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Konstrukcje offshore oraz wieże wiatrowe będą w nadchodzących latach dominowały w produkcji
Stoczni Gdańsk. Na zdjęciu – 850 tonowa trafoplatforma, która będzie gromadziła prąd wytwarzany
przez 89 wiatraków z farmy Borkum na Morzu Północnym.
fot. Paweł Glanert
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Szczęśliwych,w gronie najbliższych spędzonych świąt
Bożego Narodzenia, satysfakcji w działalności zawodowej
oraz życiu osobistym w Nowym Roku
życzy Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
Stoczni Gdańskiej

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej

W piątek, 7 grudnia, w
historycznej Sali BHP
odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ
„Solidarność” Stoczni
Gdańskiej. Wagę zebrania, odbywającego się
w czasie zapowiadanej
kolejnej restrukturyzacji stoczni podkreślała
obecność gości.

W prezydium, obok prowadzącego zebranie przewodniczącego
stoczniowej
„Solidarności” Romana Gałęzewskiego, zasiedli: arcybiskup Metropolita Gdański
Sławoj Leszek Głódź, prezes
ISD Polska, większościowego
właściciela stoczni Konstanty Litwinow, prezes Zarządu
Stoczni Gdańsk Andrzej Stokłosa i członek Zarządu Stoczni Adam Zaczeniuk. Władze
związku „Solidarność” reprezentowali wiceprzewodniczący KK Bogdan Biś i przewodniczący Zarządu Regionu
Gdańskiego Krzysztof Dośla.
Po modlitwie głos zabrał
Metropolita Gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
– Potargane są więzy pomiędzy obywatelami a państwem
– mówił arcybiskup. Trzeba
to naprawić. To nieprawda, że
Kościół nie jest dziś potrzebny, tak jak nieprawdą jest że
minął czas „Solidarności” z
którą rządzący nie chcą rozmawiać. Dzisiaj sztandarów
„Solidarności” nie wolno zwijać. Czas który jest, jest czasem wielkiego zapotrzebowania na solidarność, ta idea jest
wciąż żywa.
Do trudnej sytacji finansowej w jakiej znajduje się
stocznia nawiązał prezes ISD
Konstanty Litwinow. Obecna
sytacja różni się od tej sprzed
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kilku lat, mamy do czynienia
z trwałym kryzysem na rynku budowy statków, nastąpiły
zmiany systemowe. Powstały
nowe realia, na które stocznia
musi odpowiedzieć zmianą
struktury produkcji, zwiększeniem opłacalnej produkcji
offshore i budowy wież wiatrowych, a ograniczeniem budowy kadłubów statków. Nie
ma szans na opłacalną budowę 12-15 kadłubów rocznie,
trzeba budować 2-3 statki,
ale maksymalnie wyposażone. Prowadzone są dające
nadzieję rozmowy z agendami rządowymi, które pozwolą poprawić obecną bardzo
trudną sytuację stoczni. Liczę – mówił prezes Litwinow
– na współpracę w procesie
restrukturyzacji ze stoczniową „Solidarnością”, liczę że
będziemy się – jak dotychczas
– dogadywać w imię dobra
stoczni, jej długofalowej stabilności.
Dotychczasowe strategiczne założenia rozwoju stoczni
się nie potwierdziły – mówił
prezes Zarządu Andrzej Stokłosa. Malejące zapotrzebowanie na statki nie powróciło
do poziomu sprzed 2006 roku.
Mamy do czynienia nie ze
spadkiem o kilka procent, ale
z krotnościami. Jeszcze dwa
lata temu kontraktowa cena
statku sięgała 2,64 euro/kg.
Dziś spadła do 1,66. Ponad 40
proc.! A jednocześnie wzrosły
koszty materiałowe i koszty
pracy. To spowodowało, że
jesteśmy w stoczni w przededniu
strategicznych zmian
strukturalnych. Udział produkcji okrętowej musi spaść, a
wzrosnąć produkcja offshore i
wież. Opłacalność produkcji
konstrukcji stalowych i wież
jest trzykrotnie większa niż
statków. Utrzymamy – mówił
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RESTRUKTURYZACJI NIE WOLNO
ZACZYNAĆ OD ZWOLNIEŃ!

prezes – 3-4 elementy okrętowego procesu produkcyjnego,
by w razie nieprzewidywalnych zmian w koniunkturze
rynkowej móc wrócić do tej
działalności. Ale obecnie będziemy bardzo szybko rozwijać produkcję konstrukcji
stalowych i wież. Potrafiliśmy szybko i dobrze wejść w
segment produkcji offshore,
zawierając kontrakty z najważniejszymi inwestorami w
świecie. To decyduje o jakości
i opłacalnosci tej produkcji.
Jesteśmy w stanie generować
zwiększoną ilość miejsc pracy
bezpośrednio produkcyjnych
w tej dziedzinie, przy redukcji zatrudnienia w strukturach
nieprodukcyjnych. Nastąpi też
ograniczenie współpracy z firmami zewnętrznymi.
Pomimo,że sytuacja finansowa stoczni jest bardzo
trudna – mówił prezes – w
ostatnich 18 miesiącah w grupie D10 nastąpił wzrost płac
średnio z 3077 zł do 4351. Jest
to poziom wyższy od średniej
krajowej i dający stoczniowcom satysfakcję w odniesieniu
do pomorskiego rynku pracy.
Jeżeli uda nam się wyjść z
obecnej trudnej sytuacji finansowej, a zapowiedzią takiej

szansy są rozmowy prowadzone z rządem, o których mówił
prezes Litwinow, to jestem
przekonany, że stocznia w
nowej strukturze będzie oferowała lepsze niż dziś miejsca
pracy. Będzie to inna stocznia,
ale o lepszej efektywności i
stabilności pracy.
W ogniu pytań związkowców i opisów sytuacji źle
świadczących o organizacji
pracy i niezgodnych z prawem
decyzjach dyrektorskich stanął członek Zarządu Stoczni
Adam Zaczeniuk.
Z gorącym protestem
przeciwko zwolnieniom pracowników umysłowych i nie
zatrudnionych bezpośrednio
w produkcji wystąpił Dariusz
Łuba. Zapowiadane zwolnienia w tej grupie są tym
bardziej niesprawiedliwe, że
w poprzednich działaniach
restrukturyzacyjnych grupa
ta została szczególnie mocno
przetrzebiona. Zastrzeżenia
budzi też zaliczenie do tej
grupy pracowników obsługi
bezpośredniej produkcji, bez
których stocznia nie mogłaby
w ogóle pracować. Gdy mówi
się o konieczności zmiany
proporcji miedzy pracownikami bezpośredniej produk-

cji, a umysłowymi pomija się
niezwykle rozbudowaną w
stoczni grupę kierowniczą.
W latach gdy w stoczni pracowało kilkanaście tysięcy ludzi
nie było tylu dyrektorów co
obecnie, z głównym księgowym jest ich chyba dwunastu...W stoczni tak się składa,
że zwolnienia najczęściej dotyczą osób mających za sobą
po kilkadziesiąt lat pracy i
są w wieku około 50 lat. Kto
zatrudni takich ludzi po zwolnieniu? Brak systemu ochrony
osób, które mają do emerytury
jeszcze kilka lat i praktycznie
żadnych szans na zatrudnienie
poza stocznią – mówiono.
Przeciwko niejasnej, mało
precyzyjnej i niezrozumiałej koncepcji restrukturyzacji
protestował Karol Guzikiewicz. Nie może być tak, że
restrukturyzacja sprowadza
się przede wszystkim do zwolnień i od nich się zaczyna.
A zwolnienie ponad 200 osób,
o czym sie mówi, to tragedia
dla tych pracowników, ich rodzin. Nie jest też lekarstwem
na plagę zwolnień koncepcja
spółek, o jakiej się ostatnio
mówi. Spółki mogą mieć sens
tylko wtedy jeżeli ich działalność nie będzie się ograniczała jedynie do stoczni, ale gdy
znajdą pracę na rynku poza
nią. Poza tym brak jest ustaleń na jakich zasadach ludzie
mieli by być w nich zatrudniani. Bo jeżeli by to miały
być „umowy śmieciowe” – to
my, związkowcy, mówimy –
nie! Jeżeli już – to musiałyby
być to umowy o pracę, gwarantujące zachowanie tych
wszystkich przywilejów jakie
dotychczas mieli stoczniowcy. Przy procesie zwolnień
musi być brana też pod uwagę
ocena fachowości pracowników, bo inaczej za jakiś czas
stocznia znów znajdzie się bez
ludzi, którzy mają dobre kwalifikacje. O tych wszystkich
sprawach trzeba z nami rozmawiać, musza być konkretne
analizy, Zarząd musi nas przekonać o słuszności pociagnięć
restrukturyzacyjnych. Bo nie

może być tak jak w przypadku
jednego z dyrektorów, który
w firmie z której przyszedł
do stoczni nie cieszył się dobrą opinią ani wśród pracowników ani wśród szefostwa,
a który po rozpoczęciu u nas
pracy rozpoczął działalność od
decyzji bezprawnych. Postanowił zlikwidować podwójną
obsadę stanowisk narażonych
szczególnie na niebezpieczeństwo, gdzie zgodnie z przepisami drugi pracownik jest
niezbędny na wypadek np.
porażenia prądem, czy zasłabnięcia i może natychmiast
udzielić pomocy. Likwidacja
dwuosobowej obsady – to nie
tylko działanie pozaprawne,
niezgodne z przepisami pracy bezpiecznej, to świadome
narażanie ludzi na wypadek,
to igranie z życiem pracowników. Przeciwko takim działaniom związek „Solidarność”
nie zawaha się wystąpić na
drogę sądową.
Warto zastanowić się –
mówił Guzikiewicz – by w
porozumieniu ze Stocznią
„Remontowa”, z Północną
stworzyć międzyzakładowy
układ pracy, wykorzystujący
wspólne doświadczenia i prowadzący do sytuacji, w której
stoczniowiec nie będzie konkurował ze stoczniowcem.
Uczestnicy zebrania zobowiązali Adama Zaczeniuka do
przedstawienia członkom Zarządu Stoczni, jej prezesom,
szczegółowej relacji z pytań
i wystąpień w tej części spotkania.
W imieniu przewodniczącego Komisji Krajowej „Solidarności” Piotra Dudy, wiceprzewodniczący KK Bogdan
Biś odczytał list skierowany
do uczestników zebrania.
Tekst listu publikujemy osobno. Bogdan Biś przekazał
również Romanowi Gałęzewskiemu statuetkę „robotnika
zwycięskiego”, symbolizującą
skuteczność działań zwiazku
w obronie ludzi pracy.
Przewodniczący Zarządu
Regionu Gdańskiego „Solidarności” Krzysztof Dośla

List przewodniczącego
KK „Solidarności”
Serdecznie dziękuję za zaproszenie, z którego niestety
nie jestem w stanie dzisiaj skorzystać. Nie mniej chcę Wam
z okazji Walnego Zebrania Delegatów z całego serca podziękować za wsparcie działań naszego Związku. Tym bardziej,
że ostatni rok przyniósł nam wyjątkowo wiele okazji do wspólnych działań.
Nasza walka z wydłużeniem wieku emerytalnego, ograniczeniem praw obywatelskich, o podniesienie płacy minimalnej, walka z patologiami umów śmieciowych, z ubóstwem
wykluczenia - bez Waszego wkładu byłaby o wiele trudmiejsza.Trzeba też pamiętać o naszych wspólnych wysiłkach dla
zachowania historycznego dziedzictwa, w tym sprawy z napisem na Bramie nr 2, relacji z ECS i narastającym zamieszaniem wokół Pomnika Poległych Stoczniowców. Wiem, że
wspólnie damy radę!
Ale nic się nie skończyło. Przed nami dalsza walka. „Solidarność” wróciła do gry. Niestety przed nami jeszcze wiele wysiłku, abyśmy tej szansy nie zmarnowali. Wiem, że na
stoczniową „Solidarność” zawsze mogę liczyć.
Grudzień, a więc zbliżają się kolejne nasze rocznice, w
tym tak bolesna jak wprowadzenie stanu wojennego i masakra Grudnia 1970. Musimy przy tej okazji przypominać, że
„Solidarność” to miliony ludzi w całej Polsce, których wysiłek,
poświęcenie i ofiary złożyły się na wielki sukces odzyskanej
wolności, z której od ponad 20 lat możemy się cieszyć. Trzeba niezmiennie przypominać, że za to co dziś tak oczywiste
zapłacono wysoką cenę.
Na koniec dziękując za zaproszenie, chcę zapewnić: będziemy robić swoje. Bez względu na koszty i czas jaki będziemy musieli na to poświecić. Można nas krytykować, można
się nie zgadzać z naszymi metodami, można nas próbować
ośmieszać, ale dzisiaj nikt nie może powiedzieć, że nie wie o
co walczymy.
Czeka nas długi marsz. I tak wygramy...!
Szczęść Boże!
Piotr Duda

wysoko ocenił działalność
stoczniowej
organizacji
związkowej zarówno na terenie stoczni jak i w podejmowanych przez Region
wystąpieniach zewnętrznych.
Nawiązując do zamierzeń
restrukturyzacjnych
Dośla
podkreślił, że zwolnienia pracowników mają tylko wtedy
sens gdy na końcu procesu
widać skutek pozytywny. Ale
trudno tak oceniać przedstawiony program restrukturyzacji. Trudno zwłaszcza gdy nie
do końca są jasne możliwości
dostępu stoczni do pochylni.
Przy budzącym tyle wątpliwości zamiarze restrukturyzacji stoczni może związek
powinien pomyśleć o planie
alternatywnym dla stoczni –
powiedział przewodniczący

Zarządu Regionu. Przed nami
bardzo trudny czas, czas walki o miejsca pracy. Stawiam
do dyspozycji stoczniowej
„Solidarności” pełną obsługę
prawną ze strony Regionu,
wsparcie w zakresie wszelkich
działań w obronie pracowników stoczni. Niestety, coraz
rzadsze są spotkania podczas
których dzielimy się pozytywnymi osiągnięciami. Coraz
częściej musimy walczyć, być
nieustępliwi, siłę naszą pokazywać w jedności.
Miedzyzakładowa Komisja
„Solidarności” postanowiła
wyróżnić najbardziej aktywnych członków związku pamiątkowymi dyplomami i
statuetkami „ robotnika zwy-
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Dokończenie ze str. 3

niał bezpośredni przepływ
informacji z wydziałów i w
każdej zgłaszanej sprawie zajmowaliśmy stanowisko. Za
wszystkie podejmowane decyzje ponosimy jako Komisja
wspólną odpowiedzialność.
W przyszłości należy jednak
zwiększyć częstotliwość zebrań wydziałowych, odbywających się – zdaniem Komisji
– zbyt rzadko.
Stoczniowa „Solidarność”
zajmowała się wszystkimi problemami, które powstawały w
toku funkcjonowania stoczni, tak w skali wewnętrznej,
związanej z sytuacją poszczególnych zespołów pracowniczych, jak i na zewnątrz, w
skali problemów związanych
z funkcjonowaniem stoczni na

mowała tak szeroki zakres działań w dziedzinie wykorzystania
środków unijnych dla poprawy
kwalifikacji nie tylko naszych
członków i ograniczenia trudnej
sytuacji na rynku pracy. Dzięki
projektom współfinansowanym
przez UE około 1500 osób mogło podnieść w różnym zakresie
swoje kwalifikacje i często zdobyć zatrudnienie.
Działaliżmy w trudnej
sytuacji finansowej, brak
płynności finansowej stoczni
powodował zaległości w wypłacie należnych nam środków finansowych. Ale mam
zapewnienie prezesa stoczni,
że do końca roku wszystkie
zaległości finansowe w stosunku do związku zostaną wyrównane. W przyszłym roku
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cięskiego”. Wspólne zdjęcie
kilkudziesięciu wyróżnionych
przyjęte zostaje długimi brawami.
Po stwierdzeniu prawomocności zebrania, które w
tej części prowadzi Brunon
Baranowski,
sprawozdanie
Komisji Międzyzakładowej z
ponad dwuletniej działalności
przedstawia przewodniczący
Roman Gałęzewski.
Komisja Międzyzakładowa i jej Prezydium pracowały
systematycznie, rozpatrując
na cotygodniowych (Prezydium) i comiesięcznych (Komisja) wszelkie sprawy podejmowane przez przedstawicieli
komisji wydziałowych. Ista-

trudnym rynku, w niesprzyjających warunkach globalnych.
Staraliśmy się informować tak
Zarząd Stoczni jak i właścicieli o naszych ocenach odnośnie
rozwoju sytuacji w zakładzie,
byliśmy partnerami w dyskusjach na temat wszystkiego co
dotyczyło stoczni. Obecność
na naszym zebraniu prezesa
ISD jest m.in. tego dowodem.
Niestety sytuacja w stoczni rozwinęła się mniej optymistycznie niż przypuszczaliśmy. Podobnie w kraju nie
ma takiej instytucji rządowej,
której działania można by
określić jako satysfakcjonujące. Dlatego przed nami jest tak
wiele do zrobienia.
Jesteśmy jedyną komisją zakładową w kraju, która podej-
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będziemy stsować system pożyczek, chroniących nas przed
powtórzeniem się trudnej sytuacji finansowej związku.
Wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Ferdynand Radziusz przedstawił
działalność komisji socjalnej
i komisji ds. akcji protestacyjnych. Pomimo trudnej sytuacji
finansowej stoczni znaczna
grupa osób uczestniczyła w
wyjazdach krajowych i zagranicznych. Zorganizowano ponad 20 wycieczek krajowych i
zagranicznych m.in. do Włoch,
Turcji, Grecji, Francji, Hiszpanii i Portugalii, a także Jastrzębiej Góry, Tardy,Chmielna i
Funki. Stoczniowcy uczestniczyli w 26 akcjach protestacyjnych, wspierając działania
ogólnopolskie i regionalne.
Wzięli też udział w manifestacji w Brukseli w obronie Telewizji Trwam. W najbliższym
czasie odbędą się rozmowy
z przedstawicielami Zarządu
Stoczni w sprawie dofinansowania socjalnego w postaci
talonów. Tradycyjnie paczki
otrzymają dzieci pracowników
stoczni. W działalności organizacyjnej wycieczek i protestów
wyróżniali się Andrzej Stanólewicz, Henryk Maliszewski,
Marek Grochalski, Marek Siudziński, Robert Gwoździowski, Grzegorz Kowalski, Dariusz Łuba, Zofia Wasilewska,
Małgorzata Tabaka, Stanisław
Birna, Andrzej Wysocki, a także emeryci: Wacław Stankiewicz, Mieczysław Kłoskowski,
Edward Goliński, Kazimierz
Trawicki i Jerzy Grzenkowicz.
O sytuacji finansowej
związku mówił wiceprzewodniczący Karol Guzikiewicz.
Przedstawił on szczegółowo
działalność finansową Komisji Międzyzakładowej i
zamierzenia na rok przyszły,
które powinny uchronić finansowanie działalności związku
od perturbacji związanych z
brakiem płynności finansowej
stoczni.

Komisja Rewizyjna – mówiła Danuta Kogutowska
– przeprowadziła 6 kontroli,
które nie wykazały uchybień
a zakresie kontrolowanej działalności.
Walne Zebranie Delegatów
podjęło uchwałę upoważniającą Komisję Międzyzakładową
do działań w celu włączenia
nowych komisji zakładowych
w struktury związku.
Przyjęto również stanowiska w następujących sprawach:
l NSZZ
„Solidarność”
Stoczni Gdańskiej sprzeciwia się zwolnieniom
pracowników jako pierwszemu działaniu w ramach
restrukturyzacji.
l Powoływanie spółek w
stoczni powinno następować tylko wtedy, gdy będą
miały zagwarantowaną pracę również na rynku pozastoczniowym. Pracownicy
odchodzący do tych spółek
powinni być zatrudniani
na zasadzie par.23 prim, z
zachowaniem przywilejów
z dotychczasowej pracy w
stoczni.
l Komisja Międzyzakładowa powinna podjąć wszystkie czynności prawne, by
osoby pełniące funkcje kierownicze w stoczni przestrzegały zasad współżycia
międzyludzkiego oraz zaprzestały łamania prawa w
zakresie BHP.
l Komisja Międzyzakładowa
powinna zaprosić posłów,
członków stoczniowej „Solidarności”, na zebranie w
celu przedstawienia podejmowanych przez nich w
Sejmie działań w obronie
praw pracowniczych.
l Walne Zebranie domaga
się od Zarządu Stoczni niezwłocznego przedstawienia związkom zawodowym
pełnego i szczegółowego
programu
przygotowań
związanych z restrukturyzacją wraz z uzasadnieniem
zamierzonych działań.

Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności”

Kryzys w okrętownictwie to wynik
fatalnej polityki przemysłowej rządu
Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności”, który
obradował w Kielcach, zaapelował do członków
Związku i wszystkich pracowników o aktywny
udział w akcjach protestu organizowanych przez
„Solidarność”.
„(…) tylko powszechny
społeczny sprzeciw może takiej antyspołecznej, antypracowniczej polityce położyć
kres” – czytamy w przyjętym
przez delegatów stanowisku.
Przyczyną takiego protestu
jest rosnące bezrobocie, spadek płac realnych, wydłużenie
wieku emerytalnego, wzrost
kosztów utrzymania. Delegaci
są zgodni, że rządząca koalicja
nie robi nic, żeby przeciwdziałać tym zjawiskom. Co więcej,
na najuboższych są przerzucane koszty kryzysu.
Efektem dyskusji dotyczącej polityki przemysłowej jest
stanowisko Krajowego Zjazdu
w tej sprawie. W opinii delegatów „niewidzialna ręka rynku nie zastąpi mądrej polityki
władz publicznych”, której w
tej chwili nie ma. Świadczy o
tym upadek wielu gałęzi prze-

mysłu czy kryzys w przemyśle
okrętowym, który przyczyniał
się do wysokiego eksportu,
rozwoju wysokich technologii i zapewniał tysiące miejsc
pracy także w zakładach kooperujących. Związek domaga się polityki przemysłowej,
która będzie wykorzystywała
i umacniała potencjał polskich
firm, stwarzała im właściwe
warunki do konkurencji na globalnym rynku. „Filarami polityki przemysłowej powinny
być inwestycje w kapitał ludzki oraz dialog społeczny. Taka
strategia będzie też najlepszą
drogą do ochrony miejsc pracy,
stabilnego zatrudnienia, godziwego wynagrodzenia – a więc
najważniejszych postulatów
naszego Związku” – uważają
delegaci „Solidarności”.
Strategii społecznej poświęcona była druga część

dyskusji panelowej. W tej części gościem Zjazdu był prof.
Ryszard Bugaj. Ekonomista
zwrócił uwagę na rosnące
nierówności społeczne i jednocześnie
niesprawiedliwy
system podatkowy czy nierówne obciążenia związane z
systemem ubezpieczeń społecznych. Namawiał również
delegatów do większej aktywności w życiu społeczno-politycznym. Delegaci zwaracali uwagę, że niestabilne
zatrudnienie to konsekwencja
braku polityki społecznej.
„Władza publiczna w sposób
niewystarczający lub w ogóle nie dostrzega konieczności
przeciwdziałania tym zjawiskom. Polityka skupiona na
cięciach i oszczędnościach nie
daje gwarancji poprawy sytuacji przeciętnej rodziny. To z
kolei odbije się na stabilności
publicznych finansów oraz
bezpieczeństwie ubezpieczeń
społecznych.
W stanowisku dotyczącym sytuacji społeczno-gospodarczej delegaci doma-

gają się stworzenia systemu
kompleksowej pomocy rodzinie na rynku pracy, w
systemie podatkowym, edukacji i opieki nad dzieckiem,
osobami starszymi czy niepełnosprawnymi. Zdaniem
delegatów konieczna jest
strategia państwa na rzecz
zatrudnienia a jej podstawą
uruchomienie zamrożonych
środków Funduszu Pracy na
aktywne formy wzmacniające zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu.
Zjazd przyjął 42 dokumenty, w tym 6 apeli, 19 stanowisk i 17 uchwał. Jedno ze
stanowisk wyraża sprzeciw
wobec postępowania Prokuratury Gdańskiej w sprawie
usunięcia napisu „im. Lenina” z bramy Stoczni Gdańskiej przez członków Komisji Krajowej. – Wzywamy
Prokuratora
Generalnego
czytamy w stanowisku – do
natychmiastowego przerwania postępowania w sprawie
zdjęcia napisu „im. Lenina” z
bramy Stoczni Gdańskiej.

5 milionów rozpoznaje „Syzyfa”
Badania sondażowe zlecone niezależnej firmie badawczej potwierdziły, że 43 proc.
respondentów
rozpoznaje
kampanię „Syzyf”, będącą
protestem
“Solidarności”
przeciwko umowom śmieciowym. Na pytanie, czy praca
na umowach śmieciowych
jest korzystna dla pracownika, aż 73 proc. odpowiedziało, że nie. Pozytywnie
o tych formach zatrudnienia
opowiedziało się zaledwie 14
proc. Z osób które zetknęły
się z jakąkolwiek kampanią
społeczną przeciwko umowom śmieciowym dla 50

proc. była to kampania kojarzona z „Solidarnością”. Dla
43 proc. respondentów, którzy zadeklarowali rozpoznawalność kampanii „Syzyf”,
aż w 48 proc. wskazują, że
zetknęli się z nią w telewizji.
Dla 38 proc. były to billboardy.Sondaż przeprowadzony
był w dniach 19-21 listopada,
na reprezentatywnej grupie
800 respondentów w grupie wiekowej 18-35. Czyli
grupie docelowej, do której
kierowana była kampania.
Oznacza to, że skutecznie
dotarliśmy do blisko 5 mln
młodych ludzi.
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Rząd, który lekceważy
społeczeństwo musi upaść
Niedawny Zjazd Delegatów „Solidarności”
wystosował apel do
członków związku
o zwiększenie aktywności w obronie interesów
pracowniczych. Obecny
rząd nie prowadzi dialogu społecznego
w żadnym punkcie.
Ani w sprawach dotyczących związków zawodowych,
ani o poprawie służby zdrowia, ani w związku z przedłużeniem wieku emerytalnego
do 67 lat. Brak dialogu ze społeczeństwem jest widoczny na
każdym kroku, sprawy społeczne są przez rząd spychane
poza pole dyskusji. Dlatego
nasz zjazd wystosował apel o
jeszcze aktywniejszy udział w
protestach przeciwko polityce
rządu, bez względu na to czy
organizatorem tych protestów
będzie związek, czy ugrupowania polityczne lub społeczne. Mówimy otwarcie – naszym celem jest zmiana tego
rządu! Rząd, który lekceważy
na każdym kroku społeczeństwo nie ma mandatu na kierowanie państwem. Stąd nasze
manifestacje już nie tylko pod
hasłem „Obudź się Polsko”,
ale też lokalne, „Obudź się
Gdańsku”, czy dotyczące innych miast.
Sytuacja mieszkańców jest
coraz trudniejsza. W Gdańsku
przygotowywane są wysokie,
ponad inflację, podwyżki,
opłaty śmieciowe sięgać mają
od 38 do 76 złotych od mieszkania, zadłużenie miasta z tytułu Euro sięga 900 milionów
złotych, to tak jakby każdy
mieszkaniec powinien oddać
miastu 2000 zł. Euro było fajne, ale to nie powód by każdy
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z nas miał do niego dołożyć
jedną pensję czy dwie emerytury... To powinna być rola
państwa.
Manifestacje będą, bo nie
możemy sie poddawać. I tak
wygramy! – jak mówią hasła
na naszych bilboardach. My
nie walczymy o szczegóły, nie
walczymy o Telewizję Trwam,
my walczymy o wolne media,
o niezależność dziennikarską,
o nie fałszowanie historii. Nie
chcemy żyć w kraju, w którym
choć formalnie nie ma cenzury, dzienniarze są wyrzucani z
pracy za teksty nie zgodne z
poglądami właściciela pisma.
Duża część obywateli jest dziś
podsłuchiwana, świadczą o
tym dane przesyłane do Unii
Europejskiej. Ta fala państwowej inwigilacji nie ma żadnego uzasadnienia zagrożeniem
bezpieczeństwa państwa. To
tylko szykana polityczna, dotycząca wszystkich obywateli.
Ale trzeba pamiętać – władzy nie ma się na zawsze. I tak
jak się zdobywa władzę, tak
się ją traci.
„Solidarność” jako związek zawodowy będzie aktywna przede wszystkim w sprawach pracowniczych. W wielu
zakładach, w tym w stoczni,
zapowiedziane są zwolnienia
grupowe przed którymi bedziemy sie bronić. Na walnym
zebrani związku powiedzieliśmy: zwolnienie, jeżeli jest
konieczne – to ostateczność.
Nie może byc tak, że niegospodarność, biurokracja, a jak się
zdarzyło w przypadku stoczni
– wyjazd ministra na narty –
decydują o stratach, których
skutki przerzucane są na załogę. Minister pojechał na narty, nie podpisał dokumentów
decydujących o kontrakcie z
armatorem i skutek dla stoczni

był opłakany. To zszokowało
związkowców gdy usłyszeli
o tym na piątkowym zebraniu. A przecież to państwo
jest udziałowcem, choć mniejszościowym, naszej stoczni.
Lekceważący swe obowiązki
minister pełni funkcję w rządzie tegoż państwa. Takich
sytuacji nie można tolerować.
I dlatego nie możemy się godzić, by zwolnienia zbiorowe
pracowników, były pierwszym krokiem w zamierzonej
restrukturyzacji stoczni. Taki
krok może być rozważany dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych działań, łącznie z
uchronieniem zakładu przed
niefrasobliwością ministrów.
Zapotrzebowanie na statki
na świecie rośnie. 20 proc. floty
w Europie ma ponad 20 lat. To
5 tysięcy statków, które trzeba będzie zastąpić nowymi.
Nie zbudują ich tylko stocznie
dalekowschodnie. Szykują się
do tego stocznie niemieckie,
francuskie, holenderskie. Bo
90 proc. światowych przewozów to transport morski. A
my ograniczamy produkcję
okrętową. To niezrozumiałe.
Dlatego tak uparcie bronimy
stoczni i produkcji okrętowej.
Trzeba odbudować przemysł
stoczniowy, nawet jeżeli będzie mniejszy niż kiedyś. Ten
rząd musi odejść również po
to żeby przemysł stoczniowy
dało się uratować. Nie tylko w
Gdańsku, ale i w Gdyni.
Nie tylko stoczniowców
zbulwersowała ostatnio sprawa powołania przy ECS
Stowarzyszenia
Społeczny
Komitet Budowy i Tradycji
Pomnika Poległych Stoczniowców 1970.To najbardziej
dziwna sprawa w historii Europy... Zwykle po wybudowaniu pomnika komitety jego

budowy rozwiązują się. A w
Gdańsku zawiązuje się taki
komitet w 32 lata po wybudowaniu Pomnika Poległych
Stoczniowców.
Pikanterii
temu wydarzeniu dodaje fakt,
że wsród celebrytów wchodzących w skład nowego komitetu kręcą się tajni agenci
dawnej służby bezpieczeństwa...
Prawdziwy komitet budowy Pomnika Poległych Stoczniowców powstał w 1980
roku. Trzy krzyże symbolizują nie tylko poległych stoczniowców, symbolizują ofiarę
wszystkich, którzy walczyli
o wolną Polskę, symbolizują
opór przeciwko komunizmowi. W tamtym komitecie był
nieżyjący już Henryk Lenarciak, jeden z przywódców
strajku w grudniu 1970 roku,
byli ludzie którzy rzeczywiście walczyli z komuną. A w
powołanym obecnie komitecie są celebryci, którzy od
1989 roku nie interesowali się
jakie są potrzeby utrzymania
pomnika, skąd brać kwiaty,
skąd pieniądze na remonty.
Uważam, że powołanie obecnego komitetu to kolejna prowokacja władzy, która chce
fałszować historię i przejąć
władzę nad miejscem pamięci,
decydować o tym kto może, a
kto nie składać w tym miejscu
kwiaty. My uważamy że Pomnik Poległych Stoczniowców musi pozostać miejscem
otwartym, gdzie każdy może
wyrazić szacunek wobec tych,
którzy walczyli o wolną Polskę.
Przeciwko nowopowołanej
instytucji jest też Kościół, mowił o tym Metropolita Gdański abp. Głódź na naszym walCiąg dalszy na str. 11

RESTRUKTURYZACJI
NIE ZACZYNAĆ OD ZWOLNIEŃ!

ZDJĘCIA:
Paweł Glanert

Zawsze w obronie twoich praw!
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OBUDŹ SIĘ, GDAŃSKU
W sobotę, 24 listopada, ulicami Gdańska 10 tysięcy osób przeszło
w demonstracji sprzeciwu wobec polityki państwa pod rządami partii
mieniącej się „obywatelską” w marszu w obronie wolności mediów,
pluralizmu i prawdy. Szli w nim związkowcy, słuchacze i telewidzowie
Radia Maryja i Telewizji Trwam, politycy i samorządowcy opozycji,
narodowcy, ludzie, dla których dobro Ojczyzny i obowiązki polskie są
najważniejszym prawem.Marsz rozpoczął się mszą świętą w bazylice
p.w. św. Brygidy w Gdańsku. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Ludwik
Kowalski, a homilię wygłosił o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Po mszy św. z patriotycznymi i religijnymi pieśniami ruszył marsz pod
pomnik Poległych Stoczniowców, gdzie odbyła się manifestacja protestująca przeciwko polityce rządu.

ZDJĘCIA: Paweł Glanert

GRUDNIOWE
ROCZNICE

Komentarz
Karola Guzikiewicza
Dokończenie ze str. 6

nym zebraniu „Solidarności”.
Otoczeniem pomnika powinno zarządzać miasto, tak jak
w przypadku wielu innych
miejsc pamięci. Przeciwko
uzurpatorskiemu powołaniu
nowego komitetu protestują
nie tylko członkowie „Solidarności” i Kosciół, ale też

Pietruszki, głównego projektanta pomnika. Dlaczego? Bo
Bogdan Pietruszka odmówił,
protestując w ten sposób przeciwko zmianom jakie już przed
laty wprowadzono podczas
remontu w kształt pomnika.
Obawia się widocznie że i

Jak co roku w grudniu obchodzimy rocznice tragicznych wydarzeń: masakry robotników na Wybrzeżu, którzy w 1970 roku
protestowali przeciwko wysokim podwyżkom cen żywności oraz
rocznicy wprowadzenia w 1981 roku stanu wojennego, który na
długie lata zahamował demokratyczne przemiany w Polsce.
W „Rozwadze” zamieszczamy dziś niepublikowane dotąd
zdjęcia naszego fotoreportera Pawła Glanerta zrobione w Gdańsku w pierwszych dniach stanu wojennego w grudniu 1981 roku.

STANOWISKO KZD NSZZ „Solidarność”
ws. Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zdecydowanie protestuje przeciwko próbie oddania Pomnika Poległych
Stoczniowców i Placu Solidarności w Gdańsku grupie założycieli Stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy i Tradycji Pomnika Poległych Stoczniowców 1970, związanych z obecną
władzą. Jest to chyba jedyny w świecie przypadek, gdy komitet
budowy pomnika reaktywuje się ponad 30 lat od jego zbudowania. Praktyczny cel jest jasny – zawłaszczyć kolejny obszar
przestrzeni publicznej dla jednej grupy i dokonać jedynie właściwej i wygodnej interpretacji historii. NSZZ „Solidarność” nigdy
na to nie wyrazi zgody.

uczestnicy grudniowych wydarzeń w 1970 roku skupieni
wokół stowarzyszenia „Godność”. 15 listopada wystosowali oni list otwarty przeciwko
powołaniu nowego komitetu, a
22 listopada zawiązali Komitet
Pamięci i Ochrony Pomnika
Poległych Stoczniowców w
grudniu 1970 roku. Charakterystyczne, że w składzie nowego komitetu, powołanego przy
ECS nie ma inżyniera Bogdana

nowy komitet bedzie próbował
zmieniać charakter pomnika.
Historią nie wolno manipulować. Demokracja w Polsce
jest zagrożona również przez
próby takich manipulacji. Ludzi o innych niż w kręgach
wladzy poglądach wymazuje
się z historii, usiłuje się zmieniać jej bieg. Na coś takiego
„Solidarność” nigdy nie wyrazi zgody, będzie protestować
aż do skutku.

Nie tylko stoczniowcy nie lubią prezydenta Gdańska

ADAMOWICZ musi odejść
Trwająca już blisko rok
kampania stoczniowej „Solidarności” przeciwko prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi znalazła
ostatnio zdecydowane wsparcie ze strony gdańskich internautów.
W plebiscycie
„Dziennika Bałtyckiego” w
którym internauci oceniają na
półmetku kadencji prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu

zdecydowanie negatywnym
bohaterem stał się prezydent
Gdańska Paweł Adamowicz.
Aż 4813 internautów negatywnie ocenia działalność
prezydenta Gdańska, podczas
gdy tylko 1182 osoby zadeklarowały się jako jego zwolennicy.
Znacznie lepsze rezultaty w plebiscycie osiągnęli
prezydenci Gdyni i Sopotu.

Prezydenta Gdyni Wojciecha
Szczurka pozytywnie ocenia
4154 internautów, negatywnie
zaś 3034. Jacek Karnowski,
prezydent Sopotu, uzyskał
3785 pozytywnych opinii przy
3222 negatywnych.
Stoczniowa „Solidarność”
zarzuca prezydentowi Adamowiczowi nie tylko pomysł z
przywróceniem nad bramą nr
2 stoczni napisu „im. Lenina”,

ale też niesprzyjającą ludziom
ubogim politykę czynszową w
Gdańsku, a także brak dbałości o poziom cen za usługi komunalne. Te w Gdańsku należą do najdroższych w Polsce.
Wśród komentarzy internautów, którzy negatywnie
oceniają rządy prezydenta
Adamowicza w Gdańsku
coraz częściej pojawiają sie
głosy „ temu panu mieszkańcy już dziekują”. Internauci
zarzucają też Adamowiczowi
butę i arogancję oraz nie licze-

Rozwaga i

Ciąg dalszy na str. 13

11

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.
„wSieci” – dwutygodnik
braci Karnowskich
W kilka tygodni po awanturze w „Rzeczpospolitej” i
„UważamRze”, które to pisma
opuściła liczna grupa dziennikarzy o poglądach prawicowych ukazał się w nakładzie
150 tys. egzemplarzy dwutygodnik „wSieci”, którego naczelnym redaktorem został
Jacek Karnowski. W piśmie
pracuje też jego brat bliźniak
Michał. Pismo ma publikować
najlepsze teksty prawicowe
zamieszczane w sieci. Oto co
pisze o nowym piśmie portal
NaTemat.pl:
We wstępniaku naczelny
nowego pisma, o nietypowym kwadratowym kształcie
(cena 2,90 zł) przekonuje, że
w Polsce istnieją dwa obiegi
mediów. Pierwszy, „oficjalny”,
z cenzurą, gdzie część „niewygodnych” informacji się pomija i drugi, „nieoficjalny” – w
sieci – gdzie „właściwie nie ma
żadnych granic”. Karnowski
pisze też, że ponieważ internet to morze informacji i opinii,
trudno jest wybrać te najważniejsze. „wSieci” ma pomóc
dokonać tego wyboru, głównie
przy pomocy prawicowych portali braci Karnowskich i innych
prawicowych stron, jak na
przykład stefczyk.info.
Z tych serwisów pochodzi
większość treści dwutygodnika
braci Karnowskich. Zarówno w
tematyce politycznej, kulturowej, jak i gospodarczej są to
po prostu przedruki z internetu. Nierzadko niezbyt aktualne
– jak o Marszu Niepodległości,
kontrowersyjnej
wypowiedzi
Zbigniewa Brzezińskiego o
Smoleńsku czy słynnej sprawie otrzęsin u Salezjan. Wśród
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autorów zaciągniętych z internetu są, między innymi, Piotr
Semka, Bronisław Wildstein
czy Krzysztof Czabański.
Większość z tekstów internetowych to po prostu
autorskie opinie, niektóre to
wywiady – na przykład z Rafałem Ziemkiewiczem o polskich
pisarzach. Są też rozmowy z
profesorami: Zdzisławem Krasnodębskim o smoleńskiej publikacji „Die Welt” oraz Andrzejem Zybertowiczem o Marszu
Niepodległości.
Tekstów redakcyjnych, pisanych specjalnie dla „wSieci”, jest mniej. Część z nich to
po prostu krótkie informacje,
część – to opisy programów
publicystycznych z innych mediów. W ten sposób, na przykład, dwutygodnik „prostuje”
słowa Moniki Olejnik o tym,
że gdyby Jarosław Kaczyński był premierem, to filmy jak
„Pokłosie” by nie powstawały.
Redakcja braci Karnowskich
wyjaśnia, że Jarosław Kaczyński nic takiego nie powiedział.

Niezależna.pl: Zabójstwo
eksperta lotniczego
46-letni mężczyzna, który
zginął od pchnięcia nożem w
Warszawie to Krzysztof Z. –
ekspert lotniczy i b. redaktor
naczelny miesięcznika „Lotnictwo” – informuje niezalezna.pl.
Wszystko rozegrało się w
budynku przy ul. Grochowskiej, przy skrzyżowaniu z ul.
Gocławską. Tuż przed godz.
14 okoliczni mieszkańcy usłyszeli potężny huk. W jednym
z pomieszczeń biurowych na
drugim piętrze budynku doszło
do eksplozji.
W źródle zbliżonym do
sprawy PAP ustaliła nieoficjal-

nie, że do tragedii doszło w
siedzibie spółki Magnum-X,
która wydaje magazyny poświęcone tematyce wojskowej,
m.in.: „Nowa Technika Wojskowa”, „Lotnictwo”, „Morze Statki
i Okręty”, „Strzał” i „Poligon”.
Sprawcą – jak podało źródło
PAP – jest prezes wydawnictwa Cezary S., a ofiarą śmiertelną – wiceprezes Krzysztof
Z., zaś motywem zbrodni były
prawdopodobnie sprawy biznesowe.
Krzysztof Z. był ekspertem
lotniczym, którym wielokrotnie
wypowiadał się na temat katastrofy smoleńskiej, m.in. na
łamach „Gazety Polskiej”. Był
również jednym z bohaterów
filmu „10.04.10” Anity Gargas.
I krytykiem raportów komisji
MAK i komisji Jerzego Millera.
Policjanci ustalili, że 10
grudnia, przed godz. 14, do
budynku wbiegł 48-latek. – W
tym czasie w biurze przebywało dwóch mężczyzn w wieku
46 i 48 lat. Napastnik rzucił się
na tego młodszego. Wyjął nóż
i zadał mu kilka ciosów. 46-latek zginął na miejscu – mówi
Onetowi aspirant Mariusz Mrozek, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji. Jak się
okazało, dodatkowo napastnik
miał w ręku jakiś materiał pirotechniczny.
– Ładunek eksplodował mu
w ręku. Mężczyzna został ranny. Z obrażeniami ręki i brzucha trafił do szpitala. Drugi z
mężczyzn przebywających w
biurze także ucierpiał w wyniku wybuchu, ale na szczęście
jego obrażenia nie okazały się
poważne. Został opatrzony na
miejscu – relacjonuje Mariusz
Mrozek.

„Gazeta Polska”:
Podejmijmy walkę
z cenzurą
To nie jest patos ani przesada – pisze Tomasz Sakiewicz.
Sprawy zaszły naprawdę daleko i musimy zacząć się bronić.
Od kilku lat media publiczne niemal totalnie cenzurują
niezależnych
dziennikarzy,
szczególnie „Gazety Polskiej”.
Przedstawiciele jednej z naj-

większych grup medialnych w
kraju nie mają wstępu do reżimowego radia i telewizji. Ten
niebywały skandal, który jest
zwykłym nadużyciem władzy
przez szefów tych instytucji i
nadzorującą ich KRRiT, odbywa się na oczach milionów
Polaków. Ci, którzy próbują
obejść ramy oficjalnej cenzury, robią to, ryzykując, że popadną w poważne tarapaty.
Zastraszani są również reklamodawcy naszych mediów, a
ostatnio broniący nas adwokaci. Jednemu z nich nieznani
sprawcy włamali się do domu,
przetrząsając zawartość laptopa i teczek z dokumentami.
Pod naciskiem władzy wyrzucono z pracy zespół „Uważam
Rze”. Zaprosiłem ich wszystkich do pisania w „Gazecie
Polskiej” i w innych naszych
mediach. Cieszę się, że wielu
to zaproszenie przyjęło, nawet
jeżeli wkrótce zamierzają powołać nowy tygodnik. Myślę,
że okres współpracy ze Strefą Wolnego Słowa będzie dla
nich dobrym wspomnieniem.

„Nasz Dziennik”: Skrajna
forma postkomunizmu
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
– czytamy w „Naszym Dzienniku” – stwierdził podczas
spotkania we Wrocławiu, że w
Polsce mamy do czynienia ze
skrajną formą systemu postkomunistycznego. Zdaniem lidera największej partii opozycyjnej, obecnie obóz rządzący nie
składa się z postkomunistów w
ścisłym tego słowa znaczeniu.
– Sztuczka legitymizowania tej
władzy zawiera w sobie silny
element solidarnościowy, np.
odwołania do Wałęsy czy budowanie różnych, nie do końca
prawdziwych życiorysów poszczególnych przedstawicieli
władzy (...) to nieporozumienie, to jest kontynuacja systemu postkomunistycznego, ze
wszystkimi tego złego skutkami – zaznaczył.
Kaczyński dodał, że przeciwnicy polityczni, czyli PiS, są
„dezawuowani w sferze symbolicznej”. – Z drugiej strony

realizacja tego wszystkiego, co
się wiąże z interesami grupy
dominującej jest prowadzona
w sposób bezwzględny. Jako
przykład podał „mechanizmy
wymuszające
prywatyzację
służby zdrowia”. – To co dziś
się dzieje nie wynika tylko
z braku pieniędzy w służbie
zdrowia (...) Do tego odchodzą
celowe działania wymuszające
procesy prywatyzacji. Tworzy
się zadłużenie szpitali, a następnie spółki, co jest drogą do
prywatyzacji – dodał.
Zdaniem lidera PiS rząd
nie sięga po pieniądze do „głębokiej kieszeni”. – Jest wielka
sfera nieopodatkowana i do
niej się nie zagląda, bo byłoby to wbrew interesom grupy
dominującej. Nie sięga się po

„Gazeta Polska”: Miliardy
z sufitu wzięte
Jeśli nas wybierzecie, to
dokończymy
modernizację
Polski i dla tej modernizacji
wynegocjujemy z Unii Europejskiej co najmniej 300 mld
zł – obiecywał przed rokiem w
klipie wyborczym PO minister
Radosław Sikorski. Owa kwota ma w istocie odpowiadać
sumie 80 mld euro, proponowanej przez grupę 15 państw
unijnych, które media określają
jako „przyjaciół polityki spójności”. Nie należą do niej niestety
kraje najsilniejsze: Wlk. Brytania, Niemcy, Francja, Szwecja, Finlandia czy Holandia. W
obecnej, kryzysowej rzeczywistości z owych obiecanek

znajdzie się w kłopotach. Dzięki temu nie będzie wzrastało w
tak katastrofalnym tempie jej
tzw. lewarowanie. Ekspert IJ
tłumaczy: – Pieniądze otrzymywane z tytułu dotacji unijnych zawsze są wymieszane
z pieniędzmi pożyczonymi komercyjnie od banków. Im więcej dostajemy niby darmowych
środków z UE, tym bardziej
zadłużają się zarówno budżet
centralny, budżety poszczególnych samorządów, jak i
przedsiębiorcy, będący beneficjentami różnych – bardzo
często zupełnie nietrafionych –
programów. Najwyżej ¾ kwoty
wymaganej do sfinansowania
jakiegoś projektu pokrywane
jest z unijnej jałmużny. Reszta musi zostać pożyczona.
Dlatego zanim zaczniemy się
zastanawiać, czy bardzo dużo
stracimy, gdy alokacja dla Polski będzie wynosiła 150, a nie
300 mld, należałoby zbadać
– a jest to już teraz możliwe,
bo mamy przecież wieloletnią
bazę porównawczą – efektywność pomocy unijnej.

Andrzej Krauze

„Nasz Dziennik”: Wzrasta
bezrobocie w Polsce

pieniądze do wielkich banków
i sieci handlowych – zauważył.
Kaczyński mówił również,
że „system postkomunistyczny” broni się metodami wychodzącymi poza demokrację.
– Zwróćmy uwagę, co się stało
z dziennikarzami „Rzeczpospolitej”, którzy napisali prawdę.
Doprowadzono do zniszczenia
dwóch redakcji. (...) Ale jeszcze
bardziej charakterystyczne jest
to, czym ma być tzw. ustawa
o mowie nienawiści. To wprowadzanie cenzury następczej,
czyli możliwości stosowania represji za coś, co już się ukazało
– tłumaczył prezes Kaczyński.
Lider PiS zachęcał uczestników spotkania, którzy szczelnie wypełnili salę koncertową
Polskiego Radia, do aktywności, m.in. podczas marszu
organizowanego 13 grudnia
przez jego partię. – To marsz w
obronie wolności, solidarności
i niepodległości – zaznaczył.

mogą pozostać gruszki na
wierzbie – przestrzegają pytani
przez nas eksperci
– Można się spodziewać, że
posłowie Parlamentu Europejskiego pracujący nad budżetem UE będą reprezentowali
egoistyczne, partykularne interesy poszczególnych państw
członkowskich – mówi Eryk
Kłossowski z Instytutu Jagiellońskiego. – I takie zachowanie
wskazuje, jak ograniczone są
szanse uzyskania przez Polskę
środków w wysokości zapowiadanej przez PO i ostatnio premiera Tuska, czyli 300 mld zł.
Jak się jeszcze do tego dołoży
ogólne zmniejszenie puli pieniędzy do podziału w ramach
funduszy strukturalnych, to owe
300 mld jawi się jako mrzonka.
Myślę, że realnie możemy liczyć na połowę tej kwoty, tj. 150
mld zł – dodaje.
Kłossowski nie uważa jednak, że polska gospodarka

2 mln 59 tys. osób w listopadzie pozostało w Polsce bez
pracy. Liczba ta jest większa
od październikowej o 64,1 tys.
– podało Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej. Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w listopadzie do 12,9 proc.

“W analogicznym miesiącu
ubiegłego roku odnotowano ró
wnież wzrost liczby bezrobotnych, który wyniósł 2,5 proc.
(tj. 47,4 tys. osób), był więc
nieco słabszy. Należy jednak
pamiętać, że niższy był wówczas także poziom bezrobocia”
– czytamy w komunikacie.
Ministerstwo pracy wyjaśniło, że liczba wolnych miejsc
pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w
listopadzie 2012 roku wyniosła
48,7 tys. i w porównaniu do
października 2012 roku spadła
o 18,8 tys. (o 27,8 proc.).”Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w listopadzie 2012 roku
odnotowano we wszystkich
województwach i oscylował on
w przedziale od 15,6 proc. (w
województwie
zachodniopomorskim) do 43,8 proc. (w województwie lubuskim)” – dodano w komunikacie.
Ponadto resort wyjaśnił, że
wzrost liczby bezrobotnych w
listopadzie br. odnotowano we
wszystkich
województwach.
Wśród nich największy wystąpił w: lubelskim (o 4,3 proc.),
wielkopolskim (o 4,0 proc.),
małopolskim (o 3,8 proc.) oraz
dolnośląskim (0 3,7 proc.).
Najniższa stopa bezrobocia
(na poziomie 9,5 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie
warmińsko-mazurskim
(20,4 proc.).

ADAMOWICZ musi odejść
Dokończenie ze str. 11

nie się z opinią społeczeństwa.
Istotny wpływ na niechęć do
prezydenta Gdańska mają
też zapowiedzi podwyżek jakie od nowego roku miasto
zafunduje
mieszkańcom.W
górę pójdą m.in. opłaty za
publiczne
przedszkola,wodę i odbiór ścieków,, podatki
lokalne. Adamowicz ma też
coraz mniejsze poparcie we
własnym politycznym klubie Platformy Obywatelskiej.
Odejścia Adamowicza i jego
ekipy domagają się oczywiście radni opozycji. Apelował
ostatnio o to Wiesław Kamiński, radny PiS, krytycznie o

działalności prezydenta Gdańska wypowiadała sie radna Jolanta Banach z SLD
Nie przysparza popularności Adamowiczowi jego stosunek do opinii krytycznych.
Sam ocenia swoją działalność
w Gdańsku na 5, podkreślając z sukcesem zrealizowany
udział Gdańska w Euro2012 i
szeroko zakrojone inwestycje
w mieście.
Być może jednak rosnąca
ilość negatywnych opinii o
prezydenturze Adamowicza
ma wpływ na pojawiające się
plotki o starcie obecnego prezydenta Gdańska w wyborach
do Parlamentu Europejskiego,
które odbęda sie za dwa lata.
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Grupowe ubezpieczenie na życie typ P Plus
dla pracowników MIĘDZYZAKŁADOWEJ KOMISJI
NSZZ SOLIDARNOŚĆ STOCZNI GDAŃSKIEJ
oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
Ważne informacje
1. Osoby, które nie wyrażają zgody na przystąpienie do nowego ubezpieczenia, i tym samym rezygnują z ubezpieczenia prosimy o
zgłoszenie pisemnej rezygnacji do sekretariatu związków do 20.12.2012 r.
2. Brak informacji o rezygnacji z ubezpieczenia traktowany będzie jako zgoda na przystąpienie do nowej oferty.
3. Osoby dotąd nieubezpieczone (związkowcy NSZZ Solidarność, współmałżonkowie, pełnoletnie dzieci), a chętne przystąpić do ubezpieczenia po raz pierwszy, również proszone są o kontakt w sekretariacie związków do 20.12.2012 r.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA ma zaszczyt zaproponować Państwu rozszerzenie oferty o nowoczesne
i kompleksowe dodatki do PROGRAM grupowego ubezpieczenia na życie.
Zakres rozszerzony pozwala zadbać o ochronę życia i zdrowia nie tylko ubezpieczonego, ale i jego najbliższych
– współmałżonka oraz pełnoletnich dzieci ubezpieczonego.
Szeroki zakres wiekowy pozwala przystąpić osobom w wieku 18–69 lat a ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony
kończy 70 lat.
ZNIESIENIE OKRESU KARENCJI na ubezpieczenie podstawowe (od pkt. 1 do 17) dla wszystkich osób przystępujących w momencie
wdrożenia nowej oferty. Dla osób dotąd ubezpieczonych w zakładzie pracy, karencja nie dotyczy również dodatków, które funkcjonowały
w obecnej ofercie.
Dla osób, które przystąpią do umowy ubezpieczenia w terminie późniejszym karencje zgodne z zapisami w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia.

Oferta zostaje rozszerzona o następujące opcje dodatkowe:
l zwiększenie katalogu ciężkich chorób (z 8 do 22 jednostek chorobowych): anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, choroba Creutzwelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie,
niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV będące następstwem bezpośredniego wykonywania obowiązków zawodowych lub powikłaniem
transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona
Karencja wstępna 90 dni – zgodnie z OWU
l operacje chirurgiczne – ponad 500 zabiegów wg Wykazu Operacji Chirurgicznych podzielonych na trzy klasy w zależności od stopnia
trudności operacji. Również operacje przeprowadzane laparoskopowo. Karencja wstępna 180 dni – zgodnie z OWU
l leczenie specjalistyczne – przeprowadzenie: chemioterapii albo radioterapii, terapii interferonowej, wszczepienie kardiowertera, lub
defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja; Karencja wstępna 90 dni – zgodnie z OWU
Dodatkowym atutem przedstawionej oferty jest propozycja przystąpienia pracowników do Klubu PZU Pomoc w Życiu. Dołączając do Klubu otrzymujesz dostęp do sprawdzonych partnerów i usług, dzięki którym zyskasz czas i zaoszczędzisz pieniądze.
Uczestnictwo w Klubie PZU Pomoc w Życiu jest dobrowolne i bezpłatne. Szczegóły powyższej propozycji zawarte są na stronie
www.pzu.pl/pomocwzyciu.
Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wypłaty świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczenia lub umowa ubezpieczenia oraz inne dokumenty stanowiące integralną część stosunku ubezpieczeniowego.
(OWU dostępne wraz z ofertą szczegółową oraz na stronie www.pzu.pl).

Rozwaga i Solidarnoœæ – gazeta Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej
Adres redakcji: 80-873 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 15/20, tel. 769-15-00, fax 769-14-41.
Uwagi prosimy kierować do sekretariatu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.
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OBECNE
WARUNKI
Zgon ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy – łącz- 127 600 zł
nie
Zgon ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy – łącznie
94 600 zł

3

Zgon ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym – łącznie

94 600 zł

94 600 zł

4

Zgon ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – łącznie

61 600 zł

61 600 zł

5

Zgon ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – łącznie

58 300 zł

58 300 zł

6

Zgon ubezpieczonego – łącznie

30 800 zł

30 800 zł

7

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie za 100% 49 500 zł
uszczerbku)
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie za 1% 495 zł
uszczerbku)
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym(świad- 44 000 zł
czenie za 100% uszczerbku)

49 500 zł

440 zł

11

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (świad- 440 zł
czenie za 1% uszczerbku)
Zgon współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku – łącznie
24 200 zł

12

Zgon współmałżonka

13 200 zł

13 200 zł

13

Osierocenie dziecka – do 18 r.ż., uczącego się – do 25 r.ż

3 300 zł

3 300 zł

14

Zgon dziecka – bez względu na wiek

3 000 zł

3 000 zł

15

Zgon rodziców i rodziców współmałżonka

2 500 zł

2 500 zł

16

Urodzenie dziecka

2 200 zł

2 200 zł

17

Urodzenie martwego dziecka

4 400 zł

4 400 zł

18

Leczenie szpitalne ubezpieczonego (pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni, płatne
już za każdy dzień pobytu, maksymalnie 90 dni w roku) karencja 30 dni:
Świadczenie za każdy dzień pobytu spowodowanego wypadkiem komunika.podczas czas pracy – od 192,5 zł
1 do 14 dnia
Świadczenie za każdy dzień pobytu spowodowanego wypadkiem podczas pracy – od 1 do 14 dnia 165 zł

192,5 zł

Świadczenie za każdy dzień pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym – od 1 do 14 dnia 165 zł

165 zł

Świadczenie za każdy dzień pobytu spowodowanego zawałem serca lub wylewem – od 1 do 14 dnia 82,5 zł
Świadczenie za każdy dzień pobytu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – od 1 do 14 dnia 137,5 zł

82,5 zł
137,5 zł

Świadczenie za każdy dzień pobytu spowodowanego chorobą – od 1 do 90 dnia
55 zł
Rekonwalescencja – trwający nieprzerwalnie max. 30 dni – bezpośrednio po min. 14 dniowym poby- 27,5 zł
cie w szpitalu – pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital
Pobyt ubezpiezconego na Oddziale Intensywnej Terapii, min. 48 godzin
550 zł

55 zł
27,5 zł

Karta apteczna; wydawana w momencie uzyskania prawa do świadczenia za pobyt w szpitalu. 300 zł
W przypadku pobytu w szpitalu PZU Życie SA przyznaje ubezpieczonemu – poprzez wydanie karty
aptecznej – prawo do bezgotówkowego odbioru w wyszczególnionych aptekach wszelkich produktów o określonej wartości. karencja 30 dni
Leczenie specjalistyczne – przeprowadzenie: chemioterapii albo radioterapii, terapii interferonowej BRAK
, wszczepienie kardiowertera, lub defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja; karencja
90 dni
Ciężkie choroby ubezpieczonego (płatne za każde zachorowanie) karencja 90 dni:

300 zł

ZAKRES ŚWIADCZEŃ
1

8
9
10

19

20

21

wariant – 8 jednostek chorobowych

NOWE
WARUNKI
127 600 zł
94 600 zł

495 zł
44 000 zł

24 200 zł

165 zł

550 zł

2 500 zł

3 500 zł

wariant – 22 jednostki chorobowe (wymienione na pierwszej stronie folderu)

3 500 zł

22

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego : ponad 500 zabiegów wg Wykazu Operacji Chirurgicznych BRAK
podzielonych na trzy klasy w zależośći od stopnia trudności operacji (karencja 180 dni)

I Klasa – 1 500 zł
II Klasa – 900 złI
II Klasa – 300 zł

23

Utrata zdrowia przez dziecko -wystąpienie u dziecka następujących ciężkich chorób: ciężkiego opa- 10 000 zł
rzenia, dystrofii mięśni, gorączki reumatycznnej z przetrwałymi powikłanami sercowymi, łagodnego
guza mózgu, nabytej niedokrwistości aplastycznej, nabytej niedokrwistości hemolitycznej, nabytej
przewlekłej choroby serca, nagminnego porażenia dzioecięcego (poliomyelitis), niewydolności nerek, nowotwotu złośliwego, porażenia (paraliżu), przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
lub C, śpiaczki, tężca, utraty kończyn, utraty słuchu,utraty wzroku (ślepota)zakażenia HIV w wyniku
transfuzji krwi, zapalenia mózgu, zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych (karencja 90 dni)
składka łączna za osobę:
63,50 zł

10 000 zł

73,50 zł

* Minimalna liczba osób przystępujących do oferty 480. * Oferta ważna do 31.12.2012 r.
* Integralną część oferty stanowią ogólne warunki ubezpieczenia dołączone do oferty
* Niniejsza propozycja ubezpieczenia nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 i nast. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. „Kodeks Cywilny”.

OBUDŹ SIĘ GDAŃSKU!

