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STOCZNIA GDAŃSKA

Gdańscy stoczniowcy, członkowie „Soldarności”, szli pod hasłem „Obudź się Polsko” na czele pochodu
w Warszawie 29 września 2012.

fot. Paweł Glanert

Skarga wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka

NIE dla nowelizacji
„Solidarność” skieruje do
Trybunału Konsytucyjnego
skargę na nowelizację ustawy
o zgromadzeniach publicznych – zdecydowali członkowie obradującej w Koszalinie Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”. Stanowisko w
tej sprawie to najważniejsza
decyzja drugiego, ostatniego
dnia obrad najwyższej władzy
wykonawczej Związku.
– Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, że jeśli zostanie
przyjęta i podpisana ta noweli-

zacja, skierujemy wniosek do
Trybunału – powiedział przewodniczący Piotr Duda.
Skarga tworzona jest przez
zespół ekspercki Komisji Krajowej przy wsparciu i pomocy Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka i będzie gotowa w
ciągu 2-3 tygodni.
– Formalnie skargę przyjmiemy na najbliższym posiedzeniu
Komisji Krajowej – podsumował dyskusję szef Związku.
Związkowcy
zarzucają,
że podpisana przez prezy-

denta nowelizacja ustawy o
zgromadzeniach publicznych
ogranicza podstawowe prawo
wolności obywateli – prawo
do zgromadzeń publicznych,
dając urzędnikom uprawnienia do decydowania o podstawowych swobodach obywateli. Nowe prawo m.in.
przerzuca odpowiedzialność
na organizatorów manifestacji, wprowadza wysokie
kary materialne. Związkowcy przypominają, że zmiany
te zostały przyjęte bez kon-

sultacji społecznych, co jest
łamaniem obowiązującego w
Polsce prawa.
NSZZ „Solidarność” oburzony jest publikacją na rosyjskim portalu zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej. To prowokacja
– uważają związkowcy.
Zdaniem Komisji Krajowej publikacja zdjęć to już
kolejna prowokacja. Dlatego
związkowcy wzywają rząd RP
do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu ukarania
winnych tej prowokacji.

ZIELONA wyspa przy Stoczni Gdańsk

Powtarzane przez premiera Tuska zawołanie o zielonej wyspie zmaterializowało się na kanale otaczającym Stocznię Gdańsk. Niestety, na krótko...
fot. Paweł Glanert
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O czym się mówi na wydziałach
STOCZNI GDAŃSK?

– U mnie na wydziale obróbki – mówi Włodzimierz
Kluk – szczególnie dotkliwe
jest nierównomierne obciążenie pracą.
Trzy zespoły mistrzowskie odczuwają
brak pracy, podczas gdy w
pozostałych grupach zaawansowanie roboty jest bardzo
mocne. A nie ma możliwości,
by przerzucić pracowników z
obróbki przygotowawczej do
innych prac, i ze względu na
przygotowanie zawodowe i ze
względów organizacyjnych.
W efekcie na wydziale są dwie
warstwy pracowników o zróżnicowanym obciążeniu pracą,
zróżnicowanych zarobkach,
zróżnicowanych nastrojach.
Brakuje prac przygotowawczych, a na montażu sekcji jest
nadmierne obciążenie. Drugi
problem, to nagminne braki
podstawowego sprzętu, narzędzi. Wygląda na to, że brakuje
pieniędzy na odtwarzanie zepsutego, czy wyeksploatowanego sprzętu.
– Na wyposażeniu, mówi
Marek Siudziński, zapomnieliśmy już jak to jest, gdy buduje się nie tylko kadłuby, ale
w pełni wyposażone statki.
Ratujemy się różnymi pracami
pomocniczymi, wykorzystujemy posiadane, często wysokie
kwalifikacje kolegów przy
różnych pracach, ale to nie to
czego oczekujemy. Może będzie trochę roboty przy wyposażeniu „gazowca”, o którym
teraz dużo się mówi, ale to
dopiero zobaczymy...Bardzo

liczymy na to że będzie wreszcie prawdziwa robota wyposażeniowa. Bo latem to się jeszcze jakaś robota znalazła, coś
na dachach, jakieś świetliki,
ale teraz jesienią i takich prac
brakuje, mówi sie że stocznia
nie ma pieniędzy...
Niezależnie od braku robót
wyposażeniowych problemem
są ciągłe braki w podstawowych środkach ochrony. Z
rękawicami roboczymi jest
tragedia. Po każdej awanturze
w związku z brakiem rękawic
dostajemy kilkadziesiąt sztuk,
tak na zatkanie narzekań, ale
za chwilę znów nie ma co
włożyć. I chodzimy po kolegach, żeby pożyczyć... Podobnie z zatyczkami do uszu, czy
osłonami. Od dłuższego czasu
brakuje też mydła... A to przecież podstawowe rzeczy bez
których nie spsób pracować.
– U nas podobnie, dodaje
Kluk. Każdego tygodnia wpisuje do książki sipowskiej, że
brak rękawic czy zatyczek.
Rozmawiam z dyrektorami, z
kierownikami, wszyscy obiecują. A potem na brygadę, w
której jest 40 osób, dostaję 12
par. Żeby nam utrzeć nosa,
żeby na następne uwagi odpowiedzieć – jak to? Przecież dostaliście! To zakrawa
na lekceważenie podstawowych przepisów BHP. Na dobrą sprawę z braku rękawic,
szkieł masek, czy zatyczek
powinniśmy wstrzymać pracę... A nie o to przecież chodzi!

Fot. Paweł Glanert

Ostatni kwartał 2012 roku przebiega w stoczni w
atmosferze zróżnicowanych nastrojów, oczekiwań
na odczuwalną poprawę organizacji pracy, która
zdaniem związkowców wciąż nie następuje, napięć
na wydziałach wynikających z niedostatecznej
podaży pracy dla niektórych grup zawodowych,
niedostatków zaopatrzenia w podstawowe środki
ochrony pracy. Mówią o tym w „Rozwadze” działacze „Solidarności” z wydziałów K1, PW, TRE i TRS.

Do tego najgorszy jest brak
informacji. Pytamy nasze kierownictwo, i bezpośrednie i
przy okazji dyrektorów, kiedy
to się poprawi? Najczęstszą
odpowiedzią jest brak odpowiedzi: sami nie wiemy...
A koledzy nas pytają, mająprawo przecież wiedzieć...
I tworzy się taka atmosfera
niepewności, pogłębia się niezadowolenie, ucha nadstawia
się na plotki. A to nie służy
ani nam, pracownikom, ani
stoczni.
– Od trzech miesięcy zgłaszam na komisji BHP – mówi
Henryk Maliszewski, przewodniczący „S” na TRE – a
także na spotkaniu z szefem
utrzymania ruchu TR, problem prac, które zgodnie z
przepisami muszą być wykonywane przez dwie osoby.
Niestety, po nastaniu nowego
szefostwa TR godziny na wydziale zostały tak obcięte, że
występują ewidentne zagrożenia bezpieczeństwa pracy.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami do niektórych prac
niebezpiecznych wymagana
jest obecność dwóch osób, by
w przypadku nieszczęścia był
ktoś, kto natychmiast może
pomóc. A obecnie w obsłudze

bezpośredniej produkcji jest
nas tak mało, że nie możemy
pracować zgodnie z normami
BHP. Gdy statek wchodzi na
pochylnię musimy mu zapewnić: oświetlenie, wentylację,
gazy techniczne, prąd spawalniczy, podłączenia 230/400 V,
gdy wejdą malarze musimy
dać klimatyzację zaawansowaną, o odpowiedniej wilgotności i temperaturze. Bez nas
nie może ruszyć produkcja. A
na całą stocznię, na utrzymanie wszystkich budów (poza
K1), mamy 12 elektryków i 13
hydraulików. Prz trzyzmianowej pracy potrzebowalibyśmy
12 elektryków, czyli niby tyle
ile mamy. Ale w tej grupie jest
trzech bosmanów, którzy są
na usługach budowniczych,
czyli wypadają z naszego zespołu, 2 osoby muszą naprawiać osprzęt w warsztacie i w
efekcie nie ma mowy by zapewnić zgodną z BHP obsadę
stanowisk na trzech zmianach.
A przecież może się zdarzyć
jakaś choroba, absencja...
Przy najliczniejszej obsadzie
pierwszej zmiany, na drugą i
trzecią nie wystarcza już ludzi. Dochodzi do tego że jeden
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Ciąg dalszy na str. 4
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O czym się mówi
na wydziałach
dokończenie ze str. 3
elektryk zostaje na tereny C i
B podzielone przecież kanałem! Do tego w nocy elektrykowi nie wolno samemu pracować – a on jeszcze jest na
dwie strony!
Nasze stanowisko jest takie: albo dajcie nam więcej ludzi, by moć pracować zgodnie
z normami BHP, albo wydłużmy zmiany tak jak to kiedyś
było – dwie wydłużone do 12
godzin. Dzieląc obecny zespół
na dwie grupy, a nie trzy –
można by pracować w zgodzie
z obowiązujacymi przepisami
BHP. A to zależy od szefostwa
TR... Zasłanianie się brakiem
pieniędzy nie wytrzymuje krytyki. Przecież wydaje się pieniądze na zatrudnienie frimy
zewnętrznej, a to jest droższe
niż znalezienie środków na
system dwuzmianowy.
– My też należymy do TR –
mówi Dariusz Łuba, szef „S”
na TRS, ale w porównaniu
do TRE, to dwa różne światy.
My zabezpieczamy sprawność
urządzeń spawalniczych w
hali, ich serwis, konserwację.
Ale funkcjonujemy w innym
systemie płacowym, co pomimo zmniejszenia zatrudnienia,
pozwala jakoś pracować.
Pojawia się natomiast problem, którego obawiamy się
w TR – stocznia przyjęła program dobrowolnych zwolnień,
z którego może skorzystać
część pracowników naszego
wydziału. To ludzie o wysokich kwalifikacjach, mogący
znaleźć pracę gdzie indziej.
A stocznia dostrzeże ten problem gdy nie będzie miał kto
zapewnić sprawności urządzeń, którymi się opiekujemy.
A to m.in. 800 spawarek, które
trzeba konserwować, czyścić,
to cała masa urządzeń bez
których nie da się realizować
planów stoczni. Nie mówiąc
o tym, że w konserwację tych
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urządzeń trzeba też inwestować, bo te maszyny wiecznie
pracować nie będą. Niepokoi nas też projekt likwidacji
maszyn gazowych, pozostawienie tylko jednej. To może
spowodować ograniczenie zatrudnienia, odejście fachowców.
Obecne napięcia pogłębiane są przez odczuwalny
„wyścig szczurów”, który
odbywa się w stoczni. Kolega kolegę jest gotów przy
byle okazji podpierniczyć, by
zasłużyć się w oczach przełożonych. Gdy coś się źle dzieje to wiadomo, że wszystkie
hieny i demony wychodzą.
Rozwija się donosicielstwo,
robi się coraz gorsza atmosfera wśród kolegów. Kiedyś,
mimo różnych trudności, atmosfera w stoczni była inna,
teraz coś tę atmosferę zakłóciło, ludzie stali się bardziej
zamknięci, nawet odbija się
to na naszych związkowych
wyjazdach ze wsparciem dla
załóg w innych zakładach. W
naszej grupie zawodowej są
dobrzy fachowcy, elektrycy,
elektronicy, hydraulicy, ale
jesteśmy coraz starsi, średnia
wieku sięga już 54 lat. Jesteśmy wrażliwi na atmosferę w
stoczni, na stosunek ludzi do
pracy, do urządzeń, do siebie
nawzajem. Trudno się dziwić, że negatywnie odczuwamy sytuacje gdy nadmiernie
ogranicza się zatrudnienie
czy płace, a w sytuacji krytycznej podsyła się ludzi o
niepełnych kwalifikacjach z
firm pracy czasowej, ludzi
którzy zmieniają się zanim
się czegoś nauczą. A odbija się to też na stoczniowym
sprzęcie, pracownicy dorywczo zatrudniani nie dbają o
urządzenia, które my potem
naprawiamy. To też kosztuje i
o tym też trzeba pamiętać.

Warszawa 29 września 2012.

Obudź się
Polsko!

„Solidarność” budzi Polskę wraz z ugrupowaniami
opozycyjnymi i niezależnymi mediami. Związkowcy z
całego kraju przyjechali do stolicy by poprzeć powtarzany do Sierpnia’80 a nie spełniony postulat wolności
mediów i upomnieć się o godność ludzi pracy, przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego, lekceważeniu
postulatów pracowniczych, podnoszeniu podatków
i polityki antyrodzinnej rządu oraz dyskryminacji TV
Trwam. W sobotę ponad sto pięćdziesiąt tysięcy osób
przeszło ulicami Warszawy w Marszu „Obudź się Polsko”. W czołówce pochodu szli gdańscy stoczniowcy.
Podczas Mszy Świętej głos
zabrał ojciec Tadeusz Rydzyk,
dyrektor Radia Maryja i przypomniał słowa Ojca Świętego
„Solidarność to zawsze jeden
z drugim, nigdy jeden przeciw
drugiemu”.
Po Mszy św. uczestnicy marszu przeszli na Plac Zamkowy.
Motocykliści z Rajdu Katyńskiego „pozdrowili” prezydenta
Komorowskiego pod Pałacem
Prezydenckim. Głośno trąbiąc i
robiąc hałas silnikami motorów.
Na Placu Zamkowym przemówienia wygłosili Jarosław
Kaczyński – były premier, lider
PiS, Piotr Duda – przewodniczący NSZZ „Solidarność” i red.
Wojciech Reszczyński – przedstawiciel niezależnych dziennikarzy.
– Dziś w naszej ojczyźnie
jedni mają prawa, a inni mają
obowiązki – powiedział na
wstępie Kaczyński i dodał, że
premier Donald Tusk znowu
wystąpi i będzie przedstawiał
siebie jako „przywódcę na trudne czasy”.
– Chcecie takiego przywódcy? – zapytał Kaczyński.
– Nie! – odpowiedzieli zgromadzeni.
– Polska ma wystarczające
siły, żeby nas szanowano, żeby
z nami się liczono. Musimy się
zmobilizować, by odnieść osta-

teczne zwycięstwo – wołał prezes PiS.
Po liderze PiS Piotr Duda
przywitał
zgromadzonych
„Szczęść Boże! – Jesteśmy tu
dziś z solidarności dla telewizji
Trwam. Jednym z postulatów
w sierpniu 1980 r. był dostęp do
wolnych mediów. Nie pozwolimy na to, by ktoś mówił, że
postulaty Sierpnia’80 to relikt
przeszłości. Te postulaty będziemy realizować – zapewnił Duda
i przypomniał, że do realizacji są
jeszcze inne postulaty Solidarności, że związkowcy zebrali ponad
2 mln podpisów o referendum w
sprawie wieku emerytalnego.
Kolejna sprawa to umowy
śmieciowe, głównie dotykające
młodych ludzi, którzy pracują, a
nie odkładając składek na emeryturę.
– Jesteśmy po to, by wstawić
się za tymi ludźmi, którzy pracują, ale są ludźmi ubogimi Duda
przypomniał też, że Solidarność
zebrała podpisy pod projektem
ustawy o podwyższeniu płacy
minimalnej, ale leży on w Sejmie. .
– Dlatego czas na zmiany!
W odpowiedzi ludzie skandowali:
– Czas na zmiany! Czas na
zmiany!
(asg)
Fotoreportaż na str 8-9

Wielki pic DONALDA TUSKA
umów śmieciowych na rynku
pracy znajduje się na czołowym miejscu w Europie. Przewyższamy pod tym wzgledem
Hiszpanię i Grecję, mimo iż
w tych państwach kryzys zatrudnieniowy jest znacznie
większy. W Polsce umowy
śmieciowe stały się przekleństwem ludzi młodych, ograniczają ich możliwości odkładania pieniędzy na emeryturę,
odcinają od kredytów hipotecznych, pozbawiają często
składki na opiekę zdrowotną,
a w konsekwencji skłaniają do
szukania pracy poza Polską.
„Solidarność” domaga się
ograniczenia umów śmieciowych, podobnie jak odstąpienia od koncepcji podwyższenia wieku emerytalnego do lat
67. Wierzę w to, że działania
nasze, mające szerokie poparcie społeczne, okażą się skuteczne.
O kiepskiej orientacji
premiera Tuska w polskich
realiach
zatrudnieniowych
świadczy jedno z „błyskotliwych” stwierdzeń, „że lepiej
być spawaczem niż politologiem”. Oczywiście i jeden
zawód i drugi jest potrzebny.
I prawdą jest, o czym wiem
jako stoczniowiec, że mimo
dużego bezrobocia na rynku
brakuje spawaczy. Ale tylko
pod tym względem mogę się
zgodzić z premierem. Bo podstawowe pytanie brzmi – dla-

Konferencja ekonomiczna,
podczas której wielu wybitnych specjalistów, nie tylko z
kręgu PiS, mówiło o spodziewanych trudnościach gospodarczych państwa, zwróciła
uwagę, podobnie jak i spotkanie na temat koniecznych
zmian w opiece medycznej,
zarówno polityków z różnych
ugrupowań, jak i zwykłych
obywateli. Temat naprawy
państwa, podjęty przez PiS,
stał się powszechnie dyskutowanym i budzącym niemałe
namiętności. Odbiło się to na
popularności koalicji rządzącej, a zwłaszcza PO, która
po raz pierwszy od kilu lat w
badaniach opinii publicznej
ustąpiła miejsca PiS. Ok. 40
proc. Polaków poparło pisowską koncepcję powołania
pozaparlamentarnego rządu
ekspertów.
Exposée premiera – mówi
wiceprzewodniczący stoczniowej „Solidarności” Karol Guzikiewicz – zawierało
obietnice działań spoleczno
– gospodarczych kosztujących
około 800 miliardów złotych,
będących próbą odpowiedzi
na krytykę obecnych działań koalicji. Ale ten program
przedstawiony przez Tuska, to
pogłębienie i tak dziś ogromnego zadłużenia państwa,
wielokrotnie większego niż w
czasach gierkowskich. Zdobycie takich środków będzie
wymagać chyba cudów, takich
o których mówił minister finansów, polegających na zamienieniu jednej złotówki na
cztery, w wyniku utworzenia
spółki, która będzie zarządzać

majątkiem narodowym zaciagając dług w prywatnych
firmach o czterokrotnie większej wysokości. Watpię czy da
się znaleźć prywatny kapitał
gotowy angażować się w takie operacje... Zakrawa to na
wielki pic medialny, podobnie
jak mówienie o 300 miliardach złotych z Unii Europejskiej przy nie zakończonych
negocjacjach na temat podziału tych środków – mówi Guzikiewicz.
Podobnie wątpliwe w
obecnej sytuacji na rynku
pracy wydaje się powodzenie
koncepcji wydłużenia urlopów macierzyńskich. Przy
nagminności umów śmieciowych, przy rosnącym bezrobociu, można się spodziewać
że niewiele kobiet zdecyduje
się na wydłużenia urlopu macierzyńskiego, nie mając gwarancji powrotu na dotychczasowe miejsce pracy. A takich
gwarancji w tym projekcie nie
ma... Podobnie niewiarygodny wydaje się projekt zapewnienia wszystkim dwulatkom
miejsc w przedszkolach, tak
jak jest to w o wiele bogatszej od Polski Norwegii. W
sytuacji gdy dziś w Gdańsku
brakuje miejsc w przedszkolach dla 1000 dzieci – takie
projekty zaliczyć można też
do medialnych piców.
Medialnej wrzawie na temat ogłoszonego przez Tuska
programu rządowego towarzyszy zacięty atak na związki
zawodowe i ich żądania skutecznego ograniczenia umów
śmieciowych. A przecież Polska pod względem udziału

czego brakuje spawaczy? Ano
dlatego, że m.in. w wyniku
działań obecnej ekipy rządowej w Polsce zlikwidowano
setki szkół technicznych, niegdyś kształcących wykwalifikowanych pracowników
m.in. dla przemysłu stoczniowego. Dziś brakuje szkół
kształcących m.in. spawaczy.
Na palcach jednej ręki można wyliczyć takie szkoły np.
w Gdańsku. A jednocześnie
projekty unijne zabraniają w
województwie
pomorskim
szkolenia spawaczy z wykorzystaniem środków z UE dla
średnich i dużych zakładów
pracy. Traktuje się to jako niedozwoloną pomoc ze środków
publicznych.
Ten rząd w ciągu pięciu lat
doprowadził praktycznie do
likwidacji przemysłu stoczniowego, pracę straciło nie
tylko 20 tysięcy osób na Wybrzeżu, ale i dziesiątki tysięcy
w zakładach kooperujących w
całej Polsce. Znaczny procent
dawnych stoczniowców wyjechał za pracą za granicę. A
jednocześnie trwa ciagły atak
instytucji rządowych na starającą utrzymać się i rozwijać
Stocznię Gdańską. Państwowa instytucja ubezpieczania
kontraktów eksportowych swą
opieszałością i niedotrzymywaniem terminów stwarza
dokończenie na str. 6

Fot. Paweł Glanert

W ostatnich dniach usłyszeliśmy kolejne exposée
Donalda Tuska, wystąpienie – jak sam przyznał –
wywołane polityczną aktywnością prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który zaskoczył tym że PiS mówi
konkretnie nie tylko o Smoleńsku, lecz o wielu
problemach dotyczących zwykłych obywateli, o ich
trudnej sytuacji materialnej, o niesprawnej służbie
zdrowia, o gospodarce.
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„Solidarność” miała rację!
Choć po przykładach z funkcjonowaniem instytucji
prawa na Wybrzeżu można mieć wątpliwości co
do ich niezależności, nie mogą ukryć satysfakcji
– mówi Karol Guzikiewicz – iż ostatnio w dwóch
przypadkach okazało się, że „Solidarność” miała
rację. Pierwszy przypadek – to decyzja Trybunału
Konstytucyjnego.
Za święto przypadające
w dzień wolny przysługuje
dodatkowy dzień wolny od
pracy. Trybunał Konstytucyjny przyznał rację „Solidarności”. Prawo do dnia wolnego
powinno w równym stopniu
przysługiwać wszystkim pracownikom – uznali sędziowie
Trybunału Konstytucyjnego.
Zdaniem
„Solidarności”
wprowadzony razem z dniem
wolnym od pracy w dniu 6
stycznia, przepis różnicował
sytuację prawną pracowników
zatrudnionych u tego samego pracodawcy, często na tym
samym stanowisku pracy, w
granicach tych samych ustawowych maksymalnych norm
czasu pracy oraz w ramach tego
samego systemu czasu pracy,
ale objętych różnymi harmonogramami czasu pracy. Ponadto
przepis ten spowodował skrócenie nominału czasu pracy tym
pracownikom, dla których to
samo święto przypadało w dniu

pracy. Zgodnie ze stanowiskiem
Związku oznaczało to naruszenie zasad równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji w
życiu politycznym, społecznym
i gospodarczym.
– Cieszę się, że sędziowie
uznali nasze argumenty. To
przestroga dla polityków, biorących się za ustalanie prawa,
którego inni mają przestrzegać. Może następnym razem
posłuchają tych, którzy się na
tym znają. To dobry dzień dla
pracowników – komentuje decyzję Trybunału Piotr Duda,
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Źle się dzieje, jeśli prawo
ustanawiane jest pod dyktando. Tak samo było z ustawą
wydłużającą wiek emerytalny do 67 roku życia. Tam też
przesądziła arytmetyka polityczna, która nie liczy się
ze zdaniem ekspertów czy z
opinią społeczną – dodaje szef
„Solidarności”.

W drugim przypadku stołeczna prokuratura umorzyła
śledztwo ws. zablokowania
Sejmu w maju przez związkowców.
W
działaniach
związkowców nie dopatrzono
się “znamion czynu zabronionego”. Decyzja jest prawomocna.
Okazuje się, że Prokuratura
Rejonowa Warszawa-Śródmieście umorzyła śledztwo
jeszcze w sierpniu br. O fakcie
tym nikt jednak nie został poinformowany.
W czerwcu wszczęto śledztwo na podstawie artykułu
Kodeksu karnego, przewidującego do trzech lat więzienia
dla tego, kto stosuje przemoc
wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia
innej osoby do określonego
działania. Prokuratura uznała
że związkowcy nie stosowali przemocy ani gróźb – tylko stali blokując wyjścia.
Oceniono, że manifestacja
miała charakter pokojowy,
dopuszczalny przez polskie
prawo, a jej celem był protest przeciw podwyższeniu
wieku emerytalnego. Ponadto w uzasadnieniu umorzenia
podkreślono, że związkowcy
nie mogli wywrzeć wpływu

na działania Sejmu, gdyż do
blokady doszło już po sejmowych głosowaniach. Zdaniem
prokuratury nie doszło do
„bezpośredniego kontaktu”
posłów z blokującymi, a ich
protest miał charakter „krótkotrwały”.
Najbardziej dziwna sprawa, w której wciąż toczy się
śledztwo, dotyczy manifestacji z kwietnia 2009 pod
Pałacem Kultury. Kilkudziesięciu naszych kolegów jest
objętych zakazem wyjazdu
za granicę. Mam jednak nadzieję, że w sytuacji gdy
warszawskie organa prokuratorsko - sądowe wykazują
niezależność od rządu (czego nie można powiedzieć o
organach gdańskich), i w tej
sprawie doczekamy się po
trzech latach korzystnych dla
nas rozstrzygnięć. A o pracy
gdańskich organów prokuratury świadczy też umorzenie
śledztwa w sprawie obrzucenia kamieniami głodujacych
pod Urzedem Miasta. Nieporadność organów ścigania
w tej sprawie, zasłanianie
się „nieznanymi sprawcami”
przy szczegółowym monitoringu, jest po prostu żenujące.

Premier z jednej strony
mówi o poszukiwaniu przez
rynek spawaczy, a jednocześnie instytucje rządowe
wiele czynią, by utrudniać
funkcjonowanie tych resztek przemysłu stoczniowego
jakie pozostały w Gdańsku
– mówi Karol Guzikiewicz.
Ma się pretensje do stoczni,
że zamieszcza ogłoszenia o
poszukiwaniu spawaczy, że
stara się rozwijać, niekiedy
wręcz używa się argumentów o celowosci „wygaszania” produkcji okrętowej,
nie dostrzegając że na ryn-

kach światowych budowy
statków zaczyna się ożywienie z czego korzystają stocznie w Niemczech i Francji,
których nie zniszczono w
okresie kryzysu... Ta dwoistość opinii wygłaszanych
przez obecną ekipę rządową
świadczy o braku bieżącej
wiedzy na temat problemów
polskiego rynku pracy, o dobieraniu argumentów mających mieć jedynie nośność
propagandową, dających się
zaliczyć do piców medialnych.

Wielki pic Donalda Tuska
dokończenie ze str. 5
grożbę utraty stoczniowych
kontraktów. Ekipy prezydenta Adamowicza korzystają z
każdej okazji, by okazywać
swą niechęć dla funkcjonującej stoczni, a jeżeli wyrażają
zainteresowanie, to jedynie
widokiem dźwigów w panoramie miasta, dźwigów nie
koniecznie pracujących lub
przebiegiem drogi przez teren
obecnych pochylni...
Gdańskie władze wciąż
atakują nasza stocznię. Choćby sprawa dźwigów. Rozpisuje sie różne ankiety, również
w internecie, zapominając że
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dźwigi są własnością stoczni i
tylko ona może decydować o
ich losie.Dziwię sie, że zarząd
stoczni na to nie reaguje...Wciąż
także wymaga rozstrzygnięcia sprawa dzierżawy terenów
stoczniowych. Firma, która je
przejęła zrobiła to w sposób
nielegalny, myślę tu o spółce
Synergia, a także działalności
pana Janusza Szlanty. Ostrzegam firmę Synergia, że w tej
sprawie nie ma przedawnienia i
stoczniowcy mają jeszcze dość
siły by bronić praw do jedynego
miejsca gdzie można budować
statki, czyli terenów K3.

BĘDZIE PROM I GAZOWIEC

fot. Paweł Glanert

Po trzech latach, we wrześniu ruszyły znów prace przy
gazowcu „Syn Antares”. Przerwano je z powodu problemów z finansowaniem przez
włoską firmę CNP. Stocznia
Gdańsk podpisała kontrakt na
dokończenie jednostki z włoską firmą Synergas. Na statku
ma być wkrótce zainstalowany silnik, trzyletnia przerwa
w pracach powoduje że trzeba bedzie zdemontować wiele agregatów i linię wału dla
sprawdzenia i ewentualnej regeneracji. Przewidziane są też
prace malarskie i czyszczenie
kadłuba. Do ładowni wstawione zostaną dwa zbiorniki
na gaz, każdy o wadze 500
ton. Wodowanie gazowca planowane jest pod koniec roku,
a przekazanie armatorowi po
próbach w czerwcu 2013.
Nad gazowcem góruje kadłub promu dla armatora norweskiego, na którym prace są
już daleko zaawansowane.
W stoczni, a także w jej
oddziale w Chojnicach, trwają prace nad konstrukcjami
offshore dla Norwegii. Budowane urządzenia będą służyć
do wydobywania gazu z dna
morskiego, a także do budowy
farmy wiatrowej.

OBUDŹ SIĘ POLSKO! WARS

SZAWA, 29 WRZEŚNIA 2012

fot. Paweł Glanert

U GROBU KSIĘDZA JERZEGO
Tradycja służby przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki sięga lat osiemdziesiątych,
gdy powstała samorzutnie
grupa osób czuwających nad
bezpieczeństwem kapłana odprawiającego msze za Ojczyznę. Po męczeńskiej śmierci
ksiedza Jerzego do kościoła
św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu spontanicznie zaczęły sie zgłaszać
grupy parafialne i środowiskowe pragnące podjąć wartę
przy grobie kapłana. Wśród
takich grup z całej Polski znalazło się też Bractwo Oblatów św. Brygidy w Gdańsku,
wśród członków którego jest
wielu członków „Solidarności” i pracowników Stoczni
Gdańsk.
Od roku 1984 przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki
pełniona jest nieprzerwana
warta, w której zmieniają się
członkowie grup czuwania z
całej Polski. Niedawno wartę
przy grobie księdza Jerzego
na Żoliborzu pełniła grupa
stoczniowców
gdańskich,
członków Bractwa Oblatów
św. Brygidy w Gdańsku. Prezentujemy fotoreportaż z tegorocznej warty pełnionej przez
gdańszczan.

Sprawozdanie z działalności Społecznej Inspekcji Pracy Stoczni Gdańskiej w okresie 1.10.2010 – 30.11.2012

W trosce o warunki pracy
Społeczna Inspekcja Pracy
reprezentuje interesy wszystkich pracowników stoczni bez
względu na ich przynależność
związkową i jest kierowana
przez zakładowe organizacje
związkowe w zakładzie pracy.
Pierwszym i podstawowym
zadaniem Inspekcji Pracy w
zakładzie jest opracowanie
planu działania na cały rok kalendarzowy.
Wydziałowi Inspektorzy,
dwa razy w miesiącu przeprowadzają kontrole swojego
wydziału pod względem porządku, czystości, stanu maszyn i urządzeń, oceniają występujące na stanowisku pracy
zagrożenia , na bieżąco sprawdzane są apteczki pierwszej
pomocy. Inspektorzy dbają o
prawidłowy przydział i rodzaj
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia ro-

boczego na swoim wydziale.
Po każdej kontroli piszą raport
i przedstawiają Zakładowemu
Inspektorowi. Pod koniec października br wraz z inspektorami pracy przeprowadziliśmy
kontrole wszystkich wydziałów pod względem przygotowania danego wydziału do
pracy w warunkach zimowych
tj. sprawności technicznej kotłowni i urządzeń centralnego
ogrzewania, możliwości odśnieżanie dachów, chodników
i ulic. Szef wydziału TR ma
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonanie w/w
zadań.
Wydziałowi Inspektorzy
Pracy biorą czynny udział w
szkoleniach organizowanych
przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność”.
Moim zadaniem jako Zakładowego Inspektora Pracy jest

kontrolowanie i informowanie
pracowników o przestrzeganiu przepisów bhp, kontrola
zakładu pracy pod względem
porządku i czystości ,kontrola
stanu maszyn i urządzeń oraz
dbanie o instrukcje obsługi danych urządzeń. Informuję na
bieżąco pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach z wpisem do księgi zaleceń i uwag.
Inspekcja sporządza protokoły
powypadkowe i ustala okoliczności i przyczyny wypadków
przy pracy. Bierzemy udział
w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub
przebudowywanych obiektów
budowlanych albo ich części,
w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń
produkcyjnych oraz innych
urządzeń mających wpływ na
warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.

Jako zastępca przewodniczącego Zakładowej Komisji bhp wraz z inspektorem
pracy i kolegą z NSZZ ,,S”
bierzemy czynny udział w
opracowaniu i wdrożeniu jak
najlepszych warunków pracy
dla pracowników. Ponadto na
spotkaniu październikowym
komisja opracowała zasady
wydawania i warunki spożywania posiłków profilaktycznych przez pracowników.
Ustalono także zasady
bieżącej kontroli odzieży roboczej i obuwia, dostawy
zatyczek do uszu i rękawic
roboczych według potrzeb.
Zwiększono przydziały pasty
do rąk dla określonych wydziałów.
Lech Górski
ZSIP

W Gdańsku pożegnano
Annę Walentynowicz, jedną z
bohaterek „Solidarności”.
Uroczystości rozpoczęły
się mszą św. w kościele Najświętszego Serca Jezusowego
w Gdańsku Wrzeszczu. Annie
Walentynowicz towarzyszyła
najbliższa rodzina, przyjacieciele, stoczniowcy, przedstawiciele „Solidarności” i PiS.
Niestety, pogrzeb bohaterki
„Solidarności” musiał odbyć się
po raz drugi. Jak się okazało w
rodzinnym grobie spoczęła inna
ofiara smoleńskiej katastrofy.
Wykazały to badania DNA
wykonane po ekshumacji. O
przeprowadzenie badaniu zdecydowała naczelna prokuratura
wojskowa, która - po otrzymaniu dokumentów z Rosji nabrała podejrzeń, że trumny z ciałami ofiar zostały źle oznaczone.
Te przypuszczenia, niestety, się
potwierdziły. Ciało Anny Wa-

Fot. Paweł Glanert

DRUGI POGRZEB ANNY WALENTYNOWICZ

lentynowicz przywieziono z
Wrocławia. Żegnali ją tam m.in.
członkowie dolnośląskiej „Solidarności”.
Anna Walentynowicz to
legenda NSZZ „Solidarno-

ści”. W 2006 r. prezydent
Lech Kaczyński przyznał
bohaterce
„Solidarności”
najwyższe państwowe odznaczenie – Order Orła Białego. W sierpniu przed do-

mem, w którym mieszkała
w skromnym mieszkaniu w
Gdańsku-Wrzeszczu została
otwarta wystawa poświęcona jej pamięci.
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O tym się pisze, o tym się mówi
Nie tylko samymi problemami stoczniowymi żyją
czytelnicy „Rozwagi”. Dla tych, którzy interesują
się wydarzeniami w Polsce utworzyliśmy rubrykę
pod tytułem „O tym się pisze – o tym się mówi”.
Będziemy w niej zamieszczać krótkie cytaty
z różnych pism i forów internetowych dotyczące, naszym zdaniem, najciekawszych wydarzeń
społecznych, politycznych i gospodarczych.
„Rzeczpospolita”:
„Solidarność” nie
weźmie udziału
w debacie PiS

Szef NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda poinformował, że
nie weźmie udziału w eksperckiej debacie nt. pracy dla Polaków, organizowanej w poniedziałek, 22 października, przez
PiS. Wyjaśnił, że ma już w tym
czasie zaplanowane spotkania ze związkowcami. Duda
był pytany w piątek w TVN24,
czy będzie na debacie, która
ma odbyć się w poniedziałek
w Ursusie.
– Nie będę, dlatego, że
otrzymałem zaproszenie mailem dopiero wczoraj i mam już
inne ważne sprawy, spotkania ze związkowcami, ale podziękowałem panu prezesowi
(Jarosławowi Kaczyńskiemu),
poprosiłem o całe dokumenty
związane z propozycjami PiS;
na pewno do tego się ustosunkujemy – powiedział szef „Solidarności”.
To kolejna debata ekspercka organizowana przez PiS.
Wcześniej odbyły się debaty
o gospodarce i ochronie zdrowia.

„Gazeta Polska”:
Tuska już nic nie uratuje

Z całą pewnością obóz
Donalda Tuska wykona w najbliższych dniach ogromny wysiłek, by pokazać, że nie jest
on jeszcze politycznym trupem
– pisze Tomasz Sakiewicz.
Pojawią się pewnie sondaże
poprawiające dotychczasowe
notowania premiera. Nie zmieni to jednak faktu, że teflonowy
szef rządu znalazł się na równi
pochyłej i może co najwyżej
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hamować jazdę ku ziemi. Powody utraty poparcia dla lidera
Platformy są dwa, ale obydwa
bardzo ważne.
Została przekroczona krytyczna granica społecznej cierpliwości. Premier, który cały
czas wzywał do oszczędności
i tłumaczył, że nie ma kryzysu, teraz wzywa do wydawania pieniędzy, lamentując nad
czarną dziurą w gospodarce.
Ten test jest zbyt surowy intelektualnie nawet dla mieszkańców zielonej wyspy.
Brak spójnego przekazu
to jednak nic w porównaniu z
kompromitującymi doniesieniami mediów. To, że Tuska
łoi niemiłosiernie „Gazeta Polska”, chyba nikogo nie dziwi.
Dlaczego jednak zaczął obrywać od TVN i „Gazety Wyborczej” – jest dużo bardziej
zastanawiające. Z dużą radością czytałem najnowsze odkrycie pisma Adama Michnika,
że bałtycka gazrura zablokuje
nam port w Świnoujściu. Piszemy o tym od kilku lat i właśnie dziennikarze „GW” doszli
do tego samego wniosku, co
my. Pytanie, dlaczego do niego doszli? Tego nie wiem.
Wiem jednak, że zgodnie
do niedawna zarządzające
polską kondominium przeżywa
trudne chwile. Berlin, a wraz z
nim obóz premiera, chce Europy zjednoczonej pod swoim przewodem, a Rosja tego
absolutnie nie chce. Do tego
jeszcze rząd planuje wydobywać masowo gaz łupkowy, a to
najbardziej stoi Moskwie ością
w gardle. Tusk był dzieckiem
politycznym małżeństwa, które
się sypie. Wyraźnie poszedł za
panią matką. Putin zamierza

mu za to dać solidnego kopniaka. Jego jedyną troską jest to,
jak wyrzucić Tuska tak, by ktoś
nieodpowiedni nie przejął steru rządów w Polsce. To jednak
dla szefa PO nie będzie miało
już dużego znaczenia. Jego
los jest przesądzony.

TVN 24:
FIFA mówi – to był pech...

FIFA nie będzie badać sprawy przełożenia wtorkowego
meczu eliminacji mistrzostw
świata Polska – Anglia. –
Wszystkie podjęte decyzje były
poprawne i zgodne z regulaminem – powiedział rzecznik
prasowy federacji Alex Stone.
– To było niefortunne, pechowe zdarzenie. Nieczęsto takie
mają miejsce. Decyzja o odwołaniu meczu była jak najbardziej poprawna, najważniejsze
jest bowiem zdrowie zawodników – powiedział Stone.
Zdaniem Stone’a nikogo
nie można obwiniać za zaistniałą sytuację. – Wszystko
to było niecodzienne, jednak
takie rzeczy zdarzają się. Nie
da się tego przewidzieć. Jestem z Anglii, więc coś o tym
wiem. Niedawno w jednym z
miasteczek w moim kraju spadło tyle deszczu, ile normalnie
nie notuje się tam przez kilka
miesięcy. Wszyscy mieli wodę
w domach – zaznaczył.
Od środy trwa poszukiwanie winnego zamieszania
i przełożenia meczu. PZPN
wskazuje na NCS, które – zdaniem związku – jako gospodarz
obiektu powinno zapewnić odpowiednie warunki rozegrania
spotkania. NCS natomiast zapewnia, że apelowało o zasunięcie dachu, ale ostateczną
decyzję podjął delegat FIFA.
PiS domaga się dymisji minister sportu.

TVN 24 :
Drastyczne zdjęcia
w sieci

We wtorek polskie media
ujawniły, że na rosyjskich stronach internetowych znajdują
się drastyczne zdjęcia ofiar
katastrofy smoleńskiej, w tym
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Według informacji prze-

kazanych wtedy przez ABW,
zdjęcia pojawiły się na rosyjskich stronach internetowych
28 września. Polska prokuratura poinformowała zaś, że zdjęcia nie pochodzą z materiałów
prowadzonego w naszym kraju
śledztwa w sprawie katastrofy
smoleńskiej.
Bloger, który umieścił zdjęcia ofiar katastrofy w sieci,
swoje blogi prowadzi w kilku
serwisach blogowych. Najczęściej występuje pod nickiem
„Gorożanin iz Barnauła”. Wiadomo jedynie że ma 51 lat i jest
żonaty. Jak tłumaczy, materiał
ilustrowany fotografiami ofiar
katastrofy to kompilacja dwóch
tekstów blogerki Tatiany Karacuby. To z kolei 57-letnia Tatiana Karacuba, która przedstawia się jako doktor psychologii
i dziennikarka. W przeszłości
pracowała w agencji APN i piśmie „Mieżdunarodnaja Żyzń”,
a także w strukturach ONZ w
Nowym Jorku i Genewie.
O „poczynienie stosownych
ustaleń” w sprawie zamieszczenia w internecie zdjęć ofiar
katastrofy smoleńskiej zwróciła się we wniosku o pomoc
prawną do strony rosyjskiej
polska prokuratura wojskowa
– poinformowała Naczelna
Prokuratura Wojskowa.
– Należy rozważyć, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa
polegającego na ujawnieniu
na zagranicznych i krajowych
witrynach internetowych fotografii, które zostały uzyskane
w związku z pełnioną funkcją
lub wykonywaną pracą, podczas czynności prowadzonych
w Rosji w dniach 10 i 11 kwietnia 2010 r. w sprawie katastrofy smoleńskiej – oświadczył
rzecznik prokuratury płk. Zbigniew Rzepa.

„Gazeta Niezależna”:
Albo 300 mld, albo weto

Gdyby w nowym wieloletnim budżecie europejskim
miało się nie znaleźć 300 mld
zł dla Polski, premier Donald
Tusk powinien zagrozić na forum unijnym, zawetowaniem
takiego budżetu UE – oświadczyli politycy PiS. „Tusku mu-

„Niezależna.pl”:
Pouczające i bardzo
ciekawe spotkanie
z M. Belką

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że spotkanie
klubu PiS z prezesem NBP
Markiem Belką ujawniło zgodność lub podobieństwo poglądów w wielu istotnych dla
gospodarki kwestiach. Na
przykład w sprawie euro. Szef
NBP uznał, że spotkanie było
„pouczające i bardzo ciekawe”.
– Uważamy, że spotkanie
było ogromnie pożyteczne, a

przede wszystkim pokazało,
że poglądy w różnych sprawach bardzo ważnych dla gospodarki są albo takie same,
albo zbliżone – powiedział J.
Kaczyński po spotkaniu z Belką. Jednocześnie dodał, że
„na pewno znalazłyby się też
różnice”. Dopytywany, w jakich
sprawach ujawniła się ta zgodność poglądów, odparł: „choćby jeżeli chodzi o euro”.
Według Kaczyńskiego „to,
czego nam często brakuje, a
szczególnie brakuje w czasie
kryzysowym, to pewnej spójności i tego, co się nazywa klasą polityczną”.
– Tej spójności może być
więcej, bo jeżeli rozmawiamy
na poziomie czysto merytorycznym, a porzucamy wszelkiego rodzaju różnice o pozamerytorycznym charakterze, to
jak widać można się porozumieć – zaznaczył prezes PiS.
– Mogliśmy się zapoznać
z wieloma ocenami prezesa
NBP. To są oceny formułowane co prawda indywidualnie,
ale oczywiście mają także
znaczenie, bo to jest osoba

czy PiS i „czy się do czegoś
przyda” odparł, że „to jest bardzo istotna rzecz wiedzieć, co
sądzi prezes banku narodowego w wielu istotnych, najważniejszych dzisiaj dla spraw gospodarczych sprawach, także,
jeśli chodzi o ocenę sytuacji
międzynarodowej”. Kaczyński
liczy, że do podobnych spotkań dojdzie w przyszłości.
Belka w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie zaznaczył,
że jeszcze w trakcie procedury powoływania go na szefa
NBP złożył deklarację, że jest
„otwarty i chętny” na spotkania
z klubami parlamentarnymi.
– Muszę powiedzieć, że
to było także dla mnie bardzo
pouczające i bardzo ciekawe
spotkanie – powiedział Belka
odnosząc się do spotkania z
parlamentarzystami PiS.

pełniąca funkcje szczególnie
istotne dla polskiej gospodarki
– powiedział lider PiS. – Z całą
pewnością wiemy więcej na temat tego, co robi, co zamierza
robić i co będzie w pewnych
sytuacjach, gdyby do nich doszło, robił NBP – zaznaczył
Kaczyński.
Pytany, czy rozmowa z
prezesem NBP wpłynie w jakiś
sposób na program gospodar-

nadal tanieją, bo na rynku
wciąż jest ich zatrzęsienie
Deweloperzy
świętowali
ostatnio dziesięciolecie Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jednak najświeższe
dane GUS oraz firmy doradczej
Reas niejednemu przedsiębiorcy mogły zepsuć humor. GUS
podał, że we wrześniu deweloperzy zaczęli budowę nieco
ponad 4,3 tys. mieszkań, o 44

Wyborcza biz:
Budownictwo się kurczy

Po trzech kwartałach GUS
odnotował spadek liczby rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych oraz pozwoleń na
budowę. Mimo to mieszkania

proc. mniej niż przed rokiem.
Przypomnijmy, że do maja
deweloperzy wręcz zadziwiali
aktywnością, choć kredyty były
coraz mniej dostępne, a mieszkań na rynku był nadmiar. Analitycy tłumaczyli to strachem
przed ustawą o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego,
która zaczęła obowiązywać od
29 kwietnia. W kolejnych miesiącach zapał do zaczynania
nowych inwestycji wyraźnie
przygasł. W efekcie po dziewięciu miesiącach obejmowały
one blisko 46,1 tys. mieszkań,
czyli minimalnie mniej niż rok
wcześniej.Co gorsza, wyraźnie
mniej domów budują też inwestorzy indywidualni. Od stycznia do września zaczęli blisko
66,7 tys. mieszkań, o ponad 12
proc. mniej niż rok wcześniej.
Optymizmem nie napawają
też dane GUS o pozwoleniach
na budowę. Deweloperzy dostali je na blisko 54,8 tys. mieszkań,
a inwestorzy indywidualni – 69,3
tys. W pierwszym przypadku
spadek wyniósł ok. 9 proc., a w
drugim – ok. 10 proc.

Andrzej Krauze/Uważam Rze

sisz! Walcz o polskie interesy”
– dopingowali premiera.
„Zwracamy się oficjalnie do
pana premiera Donalda Tuska,
by zagroził w ostateczności,
jeśli w budżecie nie znalazłoby się 300 mld dla Polski, zawetowaniem takiej propozycji.
To jest rzecz, którą powinien
w najbliższych dniach zrobić,
publicznie o tym powiedzieć,
by pokazać, że jesteśmy zdeterminowani” – mówił na piątkowej konferencji prasowej w
Warszawie rzecznik PiS Adam
Hofman.
Europoseł PiS Tomasz
Poręba ocenił, że źródłem
wszystkich niekorzystnych dla
Polski propozycji, np. dotyczących paktu fiskalnego, unii
bankowej czy odrębnego budżetu dla krajów strefy euro są
Niemcy popierane przez partie
wchodzące w skład Europejskiej Partii Ludowej (EPP), do
której należy też PO.
Podczas konferencji politycy PiS przypominali spot wyborczy z kampanii z 2011 r. –
„Chodzi o miliardy, nawet o 300
mld zł” – mówi w nim unijny komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski (PO) – „Niepokoimy się, ponieważ ostatni rok
od kampanii wyborczej pewne
działania podejmowane przez
prominentnych przedstawicieli
PO, ministra Sikorskiego, pana
premiera Tuska nie wskazują
na tę determinację, o której
słyszeliśmy w spocie wyborczym” – mówił Poręba.
„Zachęcamy pana premiera Tuska. Tusku musisz! Walcz
o polskie interesy! W tej sprawie pan premier Tusk będzie
miał wsparcie PiS, ale niech
wreszcie przejdzie od słów,
takiego bla bla, do czynów” –
apelował Czarnecki.

Niewesoły obraz rynku deweloperskiego wyłania się także z najnowszego raportu firmy
Reas. W trzecim kwartale deweloperzy w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, we Wrocławiu,
w Poznaniu i Łodzi wprowadzili
do sprzedaży prawie 6,4 tys.
mieszkań – dwa razy mniej niż
w poprzednim kwartale i najmniej od trzech lat.
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Forum prawników „S” o czasie pracy
Zmiany w czasie pracy są możliwe, ale pod wa�runkiem że to związki zawodowe będą decydować
o wydłużaniu okresów rozliczeniowych. Jednocześnie Związek podtrzymuje swoje postulaty
zmian w przepisach dotyczących: umów na czas
określony oraz tzw. reprezentatywności. O tym
m.in., rozmawiano na ostatnim Forum Prawników
Związkowych NSZZ „Solidarność”. Na pytania
ekspertów związku odpowiadał Radosław Mleczko, wiceminister pracy.
Jego zdaniem doświadczenia ustawy antykryzysowej
pokazują, że ze wszystkich
form pomocy, najchętniej
wykorzystywaną była możliwość przedłużania okresów
rozliczeniowych i wprowadzania ruchomego czasu pracy. Większość porozumień
była zawierana z przedstawicielami załogi, a nie ze
związkami. Jak przekonywał w czasie obowiązywania
ustawy antykryzysowej inspekcja pracy nie odnotowała
rażących nieprawidłowości z
tym związanych. NSZZ „Solidarność” ma w tej sprawie
inne zdanie, ponieważ PIP

nie badała, czy te rozwiązania
były korzystne dla pracowników i czy były podpisywane
przez prawdziwych przedstawicieli pracowników czy
podstawionych przez pracodawcę. Minister zaprezentował koncepcję wydłużenia
okresu rozliczeniowego powiązanego z mechanizmem
wzrostu wysokości dodatku
proporcjonalnego do długości okresu rozliczeniowego.
Przedstawił również propozycję liczenia nadgodzin przy
niepełnym wymiarze czasu
pracy oraz wliczania dyżuru w miejscu pracy do czasu
pracy.

Zastrzeżenia związkowców budziło też pojawienie
się w resortowych propozycjach nieprecyzyjnych pojęć
przy określaniu dopuszczalności wydłużenia okresów
rozliczeniowych oraz brak
wystarczających
norm
ochronnych.
Jednym z tematów Forum
była lista mediatorów przy
Ministrze Pracy i Polityki
Społecznej. Eksperci omówili bieżące sprawy i problemy
związane z postulowanymi
i koniecznymi zmianami w
tym zakresie. NSZZ „Solidarność” korzystając z projektu
finansowanego z UE planuje
przeszkolić 100 mediatorów.
Uczestnicy Forum przedyskutowali propozycje zmian
w zakresie ustalania listy
mediatorów, kryteria jakie
powinien spełniać kandydat
na mediatora, zagadnienia
rekomendacji oraz cofania
rekomendacji przez Związek
oraz możliwe jego skutki.
Katarzyna Zimmer Drabczyk
przedstawiła
zagadnienia

związane z przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego,
kodeksu pracy oraz ustaw
podatkowych związanych z
działalnością
gospodarczą
prowadzoną przez organizacje związkowe.
Podstawowe zadania stojące przed „Strategią Europa
2020” oraz ocenę realizacji
tych zadań przez Rząd RP
podjął się ocenić Mec. Daniel
Czerwiński. Podkreślił, iż
dane dotyczące wskaźników
charakteryzujących
rynek
pracy są niespójne, działania mające na celu uzyskanie
odpowiednich wskaźników
określonych w „Strategii…”
są nieskuteczne i nietrafione.
Forum prawników to cykliczne spotkanie ekspertów
prawa pracy NSZZ „Solidarność” organizowane przez
Biuro Eksperckie Komisji
Krajowej, których celem jest
m.in. omówienie zagadnień
rozpatrywanych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Aukcja piłki z podpisem Platiniego

5,2 proc. mniej niż w roku ubiegłym

Wojciech Książek, przewodniczący Kapituły Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” z przekazaną przez Karola Guzikiewicza piłką.

Niestety z gospodarki wieje
pesymizmem. We wrześniu
produkcja
przemysłowa
spadła pierwszy raz od 3
lat. Jak wynika z danych
GUS produkcja sprzedana
przemysłu w cenach stałych
(w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9
osób) była we wrześniu br. o
5,2 proc. niższa w porównaniu
z wrześniem ubiegłego roku.
W stosunku do września
2011 roku spadek produkcji
sprzedanej odnotowano w
większości badanych branż.
Największy spadek zaliczyła
produkcja mebli – o 18,1
proc., komputerów, wyrobów
elektronicznych i optycznych
– o 15,5 proc., wyrobów z

Podczas posiedzenia Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ „Solidarność” Karol Guzikiewicz przekazał na licytację piłkę z podpisami
Michela Platiniego i Zbigniewa Bońka, którą otrzymali stoczniowcy
podczas spotkania z okazji piłkarskich mistrzostw Euro 2012. Pieniadze z licytacji piłki zasilą Fundusz Stypendialny gdańskiej „Solidarności”, z którego wspierani są młodzi mieszkańcy regionu.
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Przemysł w dół

pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o
13,8 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
– o 12,7 proc., wyrobów z
gumy i tworzyw sztucznych –
o 6,1 proc. oraz metali – o 5,8
proc. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił m.in.
w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń,
w produkcji chemikaliów i
wyrobów chemicznych oraz
artykułów spożywczych.
Złe
wiadomości
z
przemysłu odbiły się na
wartości złotego, którego kurs
spadł natychmiast o 2 gr w
stosunku do euro. Spadła też
rentowność papierów skarbowych.

ODWOŁAĆ I ROZLICZYĆ
PREZYDENTA GDAŃSKA
PAWŁA ADAMOWICZA
I JEGO FUNKCJONARIUSZY !!!
Gdańszczanie mają dość:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dalszego zadłużania miasta
niegospodarności finansowanej z podatków mieszkańców
arogancji i niekompetencji urzędników
nadmiernie wysokich czynszów
najwyższych w Polsce cen dostaw mediów do mieszkań i domów
nieuzasadnionego wsparcia Pawła Adamowicza dla prezesów zarządów spółdzielni mieszkaniowych ze
szkodą dla mieszkańców
zatrudniania niekompetentnych urzędników
niebezpiecznej dla zdrowia spalarni toksycznych śmieci
zleceń z budżetu miasta dla “swoich”
likwidacji szkół

Definitywnie stop korupcji:
•
•

transparentne umowy i finanse publiczne
swobodny wgląd w wydatki z budżetu miasta

Proponujemy Gdańszczanom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radę i Prezydenta wolnego od polityki z misją służenia tylko mieszkańcom
obniżkę czynszów na lokale komunalne
tańszą wodę i ogrzewanie poprzez wywieranie silnej presji na dostawców usług komunalnych
zwiększenie ilości przedszkoli
poprawę infrastruktury miejskiej - zakończenie rozgrzebanych inwestycji
ukrócenie samowoli prezesów spółdzielni mieszkaniowych
pracę na rzecz miasta dla bezrobotnych
prferencje czynszowe i wsparcie dla rozpoczynających działalność gospodarczą
wspieranie przedsiębiorczości i pracę dla młodych
aktywne wsparcie dla osób niepełnosprawnych
wspieranie młodych talentów w sporcie, kulturze i nauce
reformę straży miejskiej

Dołącz do nas i wspieraj naszą inicjatywę!
Kontakt: tel. 58 769 21 67, e-mail: nszz-stocznia@wp.pl, piph@piph.pl
Rozwaga i Solidarnoœæ – gazeta Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.
Wydawca – Wydawnictwo Gdańskie Sp. z o.o., 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 27/28
Adres redakcji: 80-873 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 15/20, tel. 58 769 15 00, fax 58 769 14 41.
Uwagi prosimy kierować do sekretariatu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.
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OBUDŹ SIĘ GDAŃSKU!

