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Ponad dwa tysiące związkowców, wśród nich członkowie „Solidarności” ze Stoczni Gdańsk, z flagami i transparentami
pikietowało przez dwie godziny przed ambasadą rosyjską w Warszawie, demonstrując solidarność z walczącą o wolność
i demokracje Ukrainą i protestując przeciwko ingerencji Rosji w terytorialną i polityczną samodzielność państwa.

W

ytrwałości i nadziei w oczekiwaniu na poprawę sytuacji
w stoczni wraz z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy
życzy wszystkim stoczniowcom
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
Stoczni Gdańskiej
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Ręce precz
od ukrainy!

Nowa Komisja nr 11

Informujemy, że w naszej Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” powstała nowa Komisja zrzeszająca
indywidualnych członków związku czyli byłych pracowników stoczni pragnących pozostać w naszych strukturach.
Do komisji mogą się zapisywać byli pracownicy obecnie ze
swoją działalnością gospodarczą, bezrobotni, zatrudnieni
na innych umowach o pracę, jak również emeryci i renciści
Stoczni Gdańskiej którzy chcą należeć do NSZZ „Solidarność” bezpośrednio przy Organizacji Międzyzakładowej.
Do komisji nr 11 należy już 80 osób. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 15-00 i 26-03

Ponad dwutysięczny tłum
związkowców z flagami,
transparentami,
gwizdkami
i flagami związkowymi zebrał się przed ambasadą rosyjską, żeby zademonstrować
swoje popracie dla walczącej
o niepodległość Ukrainy. Na
transparentach znajdowały się
napisy: „Ukraina bez Putina”,
„Precz z Czeczenii, Gruzji
i Ukrainy”, „Suwerenna Ukraina nie potrzebuje Putina”,
„Putin hands off Ukraine”,
„Wiwat przyjaźń polsko-ruska
bez Putina i bez Tuska”. Protest rozpoczęły dwa hymny
narodowe: Polski i Ukrainy.
– Jesteśmy tu po to, żeby
nazwać sprawy po imieniu –
kontynuował przewodniczący
– W tym budynku znajduje
się przedstawiciel agresora.
Chcemy pokazać mu nasz
sprzeciw wobec działań Rosji
na Ukrainie.
Szef Związku tłumaczył,
dlaczego „Solidarność” musi
uczestniczyć w tych wydarzeniach. – Związek, choć głównie
zajmuje się obroną godności ludzi pracy, musi reagować, kiedy
gdzieś dzieje się krzywda. W
latach stanu wojennego Europa
pomagała nam. Teraz my musimy pomóc naszym gnębionym
przez Rosję sąsiadom.
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Przewodniczący zwracał
uwagę, że choć społeczeństwo
zdało egzamin w tej trudnej
dla Ukrainy sytuacji, politycy
są za bardzo ostrożni i niechętni do podejmowania decyzji. –
Biznes i sprawy finansowe nie
mogą brać góry nad wolnością
i godnością obywateli. Jeśli
ONZ nie może pomóc i tylko
biernie się przygląda mordowaniu obywateli, to niech się
rozwiąże. Po co nam taka organizacja.
– Panie Putin, opanuj się pan
wreszcie – wołał szef Związku
– Musimy apelować do Unii
Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, do ich politykow, aby
podjęli działania, które doprowadzą Rosję do opamiętania.
Andriej Gawrow, wiceprzewodniczący Rady Majdanu,
gość honorowy pikiety pikęną
polszczyzną, w bardzo emocjonalnym wystąpieniu dziękował
Polakom i „Solidarności” za
wsparcie. –W podziękowaniu za
pomoc udzieloną przez „Solidarność” Gawrow wręczył Piotrowi
Dudzie flagę Ukrainy z podpisami obrońców Majdanu.
Pikieta była pokojowa, trwała niecałe dwie godziny. Po jej
zakończeniu związkowcy autokarami wyjechali z Warszawy.
hd
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– „Solidarność” to związek zawodowy. Ale to też
solidarność międzyludzka i solidarność międzynarodowa – mówił pod ambasadą rosyjską w Warszawie Piotr Duda, przewodniczący KK – Dlatego
dzisiaj tu jesteśmy.

Choinkowe bony pieniężne wciąż nie dotarły do stoczniowców!
A Wielkanoc już za pasem...

To nie Prima Aprilis!
Wprawdzie Polecenie Wiceprezesa Zarządu stoczni
obowiązuje od 1 kwietnia
2014 roku, ale nie jest ono
dowcipem primaaprilisowym
i zaczyna się pełną powagi inwokacją:
– W związku z trwającym
procesem
restrukturyzacji
oraz koniecznościa efektywnego wykorzystania czasu pracy,
z dniem 1 kwietnia 2014 roku
polecam wszystkim komórkom organizacyjnym Stoczni
Gdańsk S.A., co następuje:
...i w punkcie 2.1 czytamy:
W szczególnie uzasadnionych
sytuacjach Kierownik komórki

organizacyjnej może zwolnić
pracownika z części dnia pracy na czas niezbędny do załatwienia spraw osobistych lub
rodzinnych, które wymagają
załatwienia w godzinach pracy, wyłącznie za uprzednią pisemną akceptacją Wiceprezesa
Zarządu.
Współczujemy Panu Wiceprezesowi, który przytłoczony
akceptacją pism w sprawie
rodzinnych zdarzeń, pożarów
w kuchni i innych losowych
przypadków stoczniowców nie
będzie zapewne miał czasu, by
zapoznać się choćby z ofertą
jakiejś tam firmy Kleven...

Roman Gałęzewski:

Dobrzy fachowcy na wagę złota
Chciałbym stwierdzić, że
zarówno ja, jak i członkowie
związku „Solidarność” od lat
przekazują prawdziwe informacje Zarządowi stoczni, jej
właścicielom na temat sytuacji
na wydziałach, pracy kadry,
na temat nastrojów w załodze.
Od dawna wskazywaliśmy,
że wielu ludzi, na których postawił Zarząd, osoby na stanowiskach typujące dziś pracowników do zwolnienia, są
tymi, którzy w dużej mierze
przyczynili się do zaistnienia
obecnego kryzysu. Oczywiście mamy świadomość, że jest
szereg przyczyn globalnych,
ale jeżeli w samej stoczni stawia się na stanowiskach takie
osoby jak np. w TR, które nie
potrafią rzetelnie ocenić własnych podwładnych – to jest
to skandalem. Powiem tylko
jedno: jeżeli ktoś w stoczni
znajdzie jedną lub dwie osoby,
które są lepszymi fachowcami
od Andrzeja Zdrojewskiego, to
nie tylko wśród nas, ale i poza

stocznię byłby ten ktoś obśmiany. A Andrzej Zdrojewski został przez swych przełożonych
wytypowany do zwolnienia...
Zarząd pyta nas, związkowców, dlaczego ludzie nie chcą
przechodzić do GSG Towers?
Przecież tam są lepsze warunki.
Rozmawialiśmy z pracownikami. Odpowiedzieli wyraźnie:
bo poszły tam osoby, które w
szybkim tempie zniszczą ten
zakład. Już dzisiaj wiele takich
osób markując pracę wystawia
rachunki na 190, 200 godzin, a
tak naprawdę połowa z tych godzin to jest praca udawana. Pracownicy GSG Towers są bardzo
zaniepokojeni swoją przyszłością, widząc, kto do nich przychodzi na kierownicze stanowiska. Nie znam wszystkich
tych osób, ale nie jest możliwe,
by tylu pracowników GSG Towers się myliło... Mówi się, że
nie ma osób niezastąpionych.
To prawda. Ale niedobrze jest,
gdy jedną osobę o wysokich
kwalifikacjach zastępuje 5, 6

osób o niskim poziomie fachowości. Ostatnio zdarzyło się, że
osoby przyjęte do GSG Towers
jako fachowcy, męczyły się
z naprawą plazmy kilka godzin, dużo nie brakowało, by
urządzenie uległo całkowitej
destrukcji. Przygladał się temu
pracownik działu, do którego
obowiązków nie należała dbałość o plazmę. Ale jego wiedza,
fachowość pozwoliła naprawić
urządzenie w kilkanaście minut. To jest właśnie przykład
wskazujący ile może zrobić dobry fachowiec, w praktyce wart
więcej niż nawet kilku pseudospecjalistów. Gdy rozmawiamy
ze służbami pomocniczymi,
pracownicy mówią: to prawda,
że jest u nas za dużo ludzi. Ale
w pierwszym rzędzie powinno
się zredukować ludzi, którzy
dopuścili do tego, że zatrudnia
się zamiast dobrych fachowców
pracowników bez kwalifikacji,
ale ze znajomościami...
Są
sygnały dzisiaj, że
stocznia może powolutku

wychodzić z kryzysu. Ale
wciąż szukamy sposobu w
jaki przekazywać nasze krytyczne informacje Zarządowi
i właścicielom stoczni, by nam
uwierzono, by reakcja na to
co sprawdza się po kilku miesiącach była natychmiastowa.
W interesie całej stoczni, nas
wszystkich.
Zbliżają się Święta Wielkiej
Nocy. Chciałbym życzyć całej
załodze stoczni żeby każdy
z nas miał przełożonego kompetentnego, który docenia
naszą pracę, nie jest mściwy,
a chciałby doprowadzić razem
z nami do sytuacji w której nie
będziemy się musieli więcej
martwić o przyszłość. Życzę
byśmy mieli do czynienia z takimi osobami jakie są w stoczni
Remontowej, w Północnej i innych zakładach, które uzyskały
miano zakładów przyjaznych
pracownikom, które są dobrze
zarządzane, w których się dobrze zarabia i gdzie ludzie potrafią rozmawiać z ludźmi.

Karol Guzikiewicz:

Walczymy z niesprawiedliwością
pomagamy zdecydowanym
Generalnie sytuacja w stoczni nie zmienia się na korzyść,
cały czas lecą zwolnienia, jest
coraz mniej pracy. Ratują nas
nieco zlecenia ze stoczni Remontowej, dzięki nim mamy
jakąkolwiek pracę dla okrętowców. Lepsza jest, oczywiście, sytuacja w GSG Towers,
gdzie zlecenia są. Moim zdaniem ludzie z kierownictwa
stoczni popełnili swego czasu
błąd ustalając wysokie stawki
godzinowe za pracę stoczni,
bo dostosowując je do sytuacji
rynkowej można by uzyskać
zleceń więcej.

Zarząd stoczni zapowiada, że pracy ma być więcej w
maju i wszyscy, którzy dziś
są na postoju mają wrócić
do roboty. A na postoju jest
w tej chwili co najmniej połowa stoczniowców. Nie jest
wykluczone, że część z tych
osób ratuje się dorabianiem
i do stoczni już nie wróci. W
tej chwili wśród pracowników grupy D10 (zatrudnionych w produkcji) nie ma
zwolnień, natomiast obejmują
one pracowników umysłowych i dniówkowych. Bywają zwalniani bardzo dobrzy

pracownicy, których będzie
brakować, gdy sytuacja produkcyjna stoczni się poprawi.
Ale szczególnie denerwujące
jest, że są przypadki iż osoby nie zasługujące na dobrą
ocenę za dotychczasową pracę, często odpowiedzialne
za błędy, bałagan, otrzymują
propozycje przejścia do GSG
Towers ze stawkami wyższymi niż dotychczas. Widzą to
pracownicy
bezpośredniej
produkcji, malarze czy spawacze i w związku z tym nie
chcą akceptować warunków
przejścia do GSG Towers. Po-

twierdza to brak zaufania do
ludzi z kierownictwa, którzy
tam przeszli.
Ludzie w stoczni zadają
sobie pytanie: co dalej? Wiadomo, że główny wierzyciel,
czyli Skarb Państwa nie będzie przez najbliższe dwa-trzy
miesiące zgłaszał wniosku o
upadłość stoczni. Daje to czas
na dogadanie się z nowym inwestorem, choć na ten temat
brak jest konkretnych informacji. Ale pozytywnym się
wydaje, że trwające w stoczni
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Ciąg dalszy na str. 4
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Walczymy z niesprawiedliwością...
Ciąg dalszy ze str. 3

sprawdzenie, na ile obecna sytuacja narusza przepisy prawne.
A zaległości w opłacie przez
stocznię składek, m.in. za PZU,
czy innych potrąceń, sięgają
już siedmiu miesięcy. Zarząd
składa kolejną deklarację, że
do maja zaległości te będą wyrównane, ale deklaracji takich
słyszeliśmy już wiele...
Na posiedzeniu sejmowej
Komisji Skarbu Zarząd Stoczni przedstawił optymistyczną
informację o zmniejszeniu
kosztów stałych w zakładzie i
ograniczeniu strat w ostatnich
kwartałach. Zapewnia również
że podpisane w ostatnim czasie
umowy gwarantuję zatrudnienie w najbliższych miesiącach.
Optymizmu dodaje też
fakt, że właściciel stoczni Sergiej Taruta został powołany na
gubernatora obwodu donieckiego i zdaje się odgrywać
istotną rolę w przemianach na

wskazywała na to, ostrzegała
przed konsekwencjami tego
niedopatrzenia, protestowała
na ulicach Warszawy, podkreślała że dodatkowe zobowiązania pojawiły się wraz z
objęciem władzy przez ekipę
Tuska. A był to czas, w którym
Zarząd stoczni powinien iść
do sądu i domagać się zmiany
w obciążeniach finansowych
zakładu, a nie przyjmować
150 mln zł od Skarbu Państwa
na spłatę zobowiazań, których
wcześniej nie było. Pożyczka,
która miała być umorzona,
dziś jest instrumentem nacisku i szantażu ze strony Skarbu Państwa.
Wracając do spraw pracowniczych w stoczni. W
ostatnich tygodniach sytuacja
jest coraz bardziej napięta, bo
część ludzi nie dostaje żadnych propozycji, a część musi
się w ciągu trzech dni zdecy-

fot. Paweł Glanert

prace rozbiórkowe i inwestycyjne wskazują, iż właściciele
stoczni nie myślą o upadłości,
nie robili by wtedy tylu kapitałochłonnych prac.
Sytuacja jest o tyle dziwna, że są pieniądze na prace
inwestycyjne, nie ma ich natomiast na to co należy się załodze. Związki musiały walcząc
o należne pracownikom pieniądze, wystapić do prokuratury
i inspekcji pracy, domagając się

Ukrainie. Zdecydował się poświęcić swój majątek na rozwój gospodarczy firm ukraińskich, co może mieć istotny
wpływ na losy stoczni, której
Taruta jest większościowym
właścicielem.
Moim zdaniem, na obecną
sytuacje stoczni istotnie wpływa błąd popełniony w 2009
roku, gdy po kupnie stoczni
pojawiły się zobowiązania,
których nie było przed zawarciem umowy z inwestorem
ukraińskim.
„Solidarność”
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dować, czy godzi się przejść
na działalność gospodarczą,
czy rezygnuje z pracy. Trudno
w takiej sytuacji coś jednoznacznie doradzać, dla każdego to indywidualna decyzja.
My, jako związkowcy nie
jesteśmy przeciwnikami działalności gospodarczej jako
takiej. Ale to co proponuje się
w stoczni, to jest pseudodziałalność gospodarcza, to działanie, które przerzuca zobowiązania finansowe pracodawcy
na pracownika, który musi sam
zadbać o swoją przyszłość
emerytalną, o opiekę zdrowotną, o urlop. A stocznia zyskuje
na tym finansowo, przyczyniając się w praktyce do pogłębiania i tak trudnej sytuacji materialnej pracowników, skazując
ich na głodowe emerytury czy
brak opieki lekarskiej.
Dla nas, związkowców,
działalność gospodarcza to takie warunki pracy, w których
człowiek może wykazać się
inicjatywą,
pomysłowością,
może się rozwijać, uczyć, dopasowywać swe umiejętności
do zapotrzebowania rynku.
A to, co proponuje stocznia jest
na granicy oszustwa – działalnością gospodarczą nazywa się
ucieczkę od właściwej składki
emerytalnej, od opłat za ubezpieczenie zdrowotne, od pracowniczego urlopu. A do tego
jeszcze nie gwarantuje się pracy, ani odpowiedniej do kwalifikacji i doświadczeń płacy.
„Solidarność” chce przyjść z
pomocą tym, którzy zdecydują
się na rzeczywistą działalność
gospodarczą i wykorzystując
środki Unii Europejskiej proponuje pomoc we wsparciu
przedsiębiorczości, opracowaniu biznesplanu, a nawet możliwość uzyskania dotacji na
inwestycje do 40 tys. zł. (Informacje szczegółowe na ten temat
zamieszczamy na str. 8 i 9). Nie
możemy, oczywiście pomóc
wszystkim. Ale dla 200 osób
mamy ofertę konkretnej pomocy i warto z niej skorzystać.

Niestety, w stoczni mamy
wciąż do czynienia z nierównym
i niesprawiedliwym traktowaniu
pracowników. Wobec tych, którzy opierają się krzywdzącym
– ich zdaniem – decyzjom stosuje się często brutalny szantaż
w postaci odcinania od nadgodzin, czyli możliwości zwiększenia zarobków. A jednocześnie zatrudnia się tzw. firmy
zewnętrzne, którym płaci się za
prace, które chętnie w nadgodzinach wykonaliby stoczniowcy.
Różnie też traktuje się pracowników w okresie wypowiedzenia pracy. Niektórzy nie muszą
w tym czasie świadczyć pracy,
inni muszą przychodzić do stoczni, choć często pracy dla nich nie
ma. Ale decyzje te zapadają niekiedy tak, że odnosi się wrażenie,
że jest to kara za próbę obrony
własnych interesów. Łamie się
ludzi przy pomocy odpraw, wydłużających de facto okres wypowiedzenia do 6 miesięcy. Jeżeli
sam sie zgłosisz – masz szansę
nie tylko na 3-miesięczne wypowiedzenie , ale i 3-miesięczna
odprawę, czyli razem 6 miesięcy.
A jeżeli stawiasz opór – zapomnij
o szansach na odprawę...
Sytuacja w stoczni dojrzała
do tego, że niektórzy pracownicy, od miesięcy przebywający na tzw. postoju domowym,
zmęczeni
bezczynnością,
czujący się odtrąceni przez
zakład, mówią – niechby już
była ta upadłość, niechby się
wszystko wyjaśniło...
My jako związkowcy
musimy szukać choć trochę
optymizmu. Wszystkie ruchy
powstrzymujące upadłość są
lepsze, niż decyzje ostateczne. Pewną rolę bedzie tu też
odgrywał zbliżający się okres
wyborczy. Politycy w tym
czasie są bardziej wrażliwi na
problemy pracownicze, będziemy to zjawisko wykorzystywać, rozmawiać z każdym,
kto może pomóc w utrzymaniu stoczni, w odzyskaniu rentowności, w poprawie warunków pracy i zarobków.

Gorący temat – o tym się mówi

Pierwsze propozycje przejścia na wspomnianą działalność
otrzymują pracownicy wydziału
TR. Przedstawia je kierownictwo wydziału w uzgodnieniu z
Zarządem Stoczni. Pracownicy
wyznaczeni zapoznawani są z
propozycją, jaka została dla nich
przygotowana.
W tym też momencie, wnioskując z rozmów z pracownikami następuje podział pracowników na tzw. „lepszych”
i „gorszych”. Kierownictwo
przedstawiając wcześniej przygotowane, sugerowane własne
propozycje, co nie jest potwierdzone, stara się pozyskać pracowników chętnych do założenia działalności gospodarczej,
dając jednocześnie krótki termin
określenia swojej decyzji. Nato-

miast pracownikom chronionym
uprawnieniami emerytalnymi
składa się propozycję wcześniejszego rozwiązania umowy
o pracę od stycznia 2014 r. na
podstawie tzw. Programu Dobrowolnych Odejść.
Wszystko to zostało ogłoszone szybko, nagle akurat przed
Świętami Bożego Narodzenia,
a kto nie z nami, ten dostaje wypowiedzenie umowy o pracę.
Bardzo miły prezent świąteczny
od naszego Zarządu dla części
pracowników. Wszyscy dobrze
pamiętamy, jakie to wśród nas
wywołało zaskoczenie, różnego
rodzaju dyskusje, które ciągle
jeszcze do dzisiaj wywołują wiele emocji. Nadal przedstawiane
są pracownikom pomocy propozycje przejścia na działalność
gospodarczą, tym chronionym
i nie. Zasada jest prosta, chcesz
pracować i zarabiać przejdź na
działalność, inaczej musimy się
pożegnać, albo czeka cię postój
domowy, na który wysyłani są
pracownicy posiadający uprawnienia ochrony emerytalnej.
Są to przeważnie pracownicy
z długoletnim stażem, których
kierownik uważa za zbędnych,
nieprzydatnych w bieżących
zadaniach. Zwalnia się pracowników z różnych stanowisk, nie
zwracając uwagi na doświad-

Angielski dla opornych
Darmowy kurs na terenie stoczni

l Twoje dotychczasowe próby nauki języka angielskiego kończyły się niepowodzeniem?
l Jeśli zostaniesz zwolniony z pracy łatwiej będzie Ci znaleźć
zatrudnienie.
l Nie wierzysz w to, że jesteś w stanie posługiwać się językiem obcym bez żadnych problemów i stresów?
l W skrócie: zraziłeś sie do nauki języka angielskiego?
l My zarazimy cię entuzjazmem!
l Gwarantujemy szybką i skuteczną naukę w przyjaznej atmosferze.
l Korzystamy z nowoczesnych i niestandartowych metod.
l Dostosowujemy się do Twojego poziomu znajomości języka, planu zajęć, a nawet zainteresowań.
l Zajęcia dwa razy w tygodniu po 3 godz., kurs trwa łącznie
240 godz.
Uwaga: liczba miejsc ograniczona – 24 osoby w dwóch
grupach. Zapisy w NSZZ „Solidarność” Tel. 15-00
(u Karoliny Wolszleger)

czenia zawodowe, posiadane
uprawnienia, zaangażowanie,
długoletni staż pracy. Stawia
się ich pod ścianą bez wyboru,
proponując jedyne rozwiązanie,
oczywiście korzystne dla pracodawcy, a nie dla osoby zainteresowanej. Rozważając utratę pracy,
spłatę kredytu czy zaspokojenie
podstawowych potrzeb życiowych wiadomo, co każdy pracownik wybierze. Przy pełnym
poparciu Zarządu Stoczni, kierownictwa TR i mistrzów tworzy
się serwis potrzebny do obsługi
GSG Towers. Rozpoczyna się
misja tworzenia i dobór pracowników. Nie ważne ilu, aby tylko
chętnych do pracy na działalności gospodarczej, posiadających
uprawnienia lub bez, swoich czy
obcych. Masz założoną działalność pracujesz bez ograniczeń,
licząc tylko godziny przepracowane, co jest normalnym zjawiskiem w obecnej sytuacji.
Pozostaje jednak problem
pracowników, którzy z różnych
powodów nie mogą lub nie są
zainteresowani takim rozwiązaniem. Co z nimi? Oczywiście
trzeba ich odpowiednio przekonać: postojami domowymi, programem dobrowolnych odejść,
ogólnie zmęczeniem lub w niektórych przypadkach wykluczeniem, no i w końcu zwolnieniem

przez likwidację stanowiska pracy. Należy pamiętać, że to nikt
inny, jak bezpośredni przełożony
typuje pracowników do zwolnienia, bo zna ich najlepiej, a przynajmniej powinien. To na bazie
danych zebranych od przełożonych Zarząd Stoczni podejmuje
różne decyzje, dobre i złe, bo
przecież nie zna wszystkich pracowników, jedynie ich numery
ewidencyjne. Dlatego mamy taką
sytuację i wytworzoną atmosferę
oraz „gorące tematy”, o których
się słyszy. Są to oczywiście moje
odczucia związane z naszą rzeczywistością wynikłe z obserwacji i własnej interpretacji.
Pamiętać należy, że organizacja pracy i wszystko, co jest z
nią związane np. wypłata wynagrodzeń za wykonaną pracę w
określonym czasie, kalkulacja ryzyka biznesowego, zapewnienie
ciągłości pracy jest obowiązkiem
pracodawcy. Przerzucanie kosztów stałych w zmienne, zwalnianie pracowników z winy zakładu,
jest niczym innym tylko przerzucaniem odpowiedzialności na
pracownika. W mojej ocenie jest
to bardzo zła praktyka a obecnie
preferowana przez pracodawcę, w myśl zasady „nie ma ludzi
niezastąpionych”, a niektórych
naprawdę nie da się zastąpić.
Dariusz Łuba

Wybory w komisji „S” Emerytów i Rencistów

fot. Paweł Glanert

Od końca ubiegłego roku,
a dokładniej ostatnich dni
listopada 2013 r. tematem
gorącym w naszym zakładzie jest proponowana
działalność gospodarcza,
sposób jej założenia,
wspaniałych warunków z
nią związanych, perspektyw składanych przez
przełożonych z myślą
oczywiście o wybranych
pracownikach.

Odbyły się, odłożone w pierwszym terminie ze względu na brak
frekwencji, wybory Komisji nr 10 stoczniowej „Solidarności” zrzeszającej 298 emerytów i rencistów, niegdyś pracująych w Stoczni
Gdańskiej. Tym razem w zebraniu uczestniczyło 167 członków „S”.
Uczestniczący w zebraniu dokonali wyboru ośmioosobowego Zarządu Komisji nr 10. Przewodniczącym Komisji został ponownie Franciszek Jankowski. Dokonano również wyboru 10 delegatów na WZD
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańsk oraz 10 delegatów na WZD
Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańsk.
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Zwolnieni „dyscyplinarnie”
stoczniowcy wygrali w sądzie
W 2013 roku dwóch pracowników Stoczni Gdańsk
Jarosław Królczyk i Józef Szulist zostało zaproszonych do udziału w Dobrowolnym Programie Odejść,
który dotyczył osób w okresie ochrony przedemerytalnej. Podczas spotkania informacyjnego złożono
im propozycję odejścia z pracy już następnego dnia.
Stoczniowcy, którzy przepracowali ponad 40 lat nie
wyobrażali sobie takiego rozwiązania, dlatego nie
zgodzili się na udział w programie.
W efekcie z siedmiu osób,
które podobnie jak Królczyk
i Szulist odmówiły udziału,
stworzono grupę ds. archiwizacji, odsuwając jednocześnie od dotychczasowych
obowiązków. Grupa szybko
doczekała się nieformalnej
nazwy używanej przez pozostałych pracowników stoczni.
– Grupa do odstrzału lub
grupa karna – tak o nas mówili – opowiadał Królczyk

Obaj pracownicy twierdzili, że pod ich adresem padały
ostrzeżenia, że mimo ochrony przedemerytalnej powinni
mieć się na baczności.
Po kilku miesiącach w
Stoczni Gdańsk przeprowadzono rutynową kontrolę komputerów opisywanych pracowników. W jej wyniku zostali
oni zwolnieni dyscyplinarnie.
Powód? Przechowywanie nielegalnej wersji oprogramowa-

nia AutoCAD. Było to o tyle
zaskakujące, że zarówno Jarosław Królczyk jak i Józef Szulist byli technologami, ich znajomość obsługi komputera była
podstawowa, oprogramowanie
nie było do niczego potrzebne,
a pracodawca alternatywny
program udostępniał za darmo.
Po trzech rozprawach sąd
uznał, że pojawienie się nielegalnego oprogramowania
po odmówieniu udziału w
Programie
Dobrowolnych
Odejść nie było przypadkowe.
– Wyrokiem sądu Jarosław
Królczyk został przywrócony
do pracy z wynagrodzeniem
należnym za cały okres pozostawania bez pracy, natomiast Józef Szulist otrzymał
odszkodowanie za niezgodne
z prawem rozwiązanie umowy

o pracę bez wypowiedzenia
wraz z wynagrodzeniem za
trzy miesiące – co jest konsekwencją tego, że klient przeszedł już na emeryturę – wyjaśnia Wojciech Kawczyński,
radca prawny zajmujący się
sprawą dwóch stoczniowców.
Zwolnionym pracownikom
nie udało się natomiast uzyskać
odszkodowania za dyskryminację. Nie jest to dużym zaskoczeniem, ponieważ sądy do takich
roszczeń podchodzą bardzo
ostrożnie. – Rozważamy apelację w tym zakresie. W tej chwili
czekamy na uzasadnienie wyroku – dodaje Kawczyński
Stocznia Gdańsk nie wypowiedziała się jednoznacznie,
czy będzie chciała składać
apelację odwołując się od
ogłoszonego wyroku.

Gdańsk pomoże sprzedać stoczniowe działki
Miasto Gdańsk i Stocznia Gdańsk SA podpisały porozumienie, które
reguluje współpracę
stron w zakresie działań mających na celu
poprawę dostępności
komunikacyjnej terenów
stoczniowych na Wyspie
Ostrów oraz zagospodarowanie terenów inwestycyjnych położonych
przy ul. Na Ostrowiu.
W ramach porozumienia
strony mają opracować koncepcję lepszego skomunikowania obszaru Stoczni oraz
pozyskania finansowania na
potrzeby projektowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Miasto zamierza także
wspierać stocznię w pozyskaniu inwestorów zainteresowanych zarówno zakupem jak i
dzierżawą nieruchomości.
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Strony mają zamiar podjąć
współpracę w zakresie opracowania koncepcji lepszego skomunikowania obszaru Stoczni
Gdańsk oraz pozyskania finansowania na potrzeby projektowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych z tym
związanych. Miasto, którego
reprezentantem w tej kwestii
będzie Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, zamierza także wspierać stocznię w
pozyskaniu inwestorów zainteresowanych zarówno zakupem
jak i dzierżawą nieruchomości
przy ul. Na Ostrowiu 15.
Pod koniec stycznia 2014
roku prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz spotkał się z
większościowym akcjonariuszem Gdańsk Shipyard Group Siegiejem Tarutą. W spotkaniu wówczas wziął także
udział Konstanty Litwinow
oraz przewodniczący Rady

Nadzorczej Stoczni Gdańsk
Jarosław Łasiński. W trakcie
spotkania ustalono, że Miasto
Gdańsk włączy się w proces,
którego celem będzie poprawa
sytuacji w jakiej znalazła się
spółka.
Portal Trojmiasto.pl informował już wcześniej, że w plany pomocy gdańskiej stoczni
chcą się włączyć władze Gdańska. Prezydent Gdańska chce
pomóc w przekwalifikowaniu
gruntów nieoperacyjnych, w
tym działek na froncie wyspy.
Są też plany dotyczące budowy
nowego mostu w miejsce obecnego mostu pontonowego.
– Stocznia to nadal duży
pracodawca, jeśli więc jako
władze miejskie możemy pomóc jej wyjść z trudnej sytuacji, nie widzę powodu, by tego
nie zrobić – twierdzi Andrzej
Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki go-

spodarczej. – Rozważamy dziś
różne warianty dla skomunikowania Wyspy Ostrów, mając
świadomość, że infrastruktura
podniesie atrakcyjność inwestycyjną tych terenów.
– Lepsza komunikacja dla
Wyspy Ostrów pozwoli nam pozyskać inwestorów i zwiększyć
wartość terenów, które dziś nie
są już związane z działalnością
operacyjną stoczni. Jest to istotny element naszego biznesplanu
– zaznacza Jarosław Łasiński,
przewodniczący Rady Nadzorczej Stoczni Gdańsk SA.
Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na pewno podratowałyby zakład. Jak na razie
Stoczni Gdańsk udało się jedynie sprzedać część stoczniowego gruntu na wyspie Ostrów.
Nabywcą jednej z działek jest
Remontowa Shipbuilding, czyli spółka z grupy kapitałowej
Remontowa Holding SA.

fot. Paweł Glanert

fot. Wojciech Buczak

fot. Paweł Glanert

jedziemy do rzymu na kanonizację

Obiecaliśmy Papieżowi...

Jeszcze w trakcie pogrzebu
Jana Pawła II postanowiliśmy
w Komisji Międzyzakładowej, że będziemy w rocznicę
śmierci jeździć do Rzymu aż
wszyscy stoczniowcy odwiedzą grób naszego najwybitniejszego rodaka. Byliśmy już
8 razy w Rzymie od czasu pogrzebu, byliśmy na beatyfikacji, jedziemy na kanonizację.
Łącznie ponad 80 stoczniowców będzie uczestniczyło w
mszy kanonizacyjnej naszego
Papieża. W trakcie wyjazdu
odwiedzimy ponadto bazylikę

św. Antoniego w Padwie, św.
Franciszka w Asyżu, miejsce
życia i śmierci św. Ojca Pio a
także grotę w Monte San Angelo gdzie objawiał się Michał
Archanioł. Będziemy też w
Manopello gdzie przechowywana jest chusta św. Weroniki i Loreto z przeniesionym
z Nazaretu domkiem Matki
Bożej. W Rzymie będziemy
przez trzy dni czyli dwa możemy poświęcić na zwiedzanie
miasta chociaż będzie to trudne przy takiej ilości pielgrzymów. Ponad 50 proc. uczestni-

ków będzie w Rzymie po raz
pierwszy, mieli oni absolutne
pierwszeństwo w zapisach.
Można powiedzieć, że na liście
rezerwowej nie ma już pracowników, którzy w Wiecznym
Mieście byli, a lista wciąż liczy
ponad 40 osób. Jedzie z nami
17 emerytów stoczniowych,
kilku stoczniowców znajdujących się na wypowiedzeniu,
pracownicy GSG Energetyka
i GSG Towers. Po powrocie
z Włoch zdamy dokładną relację z pobytu.
F.R

Na organizowany przez
nas i związek zawodowy
„Okrętowiec” wyjazd do
Rzymu na kanonizację
Jana Pawła II nie otrzymaliśmy od stoczni ani złotówki. Zaliczki wpłaciliśmy
już w grudniu z własnych
funduszy. Pozostałą część
wykładamy z kasy związku
i zwiększyliśmy odpłatność od uczestnika. Nie
znamy zasad dofinansowania wyjazdu pozostałych
związków zawodowych.
Stoczni Gdańskiej.
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Nie będzie gorszych etatów Za godzinę pracy w Polsce
Pracodawca będzie musiał przysługiwały tylko osobom
uzasadnić ewentualne zwol- zatrudnionym na stałe. To zli- najmniej
nienie pracownika zatrudnionego na czas określony.
A także skonsultować je ze
związkami zawodowymi –
informuje „Dziennik Gazeta
Prawna”. Jest to reakcja na
skargę NSZZ „Solidarność”
skierowaną do Komisji Europejskiej.
Związek domagał się ograniczenia nadużywania umów
terminowych, których Polska
jest niechlubnym liderem.
Trybunału Sprawiedliwości UE wydał 13 marca 2014 r.
orzeczenie, z którego wynika,
że dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jaki przysługuje
zatrudnionym na czas określony w Polsce, dyskryminuje ich
względem pracujących na stałe. Tak więc osoby pracujące
na czas określony otrzymają
uprawnienia, które dotychczas

kwiduje podział na pracowników, których etat jest bardziej
stabilny i tych, których można zwolnić niemal w każdej
chwili. Firma musi więc teraz
uzasadnić wypowiedzenie ich
umowy przed terminem oraz
skonsultować je ze związkami
zawodowymi. Prawie 3,4 mln
osób pracujących na podstawie takich umów zyska większą stabilność zatrudnienia.
– Tak głęboka zmiana przepisów poprawiająca pozycje
osób zatrudnionych na podstawie umów terminowych nie jest
przejawem dobrej woli rządu.
Zaproponowane rozwiązania
są reakcją na skargę NSZZ
„Solidarność” do Komisji Europejskiej – uważa dr Magdalena Barbara Rycak, prodziekan
WPIA Uczelni Łazarskiego.
hd

Wraz ze wzrostem wynagrodzeń rosną koszty pracy. W
Polsce, jak wynika z najświeższych danych Eurostatu, ten
problem pracodawców raczej
nie dotyka – informuje portal
www.pulshr.pl.
Od 2008 r. praktycznie
nie odnotowano zwiększenia
kosztów pracy rozumianych
jako wydatki, które ponosi
pracodawca na zatrudnienie
pracownika – łącznie z pensją
i innymi świadczeniami. W
ciągu pięciu lat łączny wzrost
kosztów wyniósł 0,1 proc.
Tymczasem w Bułgarii było to
44 proc., a w Belgii czy Luksemburgu – ponad 15 proc.
Godzinowe koszty pracy w
w ciągu czterech lat wzrosły w
Polsce tylko o 40 eurocentów!
W UE jest to od 3,71 euro w

Bułgarii do 40,1 euro w Szwecji. W Polsce – 7,6 euro za godzinę. Mniej mają tylko Węgry, Rumunia, Litwa, Łotwa
i wspomniana już Bułgaria.
Najistotniejszym
składnikiem kosztów pracy jest
wynagrodzenie, ale są też pozapłacowe czynniki np. przygotowanie stanowiska pracy,
zapewnienie bezpieczeństwa.
Pozapłacowe koszty w UE
wynoszą przeciętnie 23,7
proc. Najniższe są na Malcie,
gdzie stanowią tylko 8 proc.,
a najwyższe we Francji – 32
proc. W Polsce jest to 16,7
proc.
hd
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W hołdzie kapelanowi
„Solidarności”
„Solidarność” nie zapomina o swoim duchowym
przewodniku. Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki
zostały wprowadzone uroczyście do kościoła pw.
Bożego Ciała na gdańskiej Morenie.

Zdjęcia: Paweł Glanert

Wieczorna
uroczystość
w sobotę 29 marca zgromadziła w świątyni kilkaset osób.
Uczestniczyli w niej m.in.
związkowcy Krzysztof Dośla,
przewodniczący ZRG NSZZ
„S”, Wojciech Książek, przewodniczącym
regionalnej
sekcji oświaty „S”, Krzysztof
Żmuda, przewodniczący „S” w
Remontowa Shipbuilding SA,
koordynator wart honorowych
przy grobie kapelana „S”.
Inicjatorem upamiętnienia
kapelana „Solidarności”, zamordowanego w 1984 r. przez
SB, była wspólnota duszpasterska „Nikodemos”, zrzeszająca członków i sympatyków
oświatowej „S” w Gdańsku.

Wspólnota
duszpasterstwa
rozpoczęła działalność w marcu 2012 r. Duszpasterzem nauczycielskiej „Solidarności”
w Gdańsku został ks. Krzysztof Nowak, wikariusz parafii
pw. Bożego Ciała na Morenie.
Duszpasterstwo pracowników gdańskiej oświaty pod
koniec 2013 r. wystąpiło do
sanktuarium ks. Popiełuszki
na warszawskim Żoliborzu
o przekazanie relikwii błogosławionego.
Członkowie
duszpasterstwa
ufundowali
relikwiarz.
W uroczystościach wzięła
udział grupa członków „Solidarności” Stoczni Gdańskiej
ze sztandarem organizacji.

Dwie rozmowy o tym,
jak w stoczni się pracuje
wydział K1

Rzadko ostatnio udaje się
spotkać w stoczni człowieka
uśmiechniętego, sprawiającego wrażenie radosnego i
pozbawionego kłopotów. Ale
to tylko pozory. Andrzej Słabkowski mówi z przekąsem:
– Siedzę w domu na przestoju, bo nie ma pracy. Z mojej
brygady pracują dwie osoby
na pierwszą zmianę, bo takie
jest zapotrzebowanie, jedna
osoba jest na Remontówce.
Jestem szlifierzem na K1, wierzyć się nie chce że dla takiego
fachowca nie ma dziś pracy w
stoczni. W marcu byłem dwa
dni w pracy, w poprzednim
miesiącu jeden dzień. Zarabiam tyle, ile wynosi moje
uposażenie podstawowe, to
mniej więcej połowa tego co
zarabiałem, gdy była praca.
A przecież dalej muszę spłacać raty, różne bieżące zobowiązania... Wypłaty w ratach,
po 500, 600, 700 złotych. Gdy
związki postraszyły stocznię
prokuraturą – to się od razu
znalazły pieniądze i częściowa
wypłata na 10. podskoczyła.
W zależności, jaki jest dzień
tygodnia i z kim się rozmawia – słyszymy o szansach na
rozwiązanie kryzysu. A że już
w następnym miesiącu będzie
lepiej, a że w drugim półroczu...
O końcu wypłat ratalnych
słyszymy już od ubiegłego
roku od stycznia, przez pół
roku na kwicie wypłaty stocznia przepraszała za tę sytuację,
teraz już zaprzestano nawet
tych gestów. Potem mówiono,
że postoje będą do końca marca, teraz słyszymy, że będą do

stało ze mną. W stoczni jestem
raz na tydzień, albo i rzadziej,
nie ma nawet z kim porozmawiać. A przedtem było tak,
że od roku i trzech miesięcy
pracowałem tylko na drugiej
i trzeciej zmianie. Nie pomagały prośby, pisma, maile
– pracować mogłem tylko na
drugiej i trzeciej zmianie.
– Czy to było za karę?
Praktycznie chyba tak. Byłem
hardy, nieugięty gdy chciano
zmieniać mój status pracownika, nie podpisałem zgody bo
było to dla mnie niekorzystne.
Tym bardziej że mnie oszukano, bo najpierw obiecywano
że finansowo wszystko pozostanie jak było, a w rzeczywistości dostałem o 700 zł mniej.
Jak się to okazało, to powiedziałem – nie i nie podpisałem
takiej umowy. Nagabywano
mnie jeszcze kilkakrotnie,
pani w sekretariacie mówiła

końca kwietnia, choć są i tacy
którzy mówią o maju i czerwcu... Żaden kierownik na wydziale tego nie wie, bo i skąd,
oni są od organizacji pracy.
Ale jest przecież Zarząd stoczni, są ludzie z kierownictwa
odpowiedzialni za kontrakty,
ci powinni wiedzieć więcej,
mogliby pracownikom powiedzieć coś konkretnego, byłaby
przynajmniej nadzieja...
A tak siedzi się w domu, czeka na jakiś telefon wzywający
do pracy, przychodzi do stoczni
na dwa dni i wraca. Ot, Murzyn
zrobił swoje, Murzyn idzie do
domu. Albo tak jak inni koledzy, fachowcy przecież, jak są
w stoczni to papierki przenoszą... przeprowadzki z miejsca
na miejsce, żeby ruch był. Ci
co mają więcej szczęścia są wypożyczani do Remontówki czy
Północnej. Tam jest robota.
Rynek pracy poza stocznią
jest nawet niezły dla fachowców, ale to praca szemrana,
albo na czarno, albo na śmieciowych umowach. Znalazłbym taka pracę, ale przecież
nie o to chodzi. Nie po to przyszedłem pracować do stoczni,
żeby się stąd zwalniać.
Na domowych urlopach
jest połowa albo i trzy czwarte wydziału. Jak się wejdzie
do pustej hali, to echo się niesie jak w górach – śmieje się
nasz rozmówca. Już nic innego
człowiekowi nie pozostało jak
czasem się pośmiać – mówi.
Choć nie jest to śmiech wesoły.

Robert
Gwoździowski

wydział PM:

– Jak ktoś jest niepokorny
– to idzie na postój. I tak się

mi: ale wie pan, panie Robercie, dyrekcja nie jest zadowolona z takiego pana postępowania... Odpowiedziałem: no
tak, ale ja też nie jestem zadowolony... I dodałem: to chyba
taki delikatny mobing stosuje
się wobec mnie...Usłyszałem,
że ależ skąd, proszę pana...
Sytuacja powtarzała się
kilkakrotnie, teraz już od pół
roku nie jestem proszony na
rozmowy. A na tych drugich i
trzecich zmianach jestem jakby chłopcem do bicia, miałem
obowiązek pilnować pracujących ludzi w kilku miejscach,
było to na K3, na K1, na ciągu
malarskim, na Kaszubskim.
Człowiek nie może być jednocześnie wszędzie. A nie daj
Boże gdyby był jakiś wypadek
– prokurator zaraz by pytał: a
gdzie pan był wtedy? I nie pomogłoby tłumaczenie, że człowiek się nie rozdwoi...

fot. Paweł Glanert

Andrzej
Słabkowski
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Sejmowa Komisja Skarbu o sytuacji w stoczni

Posłowie przyjadą do Gdańska?
20 marca 2014 r. Sejmowa Komisja Skarbu Państwa
rozpatrzyła informację na temat aktualnej sytuacji,
planów inwestycyjnych oraz przekształceń własnościowych w przemyśle stoczniowym.
Informacje
przedstawił
podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa –
Rafał Baniak.
Skarb Państwa jest reprezentowany w tym sektorze
przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwo
Finansowe Silesia Sp. z o.o.,
które realizują wyznaczoną
przez MSP strategię rozwoju
działalności stoczniowej oraz
aktywizacji gospodarczej terenów postoczniowych. Priorytetem w podejmowanych
działaniach ma być ochrona
miejsc pracy oraz tworzenie
nowych.
Minister przypomniał, że
niezwykle
skomplikowana
sytuacja ekonomiczna polskich stoczni poczynając od
2008 r. związana była przede
wszystkim z czynnikami natury makroekonomicznej, w
tym negatywnymi decyzjami
Komisji Europejskiej w sprawie udzielania pomocy publicznej. Obecnie polski przemysł stoczniowy odbudowuje
swoją pozycję głównie przez
specjalizację, czyli produkcję
jednostek offshore, produkcję
elementów elektrowni wiatrowych, produkcję elementów
konstrukcyjnych oraz remonty i konwersje statków. W
2012 r. wyprodukowano 15
oraz wyremontowano 615
jednostek pływających.
Stocznia Gdańska S.A.
pomimo zakończenia planu
restrukturyzacji w 2012 r. nadal ma problemy z osiągnięciem rentowności. Obecnie
ARP S.A. zarekomendowała
stoczni wystąpienie do Komisji Europejskiej o zgodę na
realizację biznesplanu. ARP
S.A. ocenia, że tylko w takiej
sytuacji możliwe będzie dal-
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sze wstrzymywanie się przez
Agencję od żądania zwrotu
przez stocznię wymaganych
należności. Jednocześnie ARP
S.A. utrzyma na niezmiennym
poziomie wszystkie zabezpieczenia na majątku stoczni.
Posłowie interesowali się
m.in. możliwościami rozwoju produkcji i związanym z
tym problemem zatrudnienia,
szczególnie w odniesieniu do
Stoczni Gdańsk oraz planami
aktywizacji terenów postoczniowych.
„Wczoraj podjęliśmy na
posiedzeniu zarządu ARP
decyzję o niewszczynaniu
postępowań egzekucyjnych
do końca czerwca, aby dać
stoczni szansę na przygotowanie określonej dokumentacji i procedowanie rozmów
z inwestorem” – powiedział
na posiedzeniu komisji prezes
ARP Dąbrowski. „Niezbędne
jest utrzymanie wszystkich
zabezpieczeń ARP na majątku
stoczni na niezmiennym poziomie” – zaznaczył. Tylko w
takiej sytuacji możliwe będzie
wstrzymanie się przez ARP
od natychmiastowego żądania
zwrotu pożyczki i realizacji
opcji put, czyli odkupienia od
Agencji przez większościowego akcjonariusza ok. 15 proc.
akcji stoczni.
W opinii wiceministra
skarbu Rafała Baniaka „przekładanie decyzji egzekucji
o kolejny czas to jest ryzyko
własne i Agencji, i zarządu.
I to stwierdzam publicznie”
– mówił Baniak na komisji.
Zaznaczył, że „chętnie zaangażuje się jeszcze mocniej, by
stocznię uratować”. Posłowie,
uczestniczący w posiedzeniu,
wyrazili chęć przyjazdu do
Gdańska, by na miejscu, w

stoczni, zapoznać się z realiami zakładu i możliwościami
wyjścia z sytuacji kryzysowej.
Jarosław Łasiński, przewodniczący Rady Nadzorczej
Stoczni Gdańsk SA, zapewnił posłów, że mimo trudnej
sytuacji, w jakiej znajduje się
Stocznia Gdańsk, zakład jest
„wydolny”. „Jest w stanie
podpisywać nowe kontrakty
i realizuje istniejące. W III
kwartale 2013 r. stocznia podpisała ok. 20 nowych umów.
W tym samym czasie realizowała kontrakty o wartości
ok. 60 mln zł” – mówił. Z
przedstawionej posłom przez
J. Łasińskiego prezentacji wynika też, że stocznia uczestniczyła w realizacji jednego z
największych w Europie programów zamówień na wieże
wiatrowe. W III kwartale 2013
roku koszty stałe stoczni zostały zredukowane o 20 proc.,
a w IV kwartale o kolejne 10
proc.
W IV kwartale ub.r. stocznia podpisała ok. 15 kolejnych
umów. Jak powiedział Łasiński, rok 2013 zakończyła ona
stratą 2,8 mln zł, a w biznesplanie strata ta miała być na
poziomie 26 mln zł. „To jednoznaczny dowód na odzyskiwanie przez stocznię rentowności. Podpisane w ostatnich
trzech miesiącach umowy
gwarantują zamówienia i pracę do końca pierwszego półrocza tego roku” – powiedział.
Łasiński oświadczył, że Prezydent Gdańska zadeklarował
wsparcie w procesie sprzedaży przez stocznię zbędnych
gruntów, co powinno zaowocować wzrostem cen terenów
przeznaczonych do transakcji.
Łasiński zapewnił, że
wszystkie kontrakty realizowane przez Stocznię Gdańsk
są rentowne i ta rentowność
odpowiada założeniom biznesplanu. „Jednocześnie rozpoczęły się rozmowy z dwoma

dużymi inwestorami o strategicznej współpracy i te rozmowy obecnie są prowadzone” – dodał.
Uczestniczący w posiedzeniu komisji posłowie uznali,
że z wypowiedzi władz stoczni
nie dowiedzieli się, jak naprawdę wygląda sytuacja zakładu
i zgłosili propozycję odbycia
wyjazdowego posiedzenia komisji na terenie zakładu.
„Mam poczucie pewnego
dyskomfortu. Nie chcę nikogo
obrazić, ale mam takie poczucie, jakby ktoś tu uprawiał z
nami jakieś PR-owskie sztuki. Właściwie do momentu, w
którym odezwał się przedstawiciel pracowników, mieliśmy
takie poczucie, że wszystko
jest świetne. Mam przed sobą
ostatnią kartkę z prezentacji, z
której wynika, że stocznia podpisała 15 kontraktów, rentowność odpowiada założeniom
biznesplanu, stocznia prowadzi rozmowy z dużymi inwestorami o strategicznej współpracy (...). A w nieodległym
czasie po tej prezentacji pan
prezes (Łasiński – PAP) sam
przyznaje, że sytuacja stoczni
jest tragiczna” – powiedział
przewodniczący komisji Tadeusz Aziewicz (PO). Gdyby
nie wystąpienie przedstawiciela załogi – mówili posłowie
– nie dowiedzielibyśmy się z
prezentacji jak trudna, wręcz
tragiczna jest sytuacja stoczni,
w której zarobki od wielu miesięcy wypłacane są w ratach i
w której trwają zwolnienia pracowników.
Wniosek o zwołanie wyjazdowego posiedzenia komisji poparł też wiceminister Baniak. „Popieram wniosek jako
strona rządowa, aby odbyć
posiedzenie komisji wyjazdowej na miejscu, w Gdańsku”.
„Mamy braki w dokumentacji: biznesplan nieznany, sprawozdanie finansowe za 2012 i
2013 r. – nieznane” – mówił.

Na łamach prasy

Mars atakuje

„Gazeta Wyborcza”, piórem Witolda Gadomskiego,
krytycznie analizuje zamiary i efekty działalności
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego „Mars”, do
którego Agencja Rozwoju Przemysłu wniosła majątek o wartości 1,1 mld zł. Fundusz realizuje strategię budowy państwowego koncernu stoczniowego,
konkurującego ze stoczniami prywatnymi. Oto
obszerne fragmenty artykułu:
Agencja Rozwoju Przemysłu wzięła do serca porzekadło, że „zegarek najlepiej
potrafi naprawić ten, kto go
zepsuł” - pisze Witold Gadomski. Przez lata „naprawiała”
polski przemysł stoczniowy.
Powołała kiedyś spółkę Korporacja Polskie Stocznie, która
miała konsolidować branżę.
W 2002 r. zbudowała na majątku wcześniej upadłej spółki
Stocznię Szczecińską Nową,
w którą wpompowała kilkaset
milionów złotych, a która przez
siedem lat istnienia ani razu
nie przyniosła zysku. Upadła
w 2009 r. wraz z największym
polskim zakładem budującym statki, Stocznią Gdynia,
w której ARP też miała udziały
- poprzez Korporację Polskie
Stocznie. Opinia publiczna
jest przekonana, że stocznie
upadły na skutek decyzji Unii
Europejskiej, która nie godziła się na ich dotowanie przez
państwo. Tak naprawdę upadły
z powodu nieprofesjonalnego
zarządzania przez menedżerów
wyznaczonych przez Skarb
Państwa i ARP.
W grudniu 2008 r. Sejm
przyjął stoczniową specustawę, która miała uprościć
proces przejmowania majątku upadłych stoczni i pomóc
ludziom, którzy stracili pracę.
Odprawy dla stoczniowców
kosztowały budżet państwa
pół miliarda złotych...
...Pod koniec 2010 r. ARP
powołała Fundusz Inwestycyjny Zamknięty „Mars”

do którego wniosła wiele
udziałów w należących do
niej spółkach, w tym w kilku
stoczniach...
... W przemysł stoczniowy
i około stoczniowy fundusz
zainwestował ok. 1 mld zł.
Informację taką, która zapewne zszokowałaby urzędników
Komisji Europejskiej kontrolujących przypadki nieuprawnionej pomocy publicznej,
Mars podaje w swojej oficjalnej prezentacji.
Fundusz
ma
udziały
w stoczniach: Nauta (96 proc.),
Gryfia (80 proc.), Crist (formalnie ok. 30 proc., faktycznie ma pakiet kontrolny). ARP
jest też zaangażowana (bez
pośrednictwa funduszu Mars)
w Stocznię Marynarki Wojennej
w upadłości (blisko 100 proc.) i
Stocznię Gdańsk (25 proc.).
Stoczniowa strategia Marsa zakłada przede wszystkim
budowę i remont konstrukcji
offshorowych - platform do
poszukiwania i wydobywania
ropy i gazu czy specjalistycznych statków...
...Budowa specjalistycznych statków to sprawa
skomplikowana.
Przewaga
państwowego koncernu nad
prywatnymi stoczniami polega na tym, że te drugie muszą
sprzedawać swoje wyroby
z zyskiem. Stocznie Marsa nie
muszą się tym przejmować, bo
w razie potrzeby fundusz dosypuje pieniądze...
... Stocznia Remontowa
„Nauta” wygrała kontrakt na

budowę
zaawansowanego
technologicznie statku „Oceanograf” dla Uniwersytetu
Gdańskiego. Ale zaoferowała
cenę o kilkanaście milionów
złotych niższą od ceny zapewniającej rentowność...
... Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” w Szczecinie zarobiła w 2013 r.
kilkadziesiąt milionów na
sprzedaży terenu - 20 ha. Bez
tego miałaby stratę.
Stoczniowa
specustawa
przewidywała, że majątek
upadłych stoczni zostanie
sprzedany na licytacji...Dawna Stocznia Gdynia została
rozebrana przez kilkanaście
spółek. Najważniejsze dla
produkcji okrętów elementy, m.in. halę, w której tnie
się blachy na kadłuby, dok,
pochylnię oraz największą
w Europie suwnicę, kupiła we
wrześniu 2010 r. za 175 mln zł
spółka Crist SA. Przebiła ofertę ukraińskiej grupy ISD...
... Pieniądze na zakup „pożyczyła” Agencja Rozwoju
Przemysłu. Nie wróciły do ARP
i wiele wskazuje na to, że nigdy
nie wrócą. W tej sprawie toczyło się postępowanie Komisji
Europejskiej. W lipcu 2012 r.
Bruksela uznała, że pożyczka w
wysokości 150 mln zł nie stanowi pomocy państwa...
... Ten werdykt, korzystny
dla stoczni, jest zdumiewający,
jeśli prześledzimy dalszy rozwój sytuacji w Gdyni. W maju
2013 r. podwyższony został
kapitał akcyjny Crista o 210,5
mln zł, a akcje objął fundusz
Mars, który formalnie posiada
ich 30 proc. Ale akcje funduszu są uprzywilejowane i mają
podwójną siłę głosu. Mars
udzielił też w ubiegłym roku
pożyczki spółce na sumę 60
mln zł. Fundusz poinformował
o tym z opóźnieniem, wywo-

łując konsternacje posłów PO,
w tym Tadeusza Aziewicza,
przewodniczącego sejmowej
komisji skarbu państwa...
... Crist zatrudnia na etatach minimalną liczbę pracowników. Jeśli jest robota,
skrzykuje
stoczniowców,
którzy muszą jednak założyć
własne firmy. W efekcie wynagrodzenia stanowią zaledwie 1,8 proc. kosztów spółki,
a ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia 0,4 proc. Za
to usługi obce, w dużej mierze
świadczone przez stoczniowców, aż 41,2 proc. Zdumiewające, że w takich warunkach
Cristowi udało się zrealizować kilka skomplikowanych
projektów. Wybudował trzy
specjalistyczne statki hydrotechniczne: „Thor”, „Vidar”
i „Innovation”, do budowy i
obsługi platform morskich.
To była rzeczywiście duża
sztuka - z uznaniem mówi jeden
z byłych szefów stoczni. Ale finansowo sukces to nie był. Statki miały usterki i Crist wdał się
w spory sądowe z armatorami...
... W mediach pojawiły
się informacje, że norweski
armator Odfjell chce zamówić w stoczni Crist cztery
chemikaliowce, ale w bazie
Clarkson Research Services,
w której są dane o zamówieniach dla stoczni, Crist nie jest
wymieniony. Na razie buduje
kadłuby na zamówienie stoczni zagranicznych. Ale na tym
można stracić.
Kolejne kredyty z Marsa
dla Crista i innych stoczni kontrolowanych przez fundusz
(lub podnoszenie kapitału)to
ukryte dotacje, czyli nieuczciwa konkurencja ze stoczniami
prywatnymi. Pieniądze, które
w stocznie pompuje Mars, są
państwowe, czyli należą do
podatników.
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Grupa Kleven Maritime AS
w Ulsteinvik
Chociaż rozmowy na temat zainteresowania norweskiej grupy Kleven inwestycjami w Stoczni Gdańsk
owiane są tajemnicą i wcześniej niż w połowie roku
nie można się spodziewać konkretnych informacji,
wiadomo że Siergiej Taruta, większościowy właściciel Stoczni Gdańsk spotkał się z przedstawicielami
norweskiej grupy. O przebiegu rozmów nie informowała ani strona ukraińska ani norweska.
Niezależnie od dalszego
przebiegu rozmów warto poznać garść informacji na temat
Grupy Kleven, której przedstawiciele od lat współpracują ze Stocznia Gdańską i nie
jest wykluczone, że mogą się
stać partnerem inwestycyjnym
gdańskiej spółki.
Jak informuje portal internetowy „Trójmiasto” największa norweska grupa
stoczniowa Kleven, która
zatrudnia ponad 640 pracowników w Ulsteinvik i Gursken w rejonie Sunnmøre, w
północno- zachodniej Norwegii - rozpoczęła rozmowy
dotyczące wykupu części polskiej Stoczni Gdańsk.Portal
powołuje się na anonimowe
źródło, które jest zaznajomione z procesem sprzedaży.

Norweski inwestor jest podobno zdeterminowany i pracę
w Stoczni Gdańsk, chce rozpocząć tak szybko jak to możliwe
- mówi źródło cytowane przez
portal Trojmiasto. Według portalu Trojmiasto.pl stocznia stoi
na skraju bankructwa, ale może
zostać uratowana, jeśli Grupa Kleven wyłoży pieniądze.
Stocznia próbuje też sprzedać
nieruchomości, aby zebrać pieniądze w swojej kasie na pokrycie długów.
Kleven Maritime AS z siedzibą w Ulsteinvik to rodzinna
firma z prawie stuletnią tradycją. Firma została zapoczątkowana przez Mariusa Kleven w
1939 roku. W styczniu 2000
roku zawiązano Grupę Kleven
Maritime. W jej skład wchodzą: Myklebust Verft AS, Kle-

Statek Ocean Art zbudowany w Stoczni Gdańsk dla Grupy Kleven.

ven Verft AS, Kleven Maritime
Finans i Kleven Maritime AS.
Grupa jest jedną z największych
firm w Norwegii. Zajmuje się
głównie budową, remontami i
przebudową statków.

Grupa osiągnęłą dobre wyniki finansowe w ostatnich
latach, a sprzedaż ostanich
12 statków przyniosła prawie
osiem miliardów norweskich
koron.

Nowe świadczenia pielęgnacyjne nie zadowalają protestujących
Sejm uchwalił ustawę
podwyższającą
świadczenia pielęgnacyjne. Jest ona
odpowiedzią na trwający od
ponad dwóch tygodni protest
rodziców niepełnosprawnych
dzieci. Za przyjęciem ustawy
głosowało 436 posłów, jedna
osoba była przeciwko, a dwie
wstrzymały się od głosu.

Według ustawy świadczenie
od maja wzrośnie do 1000 zł, od
2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do
1300 zł netto. Docelowo świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie
do wysokości odpowiadającej
minimalnemu wynagrodzeniu
za pracę netto prognozowanemu
na 2016 r. Minister pracy zapowiada dalsze zmiany.

Nowelizacja ustawy podwyższa świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców, którzy
rezygnują z pracy zawodowej,
żeby opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi. Protestujących w Sejmie rodziców ta
propozycja nie zadowala. Domagają się podwyżki do poziomu płacy minimalnej już teraz

(w 2014 r. wynosi ona 1680 zł
brutto, czyli 1237 zł netto) i corocznej waloryzacji świadczeń.
Sejm nie przyjął żadnego z
wniosków mniejszości zgłoszonych przez PiS oraz SLD, ani
poprawek proponowanych przez
opozycję. Zakładały one m.in.
szybszą podwyżkę świadczeń,
niż zaproponowano w ustawie.
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Jeden dzień w stoczni
W stoczni najintensywniejsze prace prowadzione są
przy produkcji wież wiatrowych. Na ostatnio oddanym statku Syn Antares
zakończono wyposażenie.
Optymizm stoczniowców
budzą prace rozbiórkowe
starych obiektów.
– Skoro się przygotowuje
miejsca pod nowe inwestycje – mówią pracownicy
– to znaczy, że stocznia
będzie dalej istnieć.

Zdjęcia:
Paweł Glanert

Fot. Paweł Glanert

www.pomorskafundacja.org.pl
Chcesz wesprzeć niezamożne rodziny w ich wysiłku
stworzenia jak najlepszej oferty edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży –

przekaż 1 procent

podatku dochodowego
– pomóż ufundować stypendia!

Przekaż 1 procent
Liczy się każda
ufunduj stypendia! wpłata, także Twoja!
Od 2002 roku pomagamy zdolnej młodzieży.
Dołącz do nas!

stypendystą może zostać uczeń:

80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24
Telefon: 58 308 43 56
Nr konta bankowego:
71 1500 1025 1210 2010 1804 0000

KRS 0000337122

l Szkoły średniej, który ukończył co najmniej 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.

Słowa uczą, przykłady
pociągają!

