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WŚwięta 
Bożego 
Narodzenia 

przy wigilijnym 
stole tradycyjnie 
będziemy się dzielić 
opłatkiem, składać 
sobie życzenia. 
Życzmy sobie 
jak największej 
satysfakcji z pracy, 
obyśmy czerpali 
z niej jak najwięcej 
zadowolenia i dumy, 
by była ona coraz 
lepiej wynagradzana. 
Mamy nadzieję, 
że nadchodzący 
Nowy Rok 2020, 
mimo wszelkich 
trudności, przyniesie 
wiele dobrego nam 
wszystkim i naszym 
rodzinom. 

Prezydium 
Organizacji 

Międzyzakładowej  
NSZZ 

„Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej



2 Rozwaga i

Bony świąteczne dla członków NSZZ „Solidarność”:
•	 250 zł dla pracowników
•	 120 zł lub 60 zł dla emerytów, w zależności od składki
Bony są do realizacji w sklepach Leclerc.
Bony dla wszystkich pracowników w całej grupie GSG:
•	 od 600 do 680 zł są do realizacji we wszystkich sklepach. 
Ponadto upominek od „Solidarności”: dla każdego członka 
kalendarz na 2020 rok.

Bony na święta
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Liderzy nSzz „Solidarności” 
spotkali się 4 grudnia na 
prywatnej audiencji z papie-
żem Franciszkiem. Była więc 
okazja by osobiście podzię-
kować ojcu Świętemu za 
ustanowienie bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki patronem nSzz 
„Solidarność”.  

Liderom „Solidarności” 
m.in. Piotrowi Dudzie, prze-
wodniczącemu KK NSZZ „S”, 
towarzyszyli przedstawiciele 
Międzynarodowego Centrum 
Badań nad Fenomenem Soli-
darności. – Podziękowałem 
Ojcu Świętemu za spotkanie, 

że jako władze „Solidarności” 
mogliśmy się z nim zobaczyć. 
Podziękowałem za naszego 
patrona, błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełusz-
kę, a także za to, że wspólnie 
z Uniwersytetem Jana Pawła 
II w Krakowie i arcybisku-
pem Markiem Jędraszewskim 
mogliśmy stworzyć Między-
narodowe Centrum Badań 
nad Fenomenem Solidarno-
ści. Prosiłem Ojca Świętego 
o błogosławieństwo dla lu-
dzi pracy w Polsce, dla całej 
„Solidarności” – mówił Piotr 
Duda, przewodniczący Ko-
misji Krajowej „S”.
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„Solidarność”  
u ojca Świętegoorganizacja Międzyzakładowa 

 nSzz „Solidarność” Stoczni Gdańskiej 
zaprasza wszystkich  

Pracowników i Emerytów  
 

na spotkanie opłatkowe  
w dniu 17 grudnia 2019 roku do Sali BHP, 

które odbędzie się o godz. 13.00

zaProSzEniE

Grudzień ’70
16 grudnia 2019 r. wszyscy pracownicy wraz z mistrzami, 

zarządem i związkami zawodowymi spotykają się  
o godz. 10 na parkingu przy dyrekcji, aby przejść pod 
pomnik Polegych Stoczniowców i razem z młodzieżą 
szkolną złożyć kwiaty oraz zapalić świece ku pamięci 

naszym Kolegom poległym w Grudniu 1970 roku  
oraz ofiarom stanu wojennego w 1981 roku.

czEŚć icH PaMięci!
Bądź razem z nami, by oddać hołd poległym

Stocznia GdańSka

Dziękując za Waszą służbę na rzecz dobra wspólnego i po-
szczególnych grup zawodowych w Polsce, pragnę przypomnieć, że 
szczeremu poszukiwaniu dobra, prawdy i sprawiedliwości zawsze 
towarzyszy obecność Boża. Właśnie o tę obecność Boga i o nowe 
tchnienie Ducha Świętego dla swoich rodaków modlił się 40 lat 
temu św. Jan Paweł II, gdy wołał: Niech zstąpi Duch Twój! I od-
nowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! 

Trzeba pamiętać, że warunkiem pozytywnych zmian w struk-
turach społecznych jest nade wszystko zmiana mentalności, prze-
konań i postaw, wpajanych już w najmłodsze pokolenia. Inaczej, 
te same nowe struktury wcześniej czy później nie będą służyły 
dobru wspólnemu, a tylko wybranej grupie i staną się skorum-
powane, ociężałe i nieskuteczne, a nawet krzywdzące dla innych. 
Proszę Boga o dary Ducha Świętego dla Was i dla wszystkich 
Członków Waszego Związku, by podejmowane przez Was ini-
cjatywy zawsze były inspirowane chrześcijańską zasadą „Jeden 
drugiego brzemiona noście”. Niech Bóg Wam błogosławi! 

Słowa papieża Franciszka podczas audiencji
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co wtorek, w czasie przerwy śniadaniowej, w siedzibie stocz-
niowej „Solidarności” zbierają się członkowie Prezydium komi-
sji Międzyzakładowej nSzz „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, 
aby omówić najważniejsze problemy pracowników. – często 
nasze zebrania Prezydium zamieniają się w narady produk-
cyjne, zamiast omawianiem spraw pracowniczych, zajmujemy 
się problemami występującymi na produkcji, które głównie 
wynikają ze złego zarządzania i powodują straty produkcyjne 
– mówi karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący stoczniowej 
„Solidarności”. 3 grudnia 2019 roku redakcja „rozwagi” miała 
okazję przysłuchać się jednej z takich dyskusji. 

PoSiEdzEniE PrEzydiuM kM nSzz „SoLidarnoŚć” Stoczni GdańSkiEJ

czekając na stocznię 4.0

Miało być zupełnie inaczej

Spotkanie rozpoczął prze-
wodniczący KM NSZZ „So-
lidarność” Stoczni Gdańskiej 
Roman Gałęzewski:

– W stoczni obecnie pa-
nuje chaos. Tak naprawdę 
wielu pracowników nie wie, 
kto zarządza. Uważam, że 
liczba dyrektorów, mistrzów 
i kierowników w stosunku do 
liczby pracowników jest nie-
adekwatna, także jeżeli chodzi 
o jakość, terminowość i wiel-
kość produkcji, a szczególnie 
w stosunku do rentowności. 
Wielu pracowników narzeka-
ło na ukraińskiego właściciela. 
Uważaliśmy, że nie jest on za-
interesowany tym, co się dzie-
je w stoczni, bo jest daleko. 
Wydawało nam się, że wszyst-
kie popełniane błędy wyni-
kały z braku szybkiej reakcji. 
Obecnie, kiedy właścicielem 
i inwestorem jest Skarb Pań-

fo
t. 

ry
sz

ar
d 

ku
źm

a

stwa pojawia się pytanie: czy 
Agencja Rozwoju Przemysłu, 
która jest bezpośrednim wła-
ścicielem, wykonuje polecenia 
rządu? My mamy wątpliwości. 
W czasie spotkania z Komisją 
Krajową NSZZ „Solidarność” 
pan premier mówił, że należy 
skończyć z patologią, która 
polega na samozatrudnieniu, 
a u nas w stoczni taka forma 
zatrudniania jest rozwijana. 
Więc pojawia się pytanie: czy 
to, co mówi premier, jest waż-

ne dla zarządu Agencji Roz-
woju Przemysłu, która prze-
cież podlega Prezesowi Rady 
Ministrów? 

Opinię przewodniczącego 
stoczniowej „S” potwierdza 
jeden z członków prezydium, 
który mówi, że kadra kierow-
nicza nie ponosi odpowie-
dzialności za podejmowane 
decyzje, a karani są pracow-
nicy niższego szczebla. Po-
twierdza on, że w stoczni 
nigdy nie było tak dużej licz-
by dyrektorów, jak obecnie. 
– Codziennie są nowi, co-
dziennie inni. My nie znamy 
nawet swoich przełożonych. 
Miało być zupełnie inaczej. 
Zwykli pracownicy, często 
wysokiej klasy fachowcy są 
zwalniani, no bo aby przy-
jąć jednego dyrektora, trzeba 
zwolnić pięciu pracowników 
– mówi stoczniowiec. 

– Jest za duża liczba dyrek-
torów w stosunku do liczby 
pracowników, np. jest czterech 
dyrektorów handlowych, co 
uzasadnione byłoby, gdyby 
stocznia zatrudniała kilka ty-
sięcy pracowników – mówi 
Karol Guzikiewicz. 

Padają przykłady działań, 
które powodują konkretne 
straty na produkcji, jak choć-
by zamówienie nieodpowied-
niej blachy, czy pozbywanie 
się ze stoczni doświadczonych 

fachowców, jak na przykad 
zwolnienie pracownika, któ-
ry opowiadał się za zakupem 
tańszych o 30 tys. złotych 
urządzeń, mimo że były su-
gestie, żeby kupić droższe. 
W końcu kupiono te tańsze, 
ale po pewnym czasie, pra-
cownika zwolniono. – Czyli 
mogę domniemać, że teraz 
będziemy kupować bardzo 
drogie urządzenia, bo nie ma 
już kto powiedzieć, że wystar-
czy urządzenie o wiele tań-
sze, a wykonujące dokładnie 
to samo. Inne stocznie takie 
urządzenia używają – mówi 
Gałęzewski. 

To, na co zwracają uwagę 
stoczniowi związkowcy to fakt, 
że wśród nowo zatrudnionych 
pracowników kadry mena-
dżerskiej zdarzają się osoby nie 
mające pojęcia o branży stocz-
niowej. Przykładem jest jeden 
z handlowców, który nie wie-
dział, co to jest offshore, a co 
to onshore, nie wiedział, jaka 
produkcja jest na morze, a jaka 
na ląd. A to przecież podstawa 
stoczniowego rzemiosła.

Jednocześnie związkow-
cy zastrzegają, że nie można 
mówić o jakimś kluczu po-
litycznym w zatrudnianiu 
kadry kierowniczej, raczej 
polega to na tym, że ktoś 
z kimś studiował lub praco-
wał i teraz ściąga go do pracy. 
Jeden z członków Prezydium 
KM podsumowuje: – Ja bym 
powiedział tak: w „Remon-
tówce” są menedżerowie,  
a u nas są koledzy kolegów.

Wzorem prywatna  
Stocznia „remontowa”

Działacze z zakładowej „S” 
skarżą się również na nienaj-
lepsze relacje między zarzą-
dzającymi i pracownikami, 
a także związkami zawodowy-
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mi. Jednym z podstawowych 
elementów nowoczesnego 
zarządzania firmą jest spraw-
na komunikacja wewnętrzna, 
polegająca na bieżącym infor-
mowaniu przez kadrę zarzą-
dzającą pracowników o istot-
nych dla firmy sprawach.

– Przedtem co kwartał sys-
tematycznie otrzymywaliśmy 
najważniejsze dane. Teraz to 
wygląda inaczej. Mamy trud-
ności z uzyskaniem odpowie-
dzi na podstawowe pytania, 
np. ilu jest zatrudnionych 
pracowników, ilu z nich jest 
na działalności gospodarczej, 
jaka jest średnia płaca z nad-
godzinami – mówi Karol Gu-
zikiewicz. 

Związkowcy z kolebki „So-
lidarności” z zazdrością patrzą 
na stosunki między kadrą za-
rządzającą a pracownikami 
panujące w sąsiedniej Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa” 
im. Józefa Piłsudskiego. 

– Naszym właścicielem jest 
państwowa Agencja Rozwoju 
Przemysłu i można by się spo-
dziewać, że sposób traktowa-
nia pracowników będzie wzo-
rem dla firm prywatnych. Ale 
to właśnie w prywatnej Stocz-
ni „Remontowa” stosunki 
międzyludzkie są na poziomie 
europejskim i to ona uzyskała 
tytuł „Pracodawca przyjazny 
pracownikom”. U nas sposób 
podejścia kadry kierowniczej 
do pracowników pozostawia 
wiele do życzenia  – mówi Ro-
man Gałęzewski. 

Karol Guzikiewicz: – Na 
ostatnim zebraniu Sekcji Kra-
jowej Przemysłu Okrętowego 
(SKPO) „Solidarności” przed-
stawialiśmy naszą sytuację. 
Jesteśmy atakowani przez za-
rząd, że chcemy doprowadzić 
do bankructwa firmy. A weź-
my przykład Stoczni „Remon-
towa”, ona szybciej dostosowa-
ła się do gospodarki rynkowej. 
Dajmy przykład nadgodzin. 
W dzień powszedni można 
tam zrobić tylko dwie nadgo-
dziny, ale za te dwie nadgodzi-
ny wprowadzono 100-procen-
towy dodatek. Nikt nie krzyczy 
tam, że spowoduje to ban-
kructwo, ale polityka jest taka: 
wiadomo, że człowiek, który 
pracuje bardzo dużo, nie jest 
efektywny. Oczywiście, jeżeli 
nadgodziny muszą być, to są, 
ale są lepiej płatne. Można to 
podsumować: związki zawo-
dowe chcą, aby u nas w stocz-
ni było tak, jak w prywatnej 
firmie. No i chcemy zarabiać 
tak, jak u naszej konkurencji, 
nie mówiąc o warunkach pra-
cy. Przecież zatrudniono u nas 
firmę, za 300 tysięcy złotych, 
opracowano nowe stawki, 
przeprowadzono kalkulacje 

– i co z tego? W opracowanej 
formie nie weszło to w życie. 
Dlaczego związkowcy tak dys-
kutują na te tematy? Bo ludzie 
znają historię, wiedzą, że jak 
jest słaba i źle zorganizowana 
produkcja, to później się to źle 
kończy. Firma jest zadłużana, 
to odbija się na pracownikach. 
Nas nie zadowala to, że Skarb 
Państwa tylko przejął stocznię, 
bo nie ma tu odpowiednich 
zmian organizacyjnych, brak 
inwestycji, a samo dokapita-
lizowanie i w pewnym sensie 
pokrycie straty w momencie, 
kiedy nie ma tych zmian we-
wnątrz firmy, na końcu odbija 
się na pracowniku. Bo wtedy 
się stwierdza, że trzeba iluś 
pracowników zwolnić, nie 
wolno im podwyższyć pensji, 
a na koniec wszystkiemu win-
ni są pracownicy, a nie dyrek-
torzy. Była już kiedyś upadłość 
przez złe zarządzanie. Jeste-
śmy na takie rzeczy uczuleni. 

niejasna polityka kadrowa
Jeszcze kilka miesięcy 

temu obecny zarząd, zresztą 
zgodnie z zaleceniem mini-
stra i premiera deklarował, 
że wszyscy pracownicy pro-
wadzący działalność gospo-
darczą, którzy wyrażą taką 
chęć będą mogli przejść na 
umowę o pracę. Pisaliśmy 
o tym w „Rozwadze”. Stocz-
niowa „Solidarność” przyjęła 
z nadzieją deklaracje o ogra-
niczeniu samozatrudnienia. 
– Dlaczego nie wywiązano się 

z publicznego zobowiązania? 
Obecnie pracownicy, którzy 
chcą przejść z samozatrud-
nienia na etat otrzymują od-
mowę. W bezpośrednich roz-
mowach z przedstawicielem 
właściciela przyznaje nam się 
rację, ale nie ma to żadnego 
przełożenia na rzeczywistość 
– mówi Karol Guzikiewicz. 
Roman Gałęzewski podaje 
natomiast przykład pracowni-
ka, któremu gdy kończyła się 
druga umowa terminowa, nie 
chciano dać kolejnej umowy, 
ale jednocześnie Dział Kadr 
poinformował go, że jak przej-
dzie na działalność gospodar-
czą, to będzie mógł dalej pra-
cować. Pracownik się na to nie 
zgodził, no i obecnie pracuje 
w „Remontówce”. Związkow-
cy uważają, że celowo się daje 
takie propozycje, które są nie 
do przyjęcia dla pracownika 
i pracownicy odchodzą. 

Związkowcy krytykują 
również przypadki zwalniania 
doświadczonych fachowców 
pracujących na działalności 
gospodarczej bez podawania 
przyczyn, co jest szczególnie 
krzywdzące, jeśli dotyczy ko-
goś kto przepracował 20 czy 
30 lat. – Jeżeli w stoczni bra-
kuje pracowników, to dlacze-
go nie proponuje się osobom 
zwalnianym innego stanowi-
ska i możliwości przekwalifi-
kowania? – pytają stoczniow-
cy. Na miejsce zwalnianych 
pracowników przyjmowani są 
nowi, często z wyższym wy-
nagrodzeniem. Związkowcy 
uważają, że sprawy pracow-
nicze są lekceważone, a Dział 
Kadr źle traktuje ludzi. 

– Zwalnia się pracowników 
mających 10 lat do emerytury, 
do których nie ma żadnych 
zastrzeżeń dotyczących pra-
cy, nie daje się im propozycji 
zatrudnienia na innym sta-
nowisku, mimo że mogliby 
takie stanowiska objąć. Mamy 
przykłady takich zwolnień 
dotyczących mistrza, a także 
suwnicowego. Tak nie postę-
puje się z ludźmi w dobrze 
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związkowcy zastrzegają, że 
nie można mówić o jakimś 
kluczu politycznym w zatrud-
nianiu kadry kierowniczej, ra-
czej polega to na tym, że ktoś 
z kimś studiował lub pracował 
i teraz ściąga go do pracy. 
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zarządzanych firmach – mówi 
wiceprzewodniczący Guzikie-
wicz.

Jeden z członków Pre-
zydium KM zadaje pytanie, 
dlaczego nie można zrobić 
rekrutacji na nowe stanowiska 
najpierw wśród załogi, a do-
piero później szukać pracow-
ników na zewnątrz. – Nowo 
zatrudniani menedżerowie 
na pewno nie mają małych 
zarobków, a tam, gdzie rzeczy-
wiście trzeba fachowców, nie 
ma na to pieniędzy. Poza tym 
zwykli pracownicy do ostat-
niego dnia nie wiedzą, czy 
firma chce dalej z nimi współ-
pracować, atmosfera jest fatal-
na – mówi inny stoczniowiec.

W stoczni jest coraz więcej 
niewykwalifikowanych pra-
cowników z Ukrainy. – Nie 
mamy nic przeciwko nim, bo 
przecież my, Polacy, sami pra-
cowaliśmy w różnych krajach. 
Jak się z tymi Ukraińcami 
rozmawia, to wiemy, że wśród 
nich są i dentyści, i nauczycie-
le, nie mają oni z przemysłem 
stoczniowym nic wspólnego. 
Jest nam przykro i żal nam 
tych ludzi. Oni są zatrudnia-
ni przez firmy zewnętrzne 
i mają bardzo niskie stawki, 
na poziomie sprzątaczki. Nie 
rozumiemy takiej polityki ka-
drowej – mówi Gałęzewski. 
Zdarza się, że w 30-osobowej 
brygadzie jest np. 10 obco-
krajowców, którzy nie mają 
odpowiednich kwalifikacji 
i niewiele potrafią. Trzeba ich 
pilnować, żeby nie narobili 
szkód. Jedyne wytłumaczenie 
to fakt, ze dostają oni niewiel-
kie pieniądze, ale też ich praca 
jest często mało efektywna. 

Szkolenia na koszt państwa 
lub na koszt własny własny 
pracownika?

– Po raz pierwszy w histo-
rii stoczni nie prowadzi się 
szkoleń dofinansowanych ze 
środków unijnych – mówi 
przewodniczący stoczniowej 
„S”. Przez lata, jeszcze gdy wła-
ścicielami byli Ukraińcy, KM 

NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej 
pozyskała z unijnego progra-
mu Kapitał Ludzki łącznie 
15 mln złotych środków na 
szkolenia dla pracowników. 
Obecnie zarządzający firmą 
nie korzystają ani ze środków 
unijnych, ani ze środków bę-
dących w dyspozycji urzę-
dów pracy. Wszystkie inne 
firmy dookoła stoczni z tego 
korzystają. – Próbowaliśmy 
zachęcić Zarząd i Dział Kadr, 
by wystpowali o środki unijne 
na szkolenia, ale albo oni nie 
potrafią, albo nie chcą – no bo 
przecież państwo da. Mamy 
informacje od Powiatowego 
oraz Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy, że od momentu, gdy 
stocznię przejęła Agencja Roz-
woju Przemysłu nie ma żadnej 
współpracy na temat szkoleń. 
Środki unijne i środki urzę-
dów pracy w ogóle nie są wy-
korzystywane – podsumowuje 
Roman Gałęzewski.

Gdzie ta Stocznia 4.0
Związkowców również nie-

pokoi brak inwestycji w gru-
pie stoczni, które miały być 
gwarancją bezpieczeństwa, 
a także spowodować zmniej-
szenie kosztów i zwiększenie 
efektywności. Brak pracow-
ników miał być częściowo 
zastąpiony nowymi techno-
logiami. – Sprzęt mamy prze-
starzały i wyeksploatowany. 
Nie kupuje się nic nowego. Od 

dłuższego czasu nie kupuje-
my żadnych automatów ani 
półautomatów. Te narzędzia, 
przy pomocy których obecnie 
pracujemy, powinny iść do ka-
sacji – mówi jeden z członków 
Prezydium MK. – Były zapo-
wiedzi, że miała być tu Stocz-
nia 4.0. A teraz jest stocznia 
0.0. – dodaje drugi.

Przepisy BHP  
nie dla wszystkich

Dla naszych Spółek priory-
tetem jest prowadzenie dzia-
łalności w zakresie produkcji 
i malowania konstrukcji sta-
lowych typu onshore i offshore 
oraz prefabrykacji i usług cięcia 
i gięcia elementów konstrukcji 
stalowych w sposób bezpieczny 
zarówno dla ludzi jak i dla śro-
dowiska z zachowaniem wy-
sokiej jakości procesu produk-
cji – czytamy na stoczniowej 
stronie internetowej.

A jak dbanie o bezpieczeń-
stwo pracy wygląda z punktu 
widzenia pracowników?

– Przykładem, jak wyglą-
da u nas podejście do BHP, 
jest sprawa pracownika działu 
BHP, który został obrzucony 
wulgaryzmami przez prezesa 
jednej z firm zewnętrznych, 
gdy zwrócił mu uwagę, że 
ten nie przestrzega przepisów 
BHP. Do tej pory nasz BHP-
-owiec nie doczekał się prze-
prosin. Firmy łamią prawo, 
łamią przepisy BHP, a gdy jest 
to zgłaszane, nie są wyciągane 
wobec tych firm żadne konse-
kwencje – mówi Karol Guzi-
kiewicz. Związkowcy przyta-
czają przykłady innych dużych 
firm, gdzie podejście do spraw 
BHP jest zupełnie inne. – W 
Lotosie, gdzie jest wielu pod-
wykonawców, obowiązują 
zasady, że gdyby nawet jeden 
pracownik danej firmy nie 
przestrzegał zasad panujących 
w Lotosie, a szczególnie BHP, 
cała firma płaci gigantyczna 
karę i ma na pół roku, a cza-
sami i dłużej zakaz pracy na 
terenie Lotosu. A u nas firmy 

zewnętrzne zachowują się 
tak, jakby to one rządziły: ich 
nie obowiązuje BHP, tworzą 
zagrożenie dla pracowników 
stoczni, czasami nie umieją 
obsługiwać urządzeń. Nikt 
tym się nie przejmuje. Mamy 
wrażenie, że jesteśmy tylko 
miejscem do zarabiania pie-
niędzy przez inne firmy – ko-
mentuje Roman Gałęzewski. 

– Oczywiście w stoczni są 
określone procedury, ale nie są 
one przestrzegane – podsumo-
wuje jeden ze stoczniowców.

To nie jedyna sytuacja, gdy 
pracownik został źle potrakto-
wany. – W trakcie jednej z narad 
członek zarządu zaczął nagle 
atakować jednego z technolo-
gów, używając wulgaryzmów. 
Odbyło się to w obecności in-
nych osób z kadry. W związku 
z tym zdarzeniem dobry facho-
wiec odszedł na emeryturę, ale 
i nie doczekał się przeprosin, 
mimo zapewnień prezesa, że do 
takich przeprosin dojdzie – do-
daje Guzikiewicz. 

Skandal z systemem 
premiowania

Związki zawodowe od wielu 
miesięcy próbują wynegocjo-
wać nowy system premiowa-
nia, do czego zobowiązał się na 
piśmie zarząd jeszcze w kwiet-
niu br. Do dzisiaj zarząd nie 
przedstawił takiej propozycji 
systemu premiowania, by był 
on prosty i zrozumiały dla każ-
dego pracownika, a także dla 
przełożonych. System przede 
wszystkim powinien motywo-
wać do efektywniejszej pracy. 
Przedstawione przez zarząd za-
łożenia poddane zostały z ini-
cjatywy stoczniowej Solidar-
ności” konsultacjom ze średnią 
i niższą kadrą kierowniczą, 
która uznała, że propozycje są 
nie do przyjęcia, gdyż system 
jest niesprawiedliwy oraz budzi 
wiele wątpliwości. 

reklamacje pracowników
W ostatnim czasie 169 pra-

cowników złożyło odwołania 
do zarządu dotyczące utraty 

nas nie zadowala to, że 
Skarb Państwa tylko przejął 
stocznię, bo nie ma tu od-
powiednich zmian organi-
zacyjnych, brak inwestycji, 
a samo dokapitalizowanie 
i w pewnym sensie pokrycie 
straty w momencie, kiedy 
nie ma tych zmian wewnątrz 
firmy, na końcu odbija się 
na pracowniku. Bo wtedy się 
stwierdza, że trzeba iluś pra-
cowników zwolnić, nie wolno 
im podwyższyć pensji, a na 
koniec wszystkiemu winni są 
pracownicy, a nie dyrektorzy.
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zdaniem związkowców, jest 
zniekształcany. – Jeżeli ja in-
formuję o naszych problemach 
Agencję Rozwoju Przemysłu, 
to Agencja informuje premiera, 
ale sposób nas deprecjonujący: 
„jest taki Gałęzewski, nie słu-
chajcie go, stocznia kwitnie, jest 
wszystko dobrze, ten Gałęzew-
ski działa na szkodę, on przesa-
dza, tam wszystko idzie dobrze”. 
A prawda jest taka, że gdyby nie 
związkowcy, to już dawno tej 
stoczni by nie było – mówi Ro-
man Gałęzewski.

Po zebraniu Prezydium 
komisji Międzyzakładowej 
„Solidarności Stoczni Gdań-
skiej 3 grudnia br. redakcja 
„rozwagi” skierowała 
kilka pytań do Wojciecha 
Pereta, prezesa zarządu 
Baltic operator,  GSG towers 
oraz  Stoczni Gdańsk. oto 
nasze pytania i odpowiedzi, 
które wróciły do nas drogą 
mailową. czy informacje 
prezesłane przez dyrektora 
komunikacji i marketingu 
choć w minimalny sposób 
odpowiadają na zadane 
pytania, pozostawiamy do 
Państwa oceny.

1. Ilu dyrektorów i wicedy-
rektorów jest obecnie 
zatrudnionych w Baltic 
Operator, GSG Towers 
i Stoczni Gdańsk? Ilu pra-
cowników przypada na 
jedno stanowisko dyrek-
torskie? Ilu menadżerów 
nowo zatrudnionych ma 
doświadczenie w branży 
stoczniowej?
aktualnie w strukturze 

funkcjonalnej trzech spółek 
jest 19 osób na stanowiskach 
dyrektorów i wicedyrektorów. 
obecna struktura organi-
zacyjna jest adekwatna do 
procesów zachodzących w or-
ganizacji i otoczeniu bizneso-
wym. dodatkowo w firmie jest 
realizowany proces odbudowy 

kompetencji managerskich 
i specjalistycznych, a tak-
że zaplecza intelektualnego  
spółek, niezbędnych do reali-
zacji założonych planów roz-
woju w oparciu o zdywersyfi-
kowany portfel zamówień.

2. Czy w spółkach Skarbu 
Państwa: Baltic Opera-
tor, GSG Towers i Stoczni 
Gdańsk prowadzone są 
inwestycje, jeżeli tak, to 
jakie?
dla baltic operator jako 

spółki wiodącej przygotowany 
został program inwestycyjny, 
który obecnie jest realizowany. 
Przedmiotowy program za-
kłada zwiększenie możliwości 
technicznych i przerobowych 
przedsiębiorstwa. aktualnie 
prowadzone inwestycje sku-
piają się w szczególności na 
obszarach związanych z prefa-
brykacją i obróbką w ośrodku 
sekcji płaskich. Prowadzimy 
także prace związane z wdroże-
niem nowego oprogramowa-
nia erP oraz cad/cam/PLm. 

3. Jak realizowana jest po-
lityka ograniczania pracy 
na samozatrudnieniu? 
Jak zachęcani są pra-
cownicy do przechodze-
nie z samozatrudnienia 
na umowę o pracę? Czy 
wręcz przeciwnie, są oni 
zniechęcani?
w firmach trwa proces rekru-

tacji i odbudowy kompetencji, 

zgodnie z przyjętą strategią po-
legającą na odbudowie kluczo-
wych kompetencji wewnątrz 
firm, jak również korzystaniu 
z zasobów zewnętrznych. wraz 
z postępującym rozwojem 
przedsiębiorstw, kolejni pra-
cownicy będą uwzględnia-
ni w planie zatrudnienia na 
umowę o pracę, adekwatnie 
do potrzeb naszych firm. jest 
to standardowa procedura  
w tego rodzaju zakładach pracy.

4. Czy pracownicy muszą 
podnosić lub zmieniać 
kwalifikacje we własnym 
zakresie? Czy prowadzone 
są szkolenia dla pracowni-
ków współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej 
lub Urzędu Pracy?
Nasi pracownicy mają za-

równo możliwość podnosze-
nia kwalifikacji we własnym 
zakresie, jak i podczas szkoleń 
miejscowych, organizowanych 
przez baltic operator – bałtyc-
ką akademię rozwoju. Prowa-
dzimy szkolenia korzystając  
z finansowania ze środków kra-
jowego funduszu szkoleniowe-
go. w przyszłości być może wy-
korzystane zostaną możliwości 
jakie stwarzają fundusze ue.

5. Czy pracownicy, z który-
mi rozwiązuje się umo-
wę, otrzymują informację 
o przyczynie zwolnienia?
w przypadku rozwiązania 

umowy o pracę, pracownik 

otrzymuje informacje, stosow-
ne do wymagań i powszechnie 
obowiązujących przepisów 
prawa, w tym w szczególności 
kodeksu pracy.

6. Jak układa się współpra-
ca z NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej?
Nszz „solidarność” stoczni 

Gdańskiej jako związek zrze-
szający kilkuset pracowników 
naszych przedsiębiorstw, po-
dobnie jak międzyzakładowy 
związek zawodowy Pracow-
ników Grupy stoczni Gdańsk 
s.a., zrzeszający kilkudziesię-
ciu spośród zatrudnionych 
w naszych firmach pracow-
ników, jest naszym partne-
rem. staramy się informować 
wszystkie związki zawodowe 
na bieżąco o kwestiach do-
tyczących funkcjonowania 
zakładu, w szczególności w za-
kresie aktualnych wydarzeń 
i informacji o bieżącej sytu-
acji. współpraca odbywająca 
się na partnerskich zasadach, 
zmierza do osiągnięcia wspól-
nego celu, jakim jest stworze-
nie możliwie najlepszych wa-
runków do pracy w spółkach 
baltic operator, GsG towers 
i stoczni Gdańsk. cieszymy się 
ze współpracy ze związkami 
zawodowymi, doceniamy ich 
zaangażowanie i zachęcamy 
do dalszego współdziałania.

Maciej Grajewski, 
Dyrektor Komunikacji  

i Marketingu

Pytania do zarządu

rekompensaty, dlatego też „So-
lidarność”, w związku z tym, że 
rekompensaty są nikłe, doma-
ga się zwrotu tych środków do 
funduszu płac z przeznacze-
niem na system premiowy. 

komu naprawdę zależy 
na dobru stoczni?

Stoczniowa „Solidarność” 
cały czas informuje kanałami 
związkowymi właściciela o sy-
tuacji w firmie, zgłaszane są nie-
prawidłowości do Państwowej 
Inspekcji Pracy. Jednak przekaz, 

części zarobków podczas pra-
cy w GSG Towers z powodu 
niezaliczenia wysługi lat pra-
cy w Stoczni Gdańsk. Część 
odwołań dotyczyło zaniżenia 
dodatku do stawki zaszerego-
wania, co  nie w pełni rekom-
pensowało utracone świad-
czenie. Na tę liczbę odwołań 
zarząd uwzględnił zaledwie 
pięć podań, co zdaniem „So-
lidarności” jest skandaliczne. 
Od kwietnia 2 proc funduszu 
płac z każdego miesiąca prze-
znaczone było na ewentualne 

Spotkanie zakończono ape-
lem: 

Oczekujemy od premiera 
podjęcia decyzji, które do-
prowadzą do zmian zapo-
wiadanycyh w momencie 
przejęcia Stoczni przez 
państwo.

Prezydium Komisji 
 Międzyzakładowej  
NSZZ „Solidarność”  

Stoczni Gdańskiej

Ryszard Kuźma



Jak pracujemy...
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BEzPiEczEńStWo i HiGiEna Pracy

Gazy techniczne. Prawidłowe postępowanie
W naszej firmie na wszyst-

kich halach i terenach pro-
dukcyjnych używamy gazów 
technicznych, czyli tlenu, ace-
tylenu, gazu ziemnego, CO2  
i innych.

Pamiętajmy, że używanie 
gazów wiążę się zawsze 
z ryzykiem pożaru, wybuchu, 
stąd bardzo ważne jest prze-
strzeganie zasad BHP.

Postępowanie z gazami tech-
nicznymi jest bezpieczne tylko 
wtedy, kiedy pracujemy zgod-
nie z ogólnymi wytycznymi, 
dbając o stan urządzeń i osprzę-
tu, sposób podłączenia a także 
używając niezbędnego oprzy-
rządowania, np. bezpieczników. 

Niestety, w tym zakresie 
występuje wiele nieprawidło-
wości grożących w skrajnych 
sytuacjach poważnymi obra-
żeniami, a nawet śmiercią.

Przypominam, że w Stocz-
ni Gdańsk jeden z ostatnich 
śmiertelnych wypadków (ok. 
10 lat temu) był związany 
z nieszczelnością instalacji 
tlenowej. Pracownik stojący 
nad nieszczelną instalacją tle-
nową po zapaleniu papierosa 
– spłonął żywcem.

Często obserwowaną 
nieprawidłowością jest za-
mienne podłączanie węży 
i palników z acetylenem 
na gaz ziemny i odwrotnie. 
Grozi to poważnymi konse-
kwencjami, czyli wybuchem, 

poparzeniem, pożarem, nie 
wspominając o zniszczeniu 
sprzętu.

W związku z powyższym, 
aby wyeliminować pomyłki, 
wprowadzono zróżnico-
wane bezpieczniki do gazu 
ziemnego i acetylenu. Bez-
pieczniki z różnymi gwin-
tami, tak aby wyeliminować 
niebezpieczeństwo błędne-
go podłączenia.
•	 Bezpieczniki do gazu 

palnego – acetylen, przy-
reduktorowe oraz sieciowe 
w rozmiarze 3/8’’ gwint 
lewy oraz z wyjściem 3/8’’ 
gwint prawy

•	 Palniki gazowe acety-
lenowe mają końcówki 
o rozmiarze 3/8’’ – gwint 
prawy

•	 Węże do acetylenu są sto-
sowane z dwiema nakręt-
kami 3/8’’ – gwint prawy.

Acetylen:
•	 Bezpiecznik (budowa 

gwintu): LEWY – PRAWY.
•	 Wąż (budowa gwintu): 

PRAWY – PRAWY.
•	 Palnik (budowa gwintu): 

PRAWY – PRAWY.

Gaz ziemny:
•	 Bezpiecznik (budowa 

gwintu): LEWY – LEWY.
•	 Wąż (budowa gwintu): 

LEWY – LEWY.
•	 Palnik (budowa gwintu): 

LEWY – LEWY. 

Suche bezpieczniki gazowe:
Skutecznie zabezpiecza-

ją przed niebezpiecznymi 
skutkami cofnięcia gazu lub 
pojawienia się płomienia 
w chronionej części instalacji. 
Ich podstawowym przezna-
czeniem jest ochrona życia 
pracownika. 

Montaż bezpiecznika 
i kontrola szczelności

Bezpiecznik należy mon-
tować na właściwym (acetyle-
nowym, gazu ziemnego oraz 
tlenowym) króćcu wlotowym 
palnika lub króćcu wyloto-
wym reduktora (acetyleno-
wego oraz tlenowego) nakrę-
cając nakrętkę bezpiecznika. 
Na przeciwległy króciec bez-
piecznika założyć wąż zasi-
lający i zabezpieczyć opaską 
zaciskową.

Bezpieczniki należy eks-
ploatować zgodnie z ich 
przeznaczeniem, zarówno 
pod względem rodzaju gazu, 
kierunku jego przepływu, 
znamionowych wartości ci-
śnienia i natężenia przepły-
wu oraz miejsca montażu. 
Bezpieczniki należy chronić 
przed uszkodzeniem i zanie-
czyszczeniem. Szczelność po-

PraWidŁoWE

SyStEM PodŁĄczEnia PaLnika do acEtyLEnu:

niEPraWidŁoWE 

SyStEM PodŁĄczEnia PaLnika do Gazu ziEMnEGo

PraWidŁoWE

x
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O zasadach uzyskania zni-
żek piszemy poniżej. Jednak, 
aby z nich skorzystać, należy 
w pierwszej kolejności wyro-
bić sobie legitymację elektro-
niczną.

Wniosek o wydanie elek-
tronicznej legitymacji NSZZ 
„Solidarność” można pobrać 
ze strony www.solidarnosc.
gda.pl. Należy go wypełnić, 
podpisać i przekazać do orga-
nizacji związkowej w zakła-
dzie pracy. Następnie wnioski 
trafiają do Zarządu Regionu 
i są wysyłane do Komisji Kra-
jowej, która prowadzi bazę 
danych i drukuje legityma-
cje. Dokument ważny jest 12 
miesięcy i po tym okresie or-
ganizacja związkowa powin-
na przesłać informację o jej 
przedłużeniu.

klub Pzu Pomoc dla nSzz 
„Solidarność”

Członkowie „Solidarności” 
z elektroniczną legitymacją 
mogą liczyć na 10 proc. zniżki 
na ubezpieczenia w PZU w ra-
mach programu Klub PZU Po-
moc dla NSZZ „Solidarność”.

Aby uzyskać dostęp do 
programu, wystarczy wypeł-
nić formularz przystąpienia 
do Klubu PZU Pomoc dla 
NSZZ „Solidarność”, a na-

z legitymacją związkową możesz więcej!
Już ponad 200 tysięcy elektronicznych legitymacji nSzz „So-
lidarność” zostało wydrukowanych i wydanych przez komisję 
krajową. W regionie Gdańskim ma ją już ponad 12 tysięcy 
członków związku. od ponad roku posiadacze elektronicznej 
legitymacji mogą skorzystać z rabatów na stacjach LotoS, 
a od lipca 2019 roku także ze zniżki na ubezpieczenia w Pzu, 
w ramach programu klub Pzu Pomoc dla nSzz „Solidarność” 
oraz skorzystać ze specjalnej oferty  Banku Pekao S.a. 

stęp do obsługi prawnej, moż-
liwości sprawdzenia pojazdu 
przez specjalistów przed zaku-
pem, pomocy przy sprzedaży 
auta, rabatów na bilety do kin 
Helios oraz rabatów na sprzęt 
AGD marki Philips. Szczegó-
łowa oferta dostępna jest pod 
adresem: klubpzupomoc.pzu.
pl/nszz-solidarnosc.

Pekao S.a.
Również Pekao S.A. przy-

gotowało ciekawą ofertę 
dotyczącą swoich usług, za-
równo dla poszczególnych 
członków, jak i organiza-
cji związkowych. Warun-
kiem skorzystania z niej jest 
przedstawienie legitymacji 
NSZZ „Solidarność” w pla-
cówce Banku Pekao S.A. Za-
kłada ona chociażby darmo-
we: prowadzenie rachunku 
płatniczego, obsługę karty 
debetowej czy wypłaty z ob-
cych bankomatów przez 24 
miesiące od daty zawarcia 
umowy o kartę. 

LotoS
Związkowcy oraz ich ro-

dziny  otrzymują zniżki na 
paliwa, myjnie, oleje i płyny 
do spryskiwaczy oraz pro-
dukty z menu Cafe Punkt.

Spółka LOTOS oferuje 
jednolite stawki rabatowe. 
Użytkownicy związkowych 
kart otrzymują rabaty: 10 
groszy – za każdy litr paliwa 
standardowego (Pb95, ON, 
LPG) lub 15 groszy – pali-
wa premium LOTOS Dyna-
mic (Pb98, ON), Gaz LPG: 
7 groszy/litr, a także 10-pro-
centową zniżkę na produkty 
z menu Cafe Punkt, zakup 
olejów i płynów do spryski-
waczy oraz 15-procentową 
zniżkę na usługi myjni.

Do każdego zakupu pali-
wa lub usługi będą naliczane 
punkty na kartę Navigator 
wg uzgodnionego algorytmu. 
Punkty te będzie można wy-
mienić na wiele produktów 
przemysłowych znajdujących 
się w katalogu https://loto-
snavigator/nagrody.

www.solidarnosc.org.pl

łączenia należy sprawdzić za 
pomocą wody mydlanej.

Pamiętać należy rów-
nież o stanie przewodów tj. 
wszelkie zniszczenia, popę-
kania, nacięcia, popalenia, 
zgniecenia eliminują 
z użytku przewody – nie-

zależnie do jakich mediów 
były wykorzystywane. Jeże-
li sprzęt jest w jakikolwiek 
sposób niesprawny, bądź 
minął termin atestacji lub 
przeglądu – prosimy o na-
tychmiastowe odnoszenie 
do narzędziowni.

Istotnym elementem jest 
prawidłowe prowadzenie 
przewodów, tj, aby nie prze-
biegały na drogach komuni-
kacyjnych eliminując w ten 
sposób ryzyko potknięcia się  
pracowników, cz też uszko-
dzenia np. poprzez pojazdy. 

Na halach dostępne są pokry-
wy, a także stojaki – prosimy 
o korzystanie, pozwoli to na 
zminimalizowanie zagrożeń.

Michał Terlikowski
Kierownik Działu BHP 

i Ochrony Środowiska

stępnie udać się do agenta 
PZU SA i przed zawarciem 
umowy ubezpieczenia podać 
numer PESEL. Agent spraw-
dzi uprawnienia do zniżki, 
której udzieli po pozytywnej 
weryfikacji. 

O czym należy pamiętać?
•	 zniżka dotyczy wyłącznie 

umów z rocznym okre-
sem ubezpieczenia,

•	 właściciel karty musi wy-
stępować w umowie jako 
ubezpieczony,

•	 zniżka musi być zgodna z 
regulacjami dotyczącymi 
składki minimalnej,

•	 z tytułu posiadania Karty 
PZU Pomoc przysługu-
je tylko jedna zniżka w 
ramach jednej umowy 
ubezpieczenia.

Zniżka przysługuje na:
•	 PZU Auto: AC, OC, NNW 

Max,
•	 PZU Dom,
•	 PZU NNW – ogólne, 

umowy indywidualne i ro-
dzinne,

•	 PZU Gospodarstwo Rolne: 
Obowiązkowe ubezpiecze-
nie budynków, OC Rolnika, 
Mienie ruchome, NNW 
Rolnika,

•	 PZU Wojażer.
Poza przedstawioną ofertą 

członkowie „S” otrzymają do-



12 Rozwaga i

dwa Grudnie: 
1970 i 1981
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Mija 38 lat od wprowadzenia w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej stanu wojennego. Kolebka „Solidarności” została bru-
talnie spacyfikowana 16 grudnia. A większość zbrodni stanu 
wojennego do tej pory nie została rozliczona. Przez większość 
III RP gen. Wojciech Jaruzelski, architekt i twarz stanu wojen-
nego, traktowany był przede wszystkim nie jako były wojskowy 
dyktator, lecz pierwszy prezydent wolnej Polski. Będący jego 
prawą ręką w czasie stanu wojennego, szef MSW gen. Cze-
sław Kiszczak uchodził za „człowieka honoru”. Jednocześnie 
wielu zasłużonych działaczy „Solidarności” odbierało co mie-
siąc głodowe emerytury, ponieważ sądy i ZUS nie zaliczały im  
w poczet wysługi lat okresów ukrywania się i przebywania  
w komunistycznych więzieniach.

– Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej jest miejscem, 
gdzie powinny spocząć oryginalne tablice z 21 sierpniowymi 
postulatami. W tej sali Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 
podpisał z komunistyczną władzą porozumienie w sierpniu 
1980 r. To spuścizna Niezależnego Samorządnego Związku Za-
wodowego „Solidarność”. Europejskie Centrum Solidarności 
oraz wszystkie zainteresowane strony muszą ten fakt uszano-
wać – pisze rzecznik NSZZ Solidarność Marek Lewandowski 
w specjalnym oświadczeniu, komentując doniesienia mediów 
o zabraniu z Europejskiego Centrum Solidarności oryginal-
nych tablic z postulatami Sierpnia ’80.

To Sala BHP, a nie ECS, jest pomnikiem historii, i mamy na-
dzieję, że niebawem zostanie wpisana wraz ze Stocznią Gdań-
ską na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.  

W tym kontekście niedopuszczalne jest tworzenie negatywnej 
atmosfery wokół starań „Solidarności” o przeniesienie tablic do 
Sali BHP. To kolejna próba kwestionowania naszych praw do wła-
snej historii. Posługiwanie się przy tym kłamstwami, jak np. tym, 
że Sala BHP została przejęta przez Narodowe Muzeum Morskie 
w Gdyni (jak twierdzi w tekście „PiS chce zabrać słynne tablice” 
trójmiejska „Gazeta Wyborcza”) zasługuje na szczególną krytykę.

Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej jest i pozostanie 
własnością Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Zarówno 
wystawa, jak i wszystkie zgromadzone tam eksponaty są i za-
wsze będą bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowa-
nych i odwiedzających to miejsce. Tak samo stanie się z tablica-
mi, które jak najszybciej powinny tam trafić. Inaczej niż w ECS, 
gdzie za oglądanie tablic trzeba płacić.

Jednocześnie informujemy, że na najbliższym posiedzeniu 
Komisji Krajowej, która odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 
w Gdańsku, zostanie w tej sprawie przyjęte stosowne stanowisko.

Marek Lewandowski
rzecznik przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”

oświadczenie  
ws. oryginalnych 
tablic z 21 postulatami

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza 
do udziału w obchodach 49 rocznicy Grudnia ’70 oraz 38 rocz-
nicy wprowadzenia stanu wojennego: Główne uroczystości 
odbędą się 16 grudnia w Gdańsku i 17 grudnia w Gdyni,  
i tak, 16 grudnia o godz. 10 na placu Solidarności zapalenie 
zniczy, złożenie wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Poległych 
Stoczniowców, a o godz. 13 w Sali BHP wręczenie odznaczeń 
państwowych. O godz. 17 uroczysta msza św. w bazylice św. 
Brygidy, przemarsz pod pomnik Poległych Stoczniowców, Apel 
Poległych i złożenie wieńców.

W Gdyni, jak co roku, uroczystości zaczynają się o godz. 6 rano 
przy pomniku Ofiar Grudnia 1970, a o godz. 16.30 uroczysta msza 
św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz przemarsz 
pod pomnik na placu Wolnej Polski (przy Urzędzie Miasta). 

Szczegóły na stronie www.solidarnosc.gda.pl

Pamiętamy!

W Grudniu 1970 Polacy przekonali się, że system PRL, z na-
zwy robotniczo-chłopski, jest fikcją. Według oficjalnych da-
nych, w grudniu 1970 r. na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina 
i Elbląga od kul milicji i wojska zginęły 44 osoby a ponad 1160 
zostało rannych.
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Stoczniowi emeryci 
 w Świętej Lipce i w Gietrzwałdzie

Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańsk zorganizowało dla swoich członków i ich rodzin pielgrzym-
kę do sanktuariów maryjnych w Świętej Lipce i Gietrzwałdzie. 

Uczestniczyły w niej 43 osoby, a pielgrzymka odbyła się  
12 października 2019 r. Za całość odpowiedzialny był przewod-
niczący koła, Jan Gąska.
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W Radzie, która jest orga-
nem pomocniczym IDN, za-
siadają m.in. prof. Sławomir 
Cenckiewicz, prof. Barbara 
Fedyszak-Radziejowska, pro-
boszcz parafii św. Brygidy ks. 
Ludwik Kowalski, sygnatariu-

sze Porozumień Sierpniowych 
Andrzej Gwiazda i Andrzej 
Kołodziej, bratanica bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki Barbara 
Popiełuszko-Matyszczyk oraz 
Adam Chmielecki, prezes Ra-
dia Gdańsk, Michał Karnow-

ski, publicysta, mec. Piotr An-
drzejewski, Waldemar Bartosz, 
Bogdan Biś, prof. Krzysztof 
Dybciak, Roman Gałęzewski 
z „Solidarności Stoczni Gdań-
skiej, Andrzej Gelberg, Adam 
Hlebowicz, prof. Stanisław Mi-
kołajczak, Michał Ossowski, 
Andrzej Rozpłochowski, Piotr 
Semka, dr Marcin Stefaniak, 
ks. prof.  Władysław Zuziak.

Celem Instytutu jest dbanie 
o dziedzictwo „Solidarności”.

– Przypomnę, że jesienią 
1981 roku, kiedy na pierwszym 
zjeździe „Solidarności” uchwa-
lono apel do narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej, to ten 
apel był wyśmiewany, że to jest 
jakiś polski mesjanizm, roman-
tyzm i naiwność, a tymczasem 
narody Europy Środkowo-
-Wschodniej wyzwoliły się, 
utworzyły niepodległe państwa 
i obaliły komunizm. Jest to ruch 
zwycięski w wymiarze między-
narodowym – powiedział wice-
minister Jarosław Sellin.
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nominacje do rady instytutu
inStytut dziEdzictWa SoLidarnoŚci

W historycznej Sali BHP 5 listopada  2019 r. członkom rady 
instytutu dziedzictwa Solidarności wiceminister kultury 
i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin i przewodniczący 
kk nSzz „Solidarność” Piotr duda wręczyli akty nominacji. 
Wśród członków rady jest roman Gałęzewski. 

– Rada IDS nakreśli kie-
runki funkcjonowania Insty-
tutu Dziedzictwa Solidarno-
ści. My jako związkowcy z 
„Solidarności” chcemy by ten 
Instytut działał nie po to, by 
kogoś zastępować, tylko po-
kazywać prawdziwą historię 
Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Soli-
darność”. 

Najważniejszym zadaniem 
rady na najbliższy czas będzie  
przygotowanie programu 
i publikacji na 40-lecie NSZZ 
„Solidarność”, przypadające 
w  2020 roku.

Umowę powołującą Insty-
tut podpisano 31 sierpnia br. 
podczas obchodów 39. rocz-
nicy Sierpnia’80. Jego powo-
łanie jest skutkiem rozdźwię-
ku między ECS, a NSZZ „S”. 
W kwietniu br. NSZZ „Soli-
darność” odebrał ECS prawo 
do wykorzystywania logo-
typu związku poza wystawą 
stałą Centrum.

Śpiewana 
lekcja patriotyzmu

5 listopada br. odbył sie VI 
Wojewódzki Konkursu Mu-
zyczny „Polska – moje miejsce, 
mój kraj”. Patronem konkur-
su jest Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku oraz Zarząd Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidar-

ność”, organizatorem zaś Mię-
dzyregionalna Sekcja Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Soli-
darność”. Wśród sponsorów 
nagród znalazła się Komisja 
Międzyzakładowa NSZZ „Soli-
darność” Stoczni Gdańskiej.
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towarzystwo Funduszy inwestycyjnych Pzu Sa (tFi Pzu) 
to firma która będzie zarządzać Pracowniczymi Programa-
mi kapitałowymi w spółkach Baltic operator, GSG towers  
i Stoczni Gdańsk. taki jest wybór zarządu.
Stoczniowa „Solidarność” rekomendowała PKO TFI lub TFI PZU. 
Nasz Związek wraz ze Związkiem Zawodowym Pracowników 
Stoczni Gdańsk zaznajomili sią z ofertami i zasadami zarówno 
oszczędzania, jak i wypłacania pieniędzy przedstawionymi 
przez firmy będące operatorami TFI. 
Istnieje możliwość wcześniejszego wycofania zgromadzonych 
środków, jednak wiąże się to z pomniejszeniem o różnego 
rodzaju potrącenia.

tFi Pzu dla naszych pracowników

Pracownicze Plany kapita-
łowe (PPk) to dobrowolny 
program długoterminowego 
oszczędzania. do opłacanych 
przez pracownika składek 
niemal drugie tyle dołożą 
pracodawca i państwo, dzięki 
temu w przyszłości można 
liczyć na dodatkową emery-
turę. istotne jest, iż z oszczęd-
ności będzie można skorzy-
stać również wcześniej.

Pracownicze Plany Kapita-
łowe są programem, który au-
tomatycznie obejmie wszyst-
kich pracowników w wieku 
od 18 do 54 lat, za których 
pracodawca odprowadza 
składki emerytalno-rentowe. 
Osoby między 55 a 69 rokiem 
życia będą mogły uczestni-
czyć w PPK dopiero po zło-
żeniu stosownego wniosku 
i spełnieniu minimalnego 
warunku zatrudnienia w za-
kładzie pracy. Osoby powyżej 
70 r.ż nie będą mogły skorzy-
stać z programu.

PracoWniczE PLany kaPitaŁoWE

to wyłącznie twoje pieniądze
PEnSJa  

PracoWnika
WPŁata EFEkty dLa PracoWnika

brutto netto 
(na rękę)

pracownika  
(0,5 albo 

2%)

od pracodawcy 
(1,5%) 

i od państwa 
(20 zł)

pensja netto 
(na rękę)

mniej  
wobec  
pensji  

bez PPK

kwota 
odłożona na 

rachunku 
PPK  

pracownika
2250 zł 1634 zł 11 zł 54 zł 1616 zł 17 zł 65 zł
2500 zł 1808 zł 13 zł 58 zł 1789 zł 19 zł 70 zł
2900 zł 2087 zł 58 zł 64 zł 2021 zł 66 zł 122 zł
3600 zł 2575 zł 72 zł 74 zł 2493 zł 82 zł 146 zł
4000 zł 2854 zł 80 zł 80 zł 2763 zł 91 zł 160 zł
4400 zł 3132 zł 88 zł 86 zł 3032 zł 100 zł 174 zł
4800 zł 3411 zł 96 zł 92 zł 3302 zł 109 zł 188 zł
5500 zł 3899 zł 110 zł 103 zł 3774 zł 125 zł 213 zł

1. Powszechność systemu
Powszechność systemu 

PPK ma gwarantować nało-
żenie na podmioty zatrud-
niające obowiązku zawie-
rania umów o zarządzanie, 
nawet jeżeli zatrudniają tyl-
ko co najmniej jednego pra-
cownika.

Obowiązek zawierania 
umów o zarządzanie ma być 
wprowadzany stopniowo:

•	 1 lipca 2019: firmy zatrud-
niające powyżej 250 pra-
cowników,

•	 1 stycznia 2020: firmy za-
trudniające od 50 do 249 
pracowników, 

•	 1 lipca 2020: firmy zatrud-
niające od 20 do 49 pra-
cowników,

•	 1 stycznia 2021: firmy za-
trudniające poniżej 20 
pracowników.
W odniesieniu do jednostek 

sektora finansów publicznych 
obowiązek zawarcia umów 
o zarządzanie powstanie w dniu 
1 stycznia 2021 r. niezależnie od 
tego, ile osób zatrudnia.

Uczestnik programu (pra-
cownik) będzie mógł zrezy-
gnować z dokonywania wpłat 
do PPK na podstawie pisem-
nej deklaracji złożonej pod-
miotowi zatrudniającemu 
(art. 23 ust. 2 ustawy).

2. Wpłaty na rachunek PPk
Pieniądze na indywidual-

nym rachunku PPK będą po-
chodzić z trzech źródeł:
od pracownika:
•	 wpłata podstawowa – 2 proc. 

wynagrodzenia pracowni-
ka brutto

•	 albo od 0,5 proc. do 2 proc. 
(jeśli osiąga miesięczne 

dochody poniżej 120 proc. 
minimalnego wynagro-
dzenia),

•	 dodatkowa wpłata dobro-
wolna – do 2 proc.

od pracodawcy:
•	 wpłata podstawowa – 1,5 

proc. wynagrodzenia pra-
cownika brutto,

•	 wpłata dodatkowa – do 2,5 
proc. wynagrodzenia pra-
cownika brutto.

ze środków publicznych:
•	 jednorazowa wpłata powi-

talna – 250 zł,
•	 dopłata roczna – 240 zł.

3. to wyłącznie twoje 
pieniądze

Oszczędności gromadzo-
ne w PPK (także te pocho-
dzące z wpłat pracodawcy 
i dopłat od państwa) są pry-
watną własnością pracowni-
ka. Można z nich skorzystać 
w każdej chwili.

oszczędności gromadzone 
w PPk (także te pochodzące 
z wpłat pracodawcy i dopłat 
od państwa) są prywatną 
własnością pracownika. 
Można z nich skorzystać 
w każdej chwili.

18-55 lat autozaPiS 
Jeśli uczestnik chce zrezygnować z PPK, 
składa deklarację o rezygnacji

55-70 lat WnioSEk 
Jeśli uczestnik chce przystąpić do progra-
mu, składa wniosek

70+ lat Brak MoŻLiWoŚci

uczestnicy PPk
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W dowolnym momencie 
pracownik może też zrezy-
gnować z dokonywania wpłat 
lub do nich powrócić.

Pieniądze, które zostaną 
zgromadzone w ramach PPK, 
mogą być dziedziczone.

4. kiedy można wypłacić 
pieniądze?

Oszczędności możesz wy-
płacić po 60 roku życia – 25 
proc. jednorazowo i 75 proc. 
w co najmniej 120 miesięcz-
nych ratach (a więc przez 10 
lat). Jeśli uprawniony wypła-
ci od razu całość pieniędzy, 
będzie musiał zapłacić 19 
proc. podatku od zysków z 
oszczędności.

Wyplata nie jest uzależnio-
na od przejścia na emeryturę 
z powszechnego systemu.

Wypłata będzie możliwa 
również wcześniej:
1. w razie poważnego zacho-

rowania uczestnika PPK, 
jego małżonka lub dziec-
ka, do 25 proc. środków,

2. jako wypłata transferowa 
na inny rachunek PPK 
lub w przypadku śmierci 
uczestnika na IKE lub ra-
chunek PPE małżonka, do 
zakładu ubezpieczeń lub 

oFE PPk
Prywatność Środki publiczne. Środki prywatne.
Obligatoryjność Nie z oszczędności, tylko przez 

podział składki emerytalnej ZUS 
– deficyt pokryty poprzez wzrost 
długu publicznego.

Dobrowolny z możliwością rezy-
gnacji w dowolnym momencie.

Sposób finanso-
wania

Indywidualny, zasilany składkami 
emerytalnymi z ZUS.

Z realnych oszczędności. Współ-
finansowany przez trzy strony: 
pracownika, pracodawcę i państwo.

Możliwość 
wypłaty środków

Brak możliwości wypłaty środków. W każdym momencie.  
Dodatkowo, w trakcie oszczędzania 
możliwa wypłata w szczególnych 
sytuacjach życiowych – poważne 
zachorowanie uczestnika i jego naj-
bliższych lub zaciągnięcie kredytu 
na zakup mieszkania czy budowę 
domu.

Polityka 
inwestycyjna

Taka sama niezależnie od wieku 
uczestnika oraz brak konkurencji 
pomiędzy instytucjami.

Zróżnicowana względem wieku 
uczestnika i konkurencyjna.

Opłaty Opłata od składki, opłata za za-
rządzanie aktywami oraz opłata z 
tytułu dokonania wpłaty transfero-
wej. Łącznie 4 proc. aktywów netto 
w skali roku.

Tylko za zarządzanie aktywami. 
Atrakcyjne kosztowo. Łącznie 0,6 
proc. aktywów netto w skali roku.

finansowej do innej) lub pozo-
stawienie środków w dotych-
czasowym PPK. W tym dru-
gim przypadku będą one dalej 
zarządzane, choć nie będzie już 
opłacana składka podstawowa.

5. koszty zarządzania PPk
Wynagrodzenie za zarządza-

nie dla instytucji finansowej nie 
może być wyższe niż 0,5 proc. 
wartości aktywów netto fundu-
szu w skali roku (plus ewentu-
alnie  do 0,1 proc. za wypraco-
wanie dodatniej stopy zwrotu 
określonej ustawowo). 

6. nadzór
Ustawa powierza nadzór 

nad funkcjonowaniem PPK 
Komisji Nadzoru Finansowego.
Podstawa prawna: ustawa 
z 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2018 
poz. 2215)

Maria Szwajkiewicz

+
2,0%

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE: SCHEMAT WPŁAT

+1,5% 2,5% +250 zł 240 zł 2,0%

wpłata  
podstawowa

dobrowolna 
wpłata 

dodatkowa

PRACODAWCA PAŃSTWO PRACOWNIK

wpłata  
powitalna

dopłata roczna wpłata 
podstawowa 

lub od 0,5% dla 
osób o niższych 

dochodach

dobrowolna 
wpłata 

dodatkowa

PRZYKŁAD DLA 4000 PLN BRUTTO

60 zł 20 zł 80 zł
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rachunek terminowej lo-
katy oszczędnościowej.
Uczestnik może również 

zrezygnować z oszczędzania 
w PPK i żądać zwrotu środ-
ków, ale będzie to dla niego 
mniej korzystne, bo straci 
wpłatę powitalną i dopłaty 
roczne, a także 30 proc. wpłat 

sfinansowanych przez praco-
dawcę. Wypłacone zaś kwoty 
będą opodatkowane podat-
kiem dochodowym.

Co dalej w przypadku 
zmiany zatrudnienia?

W przypadku zmiany pra-
cy możliwa jest wypłata trans-
ferowa (tj. z jednej instytucji 
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