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Gdańsk, 9 listopada 2013 r. Manifestacja w Gdańsku była kontynuacją protestów rozpoczętych
w Warszawie 29 września br. Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda mówił:
Nie ma przemysłu okrętowego, jest przemysł pogardy, hipokryzji i obłudy.
fot. Paweł Glanert

Gdańsk, 9.11.2013. Przemówienie przewodniczącego KK „Solidarności” Piotra Dudy

Dzisiaj spotykamy się po
raz kolejny, aby pokazać nasze
cele całemu społeczeństwu,
tym którzy się jeszcze do nas
nie dołączyli, którzy oczekują.
Ja im z tego miejsca mówię: nie
macie na co czekać, bo lepiej
nie będzie. Dlatego musimy
wspólnie działać, aby patologie
społeczne, które są w naszym
kraju były jak najmniejsze.
Dlatego tu, z Gdańska, z kolebki „Solidarności”, mówimy
do wszystkich pracowników i
nie tylko pracowników w naszym kraju, do tych którzy się
czują lekceważeni: zbierajmy
siłę, razem, abyśmy się przeciwstawili tej liberalnej zarazie.
Bo tylko wspólnie możemy się
temu przeciwstawić. Będziemy
brali udział w każdych rozmowach, w każdych negocjacjach,
ale nie będziemy robić PR panu
premierowi, który udaje, że
prowadzi dialog społeczny, a
dialog społeczny wygląda tak,
że ludzie wychodzą, setki tysiecy ludzi, niedługo już miliony
wyjdą na ulicę. I taki jest polski
dialog społeczny! My to musimy zmienić!
Wiemy nie od dziś, że nie
ma polityki przemysłowej w
naszym kraju. Najlepszym
przykładem jest Gdańsk, Stocznia Gdańska. Nie ma polityki
przemysłowej, nie ma przemysłu okrętowego, ale coraz
bardziej buduje się przemysł
pogardy, przemysł hipokryzji,
przemysł obłudy. To jest zasługa tego rządu i Platformy Obywatelskiej, a także i PSL, bo nie
zapominajmy o nich.
Wczoraj mieliśmy w Sejmie
kolejny popis obłudy i pogardy
w stosunku do społeczeństwa.
Przypominacie sobie: 2,5 miliona podpisów zebraliśmy jako
związki zawodowe pod projektem obywatelskim dotyczącym
wieku emerytalnego. Co powiedzieli? Wypchajcie się! Wczo-
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fot. Paweł Glanert

Nie ma przemysłu okrętowego,
jest przemysł pogardy, hipokryzji i obłudy

Piotr Duda, 9 listopada 2013 r.

raj milion obywateli w sprawie
sześciolatków – wypchajcie
się! Ale są posłowie którzy mówią że trzeba wysłuchać miliona głosów, podpisów. A półtora
roku temu mówili – jakie referendum? I do tych osób należy
niejaki Palikot, który się zmienia z miesiąca na miesiąc. To są
obłudnicy!
Dziękuję wam, że jesteście
tu dzisiaj. To nie jest koniec, to
jest długi marsz. Ale doskonale widzicie, ze teraz większość
społeczeństwa jest z nami,
docieramy do społeczeństwa,
docieramy do ludzi młodych.
Jeszcze dwa lata temu ludzie
młodzi nie wiedzieli, co to jest
pojęcie umowy śmieciowej.
Dzisiaj się upominają o swoje.
W wielu zakladach pracy, w restauracjach, galeriach, centrach
handlowych – ja się z nimi spotykam, oni podchodzą i mówią:
mamy umowy śmieciowe, ale
dziękujemy wam, związkom
zawodowym, że walczycie o
nas, bo my sami sobie z tym nie
poradzimy.
Pamiętajcie jeszcze o jednym. Zbieramy podpisy o roz-

wiązanie tego parlamentu. Tego
cyrku na który już patrzeć nie
możemy. Bo my nie jesteśmy
zwolennikami, że im gorzej tym
lepiej. Ludzie cierpią, ludzie
głodują w naszym kraju. Ludzie
nie mogą końca z końcem związać. Idą do ośrodków zdrowia,
przychodnie zamknięte, szpitale nie przyjmują pacjentów, nie
z winy lekarzy, nie z winy pielęgniarek, tylko skończyły się
limity! Co to jest za kraj, który
ponoć się rozwija, ale jak to się
przekłada na zwykłego śmiertelnika, zwykłego obywatela?
Nijak!
Dlatego mamy prawo upominać się o swoje. Mamy
prawo do referendów ogólnokrajowych. Będziemy też przygotowywać projekt obywatelski
o zmianie konstytucji i o tym
byśmy mogli zagłosować. Nie
bądźmy jak politycy niektórzy!
Nie patrzmy tylko czubka swego nosa - dzisiaj jest mi dobrze,
mam pracę, dobre wynagrodzenie, jutro mogę już nie mieć
ani pracy, ani wynagrodzenia.
Dlatego musimy być razem, bo
chcemy aby nasz kraj się roz-

wijał, ale chcemy by to dobro
wypracowane wspólnie przez
przedsiębiorców, przez pracodawców, przez pracowników,
było równo dzielone. Dzisiaj
ekonomiści biją na alarm, bo
im się wali OFE. Powiem krótko. Oni się nie martwią o nasze
emerytury. Oni się martwią, że
ktoś chce wejść w ich interesy.
I taki jest pan Balcerowicz, on
nie martwi się o nasze emerytury. On się martwi o swój interes.
Pamiętajcie o tym!
I pamiętajcie o tym, że to
nie jest ani początek, ani koniec. To długa droga. Ale tak
jak mówiłem, coraz bardziej
docieramy do społeczeństwa.
Październikowe wyniki sondażu to pokazały. Społeczeństwo nam coraz bardziej ufa,
rozumie te postulaty. Ale jest
jeszcze jeden mały minus.
Ludzie nie bardzo wierzą że
te postulaty zostaną zrealizowane. Ale im będzie nas więcej, tym bardziej te postulaty
będziemy w stanie zrealizować. I to jest nasz cel, to nasza droga. Dziękuję, szczęść
Wam Boże!

Dość lekceważenia społeczeństwa!
Wielotysięczna związkowa
manifestacja w Gdańsku

Manifestujący
wyruszyli
z placu przy Pomniku Poległych Stoczniowców i przeszli
Wałami Piastowskimi na ul.
Długą i Długi Targ do Zielonej
Bramy. „Idziemy PO ciebie
Donaldzie”, „Dość okłamywania i okradania Polaków”,
„chcemy pracować i decydować o sobie” „Robotnik nie
jest niewolnikiem”, „Stop dla
bezrobocia i emigracji młodych”, a pod adresem rządu –
„Powywalać po kolei wszystkich durniów i złodziei” oraz
„Dość władzy szkodników”.
Wśród przedstawicieli niemal
wszystkich branż zawodowych
widoczni byli m.in. strażacy,
pielęgniarki, nauczyciele, policjanci, funkcjonariusze służby więziennej. Jacek Rybicki,
członek Prezydium ZRG „S”
wspierany przez Bogdana Olszewskiego przez kilkadziesiąt
minut witał kolejne delegacje.
A przybyli związkowcy nie
tylko w Regionu Gdańskiego.
Był reprezentowany Słupsk,
Koszalin, Toruń, Kwidzyn,
Czersk i Człuchów. Przybyli
związkowcy z Siedlec i Poznania, a nawet z Ziemi Lubuskiej.
Pod namiotem ustawionym
przez gdańską „Solidarność”

fot. Olga Zielińska

W rytmie bębnów, przy
dźwięku syren i piszczałek, ponad pięć tysiące
związkowców przeszło
w sobotę, 9 listopada,
ulicami Gdańska pod
hasłami wymierzonymi
w arogancję ludzi władzy – „Dość lekceważenia społeczeństwa”.
Manifestację zorganizowały regionalne struktury NSZZ „Solidarność”,
OPZZ oraz Forum
Związków Zawodowych

wyłożone zostały listy do podpisu pod wnioskiem o skrócenie kadencji Sejmu. Cieszyły
się one dużym powodzeniem.
Do południa pod wnioskiem
wyłożonym na placu Solidarności podpisało się co najmniej
trzysta osób.
Naprzeciw trybuny na Długim Targu ustawiono znany w
całej Polsce złoty styropianowy posąg premiera Tuska, który poprzedzał czoło pracowniczego pochodu. Pod figurą
premiera można było składać
uwagi i postulaty dotyczące
życia obywateli w Polsce i
decyzji władz państwowych.
Uczestnicy manifestacji chętnie z tej możliwości korzystali, a także fotografowali się
pod karykaturalnym pomnikiem Tuska przystrojonego w
peruwiańską czapeczkę i trzymającego piłkę.
Dużym
powodzeniem
wśród uczestników manifestacji cieszyły się kartki pocztowe z dowcipnymi karykaturami Dobosza Jana, rysownika

znanego z łamów „Rozwagi”
i gdańskiego Magazynu „Solidarności”.
Zanim pochód wyruszył z
placu Solidarności kilkakrotnie
słychać było wołanie: Gdzie
jest Wałęsa! Panie prezydencie
zapraszamy, nie trzeba skakać
przez płot! Byłego prezydenta
Lecha Wałęsy zabrakło. Laureat pokojowego Nobla wyjechał
do Meksyku, gdzie uczestniczył w „evencie” jednej z
prywatnych stoczni budującej
luksusowe jachty.
Tak wielu manifestantów
od dawna nie widziało gdańskie Główne Miasto. Kiedy
zaczęły się przemówienia
przy Zielonej Bramie koniec
pochodu był jeszcze daleko za
Ratuszem Głównego Miasta.
Maszerujący spotykali się z
licznymi wyrazami sympatii
przypatrujących się manifestacji. Były zdjęcia i gesty
ułożonych w literę V palców.
Związkowcom
chodziło
głównie o ochronę praw pracowniczych, ale nie tylko.

Wyraźne były postulaty odrzucenia stylu polityki opartego na politycznej korupcji
i zakończenia szkodliwych,
zdaniem związkowców, rządów PO-PSL. Wśród postulatów związkowych pojawił
się ten dotyczący zaprzestania
likwidacji szkół, nauczania
historii ojczystej, zachowania
kanonu lektur, prawa do referendum obywatelskiego bez
możliwości wyrzucenia do kosza obywatelskich inicjatyw
przez rządzących, ochrony
zdrowia, zgodnie z konstytucyjnymi zapisami oraz prawa
obywateli do decydowania o
najistotniejszych sprawach.
– Szczęść Boże! Witam ludzi ciężkiej pracy! – zaczął Piotr
Duda, przewodniczący KK
NSZZ „S”. (Przemówienie przewodniczącego Komisji Krajowej „Solidarności” zamieszczamy na str. 2 „Rozwagi”)
Z gromkim przyjęciem spotkali się: szef OPZZ Jan Guz i
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Dokończenie na str. 4
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Dość lekceważenia
społeczeństwa!
Dokończenie ze str. 3
lider Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka.
– Chcę podziękować temu,
pożal się Boże, ojcu narodu za
to, że jesteśmy tutaj razem, bo
przecież nie za to, że mamy
pracować nie do emerytury,
ale aż do śmierci. Ogłupiają
nas, mówią, że jest kryzys.
Jest, lecz nie u nich. Nie ma
pieniędzy na ZUS, ale są na
gigantyczne premie dla urzędników. Mamy płacić za to, że
nami rządzą, ale my ich od koryta oderwiemy. Dość takiego
rządzenia. Nasze kieszenie są
puste – mówił Tadeusz Chwałka, patrząc na symboliczny
pomnik Donalda Tuska.
Jan Guz, przewodniczący
OPZZ, w ostrych słowach wystawił laurkę obecnej władzy.
– Wychodzimy na ulice by bić
się o godną płacę, o pracę, o
prawo do godnej emerytury, o
kodeks pracy. Nie damy rzucić
się na kolana. Dzisiaj musimy
zrealizować dawne postulaty by nie zniewolono nas, by
nie było obozów pracy. To
premier odebrał nam prawo
do dialogu i chce nam odebrać kolejne prawa! Biednie
żyje oświata, służba zdrowia.
Musimy być razem jako ruch
związkowy, jako naród. Przyszedł czas byśmy przeprowadzili referendum strajkowe w
zakładach pracy. Związki razem! – wołał lider OPZZ.
Regionalni liderzy związków zawodowych nie pozostawili złudzeń. Pomorze pod
rządami PO – tonie.
– Polska zaczyna przypominać państwo totalitarne.
Nie zgadzamy się na przedmiotowe traktowanie społeczeństwa, na arogancję rządzących. Może droga będzie
długa, ale zwyciężymy. Nasz
region, wydawałoby się tak
dynamiczny, dotknięty jest
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biedą. Ilość osób, których
egzystencja biologiczna jest
zagrożona przekracza średnią
krajową. Ludzie nie są pewni
dnia następnego. Blisko 80
procent osób bez pracy nie ma
prawa do zasiłku – wyliczał
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG „S”.
– Brak zgody na likwidację
miejsc pracy. Tylko w przemyśle okrętowym straciliśmy
18 tysięcy miejsc pracy. Nie
możemy zgodzić się z tym,
by likwidować miejsca pracy,
a państwo z pieniędzy podatników wspierało tych, którzy
promują umowy śmieciowe.
Nie możemy godzić się by
miejsca pracy były likwidowane przez bezczynność i
bierność Agencji Rozwoju
Przemysłu. Ludzie opuszczają Pomorze, wyjeżdżają by za
granicą szukać szans dla swego życia. I nie może być tak,
że jedyną szansą jest samozatrudnienie. Nie może być tak,
że co dziesiąty pracujący nie
może utrzymać rodziny. Nie
możemy się zgodzić na rynek
niewolników. Nie godzimy
się! Zwyciężymy! – mówił
Krzysztof Dośla.
Związkowcy żądali przestrzegania dialogu społecznego, obniżenia wieku emerytalnego, tak, by pozostawić
pracownikowi po przepracowaniu 40 lat, a pracującej
kobiecie – 35 lat pracy, prawo
do decyzji o kontynuacji pracy
lub o przejściu na emeryturę,
wycofania przepisów o elastycznym czasie pracy i ograniczenia stosowania umów
śmieciowych. Wśród postulatów demonstrujących są także
wzrost płacy minimalnej wraz
ze wskaźnikiem wzrostu PKB
i wprowadzenie obligatoryjnych referendów po zebraniu
odpowiedniej liczby podpi-

Podziękowanie za udział
w manifestacji
Razem zwyciężymy!
W imieniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla wyraził podziękowanie wszystkim, którzy w sobotę,
9 listopada, poświęcili swój wolny czas i wzięli udział w pracowniczej manifestacji.
– Tysiące ludzi na ulicach Gdańska wyraziło swój sprzeciw
wobec – jak napisaliśmy w Liście otwartym – antypracowniczej, ale także – naszym zdaniem – antyrozwojowej polityce
rządzących. Chcemy im uświadomić, że dla coraz większej
liczby osób „zielona wyspa” staje się „czarną wyspą rozpaczy”, z której kto może się ewakuuje. To dramatyczne stwierdzenie wobec tego, co nasz kraj przeżył i z czym walczył w
minionym stuleciu. Ale to stwierdzenie znajduje swój smutny
finał w blisko dwumilionowej emigracji, w dwuletnich kolejkach do lekarzy specjalistów czy jednych z najgorszych na
świecie wskaźnikach demograficznych. Domagamy się rzeczywistych zmian, które ten proces mogłyby najpierw zatrzymać, a później odwrócić. Zmian, których prawdziwym celem
byłby człowiek i rodzina, pracownik i godna, bezpiecznie wykonywana praca.
Oprócz postulatów ogólnokrajowych podjęliśmy także postulaty naszych środowisk branżowych i zawodowych. Wraz
z Listem otwartym przekażemy je parlamentarzystom, przedstawicielom władz, a także europosłom. Chcemy, żeby wiedzieli, jak wygląda rzeczywista, a nie lukrowana w mediach,
rzeczywistość w polskich zakładach pracy.
Jednocześnie podkreślaliśmy, że to nie koniec. Czeka nas
długi marsz. Możemy się spodziewać, że zajęci sobą rządzący i te protesty zlekceważą. Ale nie mam wątpliwości, że
razem osiągniemy zwycięstwo. Raz jeszcze zwracam się zarówno do tych, którzy dziś mają bezpieczną i w miarę godziwie wynagradzaną pracę, jak i do tych, którzy są zatrudnieni
na „śmieciówkach”, którzy zastraszani często nie mają odwagi założyć lub wpisać się do organizacji związkowej, do tych,
którzy bez pracy często nie mają z czego żyć – poprzyjcie
nasze postulaty, włączcie się w działania naszego Związku.
Krzysztof Dośla, przewodniczacy
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

sów. Związkowcy podkreślali,
że do Komisji Trójstronnej i
ich wojewódzkich odpowiedników nie wrócą.
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, poinformował zebranych że zostanie przekazana
parlamentarzystom odezwa
zgromadzenia i postulaty
poszczególnych branż. W
odezwie istotny fragment poświęcony jest przemysłowi
okrętowemu i Stoczni Gdańsk:
– Tu na Wybrzeżu jak szyderstwo zabrzmiało nie tak
dawno hasło rządowej konferencji „Gospodarka morska –

ludzie mają pierwszeństwo”.
Po upadku Stoczni Gdynia
państwo nie robi nic by zapobiec upadłości drugiej wielkiej polskiej stoczni – Stoczni
Gdańsk. Następuje także degradacja zatrudnienia w portach polskich…
Po zakończeniu manifestacji, związkowcy z sąsiadujących z Pomorzem regionów zwiedzali Gdańsk,
na gorąco komentowali
przemówienia przywódców
związkowych,
podkreślając znaczenie solidarnego,
wspólnego
występowania
przeciwko anty pracowniczej
polityce rządu.

Karol Guzikiewicz:
Perspektywy i codzienny bałagan
– Każdy z nas idąc codziennie do pracy zadaje sobie
pytanie – co dalej ze stocznią?
– mówi Karol Guzikiewicz,
wiceprzewodniczący stoczniowej „Solidarności”. Trudno o odpowiedź, ponieważ
rozmowy między właścicielami choć wiadomo że trwają, są tak utajnione że nawet
dziennikarze śledczy nie są w
stanie ustalić gdzie odbywają
się spotkania. Niewątpliwie to
dobrze, że właściciele stoczni usiedli do rozmów, choć z
drugiej strony niepokoi, że te
rozmowy się przeciągają, że

stawiane są nowe warunki, jak
np. przedstawienie poprawionego biznesplanu stoczni do
końca listopada.
Dla nas, związkowców,
najgorsze jest to że firma która przygotowała nowy biznesplan domaga się dalszego
zmniejszenia
zatrudnienia
w sferze poza produkcyjnej.
Wskazuje się na złą proporcję pomiędzy pracownikami
bezpośredniej produkcji a pozostałymi zatrudnionymi. Nie
kwestionujemy tych wyliczeń,
mimo że zdajemy sobie sprawę jaką tragedią dla każdego

Roman Gałęzewski:
Racjonalne rozbiórki

– Patrząc na to co dzieje się
w stoczni trudno przejawiać
optymizm – mówi Roman Gałęzewski, szef stoczniowej „Solidarności. Człowiek oczekuje
wciąż na pierwsze symptomy
poprawy sytuacji, na spodziewane od wielu miesięcy decyzje, które pozwoliłyby mieć
nadzieję, że przed spółką zarysuje się realna szansa wyjścia
z kryzysu. Jest jednak coś co
wskazuje, że Ukraińcy, główni
udziałowcy spółki, wierzą że
nadejdzie pozytywne rozwiązanie. Nie twierdzę tego na
podstawie słów padających w
rozmowach publicznych i nieoficjalnych, lecz na podstawie
tego co każdy może zobaczyć
na terenie stoczni. Trwają nadal
inwestycje, których celem jest
unowocześnienie produkcji w
stoczni, trwa proces rozbiórki
niepotrzebnych, starych obiektów, co świadczy przecież o
tym że myśli się o przyszłości,
a nie prowadzi kosztownych
przecież prac, by syndyk miał
łatwiej przy sprzedaży majątku.
Rozbiórka
zbytecznych
obiektów zmniejsza bieżące

koszty stoczni z tytułu opłat
za media, podatki od nieruchomości itp. Rozmowy, które
prowadzone są w Warszawie
nie powodują wprawdzie żadnego pozytywnego przełomu,
toczą się wokół tych samych
nierozwiązanych
tematów,
uciekają od spraw trudnych,
a znaczących dla przyszłości
spółki. Mam jednak nadzieję,
że przedstawiciele skarbu naszego państwa, nie są aż tak
zepsuci, by tylko pozorować
negocjacje, udając poszukiwanie rozwiązania. Sprawa dotyczy przecież dużego, funkcjonującego
przedsiębiorstwa,
którego istnienie ma ogromne znaczenie dla rynku pracy
Gdańska. Trzeba myśleć nie
tylko o prowadzonej obecnie
bezpośredniej produkcji, ale i
o związanych ze stocznią specjalistach różnych branż, których gdy poprawi się koniunktura na rynku pracy łatwo się
nie znajdzie. Mam wciąż nadzieję, że pomimo niełatwych
perspektyw powinniśmy sobie
z restrukturyzacją i wyjściem
na prostą stoczni poradzić.

jest utrata pracy. Widzimy,
że główny właściciel stoczni
walczy o utrzymanie zakładu,
myślę że gdyby to była firma
państwowa dawno mielibyśmy upadłość.
Na sytuację stoczni niemały wpływ ma nieuczciwa konkurencja na rynku okrętowym,
gdzie trwa typowa wojna gospodarcza. Otaczające nas firmy walczą o przejęcie rynku
zamówień na wieże wiatrowe,
ponieważ Skarb Państwa na
terenie dawnej Stoczni Gdynia wybudował halę gdzie
mają być produkowane. Według nieoficjalnych informacji zmienia się też sytuacja na
rynku budowy statków. Pojawiły sie dane, iż Rosja zamierza zamówić ok. 100 wysoko
przetworzonych trawlerów o
rynkowej wartości ok. 90mln.
euro za jednostkę, których ze
względu na nowoczesne wyposażenie nie do się wybudować w Chinach czy innych
stoczniach dalekowschodnich.
Trudno ocenić ścisłość tej informacji, wskazuje jednak
ona na zmiany jakie mogą
zajść na europejskim rynku
okrętowym. Oczywiście, w
przypadku udziału w takim
zamówieniu potrzebne będą
gwarancje Skarbu Państwa. A
pamiętamy jak przed dwoma
laty z powodu opóźnienia w
udzieleniu państwowych gwarancji nasza stocznia utraciła
kontrakty. Dziś, przy zaangażowaniu finansowym Skarbu
Państwa w stocznie konkurencyjne dla Gdańska istnieje
niebezpieczeństwo obstrukcji
w udzielaniu takich gwarancji,
a nawet może powstać obawa
iż upadek Stoczni Gdańsk
otworzyłby drogę do przejęcia zamówienie na statki rybackie przez konkurencję. Na
takiej wojnie gospodarczej
cierpi przede wszystkim szeregowy pracownik, o którego

zwolnieniu wciąż się mówi.
A przecież nawet częściowy
udział w rysującym się rynku
budowy trawlerów rybackich
dałby naszej stoczni szanse
zatrudnienia nie półtora tysiąca a kilku tysięcy ludzi.
Nie jest też tajemnicą, że
warunkiem zawarcie kontraktu na nowoczesne trawlery
jest uzyskanie przez armatora
15 proc. udziału w budującej statki stoczni. Sprzedając
15 proc. udziałów Stocznia
Gdańsk mogłaby spłacić swoje zadłużenie i stać się producentem nowoczesnych, w pełni wyposażonych jednostek.
Wielkość tych statków pozwalałaby budować je na bocznej
pochylni, czy nawet na płycie
na nabrzeżu. Takie rozwiązanie wymagałoby oczywiście
pozytywnych działań rządu,
na które wciąż nie możemy
się doczekać.
Dla nas, związkowców,
najbardziej dramatyczne w
chwili obecnej są zwolnienia pracowników. Naszym
zdaniem są one obarczone
licznymi błędami, brak jest
szczegółowego regulaminu,
określającego dobór pracowników do zwolnień. Nie kwestionujemy samych zwolnień.
Ale dziś sytuacja jest taka, że
po zwolnieniu nie wiadomo
kto ma zastępować, nie do
końca przemyślano czy zwolnienia nie paraliżują zakładu.
Szczególnie trudna jest sytuacja ludzi zwalnianych w tym
roku, bowiem przewidywane na rok przyszły dotyczyć
będą pracowników mających
blisko prawa emerytalne.
Przy obecnych zwolnieniach miała być stosowana
zasada, że pracownik ma
się dowiedzieć o decyzji
od swojego przełożonego.
A ostatnio coraz częściej
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Normy socjalne w europejskim
przemyśle stoczniowym
Ważny dla europejskiego przemysłu stoczniowego
dokument, określający normy socjalne w tej branży, został po sześcioletnich negocjacjach podpisany 14 października w Brukseli przez przedstawicieli
pracodawców i pracobiorców oraz Komisji Europejskiej. Dokument przyjęto w trakcie plenarnego
spotkania Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Okrętowego w Brukseli.

Stronę polską reprezentowali: Mirosław Piórek, przewodniczący Sekcji Krajowej
Przemysłu Okrętowego NSZZ
„Solidarność”, Krzysztof Żmuda, sekretarz SKPO, i Jerzy
Czuczman, dyrektor Związku
Pracodawców,,Forum Okrętowe”. W spotkaniu uczestniczył
także Daniel Calleja Crespo,
dyrektor generalny Dyrekcji ds.
Przemysłu i Przedsiębiorczości
Komisji Europejskiej.
„W każdej stoczni muszą
być przestrzegane ustanowione normy socjalne i nadrzędne
przepisy prawa, w myśl szczegółowych przepisów krajowego prawa pracy w dziedzinie
rokowań zbiorowych, stosunków przemysłowych i rynku
pracy. Wspomniane normy
socjalne muszą być zgodne
z podstawowymi
zasadami
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i prawami pracowników ustanowionymi przez Międzynarodową Organizację Pracy
(MOP) i Unię Europejską oraz
muszą przyczyniać się do propagowania tych zasad i praw”
– czytamy w dokumencie.
Opracowane wspólne normy socjalne w przemyśle okrętowym w Europie dotyczą:
układów zbiorowych, prawa
do zrzeszania się i reprezentacji
pracowników, bezpieczeństwa,
higieny i środowiska pracy,
szkolenia, rozwoju zasobów
ludzkich oraz wspierania innowacji, warunków pracy, restrukturyzacji oraz dostawców
i podwykonawców.
Każdy z elementów opracowanych
w dokumencie
ma zapewnić zatrudnionym
w branży stoczniowej większe
bezpieczeństwo i polepszenie
warunków pracy.
Sygnatariusze
uzgodnili
m.in.: „Prawo do tworzenia
związków zawodowych i wstępowania do nich oraz prawo
do rokowań zbiorowych muszą zostać uznane. Reprezentacja pracowników, zgodnie
z odpowiednimi
przepisami
krajowymi, we wszystkich
przedsiębiorstwach przemysłu
stoczniowego i sektora konserwacji, naprawy i przebudowy
statków musi zostać zagwarantowana w celu zapewnienia
ciągłego dialogu społecznego
i przewidywania problemów
społecznych, a także spełniania i monitorowania wymogów
prawa pracy, bezpieczeństwa
i ochrony środowiska”.

Odnośnie warunków pracy
Europejski Komitet Dialogu
Społecznego Sektora Okrętowego zdecydował, iż podejmuje
starania w celu dalszej poprawy
warunków pracy we wszystkich
państwach członkowskich UE,
krajach kandydujących i stowarzyszonych. „Komitet uznaje,
że godna praca i godziwe wynagrodzenie mają zasadnicze
znaczenie dla stałej poprawy
warunków życia i pracy w Europie. Uwzględniając nadal
zróżnicowane ramowe warunki
prawne i normy w poszczególnych państwach europejskich,
komitet zasadniczo popiera
dalszą harmonizację w Europie
i wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do ustanowienia równych warunków działania w Europie i na świecie”
– czytamy w dokumencie.
Przyjęte normy, zdaniem
sygnatariuszy, powinny być
respektowane także przez dostawców i podwykonawców
współpracujących ze stoczniami europejskimi. Komitet
stwierdził: „Przedsiębiorstwa
europejskiego przemysłu stoczniowego i sektora konserwacji,
naprawy i przebudowy statków
powinny wziąć pod uwagę,
że ich dostawców i podwykonawców również obowiązują
kryteria
odpowiedzialności
społecznej oraz że powinni oni
przestrzegać zasad wyrażonych w normach socjalnych,
przedstawionych w niniejszym
dokumencie lub w obowiązującej karcie społecznej danego
przedsiębiorstwa, w zależności
od tego, które z nich są bardziej
korzystne dla pracowników”.
– To dla nas bardzo ważny
dokument – ocenia Krzysztof Żmuda, sekretarz SKPO.
– Będziemy dążyć do tego, aby
podpisały go także inne reprezentacje pracodawców. W przyszłości, jeśli dojdzie w Polsce

do wznowienia prac Zespołu
Trójstronnego ds. przemysłu,
chcielibyśmy, aby również strona rządowa zaangażowała się
w przyjęcie pewnych ustaleń.
Krzysztof Żmuda dodaje,
że podczas plenarnego spotkania Europejskiego Komitetu
Dialogu Społecznego Sektora Okrętowego w Brukseli
uzgodniono także, iż Komisja Europejska będzie miała
nadzór nad realizacją zapisów
przyjętego dokumentu.
– Przedstawiciel Komisji Europejskiej zapewnił,
że KE będzie monitorować,
jak wyglądają warunki pracy w poszczególnych przedsiębiorstwach
w odniesieniu
do zapisów wypracowanego
wspólnie dokumentu – mówi
Żmuda. Negocjacje związane
z wypracowaniem porozumienia w Europejskim Komitecie
Dialogu Społecznego Sektora
Okrętowego w Brukseli rozpoczęto w 2006 r. Przedstawiciele
stron spotykali się co kilka miesięcy, uzyskać kompromis było
bardzo trudno.
– W listopadzie ubiegłego
roku mieliśmy przekonanie,
że dojdzie w końcu do podpisania dokumentu. Ale strona
pracodawców wniosła kolejne
uwagi. Jeszcze w lutym tego
roku pracodawcy przedstawili
dodatkowych dziesięć uwag
– wyjaśnia Żmuda. Sekretarz
SKPO dodaje, że ustalenia
przyjęte w dokumencie będą
bazą do podjęcia dyskusji
i negocjacji podczas spotkań
różnych zespołów i komisji. Polityka sukcesywnych
działań nad przyjęciem przez
strony pracodawców, pracowników oraz rządu norm oraz
standardów w branży okrętowej to skuteczna droga do polepszenia warunków pracy we
wszystkich stoczniach.
Olga Zielińska

fot. Paweł Glanert

Tablica już jest, teraz czas na pomnik!

W sobotę, 26 października, na sopockiej kamienicy
przy ul. Kościuszki 47, gdzie
mieści się m.in. Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych odsłonięta została pamiątkowa
tablica, na której przechodnie mogą odczytać napis:
„Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej Profesor Lech Kaczyński, który razem z małżonką Marią i 94 osobami
zginął w katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem pracował
w tym budynku jako nauczyciel akademicki”.

Teraz czas na pomnik prezydenckiej pary. O jego wystawienie w Sopocie, z którym od
1971 roku był związany Lech
Kaczyński, zaapelował senator
Grzegorz Bierecki (PiS).
Uroczystości przypatrywało się około dwustu osób.
Przybyli
parlamentarzyści
PiS, m.in. Dorota Arciszewska-Mielewczyk w żałobie
po niedawnej stracie męża w
wypadku śmigłowca i Jolanta Szczypińska, związkowcy
z przewodniczącym NSZZ
„Solidarność” Piotrem Dudą
oraz Krzysztofem Doślą,
przewodniczącym gdańskiej

„S”, Romanem Kuzimskim
i Jackiem Rybickim, członkami ZRG „S” i pocztami
sztandarowymi
Związku
oraz samorządowcy Ziemi
Gdańskiej, głównie z klubów

PiS. Nie zapomnieli o swoim
doradcy Andrzej Gwiazda i
Krzysztof Wyszkowski, działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.

Dziennikarz „Magazynu
Solidarność” i autor tekstów
w stoczniowej „Rozwadze”
został jednym z laureatów prestiżowego konkursu Książka
Historyczna Roku im. Oskara
Haleckiego. Biografia polityczna śp. prezydenta Lecha
Kaczyńskiego
współautorstwa Adama Chmieleckiego
oraz Sławomira Cenckiewicza, Janusza Kowalskiego
i Anny K. Piekarskiej zwyciężyła w plebiscycie czytelników w kategorii „Najlepsza
książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków
w XX wieku”, zdobywając
4665 z ponad 10 tys. głosów
oddanych na stronie internetowej konkursu.

Rozstrzygnięcie VI edycji konkursu organizowanego
przez Telewizję Polską, Polskie
Radio oraz Instytut Pamięci Narodowej odbyło się 15 listopada
w siedzibie TVP w Warszawie. – To była najtrudniejsza z
wszystkich moich dotychczasowych książek – powiedział o
biografii śp. Lecha Kaczyńskiego odbierający nagrodę dr hab.
Sławomir Cenckiewicz. Adam
Chmielecki dodał, że wyróżnienie przyznane przez czytelników traktuje jako docenienie
pracy autorów, ale także uznanie dla życia i działalności bohatera książki, czyli prezydenta
Lecha Kaczyńskiego.
Nie był to jedyny solidarnościowy akcent tego wie-

fot. arch. Adama Chmieleckiego

Biografia Lecha Kaczyskiego Książką Historyczną Roku

Adam Chmielecki

czoru. W kategorii najlepszej
książki naukowej jury konkursu Książka Historyczna
Roku nagrodziło publikację
IPN „Kłopotliwa Panna »S«.

Postawy polityczne Zachodu
wobec Solidarności na tle stosunków z PRL 1980–1989”,
autorstwa Patryka Pleskota.
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Gdańsk, 9.11.2013. Dość lekc

ceważenia społeczeństwa!

ZDJĘCIA: Paweł Glanert

Stoczniowcy na warcie
przy grobie księdza Jerzego
W sobotę, 16 listopada,
ośmiu gdańskich stoczniowców z Andrzejem Wysockim
na czele zaciągnęło już po raz
dwudziesty wartę przy grobie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki na
warszawskim Żoliborzu.
Jednolite niebieskie stroje stoczniowców wzbudzały
aplauz i zainteresowanie licznych pielgrzymów.

ZDJĘCIA: Paweł Glanert

GSG Towers

O regulaminach ze zrozumieniem
GSG Towers jest firmą odpowiedzialną za sprzedaż fundamentów wież wiatrowych
produkowanych w Stoczni
Gdańsk. Mimo, że spółka zajmuje się znacząca i dochodową
dla stoczni częścią produkcji
dotychczas nie miała regulaminów dotyczących m.in. tworzenia funduszu socjalnego
dla pracowników. 15 listopada
odbyło się spotkanie przedstawicieli oddziałowej organizacji
„Solidarności” GSG Towers,
którą kieruje Bogdan Bartosewicz, z prezesem Zarządu
Stoczni Gdańsk Andrzejem
Stokłosą, poświęcone dyskusji

nad opracowaniem regulaminu pracy i regulaminu funduszu socjalnego. W spotkaniu
uczestniczył
wiceprzewodniczący
Międzyzakładowej
Komisji NSZZ „Solidarność”
stoczni Fryderyk Radziusz.
Spotkanie przebiegało w
rzeczowej atmosferze - mówi
Bogdan Bartosewicz, przewodniczący oddziałowej organizacji „Solidarności” GSG
Towers. Rozmawialiśmy o
regulaminie pracy i płacy, a
także regulaminie funduszu
socjalnego, bo chociaż GSG
Towers funkcjonuje od kilku
lat, brak było tych dokumen-

tów, tak istotnych dla pracowników. Prezes Andrzej
Stokłosa zadeklarował, że do
końca następnego tygodnia
przygotowane zostaną projekty regulaminów. Projekty
zostaną oparte na podobnych
regulaminach obowiązujących
w Stoczni Gdańsk. 150 pracowników GSG Towers uzyska formalne podstawy, po zatwierdzeniu przez organizacje
związkowe, określające m.in.
zasady tworzenia funduszu socjalnego w spółce oraz przepisów pracy i płacy. Utworzona
zostanie komisja socjalna,
która będzie dysponowała

środkami z odpisu na fundusz
socjalny. Opracowanie regulaminu funduszu socjalnego
umożliwi wykorzystanie odpisów na fundusz socjalny z lat
poprzednich.
Dyskusja nad omawianymi szczegółami regulaminów
przebiegała w rzeczowej atmosferze. Podobało nam się
- mówi Bogdan Bartosewicz
konkretne stanowisko prezesa Zarządu Stoczni Andrzeja
Stokłosy w dyskutowanych
sprawach, widać było gotowość do akceptacji naszych
wniosków, istotnych dla pracowników GSG Towers.

Decyzja Zarządu?

Formuła dialogu wyczerpała się

Pan X jest człowiekiem powszechnie lubianym, niegdyś
znanym z dobrego nastroju, poczucia humoru i oddania przez
kilkadziesiąt lat pracy w stoczni. Zostało mu na początku roku
46 miesięcy do emerytury, gdy otrzymał propozycję rozważenia odejścia ze stoczni z gratyfikacją 15 tysięcy złotych. Propozycja – jak propozycja pomyślał, mogę się zgodzić, mogę się
nie zgodzić. I uznał, że gratyfikacja, biorąc pod uwagę małe
szanse na znalezienie w tym wieku nowej pracy, nie stanowi
szczególnej atrakcji. Tym bardziej że znał przypadki, gdy pracownikom mającym mniej miesięcy do przejścia na emeryturę
proponowano znacznie wyższą gratyfikację...
Pogodny charakter i pozytywne nastawienie do życia
uległo jednak u pana X zmianie, gdy po podjęciu decyzji o
rezygnacji z dobrowolnego przecież skorzystania ze stoczniowej propozycji, okazało się że jak nożem uciął skończyły
się mu nadgodziny i praca w dni świąteczne. A przedtem,
nie ma co ukrywać miał ich zawsze sporo, co nie było bez
znaczenia dla sumarycznych zarobków. Zastanawiał się nad
przyczyną takiego zrządzenia losu, popytywał tu i ówdzie co
się zdarzyło, zaczął się zastanawiać czy nie ma do czynienia z coraz częstszym w obecnej rzeczywistości mobingiem.
Trwało tak kilka miesięcy, goła pensja z trudem wystarczała
na rodzinne wydatki, gdy pewnego razy wpadł mu w rękę
przygotowany przed sporządzeniem miesięcznego kwitu z
obliczeniem zarobków dokument wstępny, w którym na dole
było napisane jak wół: „Bez nadgodzin – decyzja Zarządu”.
I pan X sobie dziś myśli: mobing to czy nie mobing? Przecież
propozycja odejścia ze stoczni za 15 tysięcy miała charakter
dobrowolnej decyzji. Miałem prawo się nie zgodzić. Ale czy
Zarząd, bądź ktoś kto się pod niego podszył, miał prawo za
odmowę odejścia ze stoczni pozbawić pracownika szansy
pracy w nadgodzinach?

Formuła dialogu w Komisji
Trójstronnej wyczerpała się –
przyznali zarówno związkowcy, jak i pracodawcy podczas
spotkania w z Bronisławem
Komorowskim w Pałacu Prezydenckim. Związki zawodowe złożyły własne propozycje
zmian i zadeklarowały kontynuowanie rozmów dwustronnych z
pracodawcami.
– Prezydent był zaskoczony
wspólną oceną związkowców
i pracodawców na temat stanu
dialogu społecznego i funkcjonowania Trójstronnej Komisji
ds. Społeczno-Gospodarczych
– powiedział po spotkaniu szef
„Solidarności” Piotr Duda. – Tak
jak zaskoczeni byli pracodawcy,
że przyszliśmy z gotowymi propozycjami zmian.
Pracodawcy, wyrażając gotowość do kolejnego spotkania,
zapowiedzieli, że odniosą się do
związkowych propozycji. Przewodniczący Duda zwrócił się
również do prezydenta, aby był
bardziej otwarty na argumenty
związków zawodowych, zanim
podpisze jakąś ustawę. Przypomniał prezydentowi, że już
kolejne podpisane przez niego

Życie bez nadgodzin

Spotkanie z prezydentem RP

ustawy zostały przez „Solidarność” skutecznie zaskarżone
przed Trybunałem Konstytucyjnym, a następne czekają na
rozpatrzenie. Na pytanie prezydenta, czy związki zawodowe
są gotowe do rozmów na temat
elastycznego czasu pracy, szef
„S” powiedział, że tak, ale w
rozmowach dwustronnych, a nie
w formule Komisji Trójstronnej.
Spotkanie w Pałacu Prezydenckim odbyło się z inicjatywy prezydenta i jest konsekwencją deklaracji złożonej
przez Jana Lityńskiego, reprezentującego podczas związkowej konferencji „Dialog
społeczny – konieczne nowe
otwarcie” – Kancelarię Prezydenta. Bronisław Komorowski,
choć nie jest stroną dialogu postanowił włączyć się w prace
nad jego poprawą. – Prezydent
nie negocjuje i nie mediuje.
Daje przestrzeń do rozmowy –
podkreślała po spotkaniu Irena
Wóycicka. Minister zaznaczyła też, że panuje zgoda iż dialog społeczny w takiej formule
nie przystaje do obecnych warunków społeczno-gospodarczych i należy go zmienić.
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Trudna sytuacja Stoczni Gdańsk w opinii mediów

Coraz mniej czasu
na konstruktywne decyzje

Stocznia pilnie potrzebuje pieniędzy. Według strony
ukraińskiej chodzi o 180 mln
zł, a według resortu skarbu potrzeba nawet 300 mln zł – pisze nie powołując sie na źródła
portal internetowy Trójmiasto.
W Warszawie odbyło się
kolejne spotkanie głównego
udziałowca Stoczni Gdańsk,
Siergieja Taruty, z ministrem
skarbu i zarządem Agencji
Rozwoju Przemysłu. Na wcześniejszym wymieniono się dokumentami, czyli opiniami na
temat biznesplanu dla stoczni,
na ostatnim obie strony przedstawiły konkretne propozycje,
ale szczegółów postanowiono
nie zdradzać. Wiadomo jedno
– stocznia ma czas do końca
listopada na zaktualizowanie
biznesplanu
Do końca listopada oczekujemy na przedstawienie nowego biznesplanu dla Stoczni
Gdańsk – powiedział Wojciech
Dąbrowski, prezes ARP na
spotkaniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,
które było poświęcone sytuacji
stoczni – Od tego uzależniamy
nasze dalsze decyzje.
– Tylko na bazie biznesplanu, który pozytywnie
przejdzie tzw. test prywatnego inwestora, można mówić o
skorygowaniu planu restrukturyzacji czy dalszej pomocy
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– dodał z kolei Rafał Baniak,
wiceminister resortu skarbu. –
Proponowane przez większościowego udziałowca zejście
z zabezpieczeń na hali K1 nie
wchodzi w grę. Nie znajdujemy więc innego sposobu, niż
solidarne podniesienie kapitału.
Problem w tym, że zgodnie z dokumentem przygotowanym pod koniec października przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,
proporcjonalne dokapitalizowanie też może być uznane
przez Komisję Europejską za
niedozwoloną pomoc publiczną. Okazuje się więc, że wersja „ratowania” proponowana
przez ARP od kilku miesięcy
może okazać się gwoździem
do trumny. Problem w tym, że
dopiero teraz wystąpiono do
UOKiK o interpretację. Zgodnie z nią bez wcześniejszych
konsultacji i uzgodnień z Komisja Europejską, a przede
wszystkim bez uzgodnionych
z KE zmian w planie restrukturyzacji nie powinno się podejmować, żądnych działań w
tym zakresie.
Jeśli ukraiński właściciel
nie podejmie działań, by uratować zakład, strona rządowa
ma związane ręce. Nawet gdyby chciała, nie może pomóc –
czytamy w „Rzeczpospolitej”.

fot. Paweł Glanert

Trudna sytuacja finansowa Stoczni Gdańsk znajduje
się w centrum uwagi mediów trójmiejskich i ogólnopolskich. Niestety brak konkretnych informacji ze
strony uczestników spornych negocjacji znajduje
odbicie w nie zawsze precyzyjnych i wiarygodnych
publikacjach. Z braku jednak innych możliwości
przytaczamy w „Rozwadze”, podobnie jak w poprzednich miesiącach, najważniejsze fragmenty
publikacji jakie ukazały się w ostatnim czasie.

„Rzeczpospolita”
dotarła do analizy, jaką w sprawie
scenariuszy wsparcia gdańskiej stoczni przez ARP przeprowadził UOKiK. Z dokumentu wynika, że dla stoczni
praktycznie nie ma ratunku.
W każdej sytuacji dodatkowe zaangażowanie ze strony
państwa może zostać zakwalifikowane przez KE jako niedozwolona pomoc publiczna,
co narazi przedsiębiorstwo na
konieczność zwrotu pieniędzy
– czytamy w „Rz”.
Tak jak zapowiadali, na spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku nie przybyli
przedstawiciele drugiej strony,
czyli Gdańsk Shipyard Group, a
także związków zawodowych.
Ubolewał nad tym szczególnie gospodarz spotkania, czyli
wojewoda pomorski. – Źle, że
na naszym spotkaniu zabrakło
najbardziej zainteresowanych,
a przecież właśnie Wojewódzka
Komisja Dialogu Społecznego
jest miejscem gdzie powinni-

śmy rozwiązywać trudne sprawy – powiedział wojewoda Ryszard Stachurski.
– Załatwianie wewnętrznych spraw stoczni na gremium Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego, w takiej formie, jest niedopuszczalne – powiedział „Dziennikowi Bałtyckiemu” Roman
Gałęzewski, przewodniczący
„Solidarności” w gdańskiej
stoczni. – Dyskusja wśród
przedstawicieli innych branż,
w tym także konkurencji, to
bardzo dziwny pomysł, tym
bardziej, że plany rozmów na
poziomie WKDS wyglądają
tak, jakby wciąż próbowano
kontynuować zagrywkę czysto piarowską. Rozpoczęła ją
Agencja Rozwoju Przemysłu, rozpisując na nuty, w jaki
sposób będzie tłumaczyła się
ze swoich działań, wcześniej
przygotowując uzasadnienie
do upadłości stoczni. My nie
chcemy w tych zagrywkach
uczestniczyć.

ttt

fot. Paweł Glanert

Według opinii resortu skarbu, przedstawiony dotychczas
przez stocznię biznesplan jest
nierealny. – Wskazują na to
wnioski z ocen tego dokumentu opracowane na zlecenie
resortu przez agencję Nexus,
ale także opracowanie przygotowane przez PwC na zlecenie Stoczni – twierdzi Rafał
Baniak, wiceminister resortu
skarbu. – Głównie chodzi o
założenia dotyczące rentowności i duże ryzyko, jeśli chodzi o dostępność zleceń.
Według resortu plan należy poprawić. – Ustalono, że
do końca listopada ma zostać
zaktualizowany
biznesplan
dla stoczni. Przyznajemy, że
wymaga on korekt, bo sytaucja Stoczni się zmieniła. Jednak ani jedna, ani druga opinia
( Nexus i PwC – od red.) nie
wskazuje na brak sensowności biznesplanu – powiedział
z kolei Jacek Łęski, rzecznik
prasowy Gdańsk Shipyard
Group, spółki należącej do

Siergieja Taruty, do której
należy 75 proc. udziałów w
stoczni.
Jakie nowe propozycje w
sprawie ratowania Stoczni
przedstawiono – tego niestety nie ujawniono. Wiadomo
jedynie, że Agencja Rozwoju
Przemysłu podtrzymuje swoje
stanowisko w sprawie zdjęcia zabezpieczeń na hali K1
i sprzedaży działek. Zdjęcie
zabezpieczeń miałoby umożliwić jej sprzedaż. Stocznia
twierdzi, że ma chętnego. Z
kolei ARP argumentuje, że nie
może ich zdjąć i przenieść ich
na inne nieruchomości, bo to
mogłoby być uznane za działanie na szkodę Agencji. Kłopot jest też ze sprzedażą działek. Według resortu skarbu
nie ma chętnych na ich zakup,
nie chciał ich Port Gdański,
Fosfory, Pomorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna, Grupa
Lotos, a nawet Polski Holding
Nieruchomości.
Rozbieżności są też w ocenie wysokości kwoty, której
Stocznia pilnie potrzebuje. Według strony ukraińskiej potrzeba
180 mln zł, aby zakład odzyskał
płynność. Z kolei według resortu skarbu dziś potrzeba nawet 300 mln zł. Co więcej – do
końca roku ukraiński inwestor
musi wykupić od ARP 25 proc.
udziałów w Stoczni (termin ten
był już przesuwany) i spłacić
103 mln zł pożyczki.

Karol Guzikiewicz:
Perspektywy
i codzienny bałagan
Dokończenie ze str. 5

fot. Paweł Glanert

W dodatku FZZ, OPZZ i
„Solidarność” zawiesiły swój
udział w pracach Komisji
Trójstronnej i wojewódzkiej
komisji dialogu społecznego.
Zarząd stoczni uważa z kolei, że na forum WKDS omawiane mogą być spory między
załogą a pracodawcą, a takich
w stoczni nie ma.

przychodzą do „Solidarności”
pracownicy, mówiący że nikt
ich nie powiadomił o zwolnieniu. Idziemy do mistrza – ten
nic nie wie, kierownik – też nic
nie wie. Sprawdzamy kto podpisał zwolnienie – dyrektor,
ale twierdzi, że nie wie kto na
niższym szczeblu podjął decyzję. Powstaje totalny chaos,
świadczący o lekceważącym
traktowaniu ludzi w momencie najtrudniejszych dla nich
decyzji. Mamy do czynienia
z pomyłkami, kierownicy
przepraszają otrzymujących
zwolnienie, tak być nie może.
W tym bałaganie dochodzi do
tego, że np. zwolnienia w informatyce poszły tak daleko,
że terminowa wypłata zależy
od jednej emerytki. A co jeżeli
zachoruje? Trzeba zmniejszać
zbędne zatrudnienie, ale nie
można zagrozić funkcjonowaniu zakładu.
Inny przykład. Podjęto decyzję o wprowadzeniu elektronicznych chipów w miejsce
dawnych kart zegarowych.
Powinno to znacznie uprościć
kontrolę obecności. Nie ma
już wprawdzie czytników do

kart, ale karty istnieją w formie odbitek ksero, wpisów itp.
To wszystko w dobie elektroniki, która miała zmniejszyć
biurokratyczne zatrudnienie.
Co chwila mamy doczynienia
z przykładami niekompetencji, co okazało się przy bonach
świątecznych. Niewykorzystanie sprawdzonych w poprzednich latach możliwości
spowodowało że niepotrzebnie utracono kilkadziesiąt tysięcy złotych. Bo nie zrobiono
ofertówki do kilku marketów,
nie skorzystano z upustów,
prowizji, którą dawniej dział
socjalny rozdysponowywał w
formie zapomóg dla najbardziej potrzebujących. A była
to pula nie taka mała ok. 20
tys. zł.
W stoczni mamy do czynienia ze sprawami wielkimi,
decydującymi o perspektywach istnienia zakładu, ale
też z codziennością, w której niekompetencje i zwykły
bałagan utrudniają ludziom
życie. Trzeba z tym walczyć
niezależnie od oczekiwania na
rozwiązanie problemów zasadniczych.
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Nie żyje
Tadeusz Mazowiecki
Tadeusz Mazowiecki –
premier pierwszego niekomunistycznego rządu
w powojennej Polsce –
zmarł 28 października
w Warszawie. Miał 86
lat. Tadeusz Mazowiecki
był doradcą i przewodniczącym komisji ekspertów Międzyzwiązkowego
Komitetu Strajkowego
Stoczni Gdańskiej
w Sierpniu ’80.
Mazowiecki był pierwszym
premierem III Rzeczypospolitej, wybranym po wyborach
4 czerwca 1989 r. Mocno
związany z „Solidarnością”,
w sierpniu 1980 był współautorem Apelu 64 intelektualistów popierającego postulaty strajkowe stoczniowców,
a także (od 24 sierpnia) prz
ewodniczącym Komisji Ekspertów Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego
w Stoczni Gdańskiej. Zaangażowany jako doradca Krajowej Komisji Porozumiewawczej, później Komisji
Krajowej „S” i Lecha Wałęsy.
Był też redaktorem naczelnym
„Tygodnika Solidarność”.
W stanie wojennym internowany w Strzebielinku, Jaworzu i Darłówku, zwolniono
go 23 grudnia 1982. W 1985 r.
współtworzył
opracowanie

„Polska 5 lat po Sierpniu”, a
rok później wraz z Ryszardem
Bugajem, Andrzejem Celińskim, Kazimierzem Dziewanowskim,
Bronisławem
Geremkiem i Andrzejem Wielowieyskim założył podziemne pismo „21”.
Tadeusz
Mazowiecki
uczestniczył w rozmoówach
„S” z władzą w Magdalence
k. Warszawy, był współorganizatorem Okrągłego Stołu,
uczestnikiem obrad plenarnych, współprzewodniczącym
zespołu ds. pluralizmu związkowego oraz koordynatorem
pracy zespołów negocjacyjnych opozycji. Premierem RP
był od sierpnia 1989 do grudnia 1990.
Po przegranej w wyborach
prezydenckich, Mazowiecki
był jednym ze współzałożycieli oraz przewodniczącym
Unii Demokratycznej i Unii
Wolności, z ramienia których był posłem na Sejm w
latach 1991-2001. W latach
1992-1995 był specjalnym
wysłannikiem Komisji Praw
Człowieka ONZ do byłej Jugosławii, a w 1997 r. współautorem preambuły do uchwalonej Konstytucji RP.
Od 2010 r. pełnił funkcję
doradcy Prezydenta RP ds.
polityki krajowej i międzynarodowej. Był kawalerem Orderu Orła Białego.

W opinii publiicznej

Rząd do dymisji,
Sejm bez autorytetu

Ministrowie: finansów (Jacek Rostowski), sportu
i turystyki (Joanna Mucha), zdrowia (Bartosz Arłukowicz), edukacji narodowej (Krystyna Szumilas)
oraz transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (Sławomir Nowak) – to ich dymisji w największym stopniu oczekują Polacy. Wynika tak z badania opinii Millward Brown zaprezentowanego przez
portal wPolityce.pl.
Najwięcej badanych sprzeciwia się działaniom ministra
finansów – 55 proc. Tylko 32
procent widzi go dalej w składzie rządu. Jackowi Rostowskiemu w kolejce do dymisji
towarzyszą Joanna Mucha (52
proc. ankietowanych chce jej
dymisji, 36 proc. – pozostania
na stanowisku), Bartosz Arłukowicz (49 proc. badanych
żąda jego dymisji), Krystyna
Szumilas (negatywnie ocenia
ją 47 proc. Polaków) i Sławomir Nowak (41 proc. zwolenników jego odejścia ze stanowiska).
Według badania Millward
Brown dymisji samego premiera domaga się dokładnie
połowa Polaków, przeciwnego zdania jest 44 proc. ankietowanych.
Równie fatalne notowania
społeczne ma Sejm RP zdominowany przez koalicję PO-PSL. Według najnowszego
badania CBOS zdecydowana
większość Polaków uważa,
że izba niższa parlamentu ma
niewielki autorytet społeczny

(84 proc.), działa głównie dla
dobra partii i polityków (82
proc.), działa opieszale (80
proc.), zajmuje się sprawami mało istotnymi (72 proc.),
podejmuje nietrafne decyzje
(65 proc.). Ponadto 54 proc.
badanych przez CBOS uważa,
że jedynie nieliczni posłowie
w obecnej kadencji mają odpowiednie kompetencje, aby
zasiadać w parlamencie. 21
proc. ankietowanych nie czuje
się w żadnym stopniu reprezentowana przez obecnych
parlamentarzystów.
Przypominamy, że „Solidarność” zainicjowała akcję
zbierania podpisów pod wnioskiem o skrócenie obecnej kadencji Sejmu, co skutkowałoby także dymisją rządu.
9 listopada podczas gdańskiej manifestacji trzech
związków zawodowych pod
pomnikiem „Złotego Donka”
na Długi Targu złożono setki
kartek z opiniami (z reguły
negatywnymi) na temat funkcjonowania premiera, rządu
i Sejmu.

Przeciętny Polak na bezrobociu – 13,5 roku
Aż 13,5 roku spędza przeciętny Polak w wieku produkcyjnym na bezrobociu.
To dane z raportu „Growing
with Jobs in Europe and Central Asia” przygotowanego
przez Bank Światowy. Nadal
bardzo niski jest wskaźnik
zatrudnienia, który wynosi
w Polsce zaledwie 58 proc.
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To oznacza, że na 100 osób,
będących w wieku produkcyjnym tylko 58 z nich pracuje. Według raportu jedną
z poważnych przyczyn tak
wysokiego w Polsce bezrobocia jest wypychanie seniorów
z rynku pracy. Bezrobotni
w tym wieku mają ogromne
problemy ze znalezieniem

zatrudnienia. Zdaniem Banku
Światowego w Polsce nie ma
zachęt dla pracodawców, którym by się opłacało zatrudnianie osób starszych. Nie ma
też ułatwień w zakładaniu i
likwidowaniu nowych firm.
A dziś Polacy mają poważne
obawy przed założeniem własnej firmy.

Dodajmy, że pomimo tak
wysokiego bezrobocia Ministerstwo Finansów nadal nie zgadza
się na odmrożenie 500 mln zł
z Funduszu Pracy na wsparcie
bezrobotnych. Składki na fundusz płacą pracodawcy. Dzięki
zamrożeniu Funduszu Pracy
minister finansów wykazuje na
papierze mniejszy deficyt.

80-855 Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 24
www.pomorskafundacja.org.pl
pomorskafundacja@wp.pl
Telefon: 58 30843 56
Organizacja Pożytku Publicznego

NIP 5833085046
KRS 0000337122

Nr konta bankowego:
71 1500 1025 1210 2010 1804 0000

Kwota stypendium
to 1200 lub 600 zł brutto
Chcesz wesprzeć niezamożne rodziny
w ich wysiłku stworzenia jak najlepszej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży –
przekaż 1 procent podatku dochodowego –
ufunduj stypendium!
Liczy się każda wpłata także Twoja!
Pomagamy zdolnej młodzieży od 2002 roku. Dołącz
do nas!
Wszystkie pieniądze oznaczone dopiskiem „Fundusz
Stypendialny” są przeznaczone na stypendia dla
wybitnie zdolnej młodzieży.

Kto może zostać stypendystą?
l Uczeń szkoły średniej
l Uczeń, który ukończył trzecią klasę
gimnazjum
l Posiadający wybitne udokumentowane
osiągnięcia: sportowe, naukowe lub
artystyczne
l Posiadający roczną średnią ocen nie mniejszą
niż 4,50 i dobrą ocenę z zachowania
l Którego rodzina znajduje się w trudnej
sytuacji finansowej
l Który otrzyma rekomendację wychowawcy
klasy.
Możesz też wesprzeć Fundusz Stypendialny
wysyłając znajomym link do witryny

www.pomorskafundacja.org.pl
a także umieszczając go na własnym profilu.

Słowa uczą, przykłady pociągają
Przekaż 1 procent ufunduj stypendia!
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Dość lekceważenia
społeczeństwa!

