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Ponad 100 gdańskich stoczniowców uczestniczyło w Rzymie w uroczystościach kanonizacyjnych
papieża Polaka Jana Pawła II
fot. Paweł Glanert

Przed eurowyborami: ponad milion wejść na www.sprawdzampolityka.pl

„Solidarność”
sprawdza polityków
Na stronie 15 „Rozwagi”
prezentujemy parlamentarny
dorobek dwóch posłów gdańskich związanych z „Solidarnością” Stoczni Gdańskiej: Jerzego Borowczaka i Andrzeja
Jaworskiego. Warto zapoznać
się, jak obaj parlamentarzyści
głosowali w ważnych sprawach pracowniczych, jak reprezentowali interesy swoich
wyborców.
Poniżej
zamieszczamy
wystąpienie
Piotra Dudy,
przewodniczącego „Solidarności” zachęcające wszystkich członków i sympatyków
związku do zapoznania się z
interaktywną treścią strony
www.sprawdzampolityka.pl,
co znakomicie ułatwi podjęcie
decyzji w europarlamentarnych wyborach w niedzielę 25
maja 2014 roku.

fot. Paweł Glanert

Pod hasłem „Sprawdzam polityka” Komisja Krajowa „Solidarności” zainicjowała wielką społeczną akcję poprzedzającą wybory do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce odbędą się w niedzielę, 25 maja. Wybrać mamy
51 europosłów, wśród kandydatów różnych ugrupowań znajduje się ponad
120 posłów i senatorów zasiadających obecnie w obu izbach. „Solidarność”,
wychodząc z założenia że dotychczasowa działalność parlamentarna i sposób
głosowania najlepiej charakteryzuje stosunek potencjalnych europarlamentarzystów do ważnych zagadnień społecznych i politycznych, uruchomiła
stronę internetową www.sprawdzampolityka.pl na której można prześledzić
działalność parlamentarną w obecnej kadencji wszystkicj posłów i senatorów.

Sala BHP, 5 maja 2013, początek kampanii „S”.

Witam na stronie www.
sprawdzampolityka.pl, pierwszego w Polsce tak prostego
narzędzia, które pozwoli lepiej
kontrolować reprezentujących
nas polityków.
Jesteście Państwo w miejscu, gdzie każdy może spraw-

Jak głosowali kandydaci na europarlamentarzystów? Jakie
gwarancje daje ich słowność lub niesłowność? Czy reprezentując nas w Europarlamencie będą starać się zadbać o nasze
racje, prowadzić patriotyczną politykę gospodarczą oraz dbać o
sprawy pracownicze?
– Pokażemy, że można mieć kontrolę nad politykami. Jako
społeczeństwo musimy doprowadzić do sytuacji, gdzie politycy
będą bardziej bali się wyborców, niż szefa swojej partii – podsumował Piotr Duda. Nie obyło się bez prób zablokowania emisji.
Prawnicy reprezentujący kilku kandydatów powoływali się przy
tym na…ochronę wizerunku swoich klientów.
W bieżących wyborach do Europarlamentu startuje 123 posłów i senatorów. Klikając na ikonkę Eurowybory można zobaczyć jak kandydaci głosowali w Polsce, bo tak samo będą głosować w Parlamencie Europejskim. Około 70 z nich, zdaniem
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dzić jak poseł czy senator z jego
okręgu głosował w sprawach
najważniejszych z punktu widzenia spraw pracowniczych,
społecznych i obywatelskich.
Czy dotrzymał swoich przedwyborczych obietnic. Czy działał w
interesie swoich wyborców.

Takie informacje są oczywiście dostępne na stronach sejmu
i senatu. Ale głosowań jest dużo
i giną w nich tematy, które nas
najbardziej dotyczą. Dzięki niej
można skontrolować naszego
reprezentanta jak głosował w
sprawie wieku emerytalnego,
kodeksu pracy, ustawy o zgromadzeniach. Jak zachował się
wobec naszych obywatelskich
wniosków referendalnych dot.
wieku emerytalnego czy obowiązku szkolnego 6-latków.
Dzięki tej wiedzy będziecie mogli Państwo bardziej świadomie
podejmować decyzje wyborcze.
Jako społeczeństwo musimy
doprowadzić do sytuacji, gdzie
politycy będą bardziej bali się
wyborców, niż szefa swojej partii.
Żeby politycy wykonywali wolę
społeczeństwa, a nie działali na
rzecz interesu swojej partii.
W bieżących wyborach do
Europarlamentu startuje ponad 120 posłów i senatorów.
Kliknij na ikonę Eurowybory
i zobacz jak głosowali w Polsce. Jest pewne, że tak samo
będą głosować w Parlamencie Europejskim. Sprawdź, czy
tego chcesz. Sprawdź i podejmij świadomą decyzję.
Piotr Duda

Piotra Dudy, działało swoimi głosowaniami przeciwko pracownikom, lekceważąc głos obywateli.
Związkowcy krytykują więc m.in. startujących z list PO: Adama
Szejnfelda, Julię Piterę, Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, Barbarę
Kudrycką, Michała Boniego, Dariusza Rosatkiego, w przeszłości
m.in. członka rady nadzorczej FOZZ i ministra z czasów koalicji
SLD-PSL, byłego ministra finansów Jacka Vincent-Rostowskiego
oraz PSL-owskiego ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza i kandydata Twojego Ruchu Kazimierza Kutza.
Podobne akcje kontrolne przed wyborami prowadzi od lat
największa amerykańska centrala związkowa AFL-CIO, rozliczając kongresmanów i reprezentantów. „Solidarność” wykorzysta więc też doświadczenia amerykańskiej demokracji,
analizując aktywność polityków i ich wierność deklarowanym
przekonaniom.

Sprawy wydłużonego wieku emerytalnego nie odpuścimy

Sędziom TK zabrakło odwagi

– Większości sędziom Trybunału Konstytucyjnego
zabrakło odwagi w naprawieniu skutków głupich
decyzji politycznych, które każą Polakom pracować
aż do śmierci – komentuje orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie podniesienia wieku
emerytalnego Piotr Duda, przewodniczący KK.
– Nigdy się się z tym nie pogodzimy.
Trybunał Konstytucyjny
orzekł 7 maja, że podwyższenie wieku emerytalnego dla
kobiet i mężczyzno do 67 lat
jest konstytucyjne. Zakwestionował jedynie emerytury częściowe. „Solidarność” z rozczarowaniem przyjęła wyrok.
Związek od początku
sprzeciwiał się reformowaniu systemu emerytalnego
poprzez podniesienie wieku
uprawniającego do przejścia
na emeryturę. „Solidarność”
domagała się poddania planowanych zmian pod głosowanie
w referendum. Sejm odrzucił
wniosek. W sierpniu Komisja
Krajowa zdecydowała o skierowaniu skargi do Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie
wydłużenia wieku emerytalnego. Zdaniem Związku
zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz
zróżnicowanie warunków nabycia prawa do tzw. emerytur
częściowych w zależności od
płci jest niezgodne z Konstytucją RP. „Solidarność” skarży również nieprzestrzeganie
przyjętej w Polsce w 2013 r.
konwencji Międzynarodowej
Organizacji Pracy nr 102 w
sprawie minimalnych norm
zabezpieczenia społecznego.
Konwencja zaleca, aby wiek
uprawniający do emerytury
nie przekraczał 65 lat. Dopuszcza się ustalenie wyższego wieku, ale powinno to być
uzależnione od zdolności do
pracy osób starszych w danym
kraju. Związek zwraca uwagę,
że ten warunek w Polsce nie
został spełniony. We wrześniu
2012 „Solidarność” rozpoczęła kampanię informacyjną pod

hasłem – „Nie chcemy pracować aż do śmierci”, przypominającą o skutkach wydłużenia
wieku emerytalnego. Spoty
informacyjne były wyświetlane w kinach oraz w internecie.
Zgodnie z danymi GUS
i Eurostatu tylko niewielka
część społeczeństwa zachowuje po 65 roku życia zdolność do pracy zawodowej.
Choć wydłuża się średnia długość życia, skraca się tzw. długość życia w zdrowiu. Oznacza to, że w polskich realiach
wiek 67 lat nie jest wiekiem
rozpoczynania nowego życia
na emeryturze, ale wiekiem
chorowania i umierania.
Trybunał
Konstytucyjny
nie jednogłośnie uznał, że podwyższenie wieku emerytalnego
do 67. roku życia jest zgodne z
konstytucją. Pełny skład TK –
przy sześciu zdaniach odrębnych co do różnych punktów
wyroku – uznał, że zaskarżone
przez NSZZ „Solidarność”,
posłów PiS i OPZZ przepisy
o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat są zgodne z
ustawą zasadniczą i konwencją
Międzynarodowej Organizacji
Pracy. Tylko sędzia Zbigniew
Cieślak stwierdził, że cała
nowelizacja jest niezgodna z
konstytucją, ponieważ została
wprowadzona bez wymaganych konsultacji społecznych
i wysłuchania związków zawodowych. Pozostali sędziowie
zwracali uwagę na wybrane
elementy nowelizacji.
– Jedno jest pewne. Sprawy
wydłużonego wieku emerytalnego nie odpuścimy – podkreśla szef „Solidarności”.
hd

Stanowisko Prezydium ZRG NSZZ „S”
po decyzji TK

Praca musi być
godna i bezpieczna
Komentarz prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego do skargi NSZZ „Solidarność” na wydłużenie wieku przejścia na emeryturę to nieporozumienie
świadczące o niezrozumieniu sedna problemów i realiów dzisiejszego rynku pracy w Polsce – uważają władze gdańskiej
„Solidarności”. Przypomnijmy, że uzasadniając decyzję Trybunału, prof. Rzepliński powiedział m.in.: Mam poczucie, że
traktujemy w tej ustawie i w dyskusji o tym pracę jako swoistą
katorgę, torturę, rzecz niemal haniebną i chcemy jak najszybciej obywateli uwolnić od tej katorgi, i jak najszybciej uczynić
z nich emerytów. Mnie się to kłóci z tym, czym jest praca, jak
silnie od zawsze, od samego początku wyznacza ona nasze
człowieczeństwo”. Władze gdańskiej „S” uważają również, że
praca do 67 roku życia może stanowić zagrożenie dla osób ją
wykonujących i ich otoczenia.
Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” w związku z wypowiedzią prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego dotyczącą wydłużenia wieku przejścia na emeryturę:
Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność’ uważa komentarz prezesa Trybunału Konstytucyjnego
prof. Andrzeja Rzeplińskiego do skargi NSZZ „Solidarność”
na wydłużenie wieku przejścia na emeryturę za nieporozumienie świadczące o niezrozumieniu sedna problemów i realiów dzisiejszego rynku pracy w Polsce.
Wielokrotnie podkreślaliśmy, że wartością jest praca godna i bezpieczna. Takie stanowisko zajmuje także Międzynarodowa Organizacja Pracy w Konwencji nr 102. Naszym zdaniem przymusowe wydłużenie okresu pracy dla osób, które
zdrowotnie nie będą w stanie temu sprostać, może zagrozić
nie tylko pracownikowi, ale i otoczeniu a także naraża pracownika na stres i spowoduje zwiększenie bezrobocia w najstarszej grupie wiekowej, co już w ubiegłym roku nastąpiło.
Pozbawi też bardzo ważnego dla tej grupy Polaków poczucia
bezpieczeństwa.
Brak tej świadomości może dziwić, zwłaszcza w przypadku prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a w latach wcześniejszych wieloletniego Sekretarza Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka w Polsce oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
Gdańsk, 9 maja 2014 r.
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Andrzej Wysocki
człowiek stu talentów

Czasami bywa tak, że dopiero nagromadzenie różnych sytuacji, zawodowych i społecznych, towarzyskich i organizacyjnych ujawnia potencjał drzemiący
w człowieku. I tak stało się w ostatnim roku z Andrzejem Wysockim. Znaliśmy go wszyscy – mówi
wiceprzewodniczący stoczniowej „Solidarności”
Fryderyk Radziusz – jako aktywnego członka Komisji
Międzyzakładowej i społecznego inspektora pracy na
wydziale transportu. Ale dopiero nagromadzenie w
tym roku trudnych sytuacji w stoczni, przygotowania
wyjazdu do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II, a
także wiele innych działań, ujawniły potencjał organizacyjny Andrzeja, jego obowiązkowość, a także tak
potrzebne, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, poczucie humoru.
– Całe szczęście – mówi Andrzej Wysocki – że w moim wydziale transportu, gdzie zajmuję
sie konserwacją i naprawą wózków, znów jest trochę roboty.
Bo po dwóch miesiącach urlopu
domowego człowiek nie wiedział już co ze sobą zrobić. A
tak, wykorzysta się czas mniej
intensywnej działalności stoczni na naprawy całego sprzętu,
który będzie potrzebny gdy
produkcja znów się rozkręci. A
po intensywności eksploatacji
wózków widać, jak stocznia
pracuje – gdy produkcja dobrze
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idzie, to wszystkie wózki są w
ruchu, trudno znaleźć czas na
naprawy...
A jak jest dużo roboty na
wydziale to i potrzebne są materiały BHP, o które muszę zadbać jako społeczny inspektor
pracy. Bo to jest tak – jak się
nie naciska, żeby ludzie dostali to wszystko, co się im do
roboty należy, to zawsze są jakieś braki. A jak się wcześniej
dopilnuje, to i pasta jest zawsze
pod ręką i urządzenia sprawne i
kierownicy nie zasłaniają się że
czegoś nie można dostać. Tyle,

że trzeba dopilnować, czasami
trochę ponarzekać, dwa razy
przypomnieć... Ale to przecież
mój społeczny obowiązek.
Bywają też sytuacje, które człowieka wkurzają. Niby
drobne, ale świadczące o niesprawiedliwości. Np. opłaty
za parking. Od pracowników,
którzy przeszli na działalność
gospodarczą i do spółki Timoro
pobiera się 15 zł. A ci którzy nie
przeszli – muszą płacić 100 zł.
To nie jest sprawiedliwe...
Ale nie tylko pracą człowiek
żyje. Ostatnio byłem w Rzymie, brałem udział w stoczniowej pielgrzymce na uroczystości kanonizacyjnej polskiego
papieża Jana Pawła II. Gdyby
nie finansowa pomoc związku
nie byłoby mnie stać na taką
wyprawę. Modliłem się za pomyślność mojej rodziny i pomyślność stoczni, wierzę że uda
się pokonać te wszystkie trudności i że znów będziemy mieli
zakład w którym się dobrze pra-

cuje i dobrze zarabia, bo to jest
przecież bardzo ważne. Rzym
był pełen Polaków, stoczniowcy się wyróżniali w jednolitych
czapeczkach, koszulkach, z flagami stoczniowej „Solidarności”. Byliśmy też na cmentarzu
Monte Cassino, odwiedziłem
grób kuzyna mojej żony, który
poległ w bitwie.
Pielgrzymuję od wielu lat
też w Polsce, z Gdańska do
Częstochowy każdego roku,
to wspaniałe przeżycie, szkoda
tylko że w czasach gdy władze
wrogo nas traktowały pielgrzymujących było znacznie więcej
niż obecnie. Brakuje zwłaszcza
ludzi młodych. Biorę też udział
w wartach przy grobie kapelana
„Solidarności”, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki,
gdzie nasze stoczniowe stroje
zawsze spotykają sie z zainteresowaniem warszawiaków.
Andrzej Wysocki obdarzony
jest też zdolnościami artystycznymi. Z każdej pielgrzymki przywozi do domu i dla przyjaciół
artystycznie wykonane z wikliny
i drewna krzyżyki, sceny religijne. Skoro już człowiek ma trochę
zdolności, to trzeba je spożytkować... Na pielgrzymki wykorzystuję trochę urlopu, to dla mnie
dobry odpoczynek – mówi.

Coraz więcej członków
w Komisji nr 11

W poprzednim numerze „Rozwagi” informowaliśmy o
utworzeniu w naszej Międzyzakładowej Organizacji „Solidarności” Komisji nr 11, która zrzesza byłych pracowników
stoczni, indywidualnych członków związku, pragnących
pozostać w naszych strukturach. Do komisji mogą się zapisywać byli pracownicy, prowadzący obecnie działalność
gospodarczą, bezrobotni, a także emeryci i renciści. Zwracamy uwagę na możliwość przejścia do Komisji 11 osób należących do koła emerytów, które przeżywa obecnie trudności,
m.in. finansowe. Informacje na temat działalności Komisji
11 można uzyskać pod numerami 15-00 i 26-03. Komisja 11
liczy już blisko 100 członków.
Podczas ostatnich uroczystości na Nabrzeżu Kaszubskim,
związanych z przekazaniem gazowca Syn Antares, były przewodniczący „Solidarności” i prezydent RP Lech Wałęsa wyraził zainteresowanie powrotem do działalności związkowej
w stoczniowej organizacji. Wydaje się, że doświadczenie i
temperament w działalności związkowej Lecha Wałęsy mógłby przyczynić się do zintensyfikowania działalności nowo
powstałej Komisji 11 stoczniowej organizacji „Solidarności”.

Niebieska gospodarka

Innowacje morskie

źródłem zrównoważonego wzrostu
Komisja Europejska przedstawiła 8 maja br. plan
działania na rzecz innowacji w niebieskiej gospodarce, aby pomóc w wykorzystaniu zasobów
oceanicznych w sposób zrównoważony oraz przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i tworzenia
miejsc pracy w Europie.

Dwie trzecie powierzchni
naszej planety zajmują oceany
i morza. Jeżeli będziemy nimi
gospodarować w zrównoważony sposób, mogą stanowić
źródło żywności, leków i
energii, zaś ekosystemy mogą
zostać zachowane dla następnych pokoleń. Aby jednak
było to możliwe, musimy poszerzyć naszą wiedzę na temat
mórz i oceanów.
Maria Damanaki, unijna
komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Dzisiaj tworzymy
fundamenty, dzięki którym
przyszłe pokolenia Europejczyków będą wyposażone w
wiedzę i umiejętności pozwalające na lepsze zarządzanie
oceanami i pełne korzystanie
z tego, co mają nam one do
zaoferowania, przy jednoczesnym poszanowaniu równowagi ekosystemu morskiego”.
Komisarz dodała: „Przykładowo nasza inicjatywa mająca
na celu stworzenie cyfrowej
mapy całego dna morskiego
wód europejskich zwiększy
przewidywalność inwestowania przez przedsiębiorstwa,
obniży koszty i pobudzi dalsze inwestycje w zakresie
zrównoważonego niebieskiego wzrostu”.
Komisja wskazuje na kilka
przeszkód, które należy pokonać: nasza wiedza o morzu
jest wciąż ograniczona, wysiłki państw członkowskich
dotyczące badań morskich nie
są ze sobą powiązane, podczas gdy przyszłe pokolenia
zatrudnionych będą potrze-

bować więcej inżynierów i
naukowców potrafiących stosować nowe technologie w
środowisku morskim.
Unijna komisarz ds. badań i
innowacji, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: „Prawdopodobnie wiemy więcej na
temat powierzchni Księżyca,
a nawet Marsa niż na temat
głębinowego dna morskiego.
Morskie innowacje posiadają
ogromny potencjał dla naszej
gospodarki i pomogą nam
sprostać wyzwaniom, takim
jak zmiana klimatu i bezpieczeństwo
żywnościowe.
»Niebieski« wzrost to zatem
priorytetowy obszar naszego
nowego programu »Horyzont
2020« w zakresie badań naukowych i innowacji”.
W przedstawionym 8 maja
planie działania Komisja proponuje:
• stworzenie cyfrowej mapy
całego dna morskiego wód
europejskich do roku 2020;
• utworzenie
internetowej
platformy informacyjnej,
która miałyby zacząć działać przed końcem 2015 r.,
dotyczącej projektów w
zakresie badań morskich w
ramach programu „Horyzont 2020”, a także badań
morskich finansowanych
ze środków krajowych, i
mającej na celu dzielenie
się wynikami ukończonych
projektów
• powołanie Forum Nauki i
Biznesu na rzecz Niebieskiej Gospodarki, w które
zaangażowany będzie sektor prywatny, naukowcy i

organizacje pozarządowe,
aby pomóc w kształtowaniu niebieskiej gospodarki
w przyszłości oraz w wymianie pomysłów i wyników. Pierwsze spotkanie
odbędzie się w 2015 r. przy
okazji Dnia Morza w Pireusie w Grecji
• zachęcanie podmiotów z
dziedziny badań naukowych, przedsiębiorczości
i edukacji do określenia
potrzeb i umiejętności w
odniesieniu do przyszłych
pracowników sektora morskiego do 2016 r.
• zbadanie możliwości najważniejszych podmiotów
w dziedzinie badań naukowych, przedsiębiorczości i
edukacji w celu utworzenia
wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI) w obszarze
niebieskiej gospodarki po
2020 r. WWiI, jako część
Europejskiego
Instytutu
Innowacji i Technologii
(EIT), może stymulować
innowacje w różny sposób, na przykład poprzez
organizowanie szkoleń i
programów
kształcenia,
wzmacnianie ścieżki od badań naukowych do rynku i
tworzenie projektów innowacyjnych i inkubatorów
przedsiębiorczości.
Morska lub niebieska gospodarka UE zatrudnia ponad
5 mln pracowników w tak różnorodnych dziedzinach, jak:
rybołówstwo, transport, biotechnologie morskie i morskie
odnawialne źródła energii.
Między 2007 r. a 2013 r.
Komisja Europejska przeznaczała w ramach swojego
siódmego programu ramowego średnio 350 mln EUR
rocznie na rzecz badań morskich. Rozległe badania morskie prowadzi się również w

ramach programów państw
członkowskich (przykładowo
ok. 300 mln EUR rocznie we
Francji i w Niemczech). „Niebieski” wzrost to priorytetowy
obszar w nowym programie
„Horyzont 2020”, o budżecie jedynie na lata 2014-2015
w wysokości 145 mln EUR i
dalszymi możliwościami w
całym programie.
Ok. 30 proc. dna morskiego
otaczającego Europę jeszcze
nie zostało zbadane. Wartość
ta waha się od 5 proc. w Zatoce Biskajskiej i na wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego do
ponad 40 proc. w Morzu Północnym i Morzu Jońskim oraz
środkowej części Morza Śródziemnego. Lepsze zrozumienie tego, co dzieje się poniżej
poziomu morza, zapewni szerszą wiedzę na temat zasobów
oceanicznych oraz lepsze zrozumienie, w jaki sposób mogą
one być wykorzystywane w
sposób zrównoważony.
Luki w zakresie umiejętności są już widoczne w sektorze
energii wiatrowej. W 2012 r.
ten sektor morski stanowił 10
proc. rocznej zdolności do wytwarzania energii wiatrowej i
zatrudniał – bezpośrednio lub
pośrednio – 58 tys. osób w
całej Europie. Przewiduje się,
że do 2020 r. udział morskiej
energii wiatrowej osiągnie 30
proc. rocznej zdolności do wytwarzania energii wiatrowej.
Oznacza to 191 tys. miejsc
pracy do 2020 r., a do 2030 r.
liczba ta wzrośnie do 318 tys.
Ale sektor może także odczuć
wzrost niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej z 7
tys. do 14 tys. ekwiwalentów
pełnego czasu pracy, jeżeli w
przyszłości pracownicy nie
będą posiadać umiejętności
np. w zakresie konserwacji i
produkcji.
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Uroczystość na Nabrzeżu Kaszubskim

Szansa dla stoczni?

fot. Paweł Glanert

Gazowiec Syn Antares, który oficjalnie przekazano armatorowi - pisze w Trójmieście.pl Wioletta Kakowska-Mehring – jest szansą dla Stoczni Gdańsk. Nie
w wymiarze finansowym, ponieważ za statek zapłacono kilka lat temu, ale
w sensie marketingowym, ponieważ zapotrzebowanie na gazowce rośnie,
a Stocznia pokazała, że umie je budować. Na to przynajmniej liczą władze zakładu.

– Płyń po morzach i oceanach, rozsławiaj polskich
stoczniowców – wygłosiła
zwyczajową formułkę Paola
Mattioli, matka chrzestna statku, córka prezesa firmy Synergas, armatora jednostki.
Syn Antares na swoją
pierwszą morską podróż musiał długo czekać. Budowę
jednostki rozpoczęto w 2008
roku. Statek zamówiła włoska stocznia Cantiere Navale di Pesaro, ale armatorem
miała być inna włoska firma
– Synergas, która miała tę jednostkę czarterować. Miał być
gotowy pod koniec 2009 roku.
Niestety, światowy kryzys dał
się we znaki włoskiej stoczni, której podwykonawcą był
gdański zakład. Do grudnia
2012 roku Syn Antares stał na
pochylni Stoczni Gdańsk, która zawiesiła na nim prace, ale
starała się utrzymać jednostkę
w jak najlepszym stanie licząc na to, że strony konfliktu,
czyli CNP, wierzyciele i banki dogadają się. Odzyskanie
tytułu prawnego do jednostki
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przez Synergas było bardzo
skomplikowane, ale udało się.
Kontrakt z tą firmą Stocznia
Gdańsk podpisała we wrześniu 2012 roku. Na jednostce
wznowiono prace. Wodowanie odbyło się w grudniu tego
samego roku. Potem trwały
prace wykończeniowe i wyposażanie jednostki.
– Coraz głośniej mówi się
na świecie o potrzebie dywersyfikacji źródeł energii.
Dlatego spodziewamy się, że
będzie zapotrzebowanie na
gazowce – powiedział Adam
Zaczeniuk, członek zarządu
Stoczni Gdańsk. – Stocznia
pokazała, że umie budować
takie jednostki.
Niestety, Stocznia nie
wzbogaci się na zakończeniu
tego projektu, ponieważ statek był praktycznie zapłacony
przez upadłą włoską stocznię.
Jednak jak podkreśla Zaczeniuk, była to budowa rentowna, na której Stocznia zarobiła. Władze firmy podkreślały
też, że zakład na bieżąco przynosi zyski. Wciąż jednak pro-

blemem pozostają stare długi.
W ich spłacie ma pomóc
sprzedaż nieprodukcyjnych
działek na tzw. froncie wyspy
Ostrów. Jak się nieoficjalnie
dowiedzieliśmy w tej sprawie
coś drgnęło. Zaczęli pojawiać
się chętni. Większość nie
przedstawiła satysfakcjonujących ofert. Ostatnio jednak
prowadzone rozmowy są bardzo obiecujące. Chodzi o działalność przemysłową.
Na uroczystości zabrakło
Siergieja Taruty, właściciela
Stoczni Gdańsk. Reprezentował go córka, Tatiana Taruta,
która odczytała list od ojca. Tłumaczył w nim, że w tej chwili
pochłaniają go sprawy związane z przyszłością Ukrainy. Przypomnijmy, że Taruta ostatnio
został gubernatorem Donbasu.
Na uroczystości zabrakło też najwyższych władz
Agencji Rozwoju Przemysłu,
mniejszościowego udziałowca stoczni. Instytucje tę reprezentował jedynie Michał
Kopyś, zastępca dyrektora
Departamentu
Inwestycji

Portfelowych ARP oraz Zbigniew Jadczyk z tego samego
departamentu.
Za to przybył prezydent
Lech Wałęsa, który kilka miesięcy temu włączył się do
rozmów na temat losów gdańskiego zakładu, które z różnym
skutkiem i w trudnej atmosferze toczą się od ponad roku
między udziałowcami zakładu.
– Ze stoczniowcami jestem zawsze. Jednak trudno być przy
umieraniu. Stoczni nie upadła,
więc jestem tu i będę zawsze,
gdy będzie szansa na życie dla
Stoczni – powiedział Wałęsa,
a na pytanie dziennikarzy o tę
szansę wyjaśnił, że choć mała,
to wciąż jest.
Syn Antares ma 123 metry
długości i 19 metrów szerokości, przeznaczony jest do transportu skroplonego etylenu.
Jednostka będzie mogła przewozić 9 tys. metrów sześciennych tego surowca w dwóch
zbiornikach, czyli pojemność
trzech olimpijskich basenów.
Statek może zabrać na pokład
21-osobową załogę. Jest wyposażony w 4 agregaty prądotwórcze, silnik główny oraz
prądnicę wałową, która – zasilona z agregatów – może pracować jako napęd awaryjny.
Statek jest własnością włoskiego Synergas, czyli konsorcjum kontrolowane przez
Marco Polo Seatrade B.V.
(Seaarland Shipping Management) i Cafiero Mattioli
Group, które posiada flotę gazowców. Na razie jest ich 12,
ale flota ma być rozbudowana.
Docelowo ma składać się z
17 statków, w tym 13 etylenowców i czterech gazowców
LPG. Wszystkie statki konsorcjum noszą nazwy gwiazd.
Teraz do tego gwiazdozbioru,
składającego się m.in. z Syn
Mizara, Syn Alcora i Syn
Zube, dołączy także Syn Antares.

Chrzest gazowca syn antares

Zdjęcia: Paweł Glaneert

Stoczniowcy uczestniczyli

Zdjęcia:
Paweł Glanert
Andrzej Wysocki
Fryderyk Radziusz

w kanonizacji Jana Pawła II

REKRUTACJA NA BEZP£ATNE SZKOLENIA
Ostatnia szansa
42 i jeszcze wiêcej propozycji ...
Zobacz:

w internecie - dokumenty do pobrania - za³ 2 - www.nszz-solidarnosc.pl/wiatr

PrzyjdŸ:

Biuro projektów pokój 705 (7 piêtro), tel 58 769 17 28
Mówi Bogdan Bartosewicz

W GSG powinniśmy więcej zarabiać
GSG Towers, spółka produkująca wieże wiatrowe, w
opinii wielu stoczniowców
uważana jest za „oczko w głowie” zarządu. Bo i rentowność
przy produkcji wież podobno
jest dobra, i zamówień nie brakuje. Wystarczy popatrzeć na
place wokół hal stoczniowych
– wszędzie widać elementy
wież czekające na transport.
– Jak się dziś pracuje w
GSG Towers? – pytamy Bogdana Bartosewicza, przewodniczącego wydziałowej komisji „Solidarności”.
– Właśnie rozpoczynamy
pracę przy nowym kontrakcie.
Nie można powiedzieć – robota jest, 138 osób było ostatnio
w spółce. Tyle że trudno mówić o perspektywicznej sta-

bilizacji, choć wysokość płac
jest utrzymywana w tajemnicy, nie są one zadowalające,
wciąż ktoś się rozgląda za lepiej płatną pracą, a to w innej
firmie w Polsce, a to za granicą. A chciałoby się dobrej pracy i u nas, no i dobrych za tę
pracę zarobków. A przy obecnych płacach, pracownicy którzy zdobędą doświadczenie
uciekają, by zarobić więcej.
Myślę, że gdyby u nas płace
były wyższe o kilkaset złotych, nie tracilibyśmy najbardziej doświadczonych ludzi.
Pracujemy pięć dni w tygodniu, w zasadzie nie ma nadgodzin, tak że płace podstawowe
są w GSG bardzo istotne. Tak
jak i istotne są szczegóły regulaminu płacy i pracy, który

Zdjęcia Edwarda Roedinga

W poprzednim numerze „Rozwagi” błędnie podaliśmy nazwisko autora zdjęć wykonanych podczas pikiety pod ambasadą rosyjską w Warszawie. Autorem zdjęć na str. 1 i 2 jest
Edward Roeding. Serdecznie przepraszamy.
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w tych dniach ma wejść w życie. „Solidarność” przywiązuje
szczególną wagę do tego regulaminu, określa on wysokość
środków socjalnych jakie można wykorzystać na dopłaty do
kolonii dla dzieci, na bilety czy
karty wstępu na imprezy sportowe itp. Uważam, że to bardzo ważne, by tworzyć dobre
zwyczaje spędzania wolnego
czasu w sobotę czy niedzielę
z rodziną, by pracownik miał
na to środki i możliwości. Pracownik powinien być zadowolony i z pracy i z płacy. Wtedy
jest i dobra wydajność i dobrze
układa się życie rodzinne.
Chociaż środki, jakie nasza
komisja socjalna otrzymuje
zgodnie z regulaminem nie są
wielkie, przywiązujemy dużą
wagę do ich wykorzystania.
Chcemy, by pracownicy zapoznali się z regulaminem,
wiedzieli ile i za co im się
należy, jak można te środki
wykorzystać.

Mirosław Piórek
ponownie
na czele sekcji
okrętowców
W piątek, 16 maja, obradowało Walne Zebranie Sekcji
Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”.
Delegaci dokonali wyboru
przewodniczącego
Sekcji;
został nim jednogłośnie Mirosław Piórek, przewodniczący
„S” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”.
W zebraniu uczestniczył
przewodniczący
Zarządu
Regionu Gdańskiego „S”
Krzysztof Dośla.
Mirosław Piórek stwierdził,
że celem jego działalności będzie wzmocnienie sekcji. Nawiązał również do niedawno
podpisanego w Brukseli dokumentu na temat norm socjalnych
w europejskim przemyśle okrętowym (czytaj więcej na str.
13). Dokument ten ma służyć
propagowaniu bezpiecznych i
sprawiedliwych społecznie warunków pracy w stoczniach.

Pielgrzymka kanonizacyjna
gdańskich stoczniowców

Ponad połowa uczestników
zobaczyła po raz pierwszy Watykan i Wieczne Miasto. Uczestnicy do ostatniego dnia przed
wyjazdem nie byli pewni, czy
wycieczka się odbędzie. Składało
się na to szereg powodów, ale o
tym być może napiszemy w następnym numerze. Pojechaliśmy.
Spaliśmy wszyscy na jednym kempingu kilkanaście kilometrów od Rzymu. Na samą
kanonizację wyjechaliśmy o
czwartej rano, ale okazało się to
zbyt późno, bo zabrakło miejsca
na placu Świętego Piotra,. Trzeba było, jak się później okazało,
wyjechać poprzedniego dnia
wieczorem. Grupa rozdzieliła
się na kilka mniejszych i oglądaliśmy w większości mszę
świętą kanonizacyjną na telebimach lub nawet w telewizorach
ustawionych w restauracjach i
barach w stronę ulicy, odnieśliśmy się jednak do tego ze zrozumieniem, liczyła się przecież
obecność na miejscu. Dało się
odczuć, że w dniach kanonizacji
grupy Polaków dominowały we
Włoszech. Nie tylko w Rzymie,
ale także we wszystkich innych
miejscach, gdzie tradycyjnie
udają się pielgrzymi. Ogromna kolejka na Święte Schody,
wykupione kamienie z jaskini
Świętego Michała Archanioła
w Monte San Angelo czy nawet
brak nalewek ojców Benedyktynów na Monte Cassino były
dowodem najazdu pielgrzymów z Polski. Nawet w Vieste,

fot. Paweł Glanert

143 osoby ze Stoczni
Gdańskiej uczestniczyły
w sposób zorganizowany w kanonizacji
Świętego Jana Pawła II
w Watykanie, w tym 101
osób w wyjeździe kilkunastodniowym zorganizowanym przez NSZZ
„Solidarność” Stoczni
Gdańskiej.

Papież Franciszek błogosławi pielgrzymów przybyłych na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII.

mieście które nie kojarzy się w
żaden sposób z tradycyjnymi
szlakami Polaków, spotkaliśmy
pobratymców.
W Rzymie spędziliśmy trzy
dni, zwiedzając w ogromnym
tłoku między innymi najważniejsze cztery bazyliki, najważniejsze zabytki Rzymu, czyli
Kapitol, Forum Romanum,
Koloseum, plac Navona, Panteon, plac Wenecki z ogromnym
białym Ołtarzem Ojczyzny nie
zapominając o odwiedzeniu
fontanny Di Trevi czy słynnego
Placu Hiszpańskiego.
Byliśmy oczywiście przy grobie naszego Papieża w Bazylice
Świętego Piotra również stojąc w
gigantycznej kolejce. W programach naszych corocznych pielgrzymek do Rzymu nigdy nie zabrakło wizyty na Monte Cassino.
Nie trzeba tłumaczyć co znaczy
dla Polaków to miejsce. Można
się wzruszyć widząc te szeregi
białych krzyży i napis „Przechodniu powiedz Polsce żeśmy polegli wierni w jej służbie”. Ten kawałek ziemi, na której położony
jest cmentarz, należy do Polski.
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu
zniczy zawsze wciągamy na jeden z masztów flagę Solidarności
Stoczni Gdańskiej.

Po wizycie na Monte Cassino
pojechaliśmy do miasta Ojca Pio
i miasta Świętego Michała Archanioła. Nocowaliśmy w Vieste
i w San Giovanni Rotondo.
Vieste to nowo odkryte, bardzo urocze miasteczko wybudowane na skałach na terenie
parku narodowego Gargano,
niektórzy z nas już chcieli tam
zostać. Część z nas nocowała
w Gaecie, mieście, gdzie urodził się słynny rycerz krzyżowy
Roland i które przez wieki było
siedzibą śródziemnomorskich
piratów, a obecnie jest bazą
marynarki wojennej NATO.
Spędziliśmy na zwiedzaniu
tych miasteczek i wizytach w
świętych miejscach cały dzień
i pojechaliśmy do Asyżu, po
drodze odwiedzając Manopello
– w małym kościółku wystawiona jest chusta Świętej Weroniki z odbitą podobizną Jezusa
Chrystusa, następnie Loreto z
przeniesioną z Nazaretu chatką,
miejscem urodzin Matki Bożej.
W Loreto odwiedziliśmy cmentarz lotników polskich gdzie
pochowanych jest kilkuset Polaków zwiezionych w czasie
wojny z różnych części Włoch
już po bitwie o Monte Cassino. W Asyżu spędziliśmy cały

dzień, padało ostro i większość
wróciła do autobusu przemoczona ale warto było zobaczyć
jedno z najpiękniejszych włoskich miast tak ściśle związanym ze św. Franciszkiem.
Po nocnej podróży wstąpiliśmy jeszcze do centrum Wiednia
i na górę Kahlenberg gdzie król
Sobieski kierował atakiem na
obóz turecki.W drodze do Rzymu odwiedziliśmy oczywiście
stały coroczny punkt programu czyli Wenecję, pływaliśmy
tramwajem wodnym i mieliśmy
sporo czasu na błąkanie się po
wąskich uliczkach i mostkach
nad kanałami. Odwiedziliśmy
również bazylikę Świętego Antoniego w Padwie, zwiedzając
przy okazji stare miasto.
Pielgrzymka w opinii uczestników była bardzo udana, planujemy w przyszłym roku w
rocznicę kanonizacji i ponowne
odwiedziny Watykanu, tym razem już w skromniejszym gronie, pierwszeństwo w zapisach
i dodatkowe dofinansowanie ze
związku będą mieli stoczniowcy i ich rodziny, którzy po raz
pierwszy wyjadą na organizowaną przez nas pielgrzymkę.
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Federacja związków zawodowych industriALL Europe, do której należą też polskie organizacje, opublikowała manifest domagający się reindustrializacji
w Unii Europejskiej i zapewnienia nowej przyszłości
pracownikom tego sektora gospodarki. Zamieszczamy obszerny skrót dokumentu.
Niniejszy Manifest określa
żądania federacji związków zawodowych industriALL Europe wobec nowego Parlamentu
Europejskiego, który zostanie
wybrany w maju 2014 i nowej
Komisji Europejskiej, która
przejmie obowiązki wkrótce po
wyborach. Żądania koncentrują
się na potrzebie utrzymania silnej bazy produkcyjnej w Europie jako warunku koniecznego
do zwiększenia wzrostu gospodarczego, tworzeniu wysokiej
jakości miejsc pracy, wspieraniu
przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i znalezieniu rozwiązań dla wielkich wyzwań społecznych naszych gospodarek.
Od początku kryzysu finansowego w 2007 roku zatrudnienie w przemyśle w UE spadło
z 39,1 do 35,6 mln. Oznaczało
to trudności społeczne dla 3,5
miliona pracowników i ich rodzin (bez uwzględnienia utraty pośrednich miejsc pracy w
powiązanym sektorze usług).
Federacja industriALL Europe przyjmuje z zadowoleniem
fakt, że kryzys finansowy
ponownie zwrócił uwagę na
korzyści płynące z silnej bazy
produkcyjnej, że obecnie istnieje ogólna zgoda, że gospodarki może prosperować tylko
przy zachowaniu znacznej części działalności przemysłowej
i że niezbędny jest krytyczny
poziom produkcji do utrzymania trwałości europejskiego
modelu gospodarczego i społecznego
Kryzys finansowy poważnie
dotknął tkankę przemysłową
Europy, do takiego stopnia, że
istnieje ryzyko, że w ważnych
częściach Europy zabraknie
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masy krytycznej dla ożywienia przemysłowego. Możliwości produkcyjne, raz utracone,
są trudne do odzyskania, ale
mogą okazać się bardzo ważne
dla rozwoju nowych produktów i działań. W żaden sposób
nie może UE stracić zdolności
do innowacji, rozwoju i produkcji produktów i usług, które
dorównują wielkim wyzwaniom naszego społeczeństwa.
Erozja naszej bazy przemysłowej musi być zatrzymana,
aby wspierać reindustrializację
Europy i zapewnić przyszłość
przemysłowi – usługom produkcyjnym i przemysłowym
– i ich pracownikom.
W celu przywrócenia rangi
przemysłowi w Unii Europejskiej formułuje się następujące
zalecenia:
• Wsparcie dla realizacji „Nowej drogi dla Europy”, plan
inwestycyjny dla Europy.
Celem planu jest zainwestowanie 2 proc. PKB UE przez
okres 10 lat w infrastrukturę
zgodną z kryteriami zrównoważonego rozwoju: transeuropejską sieć transportową i energetyczną, energię
odnawialną, infrastrukturę
cyfrową, rewitalizację miast,
efektywność energetyczną,
mieszkania socjalne i pasywne, infrastrukturę dla osób
starszych, edukację, służbę
zdrowia, itp. Plan może przynieść do 3 proc. dodatkowego PKB i wygenerować od
9 do 11 mln nowych miejsc
pracy w ciągu 10 lat.
• Bardziej sprawiedliwy system podatkowy, zarówno
na szczeblu krajowym jak i
europejskim.

• Powinna nastąpić redukcja sektora niskich płac w
Europie za pośrednictwem
zbiorowych układów pracy
i regulacji prawnych, dotyczących np. minimalnego
wynagrodzenia.
Należy wykorzystać synergię miedzy polityka przemysłową i polityka środowiskową
poprzez stworzenie nowych
„zielonych” miejsc pracy.
Gospodarka oparta o wiedzę powinna być głównym
czynnikiem motywującym politykę przemysłową.
Duże znaczenie trzeba położyć na ponowne stworzenie tradycyjnych sektorów
przemysłowych. Ich rozwój
powinien się odbywać z maksymalnym
wykorzystaniem
społecznych i gospodarczych
technologii informacyjnych.
Dla przywrócenia rangi polityce przemysłowej konieczne
jest inwestowanie w dialog
społeczny. Polityka przemysłowa powinna mieć silny filar
społeczny, gdyż przedsiębiorstwa i miejsca pracy są poddawane szybkim zmianom z
powodu przełomów technologicznych, globalizacji, rozpadu
łańcuchów dostaw i zmian w
zakresie środowiska. UE tylko dzięki silnej spójności gospodarczej i społecznej będzie
mogła rozwijać zaawansowaną
działalność przemysłową, z
wysoką wartością dodaną. W
związku z tym polityka przemysłowa musi być uzupełniona przez politykę społeczną,
aby towarzyszyć zmianom
strukturalnym. Zmiany trzeba lepiej przewidywać i lepiej
nimi zarządzać w celu uniknięcia negatywnego wpływu
zmian na pracowników i zatrudnienie.
Nowemu systemowi zarządzania gospodarczego brakuje
legitymacji demokratycznej,
ponieważ Parlament Europej-

fot. Paweł Glanert

Manifest w sprawie przywrócenia przemysłowi
należnego mu miejsca w Europie

ski odgrywa jedynie niewielką
rolę natomiast parlamenty krajowe nie mają w ogóle prawie
nic do powiedzenia, a sposób,
w jaki decyzje są podejmowanie nie zawsze jest przezroczysty. Przezwyciężenie tego
demokratycznego
deficytu
przyczyni się do poprawy procesu podejmowania decyzji.
Federacja industriAll Europe jest przekonana, że przemysł ma przyszłość w Europie
i że polityka przemysłowa jest
podstawą polityki gospodarczej. Polityka przemysłowa
musi przewidywać również
transformację od strategii opartej na efektywności kosztowej
do strategii ukierunkowanej na
innowacje, nowe nisze i rynki
– strategii, która obejmuje cały
łańcuch wartości, od pierwszego pomysłu do gotowego produktu, i gdzie koszty są mniej
ważne. Europejska polityka
przemysłowa powinna również
ustanowić UE jako prekursora
przekształcania jej modelu
ekonomicznego w gospodarkę
zrównoważoną, wydajną surowcowo, opartą na wiedzy i
niskoemisyjną.

Dokument podpisany w Brukseli

Normy socjalne w europejskim
przemyśle okrętowym
W Brukseli przedstawiciele organizacji pracodawców i pracowników
przemysłu okrętowego
podpisali wspólne
oświadczenie w sprawie norm socjalnych w
europejskim przemyśle
stoczniowym i sektorze
konserwacji, naprawy i
przebudowy statków –
pisze w Portalu Morskim
Grzegorz Landowski.

Spotkanie prowadził Enrique Calvet Chambon, wiceprzewodniczący
Sektorowej
Komisji Dialogu Społecznego
ze strony pracodawców euro-

Sekcji Krajowej Przemysłu
Okrętowego i Krzysztof Żmuda – sekretarz Sekcji Krajowej
Przemysłu Okrętowego NSZZ
Solidarność.
W programie posiedzenia
Jerzy Czuczman zaprezentował
film związany z jubileuszem 20
lat Forum Okrętowego, obrazujący aktualny stan przemysłu
stoczniowego w Polsce, w tym
przykłady najnowszych projektów, budowanych statków, przebudowywanych platform wiertniczych oraz innych produktów i
usług realizowanych w polskich
stoczniach, biurach projektowych i firmach produkujących
wyposażenie okrętowe.
Z kolei Mirosław Piórek
przedstawił prezentację na temat sytuacji pracowników sektora stoczniowego w Polsce pod
kątem przyjętych standardów
zatrudnienia i warunków pracy. Oba wystąpienia cieszyły
się dużym zainteresowaniem,
skutkującym pytaniami do obu
prelegentów.
W trakcie posiedzenia podpisane zostało wspólne oświadczenie strony pracodawców i

pejskiego sektora stoczniowego, reprezentowanych przez
organizację SEA Europe.
W spotkaniu uczestniczyli
również m.in. Douwe Cunningham – sekretarz generalny
SEA Europe, a także członkowie tej organizacji oraz Ullrich
Eckelmann – sekretarz generalny IndustriALL, organizacji
zrzeszającej europejskie związki zawodowe.
Stronę polską reprezentowali Jerzy Czuczman – dyrektor
Związku Pracodawców Forum
Okrętowe, będącego członkiem
Sea Europe oraz przedstawiciele strony związkowej – Mirosław Piórek, przewodniczący

Mieliśmy rację

partnerów społecznych w sprawie norm socjalnych w europejskim przemyśle stoczniowym i
sektorze konserwacji, naprawy
i przebudowy statków.
Postulowane w nim standardy mają dotyczyć m.in. obejmowania pracowników zbiorowymi układami pracy, prawa
do zrzeszania się i reprezentacji
pracowników,
zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy,
dostępu do szkoleń i rozwoju
zawodowego, wspierania innowacji, zapewnienia godziwych
warunków pracy i płacy, ochrony pracowników w przypadku
restrukturyzacji oraz obowiązywania kryteriów odpowiedzialności społecznej u dostawców i
podwykonawców stoczni europejskich.
Dokument ten, mimo iż nie
jest prawnie wiążący i podlega zasadzie pomocniczości
w odniesieniu do przepisów
krajowych, w zamyśle jego sygnatariuszy ma służyć propagowaniu przez te organizacje
bezpiecznych i sprawiedliwych
społecznie warunków pracy w
stoczniach.

© Dobosz Jan

Angielski dla opornych
Darmowy kurs na terenie stoczni

Mieliśmy rację wyrażając wątpliwość, czy należne
stoczniowcom bony wigilijne
i wielkanocne zostaną im wypłacone przed świętami. Teraz
pozostaje już tylko pocieszać
się, że nie raz i nie dwa sły-

szelismy nieoficjalnie, że do
końca czerwca stocznia spłaci
zaległości finansowe wobec
pracowników. A bony są regulaminowym składnikiem
płacy... No i może przy okazji
ktoś powie: przepraszam...

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)
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Skarga „Solidarności” na rząd RP

Eksperci MOP na rozmowach w Polsce
– Mając na uwadze konieczność dostosowania
wolności związkowych
w Polsce do wymogów
wynikających z ratyfikowanych konwencji MOP,
NSZZ „Solidarność”
pozytywnie odnosi się
do pomocy technicznej
MOP – mówi Ewa Podgórska-Rakiel z Biura
Eksperckiego „S”.
W odpowiedzi na skargę
złożoną na polski rząd przez
„Solidarność”, Komitet Wolności Związkowej MOP zwrócił
się do rządu polskiego o podjęcie niezbędnych kroków w
celu zapewnienia wszystkim
osobom zatrudnionym, bez
jakiegokolwiek rozróżnienia,
łącznie z osobami samozatrudnionymi oraz zatrudnionymi na
podstawie umów cywilnoprawnych, przyznano prawo two-

rzenia i przystępowania, wedle
swego wyboru, do organizacji
w rozumieniu konwencji nr 87.
Jednocześnie Komitet zwrócił
się do rządu o zapewnienie, by
wszystkie osoby zatrudnione i
ich przedstawiciele doznawały
odpowiedniej ochrony przed
wszelkimi aktami dyskryminacji dążącymi do naruszenia wolności związkowej w dziedzinie
pracy, niezależnie od tego, czy
osoby te mieszczą się w definicji pracowników przyjętej w
Kodeksie pracy, czy też nie.
W dniach 14-16 maja eksperci MOP: Karen Curtis,
szefowa Wydziału Wolności
Związkowej w Departamencie
Międzynarodowych Standardów Pracy w Międzynarodowym Biurze Pracy ( MBP ) i
Christy Bader, ekspertka MBP
w ramach pomocy technicznej, o którą zwrócił się polski
rząd, odbyli spotkanie z polską
strona rządowa oraz z partne-

rami społecznymi. Związek w
rozmowach reprezentowali:
Henryk Nakonieczny członek
prezydium KK oraz Katarzyna
Zimmer-Drabczyk, Ewa Podgórska-Rakiel i Marcin Zieleniecki z Biura Eksperckiego
KK.
Głównymi tematami spotkań były: prawo koalicji osób
pracujących na innej podstawie niż stosunek pracy; uregulowania dotyczące uprawnień
związków zawodowych w
szczególności mechanizmów
ochrony osób zatrudnionych na
innej podstawie niż stosunek
pracy; ochrona przed dyskryminacją antyzwiązkową.
– Jesteśmy przekonani, że
pomoc ta doprowadzi nie tylko
do rozszerzenia prawa koalicji, ale także pomoże w wypracowaniu odpowiednich do
polskich warunków rozwiązań
legislacyjnych w kontekście
zwolnień od pracy, ochrony

działaczy związkowych oraz
prawa do strajku osób świadczących pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych i osób
samozatrudnionych – tłumaczy
Ewa Podgórska-Rakiel.
KK NSZZ „Solidarność”
wniosła do Komitetu Wolności
Związkowej skargę na Rząd RP
z powodu braku właściwego
stosowania w ramach polskiego
prawodawstwa Konwencji nr
87, 98 i 135 Międzynarodowej
Organizacji Pracy. W skardze
zwrócono uwagę, że Polska
ogranicza wolność zrzeszania
się w związkach zawodowych
osobom wykonującym pracę
na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionym.
Natomiast wykonującym pracę
na podstawie umów cywilnoprawnych agentom ustawodawca nie przyznał ochrony przed
niekorzystnym traktowaniem w
przypadku prowadzenia działalności związkowej.

mrożone w 2009 roku, kiedy to
wprowadzono dwustopniową
skalę podatkową 18 i 32 proc. i
dzielący je próg dochodowy 85
tys. 528 zł.
Gdyby progi podatkowe
od 2009 roku były indeksowane tak jak np. składki ZUS, to
podatnicy zaoszczędziliby 3,93
mld zł. Samo ograniczenie ulg
podatkowych w 2013 roku
kosztowało nas 0,62 mld zł.
Pozostawienie niezmienionych
parametrów systemu podatkowego w latach 2015-2017
obniży dochody gospodarstw
domowych o 4,8 mld zł.
Zwiększenie kwoty wolnej
od podatku jest najprostszym
sposobem na to, by bez wielkich reform realnie podwyższać
dochody netto najbiedniejszych
obywateli. Fatalnie wypadamy
pod tym wzgledem w porównaniu do wiekszosci państw Unii
Europejskiej. Stawka kwoty

wolnej od podatku w Polsce jest
10 razy mniejsza niż w Holandii, 11 razy niż w Niemczech,
14 razy mniejsza niz w Austrii
17 razy mniejsza niż w Wielkiej
Brytanii i aż 25 razy mniejsza
niż w Hiszpanii. W przeżywa-

cu tego roku podniesiono kwotę wolna od podatku do 10 tys.
funtów, choć jeszcze 5 lat temu
wynosiła ona 5400 funtów.
Przeliczając to na złote, wynika, że obywatel Wielkiej Brytanii zarabiając w ciągu roku 51
tysiecy złotych nie bedzie płacił
podatku dochodowego! Trudno
się w tej sytuacji dziwić, że tak
wielu młodych Polaków wybiera pracę w Wielkiej Brytanii,
wyjeżdzając z Polski.
Polska pod względem kwoty wolnej od podatku 3091
zł, co stanowi równowartość
734 euro, wypada fatalnie
nie tylko w porównaniu z relatywnie bogatszymi krajami
Unii Europejskiej, ale nawet
z państwami Azii czy Afryki.
W Maroku kwota wolna od
podatku stanowi rówowartość
ok. 11 tysiecy złotych, w Tajlandii 15 tysięcy złotych, w
Namibii 12 tysięcy.

Ile tracimy na zamrożeniu progów podatkowych?

Rząd Donalda Tuska zamierza zamrozić progi podatkowe
do 2017 roku – pisze w „Tygodniku Solidarność” Michał
Miłosz. Do tego czasu pozostaną na obecnym poziomie
(co odczuliśmy już w tym roku
rozliczając PIT): kwota wolna
od podatku (3091 zł rocznie),
koszty uzyskania przychodu
(1335 zł rocznie) oraz próg
podatkowy 85528 zł rocznie) i
kwota zmniejszająca podatek
(556 zł 02 gr).
Utrzymanie w latch 20092013 na niezmienionym poziomie parametrów systemu
podatkowego przełożyło się
na wzrost opodatkowania PIT
rocznie o 3,71 mld zł. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na
lata 2014-2017, przyjęty przez
rząd 22 kwietnia, przewiduje,
że do 2017 roku utrzymane
zostaną na tym samym poziomie parametry podatkowe za-
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Kwota wolna od podatku: Polska 3091 zł;
Hiszpania 74 567 zł
jącej niedawno głęboki kryzys
finansowy Grecji kwota wolna
od podatku jest 17 razy wyższa niz w Polsce. Pomimo tak
wielkich różnic, propozycja,
by w Polsce podnieść kwotę
wolna od podatków z 3091 zł
do 6240 zł uznany został przez
Ministerstwo Finansów za zbyt
kosztowny, bo zmniejszyłby
przychód z PIT o 13,7 mld zł. A
w Wielkiej Brytanii np. w mar-
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