www.nszz-stocznia.pl

NR 2/20 marca 2013

Rozwaga
i
ISSN 1641-6112

STOCZNIA GDAŃSKA

1 marca 2013 roku z pochylni B1 Stoczni Gdańsk spłynął na wodę kadłub promu pasażersko-samofot. Paweł Glanert
chodowego „Bergensfjord”, zbudowany dla armatora norweskiego.

Hartu ducha w niełatwych czasach i nadziei
nadchodzącej wraz ze Świętami Wielkiej Nocy
życzy wszystkim stoczniowcom
Komisja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność”
Stoczni Gdańskiej

HABEMUS
PAPAM!
Ojciec Święty Franciszek, jeszcze jako arcybiskup, rok 2008.

Nowym papieżem został Jorge Mario Bergoglio, argentyński kardynał, który przyjął imię Franciszka. Był arcybiskupem
Buenos Aires, a zarazem prymasem całej Argentyny.
Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos
Aires, jako jedno z pięciorga dzieci włoskich imigrantów
Franciszek jest pierwszym papieżem z kontynentu amerykańskiego, a także pierwszym spoza Europy od czasu papieża
Grzegorza III (pontyfikat 731–741). Jest też pierwszym jezuitą
wybranym na papieża, a także pierwszym zakonnikiem od czasu
papieża Grzegorza XVI (pontyfikat 1831–1846).

PIOTR DUDA DLA PLWOLNOŚCI.PL I KROPKA NAD I

Rząd kłamie. Trzeba go ODSUNĄĆ OD WŁADZY
Frustracja i niezadowolenie społeczne w stosunku do
obecnej władzy – rządu Donalda Tuska – osiągają punkt
krytyczny – powiedział Piotr
Duda, szef NSZZ „Solidarność” w wywiadzie Diany
Miazek dla plwolności.pl.

Oto fragmenty wywiadu
dla plwolnosci.pl.
– W jaki sposób ma przebiegać inicjatywa odsunięcia
premiera Tuska od władzy?
Tak jak stanowią o tym
przepisy
demokratycznego
państwa – poprzez akcje protestacyjne, inicjatywy ustawodawcze i oczywiście kartki
wyborcze. Problem w tym, że
sama „Solidarność”, to trochę
za mało. Jeśli na nasze wezwanie w takich sprawach, jak wydłużenie wieku emerytalnego,
ustawa o zgromadzeniach czy
zmiany w kodeksie pracy nie
pojawi się w Warszawie 1–2

miliony ludzi, to nie wygramy.
Musimy jako społeczeństwo
dojrzeć do takich zachowań,
jak we Francji, Włoszech czy
Hiszpanii. I tyle.
– Czego mają dotyczyć
planowane strajki?
– Dzisiaj główną osią już
nie sporu, ale wręcz wojny
są zmiany w kodeksie pracy. Szczególnie te dotyczące
12-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Nowe przepisy oznaczają dla pracownika
pracę na rozkaz. Nigdy nie
będzie wiadomo, ile będzie się
pracowało i ile się zarobi. Pracodawca będzie mógł zmusić
swojego pracownika do pracy
przez 12 godzin dziennie od
poniedziałku do soboty nawet przez 28 tygodni, czyli
ponad pół roku! W skrajnym
wypadku nawet przez 56 tygodni, czyli ponad rok. Taka
praca oznacza wysiłek ponad
ludzkie siły i fizyczne wynisz-

PROTEST W CAŁEJ POLSCE!
„Solidarność” podczas spotkania Platformy Oburzonych
w Sali BHP zaapelowała o masowe wzięcie udziału 26
marca w spotkaniach domagających się zmian w Konstytucji w sprawie referendów oraz utworzenia jednomandatowych okręgów wyborczych przed wszystkimi
urzędami wojewódzkimi w Polsce. Zapowiedziała też
na 26 marca solidarnościowy strajk generalny w regionie
Śląsko-Dąbrowskim.
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czenie organizmu. Nasze dzieci pozostawione same sobie
będą tak naprawdę społecznymi sierotami, a my nie znajdziemy czasu na odbieranie
ich z przedszkola, szkoły czy
zawiezienie na dodatkowe zajęcia. Można też zapomnieć o
wolnych sobotach, wypoczynku i domowych obowiązkach.
– Jakie postulaty są wysunięte?
– To jest rząd, który kłamie
i nie prowadzi dialogu. Tak
jak w wypadku wydłużenia
wieku emerytalnego. Działacze PO i PSL-u oraz prezydent nawet nie zająknęli się
w kampanii wyborczej, że zamierzają wydłużyć wiek emerytalny. Gdy zrobiliśmy referendum i zebraliśmy ponad
2,5 miliona podpisów, władza
wyrzuciła je do kosza. Z kimś
takim nie ma co rozmawiać.
Trzeba odstawić tych ludzi od
władzy. Założyliśmy specjalną stronę sprawdzampolityka.pl, na której każdy będzie
mógł sprawdzić, jak konkretny poseł lub senator głosował
w najważniejszych dla nas
sprawach. To będzie dobre
narzędzie dla wyborców. Jak
dołożymy do tego ostatnią
aferę z wysokimi nagrodami dla ministrów, doradców,
marszałków w sytuacji, gdy

podnosi się podatki, obcina
uprawnienia i ogranicza zarobki społeczeństwu, bo jest
kryzys, to mamy dodatkowo
do czynienia z hipokrytami.
Czyli podsumowując – nasz
główny postulat to odsunięcie kłamców i hipokrytów od
władzy.
– Z kim zamierza Pan nawiązać współpracę programową?
– Tu nie chodzi o realizowanie jakiegoś określonego
programu, ale o reprezentowanie interesów ludzi pracy.
Więc raczej należy tu mówić
o celach, jakie sobie stawiamy. I tutaj współpracujemy z
każdym, kto może nam pomóc
w ich realizacji. Chcielibyśmy
rozmawiać i współpracować
z rządem, ale do tanga trzeba
dwojga. Dlatego – poza Palikotem – rozmawiamy tak
samo z każdą partią opozycyjną, z każdym środowiskiem,
stowarzyszeniem czy inicjatywą obywatelską. Jeśli nawet w
czymś się nie zgadzamy, to w
tych tematach, które nas łączą,
chcemy działać razem. O tym
np. będziemy mówili podczas
spotkania takich środowisk w
historycznej Sali BHP Stoczni
Gdańskiej.
Dokończenie na str. 11

ROMAN GAŁĘZEWSKI

CZEKAMY NA ZMIANY w sposobie zarządzania
mentów, jakich mam użyć w
rozmowach. Bo mamy świadomość, że zła sytuacji stoczni w dużym stopniu jest winą
ludzi, którzy tu zarabiają duże
pieniądze, a źle zarządzają. I
w sytuacji powtarzających się
błędów musimy jako związkowcy wziąć odpowiedzialność za dalsze losy stoczni.
Nawet podpisując zobowiązania materialne, weksle, angażując własny majątek. Chcemy pokazać właścicielom
jak ważne jest dla nas bycie
stoczni, jej ratowanie. Podjąłem osobiście decyzję, świadczącą o naszej determinacji,
że jako gwarancję finansową
stawiam do dyspozycji dwie
moje nieruchomości, wartości
80 tysięcy złotych. Traktuję to
też jako wyraz współodpowiedzialności za to co w stoczni
się działo i dzieje.
Widzimy co się dzieje w
stoczni, widzimy przyczyny z
powodu których inwestowane
przez właścicieli pieniądze są
marnowane. Widzimy ile nietrafnych decyzji podejmowano,
widzimy że ludzie je podejmujący za nic nie odpowiadają.
Już wcześniej mówiliśmy o
osobach, których nieprzemyślane decyzje naraziły stocznię
na straty miliona złotych (wycinka drzew), wskazywaliśmy
na niepracujące dwa ciągi technologiczne, które kosztowały
ogromne pieniądze, a nie są
wykorzystywane, mówiliśmy o
suwnicy, która do dziś nie jest
uruchomiona. Niestety, życie
pokazuje coraz gorsze rzeczy.
Pokazuje chaos wewnątrz zakładu, nakładanie się błędnych
decyzji, zwykłe marnotrawstwo. Podczas posiedzenia Prezydium stoczniowej „Solidarności” jedna z koleżanek, cała
roztrzęsiona opowiadała, jak
dobre narzędzia są wyrzucane
na złom, podczas gdy pracuje
się starymi, zużytymi. Powstaje pytanie: gdzie jest kierownik

magazynu, który odpowiadałby
za natychmiastowe rozpakowanie i użycie nowych narzędzi?
Przecież każde narzędzie, które
nie pracuje, świadczy o tym, że
albo zostało za wcześnie kupione, albo było niepotrzebne, czyli zmarnowano pieniądze. Mówiłem o tym prezesowi stoczni.
Zapisał sobie. Ale nie wiem czy
była jakaś reakcja. To może i
drobna sprawa, ale są poważniejsze. Takie, jak zarządzanie Biurem Konstrukcyjnym,
zarządzanie wydziałem TR,
chamstwo, bo trudno inaczej

ciowych. A tam pracuje wielka grupa ludzi z naszej stoczni, tu uznanych za zbędnych.
A w Remontowej” pracują ze
świetnymi wynikami przynosząc milionowe zyski sobie i
właścicielom, w warunkach
rynkowych takich samych, jak
dotyczą naszej stoczni. I budują kilkanaście statków rocznie, a nie jeden i to z opóźnieniem. Zarząd „Remontowej”
nie mówi wciąż o kryzysie
na świecie, tylko zawiera korzystne kontrakty, prowadzi
atrakcyjną politykę ofertową,

nazwać stosunek do podległych
pracowników – to sprawy, o
których szeroko mówi się w
stoczni. Związkowcy opowiadają o przypadkach zwolnień
ludzi, którym poprzedniego
dnia zlecano wykonanie pilnych, odpowiedzialnych zadań.
Mówiło im się, że są niezbędni.
A następnego dnia zwalniano.
Gdzie tu logika?
Pokazuje się na przykład
najbliższej stoczni – „Remontowej”, która dzięki dobremu
zarządzaniu, dobrej atmosferze i współpracy z ludźmi ma
takie sukcesy. „Remontowa” i
Północna zostały uznane jako
zakłady przyjazne pracownikom. Tam się nie walczy ze
związkami, tam się nie buduje
przyszłości na umowach śmie-

osiąga dobre ceny, dające zyski. A u nas, gdy się rozmawia
w dziale handlowym odnosi
się wrażenie jakby kierujący zjedli wszystkie rozumy...
Tylko w budowanych statkach
tego nie widać... Dlaczego dobrzy ludzie z naszej stoczni
musieli odejść do „Remontowej”, a do nas ściąga się ekipę
ze Szczecina, która ma coraz
gorsze wyniki? Takich pytań
jest więcej. Np. dlaczego wysokie stanowisko powierza się
pracownikowi, który okrył się
niesławą w poprzednich firmach, w Skanskiej, w Lotosie,
wykazał się nieudolnością,
złym stosunkiem do ludzi, o
czym mówią bez osłonek jego

fot. Paweł Glanert

– 7 marca uczestniczyłem
w spotkaniu z panem Sergiejem Tarutą i panem Aleksandrem Filipienką, prezesami
Przemysłowego
Związku
Donbasu, który poprzez ISD
Polska jest głównym udziałowcem Stoczni Gdańsk.
Obecny był też prezes ISD
Polska pan Konstatnty Litwinow. Moja rola polegała na zachęceniu, przekonaniu właścicieli stoczni, by po raz kolejny
nam uwierzyli że jest szansa
wyjścia z obecnego kryzysu
i po raz kolejny dokapitalizowali spółkę. Wiem że przed
naszą rozmową prezes Litwinow całą noc przekonywał
ukraińskich
biznesmenów,
przedstawiając realistyczne
plany pozwalające przypuszczać, że tym razem stocznia
będzie zarabiać. Omawiany
projekt zakłada też wsparcie
kapitałowe drugiego akcjonariusza czyli Agencji Rozwoju
Przemysłu. Wszystko wskazuje na to, że po tych rozmowach nastąpił pewien przełom
i że właściciele dokapitalizują
stocznię tak, by mogła rentownie funkcjonować. W grę
wchodzi oczywiście sprzedaż
części majątku stoczni, przy
zadłużeniu stoczni bez tego
się nie obędzie. Wkrótce nowy
projekt
restrukturyzacyjny,
podpisany przez ISD Polska
i Agencję Rozwoju Przemysłu ma być zaprezentowany w
Brukseli.
Powstaje pytanie, jak do
tego doszło, że kolejne plany
wyprowadzenia stoczni na
prostą i uczynienia z niej firmy rentownej nie przynosiły
rezultatu? Mam świadomość,
że większość przyczyn leży
wewnątrz stoczni, wynika z
działalności jej kierownictwa,
pracowników różnego szczebla zarządzania. Przed rozmową z prezesem Tarutą zasięgałem opinii moich przyjaciół w
„Solidarności” na temat argu-
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Ciąg dalszy na str. 4
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CZEKAMY NA ZMIANY
Dokończenie ze str. 3

dawni współpracownicy i pracodawcy. Człowiek, który rozłożył robotę w dwóch dużych
firmach na Wybrzeżu dostaje
u nas lukratywną posadę...
Dziś zachodzi pytanie: jak
podejdziemy do nowego rozdania? Bo z takimi ludźmi, o których wspomniałem, na pewno
nie wyjdziemy na prostą. Bo
tacy ludzie będą się nadal pozbywać najlepszych pracowników, by tworzyć miejsca dla
znajomych. Bo będą zamiast
szukać dobrych rozwiązań, z
góry mówili że czegoś się nie
da zrobić. Bo będą znów mar-

nować pieniądze, które zainwestują w stocznię właściciele.
Widzimy jak tworzone są
rozdmuchane struktury, rzeczniczka stoczniowa, stworzyła
cały dział, a jej relacje z mediami dalekie są od tworzących
dobrą atmosferę wokół stoczni.
A jak się słucha sposobu traktowania pracowników przez
szefową biura Zarządu Stoczni, to skóra cierpnie...
Bez głębokich zmian kadrowych w stoczni, bez wprowadzenia zasady pełnej odpowiedzialności za podejmowane
decyzje, bez życzliwego trak-

towania pracowników, dokapitalizowanie stoczni może
nie przynieść efektu. Może
być jeszcze jedną zmarnowaną okazją dla nas wszystkich.
Jako szef stoczniowej „Solidarności”, czuję się odpowiedzialny za dalsze losy naszej
firmy. Ale zdaję sobie sprawę,
że nie potrafiliśmy skutecznie dotrzeć z naszą krytyką,
zwłaszcza personalną, do
kierownictwa stoczni, do jej
właścicieli. Nie potrafiliśmy
przekonać tych ostatnich:
uwierzcie nam, bo jesteście
okłamywani. Nie potrafiliśmy
przekonać że stocznia potrzebuje zmian kadrowych – i to
nie na szczeblu mistrzowskim,
ale dyrektorskim.

Powiedziałem to częściowo podczas rozmów z prezesami Tarutą i Filipienką.
Czuję się odpowiedzialnym za
przyszłość stoczni, za zmiany które tu muszą nastąpić.
Postawiłem do dyspozycji
mój osobisty majątek, wolę
go stracić, ale mieć honor że
zrobiłem wszystko, że nie patrzyłem bezczynnie jak ludzie,
którzy dostają duże pieniądze,
podejmują wrogie decyzje
dla stoczni, dla jej załogi. Nie
chcę za jakiś czas patrzeć w
oczy prezesowi Tarucie i mieć
świadomość, że nie zrobiłem
wszystkiego, by uratować
stocznię. Choć wiemy, jak niewiele zależy od nas i od zwykłych robotników.

KAROL GUZKIEWICZ

JAKA STOCZNIA po restrukturyzacji?
„Rozwaga i Solidarność”
to pismo, które powstało w
czasie strajku sierpniowego
w 1980 roku i mimo że ma
ono charakter zakładowy,
ostatnio stało się głośne i cytowane jest w wielu mediach,
ponieważ piszemy o trudnej
sytuacji w stoczni, przytaczając liczne fakty wpływające
na niesprawność zarządzania
spółką. Daje nam satysfakcję,
że wszystko, o czym pisaliśmy jako pierwsi jest prawdą,
żaden z faktów nie został podważony, mimo że nie zawsze
były one korzystne dla kierownictwa stoczni.
Najważniejszą sprawą dla
wszystkich
pracowników
stoczni to istnienie zakładu
dającego nam pracę. Rynek
stoczniowy jest bardzo trudny, warunki pracy i płacy są
na nim niekorzystne. Dlatego tak bardzo ważne jest, by
Stocznia Gdańsk się uratowała, by wyszła z zagrożenia
upadłością. Na to zagrożenie
składają się zarówno powody
zewnętrzne, światowy kryzys
w przemyśle okrętowym, ale
przede wszystkim powody
wewnętrzne, zakładowe. Te
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powody – to złe zarządzanie,
bałaganiarstwo, zła organizacja i jakość pracy. To doprowadziło do utraty płynności
finansowej stoczni, do wypłat
na raty, co – jak pisaliśmy w
„Rozwadze” – jest łamaniem
prawa. Wszyscy próbują się
dobrać stoczni do gardła,
ostatnie przepychanki z armatorem, który do godzin
wieczornych w przeddzień
wypłaty próbował szantażem
zbić cenę kontraktową statku
są tego przykładem.
„Solidarność”
walczy
oczywiście o interesy pracowników, ale zdajemy sobie
sprawę, że pracy nie będzie jeśli nie będzie zakładu. Dlatego
unikaliśmy ostatnio zaostrzania sytuacji, ograniczaliśmy
krytykę, częściej staraliśmy
się spokojnie perswadować
i szukać kompromisów. Nadzieją napawają informacje o
porozumieniu udziałowców
stoczni, o decyzjach podwyższeniu kapitału, co stworzy
możliwość uniknięcia zapaści
finansowej. Do tego ma dojść
sprzedaż części terenów stoczniowych, co pozwoli spłacić
część zadłużenia.

Niestety, nie unikniemy w
stoczni zwolnień zbiorowych,
musi zmienić się struktura
zatrudnienia. Ale stocznia,
pomimo naszych nalegań,
nie przedstawia wciąż obrazu
firmy po zwolnieniach. Kto
i jakie będzie miał obowiązki, kto przejmie pracę ludzi
zwalnianych, jak wykorzystana zostanie nowa struktura z przewagą pracowników
bezpośrednio produkcyjnych.
Jak zmienią się biurokratyczne procedury, jak zwiększy się
wydajność pracy? Nasze obawy się potwierdzają. Zwalnia
się niektóre grupy pracowników, a jednocześnie w ich
miejsce zatrudnia się innych
na umowy-zlecenia, co oczywiście zwiększa koszty pracy.
Nie zmniejsza się liczby stanowisk dyrektorskich i wysokich specjalistów, choć wielu
z nich krytykowanych jest za
bałaganiarstwo, brak dobrych
decyzji, pasywność w pokonywaniu trudności. A tak dalej
być nie może.
Ponieważ Zarząd Stoczni
unika przedstawienia obrazu zakładu po zwolnieniach,
jego nowej, bardziej wydajnej

struktury, rozmowy ze związkami o zwolnieniach nie prowadzą do porozumienia. Nie
możemy też się zgodzić na to,
by pracownicy zwalniani np.
w październiku mieli korzystniejsze warunki niż obecnie.
By nie musieli też odpracowywać okresu wypowiedzenia.
Teraz szantażuje się zwalnianych pracowników, że jeżeli
nie podpiszą porozumienia
o zwolnieniu, to będą musieli okres wypowiedzenia
odpracować. To jest szantaż
nie do przyjęcia, powodujący że żadnego porozumienia
ze związkami być nie może.
Pracownik, który podpisałby
porozumienie o zwolnieniu
rezygnowałby z dochodzenia
sprawiedliwości, swych praw.
Dlatego na taki szantaż nie
możemy się zgodzić.
Wielokrotnie pisaliśmy o
niekompetencji szefa służb
technicznych
Sławomira
Kiszkiel-Makiewicza (którego
wcześniej pozbyła sie Skanska za niekompetencję i konflikty z ludźmi). Ten człowiek
wielokrotnie w stoczni wykaCiąg dalszy na str. 12

PLANOWANE ZWOLNIENIA GRUPOWE

Bez porozumienia ze związkami

Zarząd Stoczni Gdańsk oficjalnie o tym zamiarze poinformował zakładowe organizacje
związkowe w piśmie z dnia 1
lutego 2013 roku. Podjętą decyzję uzasadnił przyczynami
ekonomicznymi i organizacyjnymi, przez co konieczna jest
restrukturyzacja zakładu. Owa
restrukturyzacja
przewiduje
zmniejszenie poziomu zatrudnienia, zmniejszenie kosztów
stałych, co powinno według
Zarządu Stoczni zwiększyć
rentowność zakładu. W piśmie
przedstawiono również aktualne zatrudnienie i ilość pracowników przeznaczoną do zwolnienia grupowego tj. od 150
do 180 osób, zgodnie z ustawą,
z dnia 13 marca 2003 roku o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Tak
przedstawiają się suche fakty,
argumentowane tak samo jak
przy poprzednich zwolnieniach,
przez które przechodziliśmy w
2009/2010 roku.
Zaczął się czas negocjacji
dotyczący planowanych zwolnień grupowych. Pierwsze spotkanie odbyło się 7 lutego, drugie 14 lutego i trzecie 21 lutego
2013 roku. Na spotkaniach z
Zarządem Stoczni zwracaliśmy
uwagę na zasadność proponowanych zwolnień, na ich skutki
oraz prosiliśmy o przedstawienie docelowej struktury zatrudnienia w stoczni. Propozycje,
które chcieliśmy, aby były
uwzględnione w porozumieniu
obejmowały tematy socjalne
i zabezpieczenia finansowego naszych pracowników. Do
istotnych tematów socjalnych

podnoszonych na spotkaniach
zaliczyliśmy ochronę jedynych
żywicieli rodzin potwierdzoną stosownymi dokumentami,
pracowników samotnie wychowujących dzieci, pracowników samotnych po 50. roku
życia, dla których praca w
Stoczni jest jedynym dochodem. Natomiast tematy finansowe to oprócz kodeksowej
odprawy temat dodatkowego
odszkodowania dla zwalnianego pracownika w ramach
zwolnień grupowych w wysokości 6 tys. złotych za każdy
rok przepracowany u obecnego
pracodawcy licząc od stycznia
2008 roku i temat wypłaty nagrody jubileuszowej.
Propozycja kwoty 6 tys.
złotych skalkulowana została na bazie niewypłacanej od
dłuższego czasu premii w
tych grupach zawodowych, co
przyczyniło się do nierównego
traktowania pracowników oraz
miesięcznego minimum socjalnego. Te wszystkie propozycje
to obok zwolnienia pracowników ze świadczenia pracy
w okresie wypowiedzenia, to
jedne z ważniejszych punktów
przedstawionych Zarządowi
Stoczni w negocjacjach.

Myślę, że już w tym miejscu należy odnieść się w paru
zdaniach komentarza, do tego
co napisałem. Jestem przekonany, że każde zwolnienie
grupowe jest wielką tragedią
dla pracowników, na których
w szczególności przerzuca się
wyniki ekonomiczne i wszelkie niepowodzenia oraz pracodawcy, który doprowadza do
takiej sytuacji nie reagując odpowiednio wcześniej. Dbanie o
dobro i wizerunek firmy, zarządzanie w każdym tego słowa
znaczeniu, ciągłość zamówień
i atmosferę panującą w zakładzie pracy powinno być najważniejsze. Dlatego winą za
kolejne zwolnienia grupowe

Uważając że przystępując do
rozmów powinny one odbywać się w dobrej wierze obejmując interesy pracowników i
pracodawcy. Wyrażać chęć porozumienia, a nie dążenie tylko
do zwolnienia pracowników w
określonych tylko sobie wygodnych kryteriach. Nie przedstawienie docelowej struktury
zatrudnienia, tylko niektórych
jej zarysów, przy tak poważnej
decyzji, jak zwolnienie grupowe skłania też do pewnych
refleksji takich jak: dlaczego,
po co, jaki skutek odniosą planowane zwolnienia. Podsumowując te przemyślenia mam
wrażenie że nasze spotkania z
Zarządem Stoczni były tylko

przeprowadzane w naszym zakładzie w dużym stopniu obarczyłbym naszego pracodawcę.
Większość z przedstawionych
i argumentowanych naszych
propozycji, tych socjalnych i
finansowych została odrzucona
przez Zarząd Stoczni, z powodu trudnej sytuacji finansowej.
Nawet te czysto socjalne zabezpieczające osoby samotne nie znalazły zrozumienia.
W wyniku takiej postawy, na
spotkaniu w dniu 21 lutego
2013 roku nie zgodziliśmy się
z propozycją porozumienia w
sprawie zwolnień grupowych
i odmówiliśmy jej podpisania.

formalnością wymaganą przez
ustawę z dnia 13 marca 2003,
a która w art. 2 brzmi „ Pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia
z zakładowymi organizacjami
związkowymi
działającymi
u tego pracodawcy”. Szkoda
tylko, że skonsultować, bo na
końcu jest bezbronny pracownik, jego rodzina, wielkie rozczarowanie i niepewność. Kolejny raz pracownicy zostaną
ukarani za złe zarządzanie firmą i nieprzemyślane decyzje.

fot. Paweł Glanert

Minął drugi miesiąc 2013 roku i zapowiedziane
zwolnienia grupowe w naszym zakładzie stały się
faktem. Dotyczą one tym razem pracowników zatrudnionych w obsłudze produkcji i infrastruktury
[D13 D14 D16] oraz obszarach wsparcia inżynieryjno-administracyjnego [D14 D17 D18 D19].

Rozwaga i

Dariusz Łuba
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DZIAŁ Z PRSPEKTYWĄ WZROSTOWĄ

ZADŻUMIENI

W Stoczni Zarządzeniem Zarządu Nr 7/2012 wprowadzono PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ,
który obowiązywał od 10.09.2012 r. do 31.12.2012 r.
Jak sam tytuł wskazuje, miały to być dobrowolne
odejścia, ale jak to często bywa i tym razem stało
się inaczej – program programem, a życie napisało
swoją historię.
Program
dobrowolnych
odejść rzerodził się w swoisty
„szantaż”. W ramach tego programu doświadczeni fachowcy, znający stocznię i wiedzący co to jest projektowanie i
budowanie, statków w pełni
wyposażonych, a nie tylko
kadłubów lub konstrukcji stalowych, otrzymali propozycje
odejścia, a oceny ich fachowości dokonały osoby znające
statek w pełni wyposażony
tylko z fachowej prasy. Dotyczy to produkcji, „dniówek”,
jak również pracowników
umysłowych. Atmosfera panująca w zakładzie oraz relacje pracowników między sobą
oraz z przełożonymi stały się
tragiczne. Zapanowało zastraszenie i arogancja władzy przy
jej niekompetencji. Długoletni
pracownicy Stoczni Gdańskiej
boją się o pracę, gdyż zastępowani są „desantem” z Gdyni i
Szczecina, a przecież to dzięki
nam istnieje stocznia, to nie
my zostaliśmy rozwiązani.
Znikł uśmiech z twarzy pracowników, a stoczniowcy poczuli się jak przedmioty, a nie
podmioty pracy. Na porządku
dziennym, słyszymy: „jak się
nie podoba to za bramę”, „staruchów się pozbędziemy”, „i
na tych chronionych znajdziemy sposób” itp.
Dobrym obyczajem w krajach europejskich i nie tylko,
w szanujących się firmach,
jest w momentach trudności lub restrukturyzacji, przy
zwolnieniach
grupowych
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typowanie do zwolnienia
pracowników według stażu
pracy w danej firmie oraz fachowości. Ma to sens, gdyż w
momencie prosperity jest kim
odbudowywać firmę i przeszkalać nowych pracowników.
Dotychczasowa polityka
zwolnień, już to widać, nie
przyniosła
oczekiwanych
efektów, gdyż po pozbyciu się
fachowców z długoletnim stażem, ludzie młodzi odchodzą
sami do firm bardziej stabilnych i proponujących wyższe
apanaże – patrz biuro TT. Wylewa się dziecko z kąpielą.
Wracając do trybu zwolnień – fakt „nominacji” do
programu dla pracownika był i
jest wielkim obciążeniem psychicznym, natomiast sposób,
w jaki pracownik dowiadywał
się o tym fakcie, to prawdziwa
trauma. Po ~30 latach pracy w
stoczni przełożony nie raczył
osobiście powiadomić pracownika, a cóż mówić o rozmowie lub podaniu przyczyn
zwolnienia. Nominowanego
powiadamiano mailem lub
telefonicznie o konieczności
stawienia się do kadr. Nieświadomy człowiek wypełniał polecenie przełożonego
i tam dowiadywał się o propozycji zwolnienia. Niejeden
poczuł się jak zużyty przedmiot, nikomu niepotrzebny i
opuszczony przez wszystkich,
również wydawało się – do tej
pory „kolegów”. Jeżeli pracownik posiadał „ochronę”
i odmówił odejścia wzywa-

no go powtórnie i niektórych
udało się złamać. Pracownik
nieposiadający „ochrony” w
zasadzie nie miał szans obrony. Otrzymywał „wypowiedzenie” z klauzulą likwidacji
stanowiska pracy, chociaż
zakres wykonywanych obowiązków przechodził na innego pracownika. Przy doborze
do zwolnień nie analizowano
sytuacji społecznej pracownika i tu dochodziło do prawdziwych dramatów życiowych.
Nie można negować, że
część osób, które otrzymały
propozycję odejścia skorzystały z niej: niektórzy z powodu bardzo dobrych propozycji
odpraw, inni ze strachu, że
pozostając narażą się na mobbing ze strony przełożonych
ale byli i tacy, którzy odważyli
się powiedzieć nie. To specjalnie dla nich, pracowników
biura TT, powstał nowy dział
ZA – Dział Archiwizacji. Z
biura pozbyto się specjalistów: projektantów, traserów,
technologów itd., długoletnich
pracowników Stoczni Gdańsk.
W tym miejscu kłania się cytat: „i na tych chronionych
znajdziemy sposób”.
Główną przyczyną wprowadzenia dobrowolnych odejść, a
obecnie zwolnień grupowych,
było obniżenie kosztów stoczni. W tym miejscu nasuwa się
pytanie: jakaż to jest oszczędność, skoro stworzono nowy
dział dla osób chronionych, w
pełni produktywnych, mogących wykonywać dalej swoje
obowiązki, gdy równolegle zatrudnia się na ich stanowiskach
ludzi na umowy cywilnoprawne. Dotyczy to :
l specjalisty projektanta, kadłubowca – zatrudnia się 2
osoby na umowę cywilnoprawną

l specjalisty technologa –
zatrudnia się 1 osobę na
umowę cywilnoprawną
l specjalisty trasera – zatrudnia się 1 osobę na umowę
cywilnoprawną oraz spółkę
NAWART (dwóch młodych traserów, którzy uczą
się dopiero traserki i technologii).
Reasumując
powyższe,
podwaja się koszty tworzenia
dokumentacji, a jednocześnie
i firmy.
Należy się cieszyć, że
ostatnio zarobki ~10 osób w
TT uległy podwyższeniu, ale
nie zapominajmy – odbyło
się to kosztem również osób
odsuniętych do ZA, a można
było pozostawić ludzi, nie zatrudniając równolegle osób na
umowy śmieciowe.
Otoczka i sposób powstania nowego działu i traktowania ludzi w nim zatrudnionych
nosi znamiona zemsty, a sami
pracownicy czują się jak zadżumieni. Pytanie polega na
tym, czy jest to zemsta z powodu długoletniego zatrudnienia w Stoczni Gdańskiej,
czy śmiałości odmowy przyjęcia zwolnienia, czy też zrobienia miejsca dla innego pracownika może ze Szczecina
lub Gdyni lub z koneksjami?
W nowym dziale odebrano
dostęp do internetu, chociaż
byłby on niezbędny do wykonywania nowych obowiązków, zabrano numery telefonów, chociaż przez ~30 lat
pracy pracownik przechodził
ze swoim numerem (nigdy nie
robiono trudności), odinstalowano dotychczas używane
oprogramowanie, chociaż będąc w TT nikomu to nie przeszkadzało. Po wielkich trudach pozwolono pozostawić
część, tylko minimum do wykonywania nowych obowiązków. Nowo powstały dział ZA
jest działem „rozwojowym”.
W każdym innym trwają redukcje natomiast ZA „rozrasta
się”. Ciekawe, kto jeszcze z
osób posiadających ochronę,
Ciąg dalszy na str. 14

„Od lat ta sama kreskówka”:
PLATFORMA OBURZONYCH W SALI BHP

fot. Paweł Glanert

Przedstawiciele
ok. 100 organizacji,
stowarzyszeń i związ�
ków zawodowych spotkali się w południe,
16 marca, w Sali BHP
w Gdańsku.
Tylko w ubiegłym roku
obywatele pod różnymi inicjatywami zebrali ponad 4,5
mln podpisów, które albo nie
zostały wzięte pod uwagę,
albo po pierwszym czytaniu
trafiły do sejmowej zamrażarki. „Platforma oburzonych” to
spotkanie 350 przedstawicieli
różnych środowisk, stowarzyszeń i inicjatyw obywatelskich, których aktywność
została zignorowana przez
polityków.
– Te organizacje powstały
dlatego, że maja konkretne
problemy z obecną władzą
– powiedział, otwierając spotkanie, Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
– Spotkaliśmy się, by porozmawiać o tych problemach,
jak im zaradzić w naszej kochanej ojczyźnie. Cieszę się,
że historyczna sala BHP znowu żyje – dodał.
Wśród stowarzyszeń i organizacji, które zjechały z ca-

łej Polski, pojawiły się m.in.
takie inicjatywy jak Zmieleni.
pl (gdzie jednym z liderów
jest Paweł Kukiz), OPZZ, Forum Związków Zawodowych,
Nie dla ACTA, Ogólnopolski
Związek Zawodowy Lekarzy
czy Dzielny tata.
– Chcemy, by społeczeństwo miało prawo do demokracji na co dzień, a nie raz na
4 lata, kiedy wrzuca się kartkę
do urny – zaznaczył Jan Guz z
OPZZ. W podobnym tonie wypowiadał się Krzysztof Bukiel
z Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Lekarzy. – Walczymy o dobry, sprawiedliwy i
przyjazny system opieki zdrowotnej, ta klasa polityczna nie
naprawi służby zdrowia, tak
jak przemysłu, bo przestali
słuchać ludzi – powiedział.
– Obywatele nie mają szans
na wprowadzanie zmian.
Trzeba wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze,
a potem zabrać się za naprawę poszczególnych dziedzin
– dodał. Niektóre wypowiedzi były bardzo ostre. Padały
stwierdzenia, że żyjemy w
państwie fałszu, bezprawia,
partyjniackiego złodziejstwa,
a także, że mamy do czynienia z eksterminacją narodu.

PRZESŁANIE OBURZONYCH
Gdańsk, Sala BHP

Miniony rok 2012 można z całą pewnością nazwać rokiem inicjatyw obywatelskich. Pod wnioskami ustawodawczymi i referendalnymi różne organizacje aktywnych obywateli zebrały blisko 5
mln podpisów. To wymagało wielkiego społecznego zaangażowania i wysiłku, i przeczy tezie, że my, Polacy, nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim.
Niestety! Decyzją partii politycznych i władzy wykonawczej,
wszystkie nasze inicjatywy spotkał podobny los. Zostały zignorowane, wyrzucone do kosza, lub zalegają w tzw. sejmowej zamrażarce.
My: organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, inicjatywy obywatelskie - zebrani w historycznej
Sali BHP Stoczni Gdańskiej, jesteśmy oburzeni taką ignorancją
władzy, która zamiast służyć obywatelom, pilnuje swoich partykularnych interesów. Tym samym zgodnie stwierdzamy, że polski
system nie gwarantuje nam pełni konstytucyjnych praw, wynikających z możliwości sprawowania władzy w drodze demokracji
bezpośredniej.
W sposób szczególny ograniczone jest konstytucyjne prawo
obywateli do wypowiadania się drodze referendum w najważniejszych sprawach państwa, takich jak np. wydłużenie wieku emerytalnego, czy zmiana ordynacji wyborczej na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych.
W polskim prawie zebranie podpisów przez obywateli i złożenie
skutecznego wniosku o rozpisanie ogólnokrajowego referendum
nie skutkuje jego przeprowadzeniem. Bowiem to, czy referendum
się odbędzie zależy od decyzji parlamentu.
Jedyną skuteczną drogą do zmiany tego stanu rzeczy jest zmiana Konstytucji w zakresie przepisów o referendum. Konieczna jest
zmiana powodująca obligatoryjność przeprowadzenia referendum
po spełnieniu warunków skutkujących złożeniem wniosku.
Znając stanowisko wszystkich parlamentarnych partii politycznych (PO, PiS, RP, PSL, SLD, SP) trzeba uznać, że droga parla-

dokończenie na str. 14
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fot. Paweł Glanert

Stoczniowcy przy grobie
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

– Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko to patron „Solidarności”. Dlatego
każdy członek naszego Związku przynajmniej raz powinien oddać mu hołd,
pełniąc wartę honorową przy jego grobie
– mówi Paweł Glanert po powrocie z parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie wspólnie z grupą
związkowców z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej 2
i 3 marca pełnił służbę przy grobie zasłużonego dla Związku kapłana. Zostaliśmy
serdecznie przyjęci na Żoliborzu przez
proboszcza i kustosza opiekującego się
grobem księdza Jerzego – mówi dowódca stoczniowej warty Andrzej Wysocki.
Członkowie „Solidarności” z gdańskiej stoczni wartę honorową przy grobie bł. ks. Popiełuszki trzymają co kilka miesięcy. Związkowcy z Gdańska,
którzy przyjechali ze swoim sztandarem, uczestniczyli w trzech mszach św.
w kościele św. Stanisława Kostki.

ZDJĘCIA: Paweł Glanert

1 proc. dla Paulinki

Rodzice Paulinki Skocz, 15-letniej dziewczynki mieszkającej
w Mikoszewie, która urodziła się z licznymi wadami zdrowia, a
dziś dzięki skutecznej rehabilitacji może już siedzieć i stać przy
pomocy, apelują o dalszą pomoc w ramach 1 proc. podatku. Sytuacja materialna rodziców Paulinki (ojciec jest pracownikiem wydziału TRRm Stoczni Gdańsk) nie pozwala na pełne finansowanie
zabiegów rehabilitacyjnych i zakup sprzętu. Rodzice serdecznie
dziękują za dotychczasową pomoc i proszą o dalsze przekazywanie 1 proc. podatku na adres:
Fundacja dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904 dla Pauliny Skocz
Komisja Wydziałowa nr 4 (TRRm) „Solidarności” apeluje do
wszystkich stoczniowców, by zechcieli poprzeć apel rodziców
Paulinki i przekazali 1 proc. odpis podatku na wsparcie rehabilitacji dziewczynki.

STOCZNIOWCY NIE UKRYWAJĄ SWEGO WZBURZENIA

Bez ogródek o tym co boli

O tym, jakie nastroje panują w stoczni wiedzą wszyscy tu pracujący. I mówią o tym
bez ogródek, choć nie chcą ujawniać swych nazwisk. Dlaczego? Reporterowi „Rozwagi” jeden z pracowników wydziału K1 powiedział krótko: – Nie chcę by spotkało
mnie to, co jednego z kolegów, który na krytyczne uwagi o organizacji pracy nie
otrzymał żadnej racjonalnej odpowiedzi, natomiast przełożeni natychmiast ustalili,
jak się nazywa i znalazł się wśród kandydatów do zwolnienia... W tej sytuacji trudno
się dziwić, że moi rozmówcy nie mieli ochoty na ujawnianie swych danych.

Kto oszczędza
na BHP?

– Rozmawiamy o brakach
w podstawowym sprzęcie
BHP: rękawicach, maskach,
paście do mycia, obuwiu. Moi
rozmówcy nie ukrywają rozgoryczenia. Jak tu pracować,
gdy zamiast rękawic, owijamy ręce szmatami. Jak umyć
ręce zabrudzone smarami, gdy
pasta ich nie zmywa i przypomina jakiś proszek z piaskiem,
tak jakby się myło menażki
na obozie harcerskim. Jeden z
moich rozmówców mówi, że
kupuje pastę do mycia w mieście, bo ta, którą otrzymuje, do
niczego się nie nadaje.
Zdaniem
stoczniowców
tylko przy projekcie Heereme,
realizowanym na K1, nie brakuje niczego. Tu są rękawice,
zatyczki do uszu, maski, inny
sprzęt BHP. Dlaczego? Bo na
hali co chwila pokazują się
inspektorzy zamawiającego
urządzenie i kontrolują, w jakich warunkach odbywa się
montaż. Niestety, pozostali
stoczniowcy, tu nie pracujący,
o podstawowym sprzęcie BHP
często mogą tylko pomarzyć.
Ludzie chcą pracować. Ale
muszą mieć do tego warunki,
zwłaszcza w tak istotnej dziedzinie, jak BHP.
Inna sprawa – przenoszenie maszyn. Powinien być
przy tym społeczny inspektor pracy, bo często brakuje
drobnych rzeczy decydujących potem o bezpieczeństwie
montowanych urządzeń. Albo
wózki. Wydaje się je bez szyb,
uszkodzone. Jak wózki były

wydziałowe, to bez sygnału
czy migacza nikt nie mógł
wyjechać. A teraz? O takie
drobiazgi nikt nie dba. Głowa
boli w jakim stanie ten sprzęt
jeździ, to widać na każdym
kroku. Jak się weźmie do ręki
stoczniowy „Kurier”, to nic,
tylko piękne perspektywy,
nowe zamówienia, inwestycje... A na nasze pytania o te
drobiazgi, które decydują o
warunkach pracy, o rękawice,
pastę, buty to się słyszy w odpowiedzi: kto to powiedział,
nazwisko mistrza u którego
pracuje krytykant...

Co na K1
dobrego?

– Co na K1 dobrego? –
pytam. To taki sztandarowy
wydział... – Powiem krótko –
słyszę. Tu gorszy burdel niż za
komuny... Wybudowano dwie
linie technologiczne, wydano
ogromne pieniądze i praktycznie nic się na nich nie robi.
No, może nie nic, ale daleko
od uzyskiwania planowanych
efektów. Najpierw, po prywatyzacji stoczni, miało być 12
statków i były obawy czy my
to zrobimy. Potem zrobiło się
5 statków, teraz został jeden...
Zbudowano dwie nowe linie,
dobrze że unowocześniono
technologię, choć nie bez kłopotów. Była linia do produkcji sekcji płaskich, zbudowano
drugą nowoczesną linię, ale jest
niewykorzystywana. A można
było unowocześnić starą linię i
zaoszczędzić dużo pieniędzy...
Jeżeli dalej będzie podobnie, to
nawet jeżeli stocznia zostanie

dokapitalizowana, za pół roku
znowu znajdzie się na minusie.
– Ale mówi się, że na projekcie heereme nie brakuje
niczego…? Tak się mówi. Ale
już ten projekt jest opóźniony
i za każdy dzień trzeba będzie
płacić. Najpierw tracono czas,
zastanawiano się nad drobiazgami, teraz jest „pospolite ruszenie”, ściąga się spawaczy z
całej stoczni, ludzie wchodzą
sobie na głowę, trudno dbać
o jakość prac. I wypatruje się
tylko kontrolerów zamawiającego, bo co tu mówić – nie
przestrzega się zasad dobrej
pracy… Bywa że 15 ludzi czeka od rana za gazami, a czas
ucieka. Nieraz i osiem godzin.

A narzędzia
się wyrzuca…

Zlikwidowano kilka narzędziowni. Część narzędzi przewieziono do innych, ale wiele
złomowano. Wozi się je na
Złomowiec. A przecież nawet
jeżeli te narzędzia są zużyte,
można by je sprzedać pracownikom. Byłyby i pieniądze i
ludzie by mieli narzędzia. Po
to sześć lat temu stworzono
sklep. A przecież na K1 przydałyby się takie narzędzia,
bo dziś godzinami stoi się w
kolejce by wypożyczyć potrzebne… Ludzie tracą czas
produkcyjny w kolejce po narzędzia… To cholerna strata
wydajności. A dyrektor mówi
że ludzie nie pracują… Czyżby nie widział, ile czasu tracą
w kolejce po narzędzia? To co,
czy ludzie powinni o 5 przychodzić do pracy, by po go-

dzinie stania po narzędzia o 6
rozpoczynać pracę? Kiedyś na
każdym dużym wydziale była
narzędziownia. I nie było strat
czasu. To nie tylko sprawa narzędzi… A suwnica bramowa,
która parę lat stoi i nigdy nie
była uruchomiona? Czy to nie
przysparza strat stoczni?

Rusztowaniowcy

To „ostatni Mohikanie”
stoczni, jedyna brygada ciesielska, budująca rusztowania.
Ale postanowiono ją zlikwidować, a pracownikom zaproponowano przeszkolenie na
spawaczy lub montażystów. A
oni mają już za sobą wiele lat
pracy i ręce nie gwarantujące
precyzji niezbędnej przy spawaniu. – Skończymy na szlifierkach, albo przy miotłach
– mówią. A na rynku ludzie
o ich specjalności są poszukiwani. Choćby w spółkach,
które w stoczni budują rusztowania. Ale żeby odejść – nie
zaproponowano nam korzystnych warunków, tak jak przy
zwolnieniach zbiorowych. Nie
pomyślano też, że jedna brygada ciesielska w stoczni, to
może być argument chroniący
przed szantażem finansowym
ze strony spółek zewnętrznych…
Jeden z pracowników przysłuchujący się naszej rozmowie mówi: i na takie sytuacje
jest sposób. A może warto
skorzystać z artykułu 55 kodeksu pracy, który w paragrafie 1prim mówi o prawach
pracowników do rozwiązania
umowy o pracę gdy pracodawca poważnie narusza swoje obowiązki. A niewypłacanie
wynagrodzenia w całości lub
w terminie jest przecież takim
przypadkiem. Może warto
przeczytać artykuł 55 kodeksu
pracy. Było na ten temat sporo
w poprzedniej „Rozwadze” –
dodaje.
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DUDA: Rząd kłamie
Dokończenie ze str 2

W Kropce nad i:
– Poprę wszystko, co doprowadzi do dymisji rządu
Tuska. Może będę jeździć za
premierem Solidarobusem albo
Dudobusem i pytał np. o sprawę umów śmieciowych i co z
płacą minimalną – stwierdził
szef „Solidarności” Piotr Duda
w „Kropce nad i”. W programie
Moniki Olejnik wzywał do dymisji całej klasy politycznej i
wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych.
Rząd Donalda Tuska jest dla
mnie rządem antypracowniczym i powinien podać się do
dymisji – powiedział w „Kropce nad i” Piotr Duda. Szef „So-

lidarności” wytknął premierowi, że wracając z Brukseli po
szczycie budżetowym, stwierdził, że więcej dla Polski zrobić
nie może.
– Może: podać się do dymisji. Nie rozumiem tej histerycznej propagandy sukcesu. To jest
jego obowiązek, bierze za to
pieniądze. Zdobył środki unijne – dobrze, tylko teraz niech je
dobrze wyda – mówił Duda.
– Młodych ludzi za zakładanie związków wyrzuca się
dzisiaj z pracy i to się dzieje
za cichym przyzwoleniem polskiego rządu. Jeżeli będziemy
zmuszeni, to będziemy w sposób niekonwencjonalny bronić

KAROL GUZKIEWICZ

JAKA STOCZNIA...
Dokończenie ze str. 4
zywał niekompetencję oraz
łamał przepisy BHP i zarządzenia Zarządu. Dziś kieruje
ludzi do zwolnienia, dokonując przy tym sabotażu, bo jak
inaczej nazwać zwolnienie
wszystkicuh suwnicowych i
dźwigowych. Czyżby stocznia
nie potrzebowała takich pracowników? Ludzi tych mają
zastąpić pracownicy spółek,
często za większe pieniądze.
Gdzie więc jest ekonomia i
rozsądek prawdziwej restrukturyzacji, której potrzebuje
nasz zakład? To jest świadome oszukiwanie właściciela
stoczni, który zamierza oddłużyć zakład. Takie działanie
kadry zarządzającej stocznią
doprowadzi do ponownego
zadłużenia. Na krótki okres
poprawi się jedynie statystyka
zatrudnieniowa.
Takich przypadków mamy
więcej również w innych zawodach, np. technologów,
których za chwilę ktoś musi
zastąpić. I wtedy przyjmuje
się ludzi na zlecenie, płacąc
dodatkowe pieniądze. Niekiedy odnosi się wrażenie, że w
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pierwszym rzędzie powinni
być zwalniani ludzie przygotowujący listy redukowanych,
tyle bowiem błędów i nieprzemyślanych decyzji sami podejmują. Obecne zwolnienia
bowiem – to nic innego jak
dezorganizacja pracy stoczni.
Sprzeciw nasz budzi też nieuwzględnianie w porównywalnych przypadkach oceny
kwalifikacji i przydatności
wieku pracowników zwalnianych. Preferencje ochronne,
naszym zdaniem, muszą tu
mieć pracownicy o dużym
stażu pracy świadczącym o
przywiązaniu do zakładu i
lojalności nawet w trudnych
czasach. Niebranie tego pod
uwagę świadczy o arogancji
rządzących stocznią.
W stoczni dokonuje się
inwestycji, unowocześnienia
technologii. Ale pod względem BHP jest to zakład niebezpieczny. Zarząd nie zgadza
się, by ochraniać przed zwolnieniem osoby, które uległy
ciężkim wypadkom w pracy
od momentu sprzedaży spółki
– jak chcą związki. Zgadza się

naszych działaczy, wychodzić
na ulice i protestować – kontynuował Duda.
Lider „Solidarności” stwierdził też, że obecny system polityczny w Polsce nadaje się
do zmiany. Według niego „nie
może być tak, że wybory i demokracja kończą się w niedzielę po wrzuceniu kartki do urny,
a od poniedziałku zaczyna się
zamordyzm”. – Byłoby taniej,
jakbyśmy wybrali szefów partii, a oni wybraliby sobie ludzi,
którzy wykonywaliby polecenia – dodał. Podkreślił, że „S”
chce, by „zamiast partiokracji
była demokracja, żeby pan minister Gowin rozliczał się przed

swoim elektoratem, a nie straszył go pan premier Tusk, że go
zdyscyplinuje”.
– Do dymisji powinny się
podać wszystkie partie – po
zmianie ordynacji na jednomandatową. Obie partie zapowiadały, że nie będzie partiokracji – no i wprowadzono
jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu i tyle.
Jeżeli najbardziej popularny
polityk 2012 r. – prezydent Komorowski – ma 11-12 proc. głosów, a 70 proc. Polaków mówi,
że ich to nie interesuje, to trzeba
coś z tym zrobić – powiedział
Duda, podkreślając, że Polacy
nie mają na kogo głosować.

jedynie na 2-3 lata. A stocznię
sprywatyzowano w 2008 roku!
To stanowisko niemoralne.
Zwolnienia obejmują pracowników grupy dniówkowo-umysłowej. Ale kilka dni
temu Zarząd podjął decyzję
o likwidacji ostatniej brygady
rusztowaniowej, należącej do
grupy D10. Tego nikt z nas nie
rozumie. Już raz udowodniono, gdy stocznia likwidowała
rusztowania, że wynajęcie
firm zewnętrznych jest dużo
droższe niż własne brygady.
Do tego, w obecnej sytuacji
finansowej stoczni, firmy zewnętrzne szantażują, grożąc
rozebraniem rusztowań w
przypadku kontrowersji finansowych. Likwidacja ostatniej
brygady i odesłanie pracowników na kursy spawania czy
montażu ( w większości są
to pracownicy starsi) budzi
sprzeciw z dwóch powodów.
Choć na razie stocznia nie
ma budować statków, rusztowania są niezbędne w wielu
procesach
produkcyjnych,
choćby na K1, a w grze rynkowej z firmami zewnętrznymi,
własna brygada chroni przed
szantażem finansowym. Nie
bez znaczenia jest też wiek
pracowników, którzy po kursie spawaczy czy monterów

nie będą mogli osiągnąć poziomu zawodowego jaki mają
obecnie.
Mamy jako związkowcy
też uwagi do sposobu zawierania kontraktów. Nie uwzględniają one – naszym zdaniem
– standardu prac stoczni, co
powoduje że zamawiający
wymuszają długotrwałe i pracochłonne dodatkowe operacje technologiczne m.in. przy
prostowaniu blach kadłubów
czy szlifowaniu spoin. Narzucenie przez kontrahenta
zakazu prostowania pokładu
wodą, czy wymóg szlifowania spoin na promie podnosi
pracochłonność budowy kadłuba ponad przewidywania. I
oczywiście wpływa na wynik
finansowy. O tym powinni pamiętać kontraktujący pracownicy działu handlowego.
Jeżeli nie będziemy mieli
szczegółowego obrazu stoczni
po zwolnieniach, nie będzie
wyliczenia jak wzrośnie wydajność, poprawi się organizacja, a w efekcie będą lepsze wyniki finansowe, to nie
będziemy mieli gwarancji, że
pieniądze z podniesionego kapitału spółki nie zostaną zmarnowane. I wtedy, za pół roku,
za rok, znów znajdziemy się w
finansowej zapaści.

KRÓTKO O SOCJALU

Kulejąc, ale do przodu?
Różne są komentarze,
część pracowników
stoczni mówi, że jak nie
ma na chleb, to
i kiełbasę trzeba zabrać,
drudzy mówią że przynajmniej „socjalu” nie
zabrali.
Prawda jest taka, że odpis na
fundusz tworzony jest zgodnie z
ustawa o ZFŚS a środki zgromadzone na koncie funduszu mogą
być wydatkowane na ściśle określone cele, jeżeli zrezygnujemy
z „socjalu” to po prostu je stracimy. Kilka razy już się w stoczni
zdarzało, że związki zawodowe
zgodziły się na ograniczenie funduszu i co z tego wynikło?
Otrzymaliśmy tym razem
również pewne propozycje od
zarządu, my przekazaliśmy swoje i czekamy na koniec marca. W
myśl przepisów bowiem, pracodawca musi do końca miesiąca
marca naliczyć stan funduszu na
rok bieżący a znając nasze służby

tak na pewno będzie, czyli otrzymamy naliczenie w ostatni możliwy dzień. Regulamin ZFŚS 2013
w stoczni pozostał nie zmieniony
poza drobnymi poprawkami i
po podpisaniu przez przedstawicieli związków zawodowych
i zarządu możemy uznać że zacznie normalnie funkcjonować.
Widzimy dobrą wolę członków
zarządu , widzimy chęć działania
pani dyrektor do spraw zasobów.
Podobne informacje zostały również przekazane załodze w Kurierze Stoczni Gdańskiej nr 2 z dnia
26 lutego 2013r czyli oficjalnej
gazecie wydawanej przez zarząd
stoczni.
Czytamy tam między innymi
że dział Płac i Spraw Socjalnych
dysponuje już środkami przeznaczonymi na bieżącą działalność .
Wypada tylko wierzyć że ta okazywana publicznie dobra wola
jest szczera. Komisja Socjalna
Stoczni wznowiła już działalność
w tym roku i na początek postanowiła ze środków funduszu

dodatkowo wypłacić zapomogi
po 1000 zł. wszystkim pracownikom odchodzącym ze stoczni w
ramach zwolnień grupowych.
Nasz związek w roku bieżącym chce zorganizować tradycyjnie wyjazd do Lichenia
w ramach ogólnopolskiej pielgrzymki NSZZ „S”, wyjazd do
Częstochowy na pielgrzymkę
ludzi pracy, kilka wydziałowych
wyjazdów sobotnio – niedzielnych i kilka wycieczek dla dorosłych i dla dzieci. Z informacji
dochodzących do nas wynika, że
po rocznej przerwie dział socjalny wznawia organizację kolonii
dla dzieci, szykuje się nawet spora niespodzianka. W następnym
numerze „R i S” być może będą
znane miejscowości gdzie kolonie będą organizowane ale o tym
pewnie będzie można przeczytać
już w najbliższym numerze Kuriera Stoczni Gdańskiej. Szkoda
tylko, że trudności finansowe
stoczni przełożyły się na pewne
opóźnienia. Jak wszystkim wia-

domo nasz związek organizuje
corocznie w rocznicę śmierci
naszego papieża pielgrzymkę
do Rzymu. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Międzyzakładowej będziemy to organizowali do
czasu aż wszyscy stoczniowcy
skorzystają z tej oferty. Do każdego członka związku uczestniczącego po raz pierwszy w tym
wyjeździe i do uprawnionych
osób towarzyszących nasz związek dokłada 300 zł.
W tym roku z wyżej podanych powodów, wyjazd przełożyliśmy o miesiąc i wizyta
w Watykanie odbędzie się tym
razem w rocznicę beatyfikacji
Jana Pawła II. W najbliższych
dniach ukaże się w sieci stoczniowej i na tablicach związkowych ogłoszenie z programem
wyjazdu i informacje o zapisach. Już teraz można zasięgnąć informacji pod numerem
15-60 lub osobiście w biurze
Komisji Międzyzakładowej.
(fr)

„ W MOIM BIURZE NIKT NIE BĘDZIE RZĄDZIŁ”

CO PAN NA TO PANIE PREZESIE?

Kto w stoczni jest ważniejszy – członek zarządu
stoczni, czy facet z desantu
szczecińskiego, mianujący się
szumnie tytułem Szefa Biura
Rozwoju Projektów i Przygotowania Produkcji? Pytanie
proste? Odpowiedź ciekawa.
Słynne już w stoczni archiwum X podlega bezpośrednio
członkowi zarządu Adamowi
Zaczeniukowi. Do obowiązków pracowników archiwum
należy między innymi współpraca z biurem i korzystanie
z jego pomocy i zasobów – a
tu klops, Szef Biura, niejaki
Krzysztof Musiński, zakazuje
„archiwistom” wejścia do budynku twierdząc, że w „jego
biurze nikt nie będzie rządził”.

Facet widać, mocno ustawiony, ale tak przy okazji jeszcze
jedno pytanie – kim był i jak
rządził Musiński w Szczecinie? Opinie byłych pracowników znamy. O desancie niezastąpionych i super wybitnych
fachowcach napiszemy w
przyszłym numerze. Będzie
o podwyżkach dla wybranych, o premiach oficjalnych
i zakamuflowanych. Chcemy
napiętnować złe praktyki zarządu stoczni i podległego
kierownictwa.
Wychwycić
wszelkie absurdy i idiotyzmy
związane z zarządzaniem na
każdym szczeblu. Może dzięki temu nie będzie kolejnych
długów, a super fachowcy niezastąpieni skorzystają z oka-

zji (zwolnienia grupowe) lub
dalszą karierę zrobią właśnie
w rozwojowym, wspomnianym wcześniej „archiwum
X”. Napiszemy o pismach
nie docierających do Prezesa,
(może pisma pisać przez gazetę właśnie?) o rozbudowie
biurokracji w budynku dyrekcji. Będzie też o alkoholu, pracownikach ochrony, o działaniu na szkodę zakładu przez
kadrę kierowniczą. Będzie o
„świętych krowach” które nie
raczą odpisać ani razu na kilkanaście pism – tak pewnie się
czują pod opieką...
Postaramy się też przekazać
szczegółową relację z wyprawy naszej drugiej już stoczniowej delegacji do Indii. Po-

jechali nasi specjaliści, jeden
od spawania, drugi od nauk
buddyjskich, nabór fachowców
robić do stoczni. Dwa tygodnie
werbowali i lada chwila tłum
Hindusów się zwali i pomoże nam statki budować. Może
uda nam się zaprosić jednego
z werbowników, aby podzielił
się z nami wrażeniami z tej ciekawej egzotycznej – było nie
było – wyprawy.
P.s. Ostatnia wiadomość
z archiwum X. Na polecenie
pani dyrektor do Spraw Zasobów „archiwiści” muszą
rozpoczynać pracę o 7.45.
Powód? – Muszą być pod
kontrolą przełożonego a ten to
lubi sobie pospać.
Fryderyk Radziusz
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ZADŻUMIENI

będzie na tyle niepokorny,
że odmówi porozumienia w
sprawie zwolnienia, a jeżeli odmówi nie wykluczone,
że powiększy stan osobowy
ZA (nie musi być koniecznie przygotowany fachowo i
merytorycznie do powierzonych nowych obowiązków
– wszyscy pracownicy, pomimo różnych stanowisk od
typowo administracyjnych
do projektowych i technologicznych mają taką samą
treść w kartach stanowiska
pracy). Powstanie tej komórki ma na celu wywarcie presji psychicznej na pracowników i powolne urabianie ich,
aby sami prosili o zwolnie-

nie. Wedle słów samego naczalstwa – „ta grupa jest do
odstrzału”.
Po stoczni krąży żart, że
niedługo wyjdzie polecenie,
że pracownicy ZA mogą korzystać z windy tylko raz w
tygodniu, a reszta z buta (dział
ZA w obecnej chwili mieści
się na 7 piętrze).
Na koniec, chroń nas Panie,
aby nie podziękowano nam za
pracę, tak jak głównemu technologowi typu statku. Ostatnie
wodowanie – odczytano listę
zasłużonych przy budowie i wodowaniu jednostki NB 88, dziękowano za dobrą pracę przez
mikrofon, a w cieniu biura wręczono wypowiedzenie z pracy.
(ab)

dokończenie ze str. 7

fot. Paweł Glanert

dokończenie ze str. 13

PRZESŁANIE OBURZONYCH

„Solidarność” była inicjatorką założenia placówki
SKOK w stoczni. Przez dłuższy czas wszyscy byli zadowoleni. Ale to, co zrobił SKOK
Wybrzeże, do którego należy
placówka stoczniowa, spowodowało ostre wystąpienie „Solidarności” do centrali SKOK.
Placówka SKOK w stoczni,
wiedząc jak trudna jest sytuacja spółki, i że wypłaty dla
pracowników odbywaja się
w ratach, nie poczekała kilku
dni na wpływ dokonywanych
przez stocznię potrąceń z tytułu spłat kredytów przez pracowników stoczni, lecz wysła-

ła nakazy natychmiastowej ich
spłaty przez stoczniowców.
Ci nie tylko obciążeni zostali
podwójnie (księgowość stoczni dokonywała potrąceń, a
SKOK zażądał spłaty rat już
potrąconych), ale też musieli
zapłacić drakońskie kwoty za
wysyłane upomnienia. Takie
sytuacje nigdy wcześniej się
nie zdarzały, choć wypłaty
były też na raty. Tym razem
przyjazny zwykle pracownikom SKOK dał plamę i trudno się dziwić, że placówka
SKOK Wybrzeże przestanie
zapewne funkcjonować na terenie stoczni.

Idzie babcia do banku niesie pieniądze z pożyczki, mile przyjęta, pieniądze z chusteczki odwija i płaci.
Kasjerka potrzeby ma swoje, na suknie, buciki pieniądze dla siebie wydaje. Babcia kwitek posiada ale bank
nie daruje i raz jeszcze pieniądze przynosić jej każe.
Z ostatniej chwili: Pieniądze do SKOK WYBRZEŻE wpłacił
inny SKOK aby reputacji SKOKI nie straciły.
Fryderyk Radziusz

fot. Paweł Glanert

SKOK na kasę stoczniowców

mentarna nie daje nadziei na jej skuteczność. Nie mamy zaufania
do partyjniactwa i dlatego sami nie zamierzamy powoływać kolejnej partii.
Dlatego my podpisani poniżej, przedstawiciele ponad 100 organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych i inicjatyw obywatelskich, zwracamy się do Prezydenta RP
z apelem i wnioskiem o wszczęcie procedury zmiany Konstytucji
w zakresie przepisów o ogólnokrajowym referendum, które umożliwi obywatelom decydowanie
w tak kluczowych sprawach
jak wiek emerytalny, ordynacja
wyborcza, finansowanie partii
politycznych, ilość posłów, czy
istnienie senatu.
Zwracamy uwagę, że już
dzisiaj Prezydent RP jest inicjatorem zmian na rzecz referendów lokalnych, korzystnych dla
małych społeczności lokalnych.
Zmiany te są niewystarczające, ale idą w dobrym kierunku.
Teraz czas na takie same fundamentalne zmiany w interesie
wszystkich obywateli.
Jednoznacznie stwierdzamy, że celem naszego działania nie
jest tworzenie jakiegokolwiek bytu partyjno-politycznego, ale wyłącznie wspólne działanie na rzecz przywrócenia społeczeństwu
prawa bezpośredniego decydowania o najważniejszych sprawach
państwa. Jesteśmy zdeterminowani i zdecydowani dążyć do tego
celu bez względu na czas i działania jakie będziemy musieli podjąć, korzystając z wszelkich dostępnych w demokratycznym państwie środków.
Same partie nie są wystarczające. Dlatego naszym zdaniem
partie powinny podzielić się z obywatelami władzą i odpowiedzialnością za Polskę. Nasze postulaty wychodzą ponad wąskie grupy
interesu: partyjne, związkowe, biznesowe czy medialne. Uważamy, że ponad podziałami jesteśmy w stanie działać razem dla dobra kraju, nas samych i naszych dzieci.
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