www.nszz-stocznia.pl

NR 1/24 stycznia 2013

Rozwaga
i
ISSN 1641-6112

STOCZNIA GDAŃSKA

Zima w stoczni nie nastraja optymistycznie. Zwłaszcza że kłopoty z płynnością finansową spowodowały
ograniczenie wypłat. Czytaj str. 2.
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Karol Guzikiewicz:

Rok zaczyna się KIEPSKO

Stocznia Gdańsk ma problemy z płynnością finansową i 10
stycznia pracownicy nie otrzymali wszystkich należnych im
pieniędzy. Podobne problemy
mają i inne zakłady przemysłu
okrętowego. Obawialiśmy się
kłopotów finansowych stoczni
od pół roku, nie było wielką
tajemnicą, że są kłopoty finansowe i występują zaległości z
różnego rodzaju płatnościami.
Nie ma tu żadnego wytłumaczenia, zgodnie z Kodeksem
pracy jest to złamanie prawa.
Problem jest w tym, że skala
takich zjawisk w Polsce rośnie
i trzeba sobie odpowiedzieć
czy jest to wynik świadomego
działania administracji rządowej w stosunku do niektórych zakładów, czy też efekt
słabego zarządzania firmami,
zwłaszcza w przemyśle, czy
też skutek kryzysu gospodarczego, na który mieliśmy być
uodpornieni.
Mamy informację od Zarządu stoczni, że perturbacje
z wypłatami dla pracowników
są spowodowane zaległościami w dopływie środków finansowych od kontrahentów
firmy, od armatorów, którzy
nie płacą w terminie.
Związek zawodowy nie
ma prawa zgadzać się na sytuację w której pracownicy
nie otrzymują w terminie i należnej wysokości swoich pieniędzy. Bez względu co jest
tego przyczyną. Wyjaśnienia
ze strony Zarządu nie zmieniają faktu, że jest złamane
prawo, co powoduje określone konsekwencje w stosunku
do pracowników. O tych kon-
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Niedawno dzieliliśmy
się opłatkiem i składali
sobie życzenia by Nowy
Rok nie był gorszy od
poprzedniego, a tymczasem ten 2013 rok
zaczyna się dla stoczniowców kiepsko.

sekwencjach piszemy w tym
numerze „Rozwagi”. Zdajemy
sobie sprawę z trudnej sytuacji
na rynku pracy w województwie pomorskim, wiemy jak
rośnie bezrobocie w całej Polsce, ale musimy powiedzieć
otwarcie, że jest to sytuacja
nie przypadkowa.
Rodzą się pytania: czy przez
ostatnie lata wszystko zrobiono w stoczni, by uchronić się
przed takimi konsekwencjami jak obecne? Czy stocznia
jest dobrze zarządzana? Musi
dziwić zjawisko, że mimo iż
stocznia buduje coraz więcej
statków, trudności finansowe
nie maleją. Wynika to z faktu,
że kontrakty dotyczą najczęściej niewyposażonych kadłubów, co przy rosnących cenach
stali nie przynosi stoczni zysków. Stąd koncepcja zwiększenia udziału w produkcji
wież wiatrowych czy wielkich
konstrukcji offshore, dających
lepszą opłacalność.
Ale jest też pytanie podstawowe, kluczowe, czy elementy
zewnętrzne, decyzje admi-

nistracji państwowej, a więc
władzy, nie wpływają na obecne trudności. Stocznia została
sprzedana przy zachowaniu
tzw. opcji put, co oznacza, że
mniejszościowy udziałowiec
w spółce (w tym przypadku
Skarb Państwa) może zażądać
od większosciowego właściciela wykupu posiadanych akcji. W grę wchodzi kwota 80
milionów złotych. I takie żądanie przedłożył Skarb Państwa,
co nie mogło nie wpłynąć na
sytuację finansową spółki i jej
ukraińskich właścicieli. Decyzja taka w gospodarce rynkowej zdarza się i w warunkach
gospodarczo stabilnych byłaby
zrozumiała. Ale w obecnej sytuacji, gdy trwa walka o „być
albo nie być” przemysłu okrętowego w Gdańsku, gdy wiadomo z jakimi trudnościami
finansowymi boryka się stocznia i jej ukraińscy właściciele,
próba realizacji opcji put grozić może upadłością zakładu
z wszystkimi konsekwencjami
dla 2200 tu zatrudnionych pracowników. I taką świadomość

powinni mieć politycy rządu
premiera Tuska. Mamy nadzieję, że świadomość takiej konsekwencji spowoduje szukanie
kompromisowego rozwiązania, dającego szanse stoczni.
A jest przecież możliwość, że
stocznia mogłaby przekazać
Agencji Rozwoju Przemysłu
część terenów, co kompensowałoby żądania wynikające z
opcji put. Choć ograniczanie
terytorialne stoczni dobrym
rozwiązaniem też nie jest.
Tak czy inaczej, najważniejszym dzisiaj problemem
jest odzyskanie płynności
finansowej stoczni, zaspokojenie należności finansowych
pracowników i wyplątanie się
firmy z długów jakie ma m.in.
wobec organizacji związkowych. W przeciwnym przypadku stoczni grozi upadłość
z wszystkimi konsekwencjami – finansowymi dla załogi,
dyrekcji i właścicieli, ale i
społecznymi, którymi obciążona zostanie ekipa rządowa.
A pozbawienie w Gdańsku
2200 osób pracy może stworzyć sytuację w regionie jakiej
z pewnością nikt nie chciałby
widzieć...
Dla nas, związkowców,
najbardziej przykre jest to, że
tak za błędy w zarządzaniu
stocznią, za decyzje wynikające z układów własnościowych, za politykę organów
państwa wobec zakładów
przemysłu okrętowego, płacą
ludzie tu zatrudnieni. Ludzie,
którzy wkładają wiele wysiłku
w swoją pracę, którzy często
poświęcili po kilkadziesiąt
lat by budować statki, którzy mają umiejętności godne
uznania i którzy niczym nie
zasłużyli na to, by ponosić
konsekwencje niefrasobliwości gospodarczej i politycznej.
I związki zawodowe, „Solidarność” wszelkimi siłami
tych ludzi, gdańskich stoczniowców, będą bronić.

Jakie są skutki NIEWYPŁACANIA
w terminie wynagrodzenia za pracę
Pracodawca, który nie
wypłaca pracownikowi
w terminie wynagrodzenia lub bezpodstawnie
zaniża jego wysokość,
ciężko narusza swój
podstawowy obowiązek
terminowego wypłacania
wynagrodzenia. Naraża
się przez to na sankcje
finansowe, karne oraz
na ryzyko rozwiązania
umowy o pracę przez
pracownika w trybie
natychmiastowy.

l domagać się odsetek za czas
opóźnienia w wypłacie (art.
481 § 1 Kodeksu cywilnego
w związku z art. 300 Kodeksu pracy),
l domagać się odszkodowania, jeśli wskutek zwłoki w
wypłacie wynagrodzenia za
pracę pracownik poniesie
szkodę (art. 471 Kodeksu
cywilnego w związku z art.
300 Kodeksu pracy),
l rozwiązać stosunek pracy
bez wypowiedzenia z winy
pracodawcy (art. 55 § 11
Kodeksu pracy).

Pracodawca
ma
bezwzględny obowiązek terminowego wypłacania wynagrodzenia za świadczoną przez
pracowników pracę (art. 94
pkt 5 Kodeksu pracy). Wynagrodzenie to ma być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w stałym i uzgodnionym
z góry terminie (art. 85 § 1
Kodeksu pracy). Termin ten
powinien być określony w
jednym z następujących dokumentów: układzie zbiorowym
pracy, regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania lub
umowie o pracę (art. 86 § 1
Kodeksu pracy).
Wynagrodzenie za dany
miesiąc musi każdorazowo
zostać postawione do dyspozycji pracownika niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej
wysokości, nie później jednak
niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
Jeżeli ustalony dzień wypłaty
wynagrodzenia za pracę jest
dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w
dniu poprzedzającym.

Odsetki za każdy dzień
zwłoki
Jeśli pensja jest wypłacana pracownikowi po terminie oznaczonym w danym
zakładzie jako dzień wypłaty
wynagrodzenia,
pracownik
ma prawo wystąpić z roszczeniem o wypłatę odsetek
za okres opóźnienia. Odsetki
są rekompensatą za przedłużone i pozbawione prawnych
podstaw uniemożliwienie pracownikowi korzystania z jego
pieniędzy. Przy czym trzeba
pamiętać, że pracodawca nie
ma bezwzględnego obowiązku wypłaty odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, jeżeli pracownik nie
wystąpi z takim żądaniem,
o ile kwestia ta nie została
uregulowana np. w umowie
o pracę czy przepisach wewnątrzzakładowych. Warto tu
przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z 21 lipca 1994 r. (I
PRN 42/94, OSNAPiUS 1994,
nr 12, poz. 192), w którym sąd
stwierdził, że roszczenie o
odsetki z powodu nieterminowej wypłaty pozostaje w ścisłym związku ze stosunkiem
pracy i sąd pracy powinien
je uwzględnić, nawet gdyby
pracownik nie zgłosił takiego
roszczenia.

Roszczenia pracownika
Pracownik, któremu zakład
pracy nie wypłaca pensji w terminie lub wypłaca ją w zaniżonej wysokości, ma prawo:

WAŻNE!
Odsetki należą się pracownikowi bez względu na przyczynę opóźnienia w wypłacie
poborów oraz niezależnie od
tego, czy było ono spowodowane okolicznościami, na które
zakład pracy miał lub nie miał
wpływu.
Pracownikowi, co do zasady, przysługują odsetki ustawowe określone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.
Obecnie odsetki ustawowe wynoszą 13% w stosunku rocznym.
Jeżeli jednak umowa o pracę lub zakładowe przepisy,
takie jak np. regulamin wynagradzania czy układ zbiorowy,
przewidują odsetki w wyższej
wysokości, to dopuszczalne jest
domaganie się wypłaty odsetek
tam określonych.
Pracownicy nabywają prawo do odsetek za okres, w którym pracodawca nie wypłaca
wynagrodzenia mimo takiego
obowiązku. Data początkowa,
od której odsetki będą przysługiwały, zależy od terminu, w
jakim wynagrodzenie powinno
zostać wypłacone u danego pracodawcy (termin ten powinien
wynikać z wewnętrznych regulacji danej organizacji).
Odsetki nalicza się od zaległego wynagrodzenia brutto.
Na takim stanowisku stanął
Sąd Najwyższy w uchwale z 19
września 2002 r. (III PZP 18/02,
OSNP 2003 nr 9, poz. 214), w
której stwierdził, że odsetki z
tytułu opóźnienia w wypłacie
wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi za czas
opóźnienia także w części, od
której pracodawca odprowadził
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od
osób fizycznych.
Roszczenia o odsetki od
opóźnionych wypłat przedaw-

niają się z upływem 3 lat od
dnia ich wymagalności (art. 291
§ 1 Kodeksu pracy).
Obliczając odsetki ustawowe nie stosujemy zaokrąglania
do pełnych złotych. Wypłacamy je w wyliczonej kwocie,
niezależnie od ich wysokości.
Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń
nie podlegają opodatkowaniu
(art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o
podatku dochodowym od osób
fizycznych) ani oskładkowaniu
(pismo ZUS z 7 marca 2001 r.;
nr FUu 077-7/01 oraz pismo
Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej z 23 listopada 2000
r., znak: U.520-333/2000).
PRZ YKŁAD
Pracownik, którego wynagrodzenie miesięczne brutto
wynosi 3000 zł, zażądał odsetek za zwłokę od pracodawcy,
który w marcu 2009 r. spóźnił
się 5 dni z wypłatą pensji. Odsetki wyniosły 5,34 zł, zgodnie
z wyliczeniem: 3000 zł x 5 dni
x 13% : 365 dni.
Odszkodowanie za szkodę
pracownika poniesioną
wskutek zwłoki w
wypłacie wynagrodzenia
za pracę
Pracownik, który o czasie
nie otrzymał od pracodawcy
należnych mu pieniędzy, może
z tego tytułu ponieść szkodę
(np. nie mógł zapłacić raty kredytu i bank wymierzył mu karę
umowną). Jeśli tak się stanie,
pracownik będzie mógł domagać się od pracodawcy naprawienia w pełnej wysokości
powstałej szkody, a co za tym
idzie będzie mógł żądać odszkodowania (art. 471 Kodeksu
cywilnego w związku z art. 300
Kodeksu pracy). W razie sporu
z pracodawcą, o tym, czy praco-
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ciąg dalszy ze str. 3

dawca musi zapłacić odszkodowanie, zdecyduje sąd pracy, do
którego pracownik wystąpi z
roszczeniem. Jeżeli pracodawca
w toku postępowania sądowego
wykaże, że za spóźnienie w wypłacie nie ponosi odpowiedzialności, wówczas sąd nie zasądzi
odszkodowania.
Pracownik
składając stosowny pozew musi
wykazać wysokość powstałej
szkody i związek przyczynowy
między tą szkodą a nieterminową wypłatą wynagrodzenia.
Rozwiązanie przez
pracownika umowy bez
wypowiedzenia
Gdy pracodawca uchybia
swemu podstawowemu obowiązkowi, jakim jest terminowe wypłacanie wynagrodzenia,
podwładny ma możliwość rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia z winy pracodawcy na podstawie art. 55 § 11
Kodeksu pracy. Przy czym powinno to nastąpić pod pewnymi
warunkami. Pracodawca musi
tu działać w sposób zawiniony, a wina ta musi być umyślna lub mieć charakter rażącego
niedbalstwa.
Niewypłacenie
pracownikowi należnych mu
za wykonaną pracę pieniędzy
jest traktowane jako uchybienie obowiązkom pracodawcy
z winy umyślnej, choćby pracodawca nie uzyskał środków
finansowych na wynagrodzenia
z przyczyn od siebie niezawinionych. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku
z 4 kwietnia 2000 r. (I PKN
516/99, OSNP 2001/16/516).
Również w wyroku z 5 lipca
2005 r. (I PK 276/04, Wokanda 2006/2/23) Sąd Najwyższy
uznał, że niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym
terminie stanowi wystarczającą
przyczynę rozwiązania przez
pracownika umowy o pracę bez
wypowiedzenia w trybie art. 55
§ 11 Kodeksu pracy.
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Pracownik, który zamierza
złożyć oświadczenie woli o
rozwiązaniu umowy w trybie
natychmiastowym, musi to
zrobić na piśmie oraz w terminie miesiąca od dnia, w którym
dowiedział się o przyczynach
uzasadniających rozwiązanie
stosunku pracy (art. 55 § 2 Kodeksu pracy).
WAŻNE!
Pracownik zawsze ma prawo
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, gdy pracodawca nie płaci mu wynagrodzenia.
Należy jednak pamiętać, że
nieuzasadnione
rozwiązanie
przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia usprawiedliwia żądanie od pracownika odszkodowania (art. 611
Kodeksu pracy) niezależnie od
tego, czy pracodawca poniósł
szkodę (wyrok Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2005 r., III
PK 2/05, OSNP 2005/23/372).
Kara grzywny
Pracodawca, który nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego
świadczenia przysługującego
pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia
członkowi rodziny pracownika,
popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny (art. 282 §
1 pkt 1 Kodeksu pracy). Kara
grzywny może wynosić od
1000 zł nawet do 30 000 zł. Tej
samej karze podlega pracodawca, który bezpodstawnie obniża
lub dokonuje bezpodstawnych
potrąceń z wynagrodzenia lub
innych świadczeń wypłacanych
pracownikowi.
Sankcje z Kodeksu
karnego
Jeśli pracodawca złośliwie
lub uporczywie nie wypłaca
w terminie pensji lub robi to
nieprawidłowo, popełnia przestępstwo. Takie przestępstwo
może być zagrożone sankcjami
z Kodeksu karnego. Zgodnie z

Kodeksem karnym, ten, kto
wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych złośliwie lub uporczywie narusza
prawa pracownika wynikające
ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega
grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2 (art. 218 § 1
Kodeksu karnego).
Pracodawca (lub inna działająca w jego imieniu osoba)
dopuszcza się przestępstwa
także w sytuacji, gdy nie wykona wyroku nakazującego
wypłatę pensji bądź innego świadczenia ze stosunku
pracy. Grozi za to grzywna,
ograniczenie wolności lub jej
pozbawienie do lat 3 (art. 218
§ 3 Kodeksu karnego).
Wniesienie przez
pracownika skargi do
Państwowej Inspekcji
Pracy
Jeżeli pracodawca nie wypłaca należnego wynagrodzenia, czyni to z opóźnieniem
lub bezpodstawnie zaniża jego
wysokość, pracownik może
złożyć w tej sprawie skargę do
Państwowej Inspekcji Pracy
(dalej: PIP), do której zadań
należy m.in. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przez
pracodawców prawa pracy, w
tym także przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
Po otrzymaniu takiego zawiadomienia PIP może wysłać
do firmy inspektora pracy w
celu dokonania kontroli. Jeśli
inspektor na skutek dokonanych czynności stwierdzi, że
pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub wypłaca je z
opóźnieniem, może:
l nakazać pracodawcy wypłatę wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń
przysługujących pracownikowi (takie nakazy podlegają natychmiastowemu
wykonaniu),
l wszcząć postępowanie w
sprawie popełnienia wykro-

czenia przeciwko prawom
pracownika.
Nakaz inspektora pracy jest
decyzją administracyjną. Nakaz
może zawierać rygor natychmiastowej wykonalności lub
może być realizowany w określonym terminie.
Niewykonanie nakazu oznacza wszczęcie egzekucji wobec
pracodawcy, co rozpoczyna się
od nałożenia na niego upomnienia. Aby zmusić pracodawcę do
wykonania ciążącego na nim
obowiązku, mogą zostać na
niego nałożone grzywny w celu
przymuszenia, których wysokości wynoszą:
l do 10 000 zł w przypadku
pracodawców
będących
osobami fizycznymi (łączna
suma grzywien może wynieść do 50 000 zł),
l do 50 000 zł w przypadku
pracodawców
będących
osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi
osobowości prawnej (łączna
suma grzywien może wynieść do 200 000 zł).
W praktyce inspektorzy często uznają, że określone przewinienie pracodawcy zasługuje
tylko na mandat. W postępowaniu mandatowym inspektor
może nałożyć na pracodawcę
grzywnę do 2000 zł.
Jeżeli pracodawca ukarany co najmniej dwukrotnie za
wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w
Kodeksie pracy popełnia takie
wykroczenie w ciągu dwóch
lat od dnia ostatniego ukarania,
właściwy organ Państwowej
Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć
grzywnę w wysokości do 5000
zł. Odmowa przyjęcia mandatu
oznacza automatycznie skierowanie przeciwko takiej osobie
wniosku o ukaranie do sądu
grodzkiego, gdzie grozi grzywna od 1000 zł do 30 000 zł.
Pracodawca
ma
kilka sposobów obrony przed
ukaraniem go grzywną. Po
pierwsze, może złożyć do właściwego miejscowo okręgowego inspektora pracy zażalenie
na postanowienie o nałożeniu

grzywny. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia
doręczenia postanowienia o
nałożeniu grzywny. Dyscyplinowany grzywną pracodawca może też wnieść skargę na
czynności egzekucyjne w terminie 14 dni od dnia doręczenia tytułu wykonawczego.
WAŻNE!
W razie odmowy przyjęcia
mandatu nałożonego przez inspektora pracy, inspektor kieruje wniosek do sądu grodzkiego
o ukaranie pracodawcy.
Kolejnym sposobem na
uniknięcie konieczności zapłacenia grzywny w celu przymuszenia jest zgłoszenie zarzutów
w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Może tu
być przykładowo podniesiony
zarzut zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego.
Dochodzenie przez
pracownika roszczeń
przed sądem
Sprawę sadową z żądaniem
zasądzenia
niewypłaconego
wynagrodzenia może wnieść
zarówno pracownik zatrudniony u danego pracodawcy, jak
i pracownik, którego stosunek
pracy uległ już rozwiązaniu.
Mimo że inicjatywa wystąpienia do sądu pracy należy do

pracownika, to jednak w sądzie
w jego imieniu może występować związek zawodowy lub
pełnomocnik, w tym adwokat
lub radca prawny.
Pozew powinien być skierowany do sądu pracy zgodnie z
siedzibą pracodawcy lub zgodnie z miejscem wykonywania
pracy. Właściwość ogólną sądu
pracodawcy określa jego miejsce zamieszkania, a gdy jest
on osobą prawną lub innym
podmiotem niebędącym osobą
fizyczną – miejsce jego siedziby. Jeżeli pozwany pracodawca
nie ma miejsca zamieszkania
w Polsce, właściwość ogólną
sądu oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy
nie jest ono znane lub nie leży w
Polsce – według ostatniego jego
miejsca zamieszkania w Polsce.
W zależności od tego, jak
dużą kwotę wynagrodzenia
chce odzyskać pracownik, pozew wnosi do:
l sądu rejonowego (pracy)
– jeśli wartość przedmiotu
sporu wynosi do 75 tys. zł,
l sądu okręgowego (pracy)
– jeśli wartość przedmiotu
sporu wynosi powyżej 75
tys. zł.
Mariusz Pigulski
specjalista w zakresie
kadr i płac

Zwolnienia bez reguły

Na kogo popadnie..?
Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Zarząd Stoczni
zapowiedział, że w związku z
restrukturyzacją i zmianą proporcji produkcyjnych zakładu
będzie konieczne zwolnienie
około 200 osób. Dotychczas
funkcjonawała w stoczni metoda dobrowolnych odejść z
pracy, z nowym rokiem podjęto jednak również decyzje o
zwolnieniach strukturalnych.
Tyle tylko, że pomimo licznych
zapowiedzi (m.in. na Walnym
Zebraniu Delegatów NSZZ
„Solidarność”), że zostaną
opracowane szczegółowe uzasadnienia takich zwolnień, tak

by każdy wiedział dlaczego dotknęła go taka decyzje, nie zrobiono nic w tej sprawie.
Efekt jest taki, że do organizacji związkowych przychodzą
rozżaleni pracownicy stoczni,
których dotknęły decyzje o
zwolnieniu i domagają się obrony, gdyż nikt z przełożonych nie
potrafi im powiedzieć dlaczego,
z jakiego powodu, na jakiej zasadzie zostali pozbawieni pracy.
Czy dlatego, że byli mniej wydajni od kolegów, czy ze względu na wiek, czy dlatego że się
komuś narazili, nawet przedstawiciele komórek związkowych
nie są informowani o przyczy-

Do dialogu
trzeba
zmusić
SIŁĄ
– Dialog na rządzie trzeba wymusić. Trzeba
doprowadzić do sytuacji, aby rządzącym nawet do
głowy nie przyszło wprowadzać coś bez konsultacji
ze społeczeństwem. Z przewodniczącym
NSZZ Solidarność PIOTREM DUDĄ rozmawia
Marek Lewandowski.
– Od początku nowego
roku zaczęło się stopniowe
wydłużanie wieku emerytalnego. Rząd zapowiada
zmiany w kodeksie pracy,
które Solidarność nazywa
przerzucaniem
kosztów
kryzysu na pracowników.
Rośnie bezrobocie, za nim
bieda i wykluczenie, a wielu
ekonomistów mówi o co naj-

nach i zasadach podejmowania
tych bolesnych decyzji.
Restrukturyzacja stoczni jest
procesem bolesnym, deczje o
zmienie proporcji w zatrudnieniu pracowników bezpośrednio
produkcyjnych są zawsze trudne. Ale nie tłumaczy to unikania
uzasadnień przy podejmowaniu
decyzji. Pracownik zwalniany
ma prawo wiedzieć jakie są
powody podjęcia takiej decyzji
przez przełożonych. Ma prawo
znać te powody choćby po to
by móc się odwołać, by móc
prosić swój związek o obronę.
Nie może być tak, by wśród
pracowników stoczni upowszechniało się przekonanie o
przypadkowości decyzji kadrowych i fataliźmie dotykającym
pracowników.

mniej trzech latach recesji i
stagnacji. Trzeba przyznać
panie przewodniczący, że po
sylwestrowej nocy to mało
optymistyczny początek.
– Jeśli ktoś spodziewał się
innego, był naiwny, chociaż ja
nie jestem zwolennikiem zasady im gorzej, tym lepiej, bo
stracą na tym przede wszystciąg dalszy na str. 6

Fatalny
koniec roku
Dane GUS nie napawają
optymizmem. Produkcja spadła aż o 10,6 proc.! Budowlana aż o jedną czwartą! Ale
trzeba pamiętać, że gospodarczy dołek pogłębia efekt statystyczny – w grudniu było o
dwa dni robocze mniej niż rok
temu.
– Produkcja przemysłowa
spada nie tylko dlatego, że dni
roboczych jest mniej, ale też
i dlatego, że firmy redukują
bieżącą działalność w miarę
kurczenia się książek zamówień – mówi Rafał Benecki,
główny ekonomista ING Banku Śląskiego.
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fot. Paweł Glanert

ciąg dalszy ze str. 5

Piotr Duda

kim pracownicy i ich rodziny.
Ale to się przecież nie wzięło
znikąd. Bo jeśli nic się nie robi,
pozoruje się reformy, zadłuża
się kraj na niespotykaną skalę, a rozwiązywanie realnych
problemów zastępuje PR-em,
katastrofa jest tylko kwestią
czasu. Premier jak w obrazek
zapatrzony jest w swojego
ministra finansów, mistrza kreatywnej księgowości. Do tego
są aroganccy i przekonani o
swej nieomylności. Z takiego
układu nie może wyjść nic dobrego i dzisiaj mamy tego efekty. Dlatego jak mantrę powtarzam przy każdej okazji – ten
rząd musi odejść.
– O rządzie może za chwilę. Co Pana zdaniem było
najważniejszym wydarzeniem minionego roku?
– Trochę inaczej postawiłbym to pytanie. Co miało największy wpływ na wydarzenia
ubiegłego roku. I tu odpowiedź
jest jednoznaczna – brak dialogu. Większość zdarzeń nie
miałaby miejsca, gdyby pomiędzy władzą i społeczeństwem istniał realny dialog.
Gdyby był dialog, nie byłoby
batalii o podniesienie płacy
minimalnej, walki z wydłużeniem wieku emerytalnego,
nowelizacją ustawy o zgromadzeniach, kampanii przeciwko
umowom śmieciowym. Gdyby
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z nami rozmawiano, nie musielibyśmy składać wniosku o referendum, organizować protestów, emerytalnych miasteczek
itd. I pod tym względem to najgorszy rząd od 1989 r. Nawet
z rządem Millera rozmawiało
się lepiej. Dzisiaj to jest fikcja.
Fasada.
– Mało prawdopodobne,
aby to się szybko zmieniło.
– Oczywiście, czeka nas
długi marsz, krew, pot i łzy.
Dialog na rządzie trzeba wymusić. Trzeba doprowadzić
do sytuacji, aby rządzącym
nawet do głowy nie przyszło
wprowadzać coś bez konsultacji ze społeczeństwem. Dlatego musimy budować swoją
siłę. Przeciwko nam jest cała
potęga państwa. Większość
koalicyjna w sejmie, senacie,
prezydent, rząd, premier, cały
aparat państwa i nieograniczone pieniądze. Ale nas jest
dużo. Coraz więcej. Jesteśmy
dobrze zorganizowani, niezależni, mamy solidne zaplecze
materialne i merytoryczne,
a co najważniejsze – to my
mamy rację. Dlatego – i tak
wygramy...!
– Tej siły przy wydłużaniu wieku emerytalnego zabrakło.
– Byliśmy praktycznie jedyni, którzy się temu czynnie
przeciwstawili. A przecież

sprawa dotyczy nie nas, ale
ponad 15 mln ubezpieczonych. Podjęliśmy inicjatywę
wniosku obywatelskiego o
przeprowadzenie referendum,
zebraliśmy ponad 2 miliony
podpisów, przeprowadziliśmy
skuteczną debatę w sejmie,
pokazując, że mamy solidne
zaplecze eksperckie. Jednak
gdy trzeba było protestować
i wzywaliśmy społeczeństwo
na manifestację, do Warszawy
przyjechaliśmy sami. Dlatego
musimy liczyć przede wszystkim na siebie.
– ...i o. Tadeusza Rydzyka, i prezesa Jarosława Kaczyńskiego...
– Jeśli będą realizowali
nasze cele, będziemy z nimi
współpracować. I nie tylko z
nimi. Z Solidarną Polską, SLD
i każdym, kto będzie pomagał
nam realizować interesy pracownicze i społeczne. Nawet
z rządem. Zresztą spotykałem
się z premierem, przekazałem
mu nasze projekty ustaw, a
niedługo spotkam się w wicepremierem Januszem Piechocińskim. Ale to nie oznacza,
że jesteśmy od kogoś zależni.
Wręcz przeciwnie.
– I co to da?
– Rząd wskazał nam, że
nasze miejsce jest na ulicy.
Trudno, będziemy korzystać
z ulicy, ale zawsze jesteśmy
otwarci na dialog. Najtrudniejsze problemy, a tych jest
coraz więcej, powinno się rozwiązywać przy stole. Tylko że
do tanga trzeba dwojga.
– Co dla przeciętnego pracownika oznaczają
ewentualne zmiany w kodeksie pracy?
– Tak jak w pierwszej fali
kryzysu przerzucą koszty recesji na pracowników. Pracownika będzie można zwalniać z
dnia na dzień, zatrudniać na jakieś dziwne śmieciowe kontrakty, „orać” nim po kilkanaście
godzin dziennie, a w listopadzie
wysłać na miesiąc bezpłatne-

go. A przedsiębiorcy z roku na
rok notują coraz większe zyski,
które zamiast inwestować w gospodarkę, zamrozili na kontach.
Mamy XIX-wieczny kapitalizm i neoliberalną chorobę, z
którą trzeba walczyć każdymi
dostępnymi środkami. Musimy
zrozumieć, że tylko zorganizowani pracownicy są w stanie się
temu przeciwstawić. Związki
zawodowe to jedyny ratunek,
bo przedsiębiorcy sami się nie
zmienią. Niczego sami nie oddadzą. Trzeba im to wydrzeć.
Inaczej będziemy mieli drugie
Chiny, jeśli już nie mamy. A tak
właściwie, co tam Chiny. Duże
korporacje zaczynają spoglądać
w kierunku Korei Północnej, bo
chiński pracownik wydaje im
się już za drogi.
– To mocne słowa. Czy nie
za mocne?
– Prawdziwe. Solidarność
wróciła do gry, ale nic nie
jest dane nam raz na zawsze.
Każdy z członków Solidarności musi sobie uświadomić, że
drugiej szansy możemy już nie
mieć. Jeśli chcemy skutecznie
zmieniać naszą pracowniczą
rzeczywistość, każdy musi
wziąć się ostro do roboty.
Szczególnie dotyczy to naszych działaczy. Tym bardziej
że niektórym naszym działaczom wydaje się, że jedyną
szansą na większą skuteczność jest wystawienie kandydatów „S” do parlamentu, co
ma niby załatwić wszystkie
nasze problemy. Powiem krótko. Dziś największa partia
opozycyjna demonstruje na
ulicach, bo w sejmie i senacie
traktowana jest jak powietrze.
– To trzeba wygrać wybory!
– Tak, jak do Sejmu, to tylko po władzę, ale wtedy jest
już po związku zawodowym.
To przecież przerabialiśmy i
nie mówmy już o tym. Musimy
skupić się na sobie. Musi być
nas więcej i musimy zdobyć się
na jeszcze większy wysiłek niż
w zeszłym roku. Inaczej będziemy pracować za przysłowiową
miskę ryżu, jeśli jakiś kapitalista nas łaskawie zatrudni.
(Tygodnik Solidarność)

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
STOCZNIOWEJ „SOLIDARNOŚCI”

ZMARŁA JADWIGA KACZYŃSKA
W wieku 87 lat zmarła
Jadwiga Kaczyńska,
matka śp. Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego
i prezesa PiS Jarosława
Kaczyńskiego.
Jadwiga Kaczyńska, z
domu Jasiewicz, urodziła się
31 grudnia 1926 roku w Starachowicach. W czasie okupacji
hitlerowskiej była członkinią
Szarych Szeregów na Kielecczyźnie, nosiła pseudonim
„Bratek”. W 1948 roku wyszła
za mąż za porucznika Armii
Krajowej i uczestnika Powstania Warszawskiego Rajmunda

Kaczyńskiego. W 1949 roku
na świat przyszli synowie –
Lech i Jarosław.
Po ukończeniu studiów
polonistycznych od 1953 r.
pracowała w Instytucie Badań
Literackich PAN i jako nauczycielka języka polskiego.
W ostatnich latach chorowała.
Zmarła w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.
W 2005 roku Jadwiga Kaczyńska została uhonorowana
tytułem „Człowieka Roku Życia Warszawy” za „stworzenie
domu, w którym rodził się
świat wartości zmieniających
Polskę”.

SPOTKANIE OPŁATKOWE STOCZN
– Niech nie powtórzy się
już nigdy Grudzień ’70. Niech
wciąż żywe będą Porozumienia
Sierpniowe. Żeby pomnik Poległych Stoczniowców, do którego powstania tak bardzo się
przyczyniliście, nie potrzebował
żadnych nowych komitetów –
życzył emerytom i rencistom
Stoczni Gdańskiej abp Sławoj
Leszek Głódź podczas spotkania opłatkowego Koła Emerytów
i Rencistów NSZZ „S” Stoczni
Gdańskiej, prowadzonego przez
przewodniczącego Koła Franciszka Jankowskiego.
Metropolita gdański w swoich
życzeniach nawiązał również do
150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. – Z etosu tego
powstania zrodził się rok 1918 i
polska niepodległość, z tego ducha czerpały kolejne pokolenia
Polaków, w tym duchu odbywały się protesty w grudniu 1970
r. i sierpniu 1980. Życzę wam,
aby władze Gdańska traktowały was tak, jak do powstańców
styczniowych odnosił się marszałek Józef Piłsudski – mówił
abp Sławoj Leszek Głódź, który
zasłużonym emerytom i rencistom z „kolebki »Solidarności«”
życzył również pomocy ze strony
struktur państwowych i społecznych. Metropolita podkreślił, że
w Kościele katolickim trwa bardzo ważny rok, Rok Wiary.
Alicja Kowalczyk ze stowarzyszenia „Solidarni z Kolebki”
przekazała zebranym życzenia od
Alojzego Szablewskiego, wieloletniego działacza Związku w
Stoczni Gdańskiej, m.in. członka
Tajnej Komisji Zakładowej, kierującego strajkiem w stoczni po
wprowadzeniu stanu wojennego,
który nie mógł przybyć na spotkanie ze względu na stan zdrowia.
Gośćmi uroczystości byli także proboszcz parafii św. Brygidy
ks. kanonik Ludwik Kowalski,
przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego
Krzysztof Dośla, szef KM NSZZ
„S” Stoczni Gdańskiej Roman
Gałęzewski, członek Rady Nadzorczej Stoczni Gdańsk prof.
Boshidar Metschkow oraz przewodniczący Sekcji Emerytów i
Rencistów NSZZ „S” Regionu
Gdańskiego Jan Klassa.
(ach)
zdjęcia: Paweł Glanert

NIOWYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW

Zimowy dzień w stoczni

ZDJĘCIA: Paweł Glanert

Inicjatywy stoczniowej „Solidarności”

NAUCZ się nowego, DOCEŃ
swoją wartość
Koniec roku to zazwyczaj wymarzona okazja do spojrzenia wstecz i przeanalizowania tego, co przez ostatnie 365 dni udało nam się dokonać. Dla niektórych
te swego rodzaju rachunki sumienia bywają kłopotliwe ponieważ w dość bezpośredni sposób potrafią
pokazać ile czasu straciliśmy, dla innych natomiast
są świetną okazją do spojrzenia jak wiele udało się
zrobić nie tylko dla siebie, lecz także dla ogółu.

ile udało im się udoskonalić
własne kompetencje zawodowe. Zdecydowana większość
badanych deklaruje, że wiedza
i umiejętności zdobyte w czasie trwania projektu będą przez
nich wykorzystywane w pracy
zawodowej.

Osoby odpowiedzialne za
projekty prowadzone z inicjatywy NSZZ Solidarność
Stoczni Gdańskiej, z wykorzystaniem środków z Unii
Europejskiej, z pewnością nie
muszą obawiać się spojrzenia
wstecz.
W 2012 roku skrzydła rozwinęły oraz zakończyły się
takie projekty jak: „ Zawód na
miarę współczesnego rynku
pracy” oraz „Dać nadzieję i ją
spełnić”. Wszystkie projekty,
które swoim patronatem objęła między innymi Solidarność
Stoczni Gdańskiej miały na
celu podniesienie kwalifikacji
zawodowych, pozwalały zarówno nabyć jak i uaktualnić
zdobytą wiedzę i umiejętności
beneficjentów, poprawić sytuację zawodową osób zagrożonych zwolnieniem oraz zwiększyć poczucie własnej wartości
i samooceny jako pracownika.

Dać nadzieję i ją spełnić
Ewaluacja zakończona została w grudniu 2012 roku.
Celem projektu było opanowanie niepewności i bezradności związanej z obecną trudną
sytuacją panującą na rynku
pracy oraz pozyskanie wiedzy
i umiejętności dających, jak
nazwa projektu wskazuje, nadzieję, oraz możliwości samodzielnego kształtowania swojej sytuacji zawodowej przez
wszystkich 608 (75 kobiet
oraz 533 mężczyzn) uczestników projektu. Beneficjentami zostali w szczególności
byli pracownicy bezpośrednio
produkcyjni przemysłu stoczniowego, oraz osoby w wieku
45+. Projekt oferował swoim
uczestnikom warsztaty i indywidualny coaching mający
na celu opanowanie strachu i
stresu, odnowienie utraconych
uprawnień zawodowych do
wykonywania pracy przez 165
osób oraz zdobycie nowych
kwalifikacji w zawodach spawaczy, operatorów i kierowców przez 285 osób. 310 osób
dzięki projektowi stanęło przed
szansą uzyskania kwalifikacji uzupełniających poprzez
udział w szkoleniach i egzaminach. W efekcie końcowym
projekt przyczynił się do wzrostu świadomości zalet wynikających z kształcenia się przez
całe życie, przyniósł wzrost
wiary we własne możliwości

Zawód na miarę
współczesnego rynku
pracy
Ewaluacja (ocena projektu) przeprowadzona została
w okresie od 1.10.2010 do
30.09.2012 r. Celem ogólnym
projektu było wzmocnienie pozycji na rynku pracy poprzez
podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 319
osób, które wzięły udział w
projekcie (w tym 175 kobiet
oraz 144 mężczyzn) z czego

165 osób to pracownicy w wieku 45+. Każdy z uczestników
jest pracującym mieszkańcem
województwa pomorskiego.
Projekt „Zawód na miarę”
umożliwił nabycie nowych,
oraz uzupełnienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych. W wielu przypadkach
pozwoliło to także na zdobycie
drugiego zawodu. W ramach
projektu przeprowadzony został coaching (warsztaty, szkolenia indywidualne) który pozwolił, poprzez udoskonalenie
zdobytych kwalifikacji podnieść konkurencyjność zawodową uczestników powyżej 45
roku życia. Oprócz warsztatów
typowo zawodowych projekt
oferował również szkolenia z
języka obcego, kurs na prawo
jazdy, zajęcia decoupage(technik zdobienia) czy chociażby
warsztaty
psychologiczne.
Dzięki temu oprócz zwiększenia kluczowych umiejętności
pracowniczych,
uczestnicy
projektu „Zawód na miarę”
mieli szansę na zdobycie takich
umiejętności jak praca w zespole, praca indywidualna, komunikacja oraz rozwiązywanie
problemów. Dane pozyskane
z wyników ankiet sprawdzających zadowolenie uczestników
świadczą o tym, iż ostatecznie
projekt wpłynął na zwiększenie kompetencji zawodowych
uczestników.
Respondenci
ocenili bardzo dobrze to, na

uczestników oraz zwiększenie
adaptacyjności zawodowej.
Flexicurity
Flexicurity jest nowoczesnym modelem rynku pracy
skutecznie łączącym elastyczność oraz bezpieczeństwo co
sprawia, że zarówno pracownicy jak i pracodawcy mogą
łącznie, bezkonfliktowo, realizować swoje potrzeby w
zakresie zatrudnienia. Celem
projektu było wypracowanie
propozycji zmian prawnych,
których wprowadzenie pozwoli na budowę elastycznego,
bezpiecznego i dostosowanego
do współczesnych realiów rynku pracy w Polsce. Płynność
zatrudnienia i bezpieczeństwo
pracownika oparte są m.in. na
przygotowaniu już na etapie
zagrożenia zwolnieniem pracowników do podjęcia nowej
formy zatrudnienia.
Plany na 2013
Nowy rok to nowe możliwości. Powiedzenie to odnieść
się może do wielu aspektów
życia zarówno prywatnego jak
i zawodowego. Nowy rok kalendarzowy to również czas, w
którym powstają nowe projekty dające szansę rozwoju zawodowego kolejnym osobom,
które w przyszłości staną się
potencjalnymi beneficjentami
i zechcą skorzystać z tego, co
jest do zaoferowania.
Droga do doskonałości
zawodowej
Wciąż trwa projekt, którego zakończenie nastąpi
31.12.2014. Poprzez „Drogę
do doskonałości zawodowej”
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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.
wPolityce: Polskie
stocznie już zniszczone.
Teraz czas na zakup
statków w Japonii...

Polska Żegluga Morska
(PŻM) podpisała umowę kredytową z PKO BP. Pozyska w
ten sposób 120 mln dol. Środki
mają umożliwić zakup statków
w Japonii.
Umowa dotyczy udzielenia
kredytu przez PKO Bank Polski na refinansowanie zakupu
przez PŻM czterech statków
typu kamsarmax w japońskiej
stoczni Tsuneishi. To już kolejny
zakup w Japonii. Pierwsza z jednostek – m/s Karpaty – została
odebrana w ubiegłym tygodniu.
Armator kupił jednostki z własnych środków, natomiast kredyt posłuży do zwrotu większej
części zainwestowanego kapitału, czyli tzw. refinansowania.
Kredyt będzie spłacany przez
osiem lat. PŻM, pomimo głębokiego kryzysu na rynku żeglugowym, posiada stabilną sytuację
finansową. Zwracając się do
czołowych światowych banków,
aktywnych na rynku inwestycji
okrętowych, z ofertą refinansowania zakupu wspomnianych
czterech statków, firma otrzymała kilka propozycji kredytowych.
Najlepszą z nich okazała się
właśnie oferta banku PKO Bank
Polski
M/s „Karpaty” i pozostałe
trzy kamsarmaksy to największe masowce w 61-letniej historii PŻM i jednocześnie największe w polskiej flocie. Będą
przewozić m.in. węgiel czy rudy
żelaza. Jednorazowo będą mogły zabrać 82 tys. ton ładunku.
Statki należą do grupy tonażowej określanej jako kamsarmax
(czyli największy, jaki może
wpłynąć do portu Kamsar w
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Gwinei) lub post-panamax (największy, jaki może przepłynąć
przez Kanał Panamski). Kolejne: m/s „Sudety”, m/s „Beskidy”
oraz m/s „Tatry” – będą przekazywane armatorowi w kolejnych
miesiącach 2013 roku. Polska
Żegluga Morska odbierając jednostki z Japonii zakończy w tym
roku, zainicjowany w 2005 r.,
program odnowy tonażu, który
zakłada zbudowanie 38 statków o łącznej wartości ok. 1 mld
dol. Po zrealizowaniu programu
inwestycyjnego średnia wieku
floty PŻM spadnie do około 10
lat. Tak niski średni wiek statków
armator osiągnął pierwszy raz
od 1989 roku.
PŻM ma w swojej flocie ok.
80 statków. W ubiegłym roku
armator odebrał 13 masowców
budowanych w chińskich stoczniach. Polska Żegluga Morska
jest przedsiębiorstwem państwowym, które zatrudnia blisko
3 tys. osób, z czego na morzu
pracuje ok. 2,5 tys.
Polskie stocznie przez rząd
Tuska zostały już zniszczone,
statków nie produkują. Obecnie
polskie inwestycje zasilają więc
gospodarki innych krajów. Jak
się okazuje zapotrzebowanie na
polskie statki jest. Szkoda, że te
informacje nie dotarły na czas
do rządzących...

Niezależna.pl:
„Gazeta Polska” lepsza
niż „Wprost”

Jak wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy
„Gazeta Polska” wyprzedziła
w listopadzie 2012 roku pod
względem sprzedaży wydań
drukowanych tygodnik „Wprost”.
Sprzedaż wydań drukowanych „Gazety Polskiej” osiągnęła poziom 68 359 egzem-

plarzy.W tym samym okresie
„Wprost” kupiło prawie 5 tysięcy
osób mniej. W listopdzie 2012 r.
tygodnik sprzedał się w liczbie
63 573 egzemplarzy.

„Nasz Dziennik”: Afera
Amber Gold: zamykają
usta prokuratorom?

Rzecznik dyscyplinarny zajął
się śledczym, Jarosławem Dusiem, który krytykował Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta za sprawę z Amber Gold
– pisze „Nasz Dziennik”.
We wrześniu w wywiadzie
dla „Rzeczpospolitej” prokurator Jarosław Duś skrytykował
Andrzeja Seremeta za sprawę
Amber Gold. Tymczasem – jak
pisze „Nasz Dziennik” – rzecznik dyscyplinarny prowadzi
postępowanie wyjaśniające w
sprawie śledczego. 13 grudnia
przesłuchał go rzecznik dyscyplinarny. We wrześniowym
wywiadzie prokurator Duś mówił między innymi, że Andrzej
Seremet cofnął się mentalnie
do lat czterdziestych XX wieku,
a sprawa Amber Gold wykazała słabość prokuratury – „brak
kwalifikacji, niski potencjał intelektualny, nieróbstwo, korupcję.”
W sierpniu Prokuratura
Okręgowa w Gdańsku, która
wraz z ABW prowadziła śledztwo, przedstawiła prezesowi
Amber Gold Marcinowi P. siedem zarzutów, m.in. oszustwa
znacznej wartości. Grozi za to
do 15 lat więzienia. Marcin P.
został aresztowany, przebywa
w areszcie w Piotrkowie Tryb.,
ma status więźnia „szczególnie
chronionego”. Także jego żona,
Katarzyna P., usłyszała osiem
zarzutów, m.in. wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Grozi
jej kara do trzech lat pozbawienia wolności. Prokuratura
zastosowała wobec niej dozór
policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.
Na początku października śledztwo w sprawie Amber
Gold zostało przeniesione z
Gdańska do Łodzi, gdzie prowadzi je tamtejsza prokuratura
okręgowa oraz ABW. Dotąd
do śledczych zgłosiło się już
ponad 10 tys. osób poszko-

dowanych przez Amber Gold.
Ostatnie szacunki prokuratury
są takie, że firma mogła pozyskać z lokat ponad 500 mln zł.

„Gazeta Polska”:
Pierwsza spójna
koncepcja „smoleńska”

Film Anity Gargas „Anatomia upadku” jest pierwszą
spójną koncepcją katastrofy
smoleńskiej. Nowi, nieznani ani
prokuraturze, ani opinii publicznej świadkowie opowiadają o
zdarzeniu, jakie zaobserwowali
w czasie, gdy tupolew, którym
leciała 10.04.2010 r. delegacja prezydencka, zbliżał się do
lądowania. Po prostu opisują
eksplozję samolotu. Świadkami są Rosjanie, ale ich wersja
znajduje pełne potwierdzenie
w badaniach polskich naukowców mieszkających w różnych
miejscach na świecie. Rosjanie
mówią niezbyt chętnie. Upór
autorki powoduje, że zgadzają się opisać tajemnicę tragedii, której byli przypadkowymi
świadkami. Film pokazuje też
skalę tuszowania śledztwa
przez rząd polski i rosyjski.
Nasze władze są w tej sprawie
zgodne – prokurator Andrzej
Seremet publicznie kompromitujący się nieprawdziwymi
obietnicami złożenia wyjaśnień,
premier Donald Tusk uciekający z konferencji za każdym
razem, gdy dostaje pytanie o
działania rządu dotyczące wyjaśniania tragedii, Ewa Kopacz
bez żenady oszukująca opinię
publiczną i wdzięcząca się do
Rosjan. Po tym filmie niemal
na pewno wiemy, co stało się
w Smoleńsku, ale na pewno
wiemy, dlaczego tej sprawy nie
wyjaśniono.

wPolityce.pl: Złagodzenie
kary dla Antykomora to
naprawdę dobry wyrok

Sąd Apelacyjny w Łodzi
zdecydował się na złagodzenie
kary w sprawie twórcy strony
Antykomor.pl. Pański klient
(wPolityce.pl pyta mec. Bartosza Kownackiego) będzie
musiał odpracować 30 godzin
społecznie, nie został ukarany
za znieważenie prezydenta. Jak
odbieracie ten wyrok?

Mec. Bartosz Kownacki: Dla
mnie to jest duża satysfakcja.
Dla adwokata każda wygrana
sprawa jest sukcesem, gdy sąd
podziela naszą argumentację.
Natomiast mnie jest też tak po
ludzku miło, bo identyfikowałem
się nie tylko z tym chłopakiem,
ale także miałem z tyłu głowy
porównanie, jak ostro krzywdzono śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wtedy nie ścigano
osób znieważających, a później
nagle zmienia się polityka karna
i tacy ludzie są ścigani, wchodzi
do nich ABW, mają procesy i
wyroki. To budzi mój wewnętrzny sprzeciw nie tylko jako adwokata, ale także obywatela.
– Z tym, że sąd uznał, że
doszło do znieważenia prezydenta.
Trzeba powiedzieć, że sąd
postąpił rozsądnie, ponieważ
stwierdził, że czyn znieważenia prezydenta popełniono.
Wytyczono granicę – musimy
chronić godność urzędu prezydenta i te obrazki i czyny mojego klienta już się o tę definicję
znieważenia ocierają, ale sąd
unika kary ze względu na niską
szkodliwość społeczną. Sąd powiedział, że są granice takiego
czynu, ale Frycz nie przekroczył
ich. I to dobrze – ja nie muszę lubić i zgadzać się z prezydentem
Komorowskim, ale jest pewna
godność urzędu, której należy
przestrzegać. Takie zdjęcia są
gdzieś na tej granicy, sąd zgodził się z naszą argumentacją i
stwierdził, że to postępowanie
nie powinno trafić do rozpatrywania apelacyjnego. Prokuratura powinna od razu umorzyć
postępowanie, a nie angażować
w to sporą część aparatu państwowego, organizować ekspertyzy, specjalistyczne opinie, etc.
– Wyrok, który otrzymał
Frycz dotyczy zatem tylko sprawy sfałszowania legitymacji?
Tak, tam była kwestia
sfałszowania legitymacji akademickiej i zwolnienia chorobowego. Trzeba mieć jednak
świadomość, że nie było tak, że
on podawał się za studenta, a
nim nie był. On studiował, tylko
po prostu nie miał legitymacji,
w związku z tym zdecydował
się na głupi pomysł. Podobnie
było ze zwolnieniem lekarskim
przy podejściu do egzaminu.
Wnioskowaliśmy jako obrona
o uniewinnienie, alternatywnie
obniżenie kary. Sąd uznał nasze
racje i obniżył karę za ten czyn.

„Gazeta Polska”:
Najbardziej oszczędzono
na Polsce

1. Według informacji napływających z Brukseli, przewodniczący Rady Unii Europejskiej
Herman Van Rompuy zwoła posiedzenie rady poświęcone perspektywie finansowej UE na lata
2014-2020 w dniach 7-8 lutego
– pisze w swym blogu Zbigniew
Kuźmiuk.
Wcześniej sygnał, że rozmowy ze wszystkimi przedstawicielami 27 krajów UE w spawach budżetu UE, zmierzają
do kompromisu, przekazała
minister ds. europejskich Irlandii
Lucnida Creighton (ten kraj od 1
stycznia 2013 roku przejął przewodnictwo w Radzie ).
Kompromis ma jednak polegać na tym, że wszystkie kraje
zgodzą się na kolejne cięcia wydatków budżetowych na kwotę
przynajmniej 15-20 mld euro.
Należy jednak przypomnieć,
że już do tej pory wydatki budżetu UE na lata 2014-2020
zostały zmniejszone o około 75
mld euro (w zobowiązaniach) w
związku z czym ogólna kwota
wydatków zmniejszona została
do 970 mld euro.
Wygląda więc na to, że
globalna redukcja wydatków w
budżecie 2014-2020 będzie wynosiła blisko 100 mld euro, czyli
mniej więcej tyle ile oczekiwało
11 największych płatników netto
w tym w szczególności Niemcy i
W. Brytania.
2. Trzeba w tym miejscu
przypomnieć, że w sierpniu
2012 roku w projekcie budżetu
UE na lata 2014-2020 znalazło
dla Polski 80 mld euro na politykę spójności i 35 mld euro na
Wspólną Politykę Rolną (21 mld
euro w ramach I filaru na dopłaty
bezpośrednie i 14 mld euro w II
filarze na rozwój obszarów wiejskich).
Przeliczając te kwoty w euro
na złote tylko po kursie 4 zł za 1
euro na politykę spójności mieliśmy więc otrzymać 320 mld zł,
a na WPR 140 mld zł.
Przyjmując jeszcze za dobrą
monetę deklaracje ministrów
rolnictwa (poprzedniego Marka
Sawickiego i obecnego Stanisława Kalembę, że mocno zabiegają o wyrównanie dopłat rolniczych do średniej unijnej (270
euro do hektara), powinniśmy
jeszcze doliczyć do środków I
filara w ramach WPR – 7 mld
euro czyli kolejne 28 mld zł.

Tak więc w projekcie budżetu UE na lata 2014-2020 dla
Polski powinno się znaleźć około 122 mld euro czyli blisko 490
mld zł.
3. Niestety już dotychczasowa redukcja ogólnych wydatków
budżetu UE o 75 mld euro w
dużej mierze dokonała się kosztem polskiej koperty narodowej.
Zamiast 80 mld euro na politykę
spójności dla naszego kraju pozostało już tylko 72,4 mld euro
(redukcja o 7,6 mld euro), ponad
3 mld euro straciliśmy także w
ramach II filara WPR.
A więc na 75 mld euro cięć
wydatków w budżecie UE, ze
środków przewidzianych dla
naszego kraju zabrano blisko 11
mld euro czyli złożyliśmy się na
oszczędności unijne w ponad
15%.
To prawda, że jesteśmy największym beneficjentem funduszu spójności ale na 27 krajów,
które korzystają z budżetu UE
oszczędności kosztem koperty
narodowej przypadającej naszemu krajowi są niezwykle
wysokie.
4. Na razie tajemnicą pozostaje jakiego rodzaju wydatki
zostaną zmniejszone przy kolejnym cięciu, tym razem jak informuje przewodnictwo irlandzkie
o 15-20 mld euro.
Czy będą to cięcia w wydatkach na administrację unijną jak
życzył sobie premier W. Brytanii
David Cameron czy też administracja się jakoś obroni, a znowu
zmniejszone zostaną wydatki
na dwie najważniejsze unijne
polityki: spójności i rolną?
Jeżeli wybrano by to drugie
rozwiązanie, to ucierpią po raz
kolejny środki dla Polski i znowu
ulegną zmniejszeniu sumy na
politykę regionalną i rolnictwo o
kolejne miliardy euro.
Niezależnie od tego jaki wariant zostanie wybrany, tak czy
inaczej to Polska będzie głównym dostarczycielem środków
finansowych do tych oszczędności.
No ale skoro wybierając się
na te negocjacje premier Tusk
w polskim Sejmie zapowiedział,
że będzie walczył o 300 mld zł
na politykę spójności i 100 mld
zł na rolnictwo, to zapewne to
co uzyska, będzie w okolicach
tej sumy, a więc będzie można
odtrąbić sukces.
A że będzie to o blisko 90
mld zł mniej niż można było
uzyskać, to rzadko kto się o

tym dowie. Już media się o to
postarają.

wgospodarce.pl:
Mongolia najszybciej
rozwijającym sie krajem w
świecie

Mongolska gospodarka rozwija się od dwóch lat najszybciej na świecie i – według prognoz banku HSBC – w 2013
pozostanie liderem, osiągając
wzrost przekraczający 18 proc.
Podobne prognozy rozwoju gospodarki mongolskiej
przedstawia EconomyWatch
(szacując wzrost nawet na 23
proc.) oraz analitycy pracujący
dla parlamentu mongolskiego,
którzy w materiałach do użytku wewnętrznego piszą, że
PKB kraju wzrośnie do 14,4
mld dolarów, co oznacza przyrost roczny w tempie 19 proc.
Tak szybki rozwój gospodarka
kraju liczącego 2,8 mln mieszkańców i o powierzchni ponad
1,5 mln km kw. zawdzięcza
utrzymującemu się od 5 lat boomowi w sektorze górniczym.
Roczny wzrost tego sektora
szacowany jest na ok. 25 proc.
W 2011 roku przemysł wydobywczy przyciągnął do Mongolii 4,7 mld dol. inwestycji zagranicznych.
Według Banku Światowego
gospodarka mongolska nabrała szczególnego przyspieszenia po uruchomieniu kopalni
miedzi i złota w Oyu Tolgoi –
jednej z pięciu największych
na świecie. Dwa koncerny: angielsko-australijski Rio Tinto i
kanadyjski Ivanhoe zainwestowały tam 1,5 mld dolarów. Zakończenie całej inwestycji spodziewane jest w końcu 2013.
Wśród partnerów handlowych Mongolii największe znaczenie mają dwaj potężni sąsiedzi: Rosja i Chiny. Według
danych z listopada 2012 roku
Mongolia eksportuje do Chin
prawie 94 proc. swoich towarów (głównie węgiel i miedź), a
import z Rosji osiąga 27 proc.
Wiceprezes
Mongolskiej
Federacji
Przedsiębiorców
Ch.Ganbaatar tłumaczy: „W
naszym interesie narodowym
jest szukanie nowych inwestorów i partnerów biznesowych
poza naszymi najbliższymi
sąsiadami, z którymi z racji
położenia geograficznego i tak
mamy ożywione kontakty.
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NAUCZ się nowego, DOCEŃ swoją wartość
dokończenie ze str. 11

planuje się opracowanie polskiego modelu transferu wiedzy
narzędziowej w zakresie zintegrowanych systemów komputerowych typu CAD/CAM/CAE
w odniesieniu do cyklu życia
produktów
przemysłowych.
Projekt zakłada poszukiwanie
nowych, lepszych bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów w obszarze
idei flexicurity we współpracy z
partnerem brytyjskim.
Zawód przedsiębiorca
Projekt „Zawód przedsiębiorca” będzie miał na celu wspieranie w tworzeniu nowych miejsc
pracy wśród osób uczących się

lub zamieszkujących na terenie
województwa
pomorskiego,
pozostających bez zatrudnienia
oraz promowanie postaw przedsiębiorczych. Szczególnie wśród
osób powyżej 50 roku życia
oraz osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy projektu podczas
warsztatów, szkoleń i indywidualnego doradztwa będą mieli
szansę zdobyć wiadomości z
zakresu zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej. Ponadto projekt przewiduje
możliwość uzyskania jednorazowej dotacji inwestycyjnej
oraz wsparcia pomostowego w
ciągu pierwszych 12 miesięcy
prowadzenia działalności gospodarczej.

Adaptacyjność kulturowa i
technologiczna
w przemyśle.
Na rozstrzygnięcie czeka
nowy projekt na szczeblu krajowym. Projekt został złożony
w partnerstwie z Politechniką
Gdańską, Centrum Doskonalenia
Kadr „Euro Partner” oraz partnerami zagranicznymi z Wielkiej
Brytanii i Finlandii. Projekt skupia się na zachowaniu i rozwoju
miejsc pracy w przemyśle przez
zintegrowany wysiłek przedstawicieli zakładowych organizacji
związkowych,
pracowników
nauki, pracodawców i pracowników przedsiębiorstw podczas
wspólnych analiz, szkoleń i prac
projektowych, prowadząc ku

adaptacyjności i innowacyjności
poprzez podnoszenie kwalifikacji
zawodowych z wykorzystaniem
narzędzi teleinformatycznych.
Ponadto NSZZ Solidarność
jest partnerem w projekcie złożonym przez Region Gdański
NSZZ „S”. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi w najbliższych tygodniach. „S” Stoczni
Gdańskiej stała się liderem w
skali kraju w wykorzystywaniu
środków unijnych na szkolenia.
Liczba uczestników przekracza
już tysiąc osób i obejmuje wiele
zakładów pracy. Dzięki projektom związek zawodowy stał się
bardziej atrakcyjny i ceniony
przez wielu pracodawców.
Marta Komassa

ich zakładu. To proces polityczny, prowokacyjny, dotyczący legalnej manifestacji
zamkniętej przez policję w
obszarze bez dróg ewakuacyjnych, której uczestnicy rażeni
byli środkami chemicznymi,
powodującymi groźne obrażenia ciała. Te wszystkie zarzuty zostały odrzucone, nie
uwzględniono
ewidentnych
dowodów ze strony manifestantów, natomiast oskarżono
ich o napaść na policję. To
oskarżenie ma znamiona politycznej manipulacji, chodzi o
zastraszenie tych, którzy chcieliby w przyszłosci protestować
przeciwko polityce władzy godzącej się na likwidację miejsc
pracy, na wzrost bezrobocia,
na pauperyzację społeczeństwa. A takich ludzi, którzy
się nie godzą z brakiem pracy,
nie chcą żyć w kraju gdzie coraz więcej podsłuchów, coraz
więcej ograniczeń swobód w
wyrażaniu pogladów spoty-

kamy na każdym kroku. I jest
wśród nich coraz więcej ludzi
młodych.
A jak funkcjonuje nasz
system prawny – mówi Karol
Guzikiewicz – niech świadczy
casus pani prokurator Barbary Kijanko. Przeglądając
dokumenty sprzed kilku lat,
trafiłem na pismo z prokuratury uzasadniające odrzucenie
naszego wniosku o wszczęcie
postępowania przeciwko premierowi za podawanie nieprawdziwych, sprzecznych z
dokumentami NIK, danych o
pomocy finansowej państwa
dla naszej stoczni. Miało to
wpływ na decyzje Komisji
Europejskiej o ograniczeniu
wielkości produkcji okrętowej
Stoczni Gdańsk. Pismo podpisane było przez panią prokurator Barbarę Kijanko, która nie
próbowała nawet merytorycznie rozważyć zasadności naszego wniosku. Ta sama prokurator stała się znana po trzech

latach, jako osoba dająca wiarę
gołosłownym oświadczeniom
prezesa Amber Gold, a odrzucająca uzasadnione wnioski
wskazujące na działalność niezgodną z prawem. Została za
to dyscyplinarnie ukarana. Być
może gdyby gdańscy przedstawiciele prawa nie traktowali
tak lekceważąco wniosków o
wszczęcie postepowania przed
laty, nie byłoby tylu trudnych
chwil w działalności naszej
stoczni i tylu zwolnień z pracy.
Nie byłoby też zapewne tylu
tysięcy poszkodowanych w
aferze Amber Gold gdyby prokuratura wnikliwie traktowała
kierowane przeciwko tej firmie
zarzuty. Zaiste, coś jest w powtarzanych coraz częściej opiniach o” gdańskim układzie”,
o prawie które nie dla wszystkich jest jednakowe, o urągającej niezawisłości prawniczej
gotowości do podporządkowania się reprezentantom administracji państwowej.

CASUS prok. Barbary Kijanko

14 lutego w Walentynki
czeka „Solidarność”
kolejny proces polityczny, pod sfałszowanymi
zarzutami.
Bo jak inaczej można nazwać oskarżanie nas o agresję
i atak na policję, gdy protestowaliśmy na legalnej manifestacji przeciwko zamykaniu
zakładów w Polsce i likwidacji
miejsc pracy, przeciwko zamykaniu pochylni K3 – mówi Karol Guzikiewicz. Domagaliśmy
się odtajnienia raportu NIK o
pomocy publicznej udzielonej
stoczni, oskarżaliśmy premiera
Tuska o operowanie niezgodnymi z prawdą danymi, co decydowało o ograniczaniu możliwości produkcyjnych naszej
stoczni. Na ławie oskarżonych
mają zasiąść przedstawiciele
stoczniowej
„Solidarności”
i związkowcy Cegielskiego,
którzy walczyli wtedy razem
z nami przeciwko zamknięciu
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PROKURATOR GENERALNY uznał zarzut „S”
– Prokurator generalny ocenił, że zarzut Solidarności
dotyczący emerytury częściowej jako jedyny jest zasadny. Uznał, że doszło do naruszenia zasady równości wobec prawa – mówi dr hab. Marcin Zieleniecki,
główny ekspert Biura Eksperckiego Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność w rozmowie z Barbarą Madajczyk-Krasowską.
– Coś drgnęło w sprawie
złożonego w Trybunale Konstytucyjnym wniosku NSZZ
Solidarność w sprawie podwyższonego wieku emerytalnego?
– Trwa procedura rozpatrywania naszego wniosku. Trybunał Konstytucyjny postanowił
połączyć wnioski Solidarności,
OPZZ i grupy posłów PiS.
– One się różnią?
– Tak, są oparte na innych
przesłankach. To bardzo dobrze,
dlatego że im więcej argumentów przeciwko tej ustawie, tym
ocena ustawy będzie wszechstronniejsza.
– Przypomnijmy, Solidarność zgłosiła trzy zarzuty.
– Generalnie uważamy, że
naruszono konwencję nr 102
Międzynarodowej Organizacji
Pracy, która dozwala na podwyższenie wieku emerytalnego,
ale do 65 roku życia. Natomiast
powyżej 65 roku życia konwencja wyjątkowo dopuszcza
podwyższenie wieku wówczas,
gdy zjawiskiem powszechnym
w danym społeczeństwie jest

dożywanie w dobrym zdrowiu
osób starszych.
– U nas statystyki temu
przeczą.
– Wyraźnie wskazują, że tak
nie jest. Drugi zarzut opisuje,
że zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w
Polsce jest zgodne z konstytucją
i nie narusza zasady równości
wobec prawa. Tak orzekł Trybunał w 2010 roku. Minęły od
tego orzeczenia niecałe dwa lata
i nagle ustawodawca przyjął odwrotne rozwiązanie. To znaczy
przewiduje stopniowe zrównywanie wieku emerytalnego.
– Ale warunki u nas się
zmieniają, mężczyźni coraz
częściej pełnią tradycyjne role
kobiece.
– Zgoda, ale chcemy, żeby
Trybunał to ocenił, a jeśli uzna,
że nie mamy do czynienia z
naruszeniem zasady równości
wobec prawa, bo kobiety coraz
częściej pełnią rolę dostarczycielek środków utrzymania rodziny,
a mężczyźni zajmują się opieką,
to należałoby rozstrzygnąć, czy
nie mamy do czynienia z naru-

– Czy któryś z wniosków
OPZZ i posłów PiS prokurator generalny ocenił podobnie?
– Nie, tylko nasz, jako jedyny spośród około dziewięciu
wszystkich zarzutów, uznał za
zasadny. To dobrze rokuje.
– Teraz pozostaje czekać na
werdykt Trybunału?
– Procedura przewiduje, że
stanowisko musi wyrazić marszałek sejmu. Tej opinii jeszcze
pani marszałek nie przekazała.
– Jest określony termin,
w którym marszałek musi
przedstawić swoją opinię?
– Formalnie nie ma terminu.
To działa na zasadzie pewnego
zwyczaju.
– Marszałek Kopacz jako
reprezentantka partii, która
przeforsowała zmianę może się
nie spieszyć z wydaniem opinii?
– Pani marszałek powinna
w miarę szybko to stanowisko
przedstawić.
– A jeśli już przekaże opinię, to ile czasu może minąć
do wydania orzeczenia przez
Trybunał?
– Praktyka jest taka, że od
złożenia wniosku do orzeczenia
upływa około roku do półtora.
– Czyli najwcześniej Trybunał orzeknie w drugiej połowie roku?
– To optymistyczny prognostyk.
(Tygodnik Solidarność”)

szeniem konstytucji w przypadku przyznawania emerytury częściowej. Tutaj mamy bowiem do
czynienia ze zróżnicowaniem
wieku i przesłanek stażowych,
bo wiek kobiet wynosi 62 lata,
mężczyzn 65 lat. Staż kobiet
– 35 lat, mężczyzn – 40 lat. A
zatem skoro zmieniły się społeczne uwarunkowania i mamy
warunki do tego, żeby ujednolicić wiek emerytalny, to na pewno nie możemy wprowadzać
stałych rozwiązań, które, jak w
przypadku emerytur częściowych, to różnicują.
– Tę zmianę wywalczył
PSL. Waldemar Pawlak chwalił się, że kobiety będą mogły
korzystać z częściowej, ale
wcześniejszej emerytury.
– Nie ma się czym chwalić,
bo to bardzo złe rozwiązanie.
Spróbowałem wyliczyć, ile będzie wynosić emerytura częściowa i wyniki są przerażające. To
świadczenie wyniesie około 300
zł.
– Wniosek Solidarności poparł prokurator generalny?
– W ramach procedury rozpatrywania wniosków prokurator
generalny w postępowaniu pełni
rolę rzecznika praworządności i
ocenił, że jeden z zarzutów jest
trafny, ten dotyczący emerytury
częściowej. Uznał, że doszło do
naruszenia zasady równości wobec prawa.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Po��
-łudnie odrzucił zażalenie Karola Guzikiewicza, wiceszefa
stoczniowej „Solidarności”, ws.
zawieszenia z polecenia władz
Gdańska napisu „im. Lenina”
na bramie nr 2 Stoczni Gdańsk.
Guzikiewicz uważa, że było to
zabronione polskim prawem
propagowanie ideologii i symboliki komunistycznej.
Sędzia rozpatrująca zażalenie
zgodziła się, że brama nr 2 jest
fragmentem przestrzeni publicznej, a przekraczający ją w drodze do pracy stoczniowcy mogą

„odczuwać dyskomfort widząc
napis i inne elementy właściwe
dla systemu totalitarnego”. W jej
ocenie nie wyczerpuje to jednak
przepisów art. 256 kodeksu karnego i nie stanowi propagowania
totalitaryzmu.
Sąd Rejonowy Gdańsk
Południe uznał za to, że posadowienie na bramie nr 2
napisu „im. Lenina” i innych
elementów (Order Sztandaru
Pracy) może spełniać „cenną rolę edukacyjną”. Decyzja
sądu o odrzuceniu zażalenia
jest prawomocna i nie można

jej zaskarżyć do sądu wyższej
instancji.
– Do dnia dzisiejszego nie
zostali oskarżeni, nawet w wymiarze moralnym, sprawcy masakry w grudniu 1970 r. i autorzy
wprowadzenia stanu wojennego.
Dziś sądy w sprawach różnego
rodzaju, gospodarczych, społecznych, ale również historycznych, chronią obecną władzę. To
oznacza, że polskie państwo jest
bardzo słabe. My tej władzy nie
wierzymy – skomentował decyzję sądu Karol Guzikiewicz.
(ach)

fot. Paweł Glanert

Sąd Rejonowy w Gdańsku: EDUKACYJNA ROLA LENINA
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