgodnie z przeznaczeniem
i decyzją Komisji Krajowej, m.in.
Fransowi Timmermansowi, którego nieprzychylne Polsce wypowiedzi są powszechnie znane.
Przypomnijmy, że Medal
Wdzięczności miał być przyznawany tym ludziom, którzy
utożsamiają się z doświadczeniem „Solidarności” i pomagali Związkowi w latach 80.
oraz mają zasługi, jeśli chodzi
o jej wspieranie.
(rk)

30 sierpnia br. w Sali BHP
w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy Krzyże Wolności i Solidarności wręczył dr Jarosław
Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród odznaczonych byli stoczniowcy:
Roman Gałęzewski, Krzysztof
Zbigniew Kasperski a także
Andrzej Jaworski.
Roman Gałęzewski w sierpniu 1980 uczestniczył w strajku
w CR Dalmor. Do „Solidarności” wstąpił w 1980 roku.
W 1983 r. zatrudniony został w Stoczni Gdańskiej
im. Lenina. W latach 19831988 był kolporterem pisma TKZ stoczni „Rozwaga
i Solidarność”, oraz uczestniczył w pomocy represjonowanym. Był współorganizatorem strajków w 1988 roku
w Stoczni Gdańskiej. Od 1998
roku jest przewodniczącym
KZ (później KM) „S” Stoczni Gdańskiej, od 2002 jest
delegatem na WZD Regionu
Gdańskiego oraz KZD, a od

2006 członkiem Komisji Krajowej „S”.
Krzysztof Kasperski w latach 1981-85 współpracował
z Tajną Komisją Zakładową „S”
Stoczni Gdańskiej. Brał udział
w kolportażu ulotek i udostępniał swoje mieszkanie do celów
konspiracyjnych. W 1983 roku
był zatrzymany za udział w nielegalnej manifestacji.
Andrzej Jaworski w latach
1987-1990
współpracował
z Federacją Młodzieży Walczącej, zajmował się kolportażem ulotek i biuletynów
w Gdańsku i we Włocławku.
W 1989 roku współuczestniczył w zakładaniu Niezależnej
Unii Młodzieży Szkolnej, której
celem była „demilitaryzacja”
przysposobienia
obronnego
a także rozwiązanie ZSMP.
– Sierpień ’80 – to wy nadaliście temu miesiącowi imię Solidarność. Solidarność zostawiła
nam lekcje, które trzeba i dzisiaj
odpracowywać. Jedną z tych
lekcji jest pamięć o tożsamości
i przeszłości. To gdańscy robot-

Fot. Paweł Glanert

Krzyże Wolności i Solidarności dla stoczniowców

Wśród odznaczonych stoczniowców był Roman Gałęzewski.
nicy, stoczniowcy i portowcy, już
w połowie sierpnia upomnieli się o pamięć mordowanych
dziesięć lat wcześniej ludzi pracy,
przeciwko którym władza komunistyczna wysłała czołgi. Tylko dlatego, że chcieli żyć godnie.
Dla IPN jest zaszczytem, że może
czerpać z tej lekcji. Wyrazem
tego są Krzyże Wolności i Solidarności – powiedział w trakcie
uroczystości prezes IPN.

Krzyż Wolności i Solidarności to państwowe odznaczenie
cywilne, nadawane działaczom
opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało
ustanowione ustawą z dnia 5
sierpnia 2010 r. Po raz pierwszy
Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów
35 rocznicy wydarzeń radomskich.
(rk)
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31 sierpnia 2019 r.

Moc zmiany rzeczywistości na lepsze

Tegoroczne obchody najważniejszego święta „Solidarności” rozpoczęły się
31 sierpnia br. w południe
w bazylice św. Brygidy, gdzie
odprawiona została msza św.
koncelebrowana pod przewodnictwem
metropolity
gdańskiego ks. abp. Sławoja
Leszka Głódzia. W uroczystym nabożeństwie, obok
kilkuset związkowców z „S”,
uczestniczyli m.in.: premier
Mateusz Morawiecki, lider
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, minister w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, nowo
powołany przez Sejm prezes
Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, wiceminister kultury Jarosław Sellin, prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
Jarosław Szarek, samorządowcy, parlamentarzyści oraz
sygnatariusze
Porozumień
Sierpniowych. W uroczystości uczestniczyli też stypendyści Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”.
W homilii metropolita
gdański mówił między innymi o obecnej roli „Solidarności”. – To już nie czas, kiedy
„Solidarność” była marginalizowana, czasem wręcz lekceważona. Wasz głos jest nie
tylko słyszalny, ale i słyszany,
zauważony i ceniony, i ważny. I to, z czym przychodzicie
do struktur państwa, jest już
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wysłuchiwane. Dialog z rządzącymi trwa. Czasem trudny, czasem długotrwały, ale
przecież rzeczowy i konkretny. „Solidarność” trzeba szanować tak, jak „Solidarność”
szanuje, akceptuje rozwiązania i decyzje, szczególnie te
prospołeczne, które wyznaczają dobry kierunek polskiej
drogi – zauważył metropolita
gdański, ks. abp Sławoj Leszek Głódź.
Po mszy świętej jej uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów pod historyczną Bramą
nr 2 Stoczni Gdańskiej, a następnie przeszli do Sali BHP,

Metropolita gdański
ks. abp. Sławoj Leszek Głódź:
To już nie czas, kiedy
„Solidarność” była marginalizowana, czasem wręcz
lekceważona. Wasz głos jest
nie tylko słyszalny, ale i słyszany, zauważony i ceniony,
i ważny.
gdzie odbyło się uroczyste
posiedzenie Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Przemówienie
wygłosił
premier premier Morawiecki (fragmenty poniżej), do
uczestników uroczystości listy skierowali również prezydent Andrzej Duda oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości
Jarosław Kaczyński.
Rocznicowe spotkanie zakończyło wręczenie 29 wybitnie uzdolnionym uczniom
stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”.
Fotoreportaż
z urocztstości sierpniowych
na stronie obok.

Pod znakiem litery „S”
Jest bardzo wiele wydarzeń ostatnich lat, które
są różnie interpretowane
i dzielą – to
naturalne.
Tym większą wartością
jest ten wielki
ruch Solidarności, który
jednoczy i ma
dzisiaj
cały
czas wielką moc zmiany rzeczywistości na lepsze. Ten wspaniały ruch Solidarności, to ruch,
jakiego w historii świata nie było. Te 21 postulatów, które zmieniły nie tylko Polskę, ale
zmieniły też historię świata, od 2003 roku jest
na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Dzisiaj po latach wiemy, że z tych wielkich pokojowych ruchów wywodzą się
wielkie zmiany. Zmiany, które doprowadziły do suwerenności, niepodległości Rzeczypospolitej. (…)
Polskę opływa Wisła, ona też jest w
kształcie litery „S”. Można więc śmiało powiedzieć, że cała Polska jest pod znakiem
litery „S”. Pisaliśmy ją na murach w czasie
stanu wojennego, była naszą nadzieją. Tę
nadzieję dawali też działacze Solidarno-

ści sprzed lat
– Anna Walentynowicz,
Andrzej Kołodziej,
Andrzej Gwiazda
i wielu innych.
Wdzięczny
jestem
dzisiejszej „Solidarności” za
waszą odpowiedzialną
walkę o lepszą
Polskę.
Jeśli dzisiaj patrzymy na naszą politykę
społeczną, to pamiętajmy, że u jej źródeł są
mocne fundamenty gospodarcze, które były
możliwe tylko dzięki temu, że państwo polskie potraktowaliśmy jako wielką wartość. (…)
Życzę wszystkim ludziom „Solidarności”, wszystkim Polakom, rąk uniesionych
w kształt litery V. Chcemy, żeby Polska była
triumfująca i szczęśliwa. I pod znakiem Solidarności, z ideałami Sierpnia ’80 Polska
taka właśnie będzie. Szczęść Boże!
Fot. Wojciech Milewski

– Ruch „Solidarności” jednoczy i ma dzisiaj cały czas
wielką moc zmiany rzeczywistości na lepsze – powiedział
premier Mateusz Morawiecki
w Gdańsku 31 sierpnia br.,
podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Sali BHP Stoczni
Gdańskiej.

Fragmenty wystąpienia premiera
Mateusza Morawieckiego
podczas uroczystego posiedzenia
Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”

Uroczystości sierpniowe w Gdańsku

Zdjęcia: Paweł Glanert
	Ryszard Kuźma

Na terenach Wyspy Ostrów oddano do użytku
31 sierpnia 2019 r. na terenach wyspy Ostrów odbyła się
uroczystość symbolicznego
oddania do użytku hali przemysłowej i płyty montażowej.
Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna rok temu zadecydowała o tych inwestycjach.
Słowo zostało dotrzymane.
Na zdjęciach: budowa platformy i uroczystość otwarcia.
Więcej: str. 10.
Zdjęcia:
Paweł Glanert
Ryszard Kuźma

u platformę montażową i halę produkcyjną

Stocznia OdNowa – nowoczesna
infrastruktura dla przemysłu 4.0

Rok od zaprezentowania
planów rewitalizacji Wyspy
Ostrów w Gdańsku, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oddała do użytku nowoczesną płytę montażową o
powierzchni 10 tys. metrów
kwadratowych, która znajduje się w pobliżu hali produkcyjnej przystosowanej do budowy jednostek pływających.
W uroczystośći oddania płyty montażowej i hali
nr 33, która miała miejsce

w godzinach porannych 31
sierpnia br. wzięli udział Jadwiga Emilewicz, minister
przedsiębiorczości i technologii, posłowie, senatorowie,
związkowcy, przedstawiciele
firm i instytucji. Do zebranych list skierował premier
Mateusz Morawiecki (patrz
poniżej).
– Infrastruktura na Wyspie
Ostrów została przystosowana
pod trzy główne obszary produkcji stoczniowej, produkcji

Fot. Paweł Glanert

– Gratuluję determinacji i dobrej współpracy. Wykonaliśmy
pierwszy krok w przywracaniu dawnego blasku i świetności
tego historycznego miejsca. Zdajemy sobie sprawę, że to co
zrobiliśmy jest ważne, ale że to dopiero początek. O pełnym
sukcesie będziemy mogli mówić wtedy, kiedy ta hala zapełni się
w produkcją, a na tej płycie nie będziemy mogli już rozstawić
namiotu – mówiła minister Jadwiga Emilewicz, podczas uroczystości otwarcia nowej płyty montażowej na Wyspie Ostrów.

Symboliczne otwarcie hali nr 33.
jednostek pływających, dla branży offshore oraz pod wielogabarytowe konstrukcje stalowe,
które ze względu na wymiary
oraz wagę muszą być wodowane
– mówi Przemysław Sztandera

List premiera

Szanowni Państwo,

Są marki, które w historii Polski, a także w sercach Polaków zajmują
szczególne miejsce. Takim symbolem jest niewątpliwie Stocznia Gdańska. Tu przed nieomal 40 laty narodziła się „Solidarność” i pojawiła się
szansa na rozwój, szansa na lepsze jutro. Pragnę serdecznie pozdrowić
wszystkich zebranych tu na uroczystości oddania do użytku fragmentów infrastruktury stoczniowej hali produkcyjnej nr 33 oraz płyty
montażowej. Rok temu, gdy wspominaliśmy naszych bohaterów drogi
do wolności, bohaterów Sierpnia ’80, rozmawialiśmy o planach rewitalizacji terenów stoczniowych. Udało się przejść od słów do czynów. I to
dzisiaj właśnie w wyniku przeprowadzonych prac powstała przestrzeń
do realizacji nowoczesnej produkcji stoczniowej w oparciu o najnowsze technologie przemysłowe i wykwalifikowane kadry. Hala do budowy statków oraz płyta montażowa odzyskały
dawny blask i stały się podstawą do dalszego rozwoju terenów Stoczni.
Odbudowa przemysłu stoczniowego jest istotnym elementem „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, którą kierujemy się tworząc nową rzeczywistość gospodarczą naszego kraju. Stocznie są
bowiem miejscem, gdzie powstają złożone technologicznie produkty polskiego przemysłu, wymagające każdorazowo zaangażowania własnych środków jak również i zaplecza badawczo-rozwojowego.
To właśnie stanowi o wyjątkowym znaczeniu przemysłu stoczniowego dla polskiej gospodarki.

Szanowni Państwo,

Gratuluję pracownikom Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wszystkim wspierającym ich
w realizacji inwestycji. Wierzę, że jeszcze nie raz wspólnie będziemy nie tylko z dumą wspominać dziedzictwo, ale i odważnie kreować przyszłość gdańskiej Stoczni, kolebki „Solidarności” i naszej wolności.

Z wyrazami szacunku Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów.
List odczytany przez minister Jadwigę Emilewicz
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prezes Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
Nowo powstała płyta montażowa została wykonana według najnowszych technologii. Umożliwia prowadzenie
zaawansowanej
produkcji
przemysłowej oraz gwarantuje najwyższe standardy pracy.
Wyposażona w niezbędne
media daje możliwości budowy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych i kompletnych jednostek pływających o
długości do 150 metrów. Bezpośredni dostęp do nabrzeża
pozwala na wodowanie tych
jednostek.
Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna sp. z o. o. jest
częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych, odpowiedzialnych za kompleksową
obsługę inwestorów. Działa
na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego i we
wschodniej części województwa pomorskiego. Jej
zadaniem jest wsparcie
przedsiębiorczości, poprzez
tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych,
średnich i dużych firm.

Do budowy płyty, której
nośność wynosi do 20 ton
na metr kwadratowy, zostało
użytych 1020 żelbetonowych
pali o długości do 16 m, wylano ponad 6 000 metrów kwadratowych betonu i użyto 250
ton stali zbrojeniowej. Płyta
wyposażona jest w niezbędne media oraz oświetlenie
pozwalające na prowadzenie
prac po zmroku, co ważne
jest przede wszystkim w okresie zimowym.
– Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna jest wiarygodna
w swoich działaniach i podejmowanych zobowiązaniach.
Ogłoszone w ubiegłym roku
plany, dziś stały się faktem. Nadal bierzemy na siebie odpowiedzialność za zapewnienie
efektów synergicznych w procesie gospodarczym na Wyspie
Ostrów. Jestem przekonana, że
Stocznia Gdańsk wykorzysta
ten fundament i wierzymy, że
przyczyni się ona do jej sukcesów w budowie przemysłu
stoczniowego 4.0. – powiedziała prof. Barbara Piontek, przewodnicząca Rady Nadzorczej
Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Pomorska
Specjalna
Strefa Ekonomiczna zmodernizowała także halę produkcyjną nr 33. W ramach
prac wymieniono posadzkę,
powiększono bramy w elewacjach szczytowych, zmodernizowano zaplecze techniczne oraz wyposażono ją
w niezbędne media. Dzięki
temu hala została przystosowana do budowy kompletnych jednostek pływających
o długości do 90 metrów.
W kolejnych etapach rewitalizacji Wyspy Ostrów planowana jest odbudowa fragmentu Nabrzeża Kaszubskiego,
remont Nabrzeża Trawlerowego oraz budowa nowej infrastruktury, między innymi
dróg dla transportu ciężkiego.
W efekcie miejsce ma przekształcić się w oparte na innowacjach centrum stoczniowe.

Nowoczesna infrastruktura
i wyszkolone kadry
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii

Gratuluję władzom Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale także pracownikom i prezesom Stoczni Gdańsk. Po pierwsze, że znaleźliśmy
wspólny język, określiliśmy wspólne cele, jakie mamy zrealizować,
i po trzecie wreszcie, potrafiliśmy je zrealizować w czasie, który sobie
wyznaczyliśmy. Została wykonana spektakularna inwestycja, gdzie
pod dachem można przygotowywać konstrukcje, a następnie bezpiecznie i skutecznie je wodować. To stanowi o przewadze konkurencyjnej tego miejsca. Stocznia OdNowa to ta stocznia, która patrzy
daleko w przyszłość. To nie tylko infrastruktura, ale przede wszystkim
kadry. Kadry, które bardzo szybko będą potrafiły z tak dobrej i nowoczesnej infrastruktury skorzystać. Dlatego również gratuluję Strefie przygotowania bazy
do kształcenia kadr, od czerwca działa ośrodek szkoleniowy, w którym na nowoczesnych
urządzeniach, robotach, młodzi ludzie będą mogli się szkolić i szybko będą dobrymi, wykwalifikowanymi pracownikami.
O pełnym sukcesie jednak będziemy mogli mówić wtedy, kiedy ta hala zapełni się produkcją, a na tej płycie nie będziemy mogli już rozstawić namiotu. Życzę powodzenia w tym
jubileuszowym dniu, bo dobrze, że nie mówimy tylko o historii. Stocznia Gdańska w zeszłym
roku zbudowała pomost pomiędzy gospodarką centralnie planowaną a wolnorynkową. Ale
powiedzmy sobie otwarcie, stocznia za ten most zapłaciła, zwłaszcza w pierwszym okresie
transformacji. Dzisiaj, mam nadzieję, ten dług, który zaciągnęliśmy będziemy obficie spłacać.

Współpracować z polskimi
stoczniami, konkurować ze
światem

Roman Gałęzewski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej
Płyta montażowa do budowy statków na Wyspie Ostrów i położona obok zrewitalizowana hala nr 33 to inwestycje, które nie tylko są
bardzo nowoczesne, ale wykonane zostały w bardzo krótkim czasie
i za bardzo niewielkie pieniądze. To zasługa budowniczych i ich nadzorujących. Dobrze by było, aby wszędzie inwestycje realizowane były
w takim tempie.
Dobrze się stało, że Stocznia „Remontowa”, najlepsza stocznia
w Europie przetrwała, pomimo ogromnych trudności. Dlatego liczę
na współpracę. Trzeba połączyć nasze ogromne doświadczenie. Mam
nadzieję, że ta współpraca się będzie rozwijać. Mam nadzieję, że będziemy razem korzystać z tej nowoczesnej i bardzo dobrej infrastruktury. Ta współpraca może spowodować, że będziemy silną konkurencją wobec całej Europy, bo
musimy sobie powiedzieć, że my nie konkurujemy ze sobą, tylko ze światem.
Dzisiaj, to co zrobiono, to tylko fragment całości, która będzie za kilka lat. Mam nadzieję, że
przyspieszymy inwestycje w Stoczni Gdańsk i GSG Towers, są one bardzo potrzebne. Nie ma
wolnych ludzi, którzy mogliby przyjść i tu pracować, dlatego też tych ludzi musimy w dużej
mierze zastąpić robotami, bo nie jest dobre wzajemne podbieranie sobie załóg. Robotyzacja
powinna powodować nie tylko to, że praca będzie łatwiejsza, ale też będzie bardzie efektywna.
Fragmenty przemówień podczas uroczystości
oddania do użytku płyty montażowej i hali

Rozwaga i

11

37 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Fot. marcin Żegliński

Od 14 do 15 września odbyła się coroczna Pielgrzymka Ludzi
Przcy na Jasną Górę. Drugiego dnia przed uroczystą mszą
głos zabrał przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda,
odnosząc się między innymi do solidarnościowego projektu
ograniczenia handlu w niedziele.

Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda w czasie drugiego
dnia Pielgrzymki Ludzi Pracy.
– Przybywamy na Jasną
Górę, każdy w swojej intencji, aby podziękować jasnogórskiej Pani za opiekę (…)
Bardzo Wam dziękuję, że
jesteście, że trwacie. (...) To
pierwsza pielgrzymka, na której wspólnie będziemy się mo-

dlić z premierem Rzeczypospolitej. Panie Premierze, Bóg
zapłać, że jest Pan z nami, jak
zawsze zatroskany o sprawy ludzi pracy i że możemy się dzisiaj wspólnie modlić o świat
pracy, o lepsze jutro polskiego pracownika. W ubiegłym

roku, tutaj w Częstochowie
odbył się Krajowy Zjazd Delegatów, a także 24 października, tutaj, na Jasnej Górze,
zawierzyliśmy nasz Związek
jasnogórskiej Pani. – mówił
Piotr Duda.
– Chciałbym przypomnieć, co w ostatnich czterech latach udało się nam w
trudnych negocjacjach z rządem osiągnąć dla dobra ludzi
pracy. Bo tylko w dialogu,
niejednokrotnie trudnym,
można osiągnąć pozytywne
rozwiązania dla pracowników, ale także i pracodawców. Przypomnę: to klauzule
społeczne w prawie zamówień publicznych, które pozwalają na to, aby nie tylko
najniższa cena, ale przynajmniej minimalne wynagrodzenie, umowy o pracę były
brane pod uwagę w tych zamówieniach To tak zwany
syndrom pierwszej dniówki,
to powrót do wieku emerytalnego sprzed reformy, to
niedziele, niedziele dla rodziny i Boga – mówił dalej

przewodniczący „Solidarności”
– W tym roku także możemy powiedzieć o bardzo
ważnej decyzji, wspólnie
ustalonej z rządem, dotyczącej wykonania pierwszego
gdańskiego postulatu, mam
na myśli pluralizm związkowy. Za niecały miesiąc funkcjonariusze służb mundurowych będą mogli zrzeszać się
w związkach zawodowych,
jakie uważają za słuszne. (…)
Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, oraz
stawka godzinowa (…) To jest
wielkim skokiem do przodu,
to jest to, o co już nam chodziło w 2010 roku. (…) Prosiliśmy ówczesny rząd, aby
minimalne wynagrodzenie
wynosiło przynajmniej 50
procent przeciętnego wynagrodzenia. I co zrobili ówcześni rządzący? Wyrzucili te
podpisy do kosza. Czekaliśmy
na to dziewięć lat. (…) To nie
jałmużna i rozdawnictwo,
to wynagrodzenie za pracę!
– powiedział Piotr Duda.

Jednym z podstawowych
warunków rozwoju sektora
stoczniowego jest wyszkolenie pracowników, którzy
będą spełniać wymagania
jakie stawia przemysł 4.0.
Częścią przemysłu 4.0 jest
robotyzacja, która wkroczyła
już do wielu branż, wkracza
także do przemysłu stoczniowego. Dlatego już dziś konieczne jest kształcenie kadr
dla przemysłu 4.0., także
w zakresie programowania
i obsługi robotów. W ramach
rewitalizacji i aktywizacji
obszarów postoczniowych,
Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna we współ-
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pracy z Instytutem Maszyn
Przepływowych PAN, utworzyła ośrodek udostępniający
nowoczesne roboty przemysłowe, na których uczniowie
oraz osoby dorosłe mogą
zdobywać wiedzę i poszerzać kompetencje związane
z programowaniem.
– Potencjał sektora stoczniowego w Polsce dynamicznie się rozwija, firmy działające w tej branży pracują
na coraz bardziej zaawansowanych technologiach. Aby
móc realizować nowoczesny
system kształcenia z zakresu
robotyzacji i automatyzacji
Pomorska Specjalna Strefa

Ekonomiczna utworzyła jeden z pierwszych w Polsce
ośrodków programowania
robotów przemysłowych –
mówi Przemysław Sztandera,
prezes PSSE.
Centrum Programowania Robotów Przemysłowych
mieści się w budynku dawnej
dyrekcji Stoczni Gdańskiej.
Ośrodek już współpracuje
z Conradinum (Szkoły Okrętowe i Techniczne), gdzie od
września został uruchomiony nowy kierunek technik
mechatronik – z innowacją
programowanie
robotów.
Planowane jest również uruchomienie zajęć dla doro-

fot. Ryszard Kuźma

Zadbają o kadry dla przemysłu 4.0

Na takich urządzeniach będą
kształcić się nowi pracownicy.
słych, którzy będą zainteresowani zdobyciem nowych
kompetencji potrzebnych na
rynku pracy.

Instytut Dziedzictwa Solidarności

Solidarność zadba o swoje dziedzictwo

Dokument
powołujący
instytucję, której głównym
celem jest zachowanie dziedzictwa NSZZ „Solidarność”
podpisali
przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i wiceminister kultury Jarosław Sellin,
w obecności premiera Mateusza Morawieckiego.
Instytut Dziedzictwa Solidarności ma się zajmować
upamiętnianiem i promowaniem dziedzictwa historycznego NSZZ „Solidarność”.
Nowa instytucja ma inicjować
przedsięwzięcia kulturalne,

społeczne i naukowe nawiązujące do tradycji „Solidarności”,
wspierać badania historyczne
i naukowe, włączać się w działania edukacyjne w duchu
wartości „Solidarności”.
Instytut ma również upowszechniać polski wkład
w obalenie systemu komunistycznego w Europie. Pełniącym obowiązki dyrektorem Instytutu został historyk
z Gdańska Mateusz Smolana,
który do tej pory kierował
Salą BHP. Finansowanie placówki zapewnia z budżetu
Ministerstwo Kultury i Dzie-

Cele Instytutu
Dziedzictwa Solidarności
l

l

l

l

l
l
l
l

Upamiętnianie i promowanie w kraju i za granicą dziedzictwa historycznego Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”, ruchu społecznego oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego
zrywu obywatelskiego w sierpniu 1980 roku.
Upamiętnianie pluralizmu wewnątrzzwiązkowego, nurtów opozycji demokratycznej i oporu społeczeństwa
polskiego wobec systemu komunistycznego w latach
1956-1989.
Upamiętnianie postaw i aktywności przedstawicieli Kościoła katolickiego względem NSZZ „Solidarność” i opozycji demokratycznej.
Inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych
i naukowych nawiązujących do tradycji ruchu „Solidarności”.
Badania naukowe w zakresie historii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Edukacja i wychowanie młodego pokolenia Polaków
w duchu wartości i tradycji ruchu „Solidarności”.
Upowszechnianie w świadomości międzynarodowej polskiego wkładu w obalenie systemu komunistycznego.
Inicjowanie i wspieranie – w oparciu o dziedzictwo i wartości ruchu „Solidarności” – nowych przedsięwzięć poruszających problematykę wolności, suwerenności Polski,
demokracji, praw człowieka i innych wyzwań współczesnej Polski, Europy i Świata.

Fot. Wojciech Milewski

– Instytut Dziedzictwa Solidarności będzie pokazywał prawdziwe ideały „Solidarności”, będzie pokazywał historię nie
„gumkując” z tej historii nikogo. Ani Lecha Wałęsy, ani Anny
Walentynowicz – mówił przewodniczący Piotr Duda, podczas
uroczystego podpisania umowy o powstaniu IDS, które odbyło się 31 sierpnia w historycznej Sali BHP.

Podpisanie dokumentu powołującego Instytut Dziedzictwa
Solidarności.
dzictwa Narodowego. Rada
Instytutu składa się z 21
osób. Wśród członków rady
są: Andrzej Kołodziej, Andrzej Gwiazda, ks. kanonik
Ludwik Kowalski, Piotr Andrzejewski, Sławomir Cenckiewicz, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Andrzej
Rozpłochowski, Adam Hlebowicz, Roman Gałęzewski,
Bogdan Biś oraz publicyści
Andrzej Gelberg, Michał
Karnowski i Piotr Semka oraz
Adam Chmielecki.
Powołanie IDS wiąże się
z wycofaniem NSZZ „Solidarności” swoich przedstawicieli ze struktur Europejskiego Centrum Solidarności,
które pod kierownictwem Basila Kerskiego nie promowało
wartości, które legły u podstaw powstania „Solidarności”. Przykładem podejścia
obecnie zarządzających ECS-em do dziedzictwa „Solidarności” jest tegoroczna rocznica śmierci papieża Polaka.
W Europejskim Centrum
Solidarności nie odbyło się
żadne wydarzenie upamiętniające tę wielką postać i jej
znaczenia dla Polski. Zamiast

tego zorganizowano dyskusję
pod hasłem „Jeden partner/
ka przez całe życie, czy co
tydzień jeden/jedna?”, którą
poprowadziło działające na
rzecz promocji LGBT stowarzyszenie „Tolerado”.
– Pokładaliśmy wielkie nadzieje w Europejskim Centrum
Solidarności, ale przez lata jako
„Solidarność” widzimy, że byliśmy tam traktowani w sposób
nie taki, jaki byśmy chcieli.
Postanowiliśmy, że nie będziemy kwiatkiem do kożucha, bo
chcemy mieć realny wpływ,
a w tamtej instytucji tego wpływu mieć nie będziemy. Jako
związkowcy nie chcemy mieć
nic wspólnego z miejskim
centrum bez „Solidarności”!
– mówił w Sali BHP lider
NSZZ „Solidarność”.
– Wierzę głęboko, że Instytut
Dziedzictwa Solidarności przyniesie efekty poprzez systemową, systematyczną pracę, która
opowie światu o dziedzictwie
Solidarności. Każde państwo powinno prowadzić poważną politykę historyczną – podsumował
powołanie instytutu wiceminister Jarosław Sellin.
(rk)
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kto jest odpowiedzialny za warunki BHP?

Pracownicy służby BHP
są zaangażowani w nadzór
nad warunkami pracy, jednak najważniejsza jest rola
kierującego pracownikami.
W zakładach, w których ze
względu na liczbę pracowników nie powołano służby bhp
– to kierownik obejmuje rolę
behapowca. Kodeks pracy
w art. 212 wymienia konkretne odpowiedzialności osób
kierujących pracownikami:
l organizowanie stanowisk
pracy zgodnie z przepisami i zasadami hbp,
l dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem,
l organizowanie,
przygotowywanie i prowadzenie
prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników
przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
związanymi z warunkami
środowiska pracy,

W sprawy bezpieczeństwa
pracy muszą być zaangażowani wszyscy pracownicy, a przede wszystkim
pracownicy nadzoru. Bez
ich zaangażowania nie ma
możliwości stałego podnoszenia standardów BHP
i OŚ, ciągłego doskonalenia,
tak, aby warunki pracy były
coraz bezpieczniejsze.

14
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dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także
o sprawność środków
ochrony zbiorowej i ich
stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
l egzekwowanie przestrzegania przez pracowników
przepisów i zasad BHP,
l zapewnienie
wykonania
zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną
nad pracownikami,
l znajomość procedur i instrukcji systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną
pracy i ochroną środowiska
(BHP i OŚ), a także wykonywanie pracy w sposób zgodny z tymi procedurami,
l angażowanie i motywowanie pracowników do pracy w sposób bezpieczny.
Kim jest właściwie osoba
kierująca pracownikami? To
pracownicy nadzoru różnych
szczebli – brygadziści, mistrzowie, kierownicy, dyrektorzy, prezesi.
Pamiętać należy, że w zakładzie jakim jest stocznia, ze
względu na charakter i specyfikę pracy, a także skalę zagrożeń, tym bardziej w sprawy
bezpieczeństwa pracy muszą
być zaangażowani wszyscy
pracownicy, a przede wszystkim pracownicy nadzoru.
Bez ich zaangażowania nie
ma możliwości stałego podnoszenia standardów BHP
i OŚ, ciągłego doskonalenia,
tak aby warunki pracy były
coraz bezpieczniejsze.
Pragnę przypomnieć, ze
w ramach odpowiedzialności
i obowiązków nadzór jest zobowiązany wykonywać bądź
współuczestniczyć w:

instruktażu BHP i OŚ,
ocenie ryzyka zawodowego,
l ocenie
stanu maszyn
i urządzeń i ŚOI / atesty,
l tworzeniu procedur oraz
instrukcji,
l realizacji polityki organizacji,
l zorganizowaniu czasu pracy, tak by praca była wykonana zgodnie z planem,
ale przede wszystkim bezpiecznie, zorganizowanie
rotacji i asekuracji przy
pracach szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych,
l analizie dotyczącej wypadków i zdarzeń niepożądanych.
W związku z tymi obowiązkami to właśnie pracownicy nadzoru są zobligowani
do reagowania w sytuacjach,

l

l
l

fot. Paweł Glanert

Podczas egzaminu końcowego po szkoleniu okresowym
BHP jedno z pytań brzmi: kto
odpowiada za warunki BHP?
Niestety, często pracownicy błędnie uważają, że za
warunki pracy w zakładzie
odpowiada służba BHP.

kiedy zagrożone jest życia lub
zdrowie, bądź łamane są przepisy BHP. Niedopuszczalna
jest sytuacja, gdy kierujący
nie zwraca uwagi na widoczne
zagrożenia bądź – co gorsze –
kieruje pracownika do pracy
wiedząc, że miejsce pracy nie
jest należycie przygotowane
do jej wykonywania w sposób
bezpieczny i niezagrażający
życiu i zdrowiu pracowników
oraz osób postronnych.
Żadna praca nie jest na
tyle ważna, aby nie można
było jej wykonać bezpiecznie.
Michał Terlikowski
Kierownik Działu BHP

13 października 2019. Wybory parlamentarne

Cztery lata Prawa i Sprawiedliwości

Już na początku PiS zrealizował sztandarowy postulat NSZZ „Solidarność”, czyli
przywrócenie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65
lat dla mężczyzn. Jednak pozostaje część druga związkowego
postulatu, a mianowicie powiązanie możliwości przejścia
na emeryturę ze stażem pracy.
PiS w czasie poprzedniej
kampanii wyborczej obiecywał
pomoc rodzinie i dotrzymał tej
obietnicy. Sztandarowym projektem PiS-u było wprowadzenie
w ramach programu Rodzina
500 plus dodatku – najpierw na
drugie i kolejne dziecko w wysokości 500 zł. Od połowy tego
roku to świadczenie wypłacane
jest również na pierwsze dziecko.
Przez lata „Solidarność” postulowała ograniczenie handlu
w niedzielę i to się też udało.
Stopniowo są wprowadzane
wolne niedziele. Przypomnijmy,
że posłem najbardziej zaangażowanym w uchwalenie ustawy o
ograniczeniu handlu był Janusz
Śniadek, były przewodniczący
NSZZ „Solidarność”.
W mijającej kadencji udało
się również wprowadzić ustawę
ważną z punktu widzenia ograniczenia zatrudnienia na czarno.

Zlikwidowano tzw. syndrom
pierwszej dniówki. Obecnie pracodawca jest zobowiązany podpisać z pracownikiem umowę
zanim podejmie on pracę.
Wzmocniona została również ochrona pracowników
podlegających
szczególnej
ochronie, w tym działaczy
związkowych. 4 lipca 2019 r.
uchwalono ustawę o zmianie
ustawy – kodeks postępowania cywilnego, której przepisy
umożliwiają nałożenie przez
sąd na pracodawcę obowiązku
dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego
rozpoznania sprawy o przywrócenie do pracy.
Wprowadzono również zapisy umożliwiające pluralizm
związkowy w służbach mundurowych. 6 sierpnia 2019
roku Prezydent RP podpisał
uchwaloną przez parlament
ustawę o zmianie ustawy
o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie
Więziennej, wprowadzającą
wolność zrzeszania się w różnych związkach zawodowych,
w tym w „Solidarności”, we
wskazanych formacjach.
Negocjacje
pomiędzy
związkiem i rządem doprowadziły do odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. I tak,
w 2019 roku jako podstawę
do naliczania odpisu na ZFŚS
uwzględnione będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne
w gospodarce narodowej z II
półrocza 2014 roku. Zrealizowany został także postulat
związkowy dotyczący wyłączenia dodatku za staż pracy
z kategorii minimalnego wy-

nagrodzenia za pracę. Nowe
uregulowania wejdą w życie
z dniem 1 stycznia 2020 roku.
I jeszcze jedna dobra wiadomość dla pracowników. Od
stycznia 2020 minimalna płaca będzie wyższa o 350 zł od
tegorocznej i będzie wynosić
2600 zł, osiągając tym samym
poziom 50 proc. przeciętnego

wynagrodzenia. – To wielki
sukces „Solidarności” – powiedział szef Związku Piotr
Duda. Co więcej, rząd Mateusza Morawieckiego zapowiada, że do 2023 roku płaca
minimalna osiągnie 4000 zł
brutto.
Głosujmy więc 13 października! I wybierzmy dobrze.

Fot. Paweł Glanert

Zbliżające się wybory
parlamentarne są okazją do
podsumowania czterech lat
rządów Prawa i Sprawiedliwości. Warto się zastanowić,
kiedy żyło się lepiej polskiemu pracownikowi i polskim
rodzinom. Czy pod rządami
partii, na czele której stoi
Jarosław Kaczyński, czy
w czasach, gdy u władzy
była obecna opozycja?

12 września w Gdańsku, na Politechnice, odbyła się jedna z wyborczych konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

Cztery lata Prawa i Sprawiedliwości w skrócie
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Znaczne ograniczenie tzw. luki VAT-owskiej
Program Rodzina 500+, od połowy 2019 roku także na
pierwsze dziecko
Znaczące podwyższenie płacy minimalnej i stawki godzinowej
Zmniejszenie stawki PIT z 18 na 17 procent i podniesienie
kosztów uzyskania przychodu
Zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia
Obowiązek podpisania umowy przed podjęciem pracy
Obniżenie wieku emerytalnego
Obniżenie świadczeń emerytalnych dla byłych SB-ków i dodatek godnościowy dla osób represjonowanych w okresie PRL
Ograniczenie handlu w niedzielę
Przywracanie zlikwidowanych wcześniej linii autobusowych
Darmowe leki dla emerytów 75+
13 emerytura
Pluralizm związkowy w służbach mundurowych
Wyłączenie dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego
wynagrodzenia za pracę
Odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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. 769-15-00, fax 769-14-41.
Uwagi prosimy kierować do sekretariatu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.

Rozwaga i

15

Klub PZU Pomoc
dla członków NSZZ „Solidarność”

Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie
formularza aktywacji na stronie w celu uzyskania kodu do zniżki.

https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc
Zniżki na ubezpieczenia PZU SA.
Po dokonaniu aktywacji w Klubie otrzymasz kartę uprawniającą do 10% zniżki przy zakupie niżej
wskazanych ubezpieczeń.

Jak uzyskać zniżkę?
Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do
Klubu PZU dla NSZZ „Solidarność”, a następnie
udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem
umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub
numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli
zniżki.

O czym należy pamiętać?
l zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym
okresem ubezpieczenia,
l właściciel karty musi występować w umowie
jako ubezpieczony,
l zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej,

l z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje
zniżka?
l PZU Auto: AC, OC, NNW Max
l PZU Dom
l PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne
l PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika
l PZU Wojażer
Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia, za wyjątkiem ubezpieczenia
PZU Wojażer, które może być zawarte na okresy
krótsze.

