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Stocznia Gdańska
Za kilka dni spotkamy
się przy wigilijnym stole,
rozpoczniemy święta
Bożego Narodzenia.
Z tej okazji w rodzinnym
gronie,wśród
przyjaciół,życzyć
będziemy sobie
pomyślności w domu
i w pracy.
Oby nadchodzący Nowy
Rok 2015 przyniósł
gdańskim stoczniowcom
tak długo oczekiwane
rozwiązanie trudnych
problemów, obyśmy mogli
wszyscy pracować
z pożytkiem dla Polski, dla
naszych bliskich, dla nas
samych.
Prezydium
Międzyzakładowej Komisji
NSZZ „Solidarność”
Stoczni Gdańskiej

10 grudnia 2014 roku w Sali BHP odbył się wernisaż malarstwa Andrzeja
Jana Piwarskiego, wybitnego polskiego artysty, którego dzieła znajdują
się w muzeach i salach wystawowych wielu krajów świata. Twórczość
Andrzeja Piwarskiego poświęcona jest m.in. polskiej drodze do wolności
i roli, jaką w niej odegrała „Solidarność”. Andrzej Piwarski tytułując wystawę w Sali BHP „Moja Solidarność”, towarzyszy ruchowi od początków
sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej, przez tragiczne czasy stanu
wojennego i refleksje na temat Grudnia 1970. Duża część jego obrazów
powstała za granicą, gdy artysta zmuszony został do emigracji i na długie
lata musiał opuścić Polskę.
fot. Paweł Glanert

Dwa grudnie
jedna pamięć

Marsz
protestu

Zgodnie z wieloletnią tradycją przed zbliżającą sie
rocznicą tragicznego Grudnia
1970 pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców odbyło
się nocne czuwanie. Złożono
kwiaty, były przemówienia.
We wtorek, 16 grudnia, po
uroczystej mszy św. w ko-

1956, tych którzy zginęli na
Wybrzeżu, tych którzy zginęli w 1976 roku. Druga część
marszu to będzie marsz obywatelski, to będzie marsz w
obronie demokracji, mediów,
dziennikarzy, obywateli.
Uczestnicy marszu przeszli
Alejami Ujazdowskimi pod
Belweder, gdzie przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego wygłoszono kolejne
przemówienia. Wśród uczestników marszu, którzy przybyli
z całej Polski wyróżniała się
grupa stoczniowców reprezentujących
„Solidarność”
Stoczni Gdańskiej.

ściele św. Brygidy o godz. 17
– przemarsz ulicami Gdańska pod Pomnik Poległych
Stoczniowców,
złożenie
kwiatów, potem spotkanie w
Sali BHP.
Tego samego dnia o godzinie 10 kwiaty pod Pomni-

Anna Bogucka-Skowrońska, Andrzej Gwiazda i Andrzej Kołodziej odebrali 11
grudnia tytuły „Zasłużony dla
NSZZ Solidarność”, przyznane
przez XXVII Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ „S” 8-9 października w Bielsku-Białej.
Uroczystość odbyła się podczas spotkania wigilijnego pracowników Komisji Krajowej
i Regionu Gdańskiego NSZZ
„S” w historycznej Sali BHP w
Gdańsku. Modlitwę poprowadził abp Sławoj Leszek Głódź.
Metropolita gdański życzył
Związkowi, aby był żywym

i twórczym organizmem, tak
jak ramka pszczela w ulu. Zachęcał do aktywności wszystkich członków Związku. – Nie

czas chować sztandary, trzeba
je chwycić jeszcze mocniej i
podnieść wyżej – mówił abp
Sławoj Leszek Głódź.

fot. Paweł Glanert

Kilkadziesiąt tysięcy osób
uczestniczyło w sobotę, 13
grudnia, w marszu protestu
przeciwko sfałszowanym –
zdaniem PiS – wyborom, zorganizowanym w Warszawie
w rocznicę ogłoszenia stanu
wojennego. Marsz rozpoczął
się wiecem na placu Trzech
Krzyży, podczas którego przemawiał Jarosław Kaczyński.
– Uczciliśmy pamięć poległych po 13 grudnia – mówił
– to bardzo ważne, żeby wszyscy którzy oddali życie za ojczyznę, byli w naszej pamięci.
Musimy też pamiętać o tych,
którzy zginęli w latach 1944-

kiem Poległych Stoczniowców złożą pracownicy Stoczni
Gdańsk oraz delegacje szkół
gdańskich.
16 grudnia o godz. 12
w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbędzie się wręczenie
Krzyży Wolności i Solidarności.

Podziękowanie
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fot. Paweł Glanert

Odznaczenia „Solidarności”

W imieniu stoczniowych
kandydatów, którzy starali
się o mandaty w wyborach
samorządowych – mówi
Karol Guzikiewicz, który w wyborach do Sejmiku Pomorskiego uzyskał
3320 głosów – chciałbym
serdecznie
podziękować
wyborcom, którzy na nas
głosowali.
Przypomnijmy: ze stoczniowej rekomendacji do Rady Miasta
Gdańsk wybrany został
Piotr Walentynowicz, pozostali kandydaci do Rady
Miasta – Krystyna Gwoździowska, Dariusz Tybura,
Małgorzta Tabaka i Wacław
Stankiewicz oraz do Sejmiku Wojewódzkiego Karol
Guzikiewicz i Andrzej Stanólewicz uzyskali za małe
poparcie by zostać wybranym. Ale oddane głosy na
stoczniowych kandydatów
z listy PiS przełożyły się na
wzmocnienie pozycji partii
w samorządzie gdańskim.

Jarosław Łasiński

W czwartek, 4 grudnia ,
nowo powołany prezes Zarządu Stoczni Gdańsk Jarosław
Łasiński, wraz z wiceprezesami: Adamem Zaczeniukiem
i Adamem Kowalskim spotkali się z grupą przedstawicieli związków zawodowych
działających w stoczni. Prezes
przedstawił aktualną sytuację
stoczni i omówił zamierzenia,
które w nadchodzących latach
mają poprawić sytuację produkcyjną i finansową spółki.
– Jesteśmy już na ostatniej
prostej w rozwiązywaniu naszych podstawowych problemów – mówił prezes Jarosław
Łasiński. Naszą dotychczasową
sytuację charakteryzowało to,
że ciągle na wszystko brakowało pieniędzy, rosło zadłu-

fot. Paweł Glanert

Chcemy stać się najlepszym
pracodawcą Pomorza

Jarosław Łasiński,
nowo mianowany prezes
Zarządu Stoczni Gdańsk S.A.

żenie, byliśmy nie do końca
wiarygodnym partnerem dla
naszych klientów. Nie mogę
w tej chwili mówić jeszcze o
wszystkich szczegółach, ale

wszystko wskazuje, że w ciągu
najbliższych tygodni zostaną
podpisane porozumienia, które rozwiążą nasze problemy
finansowe. Ma to polegać na
tym, że sprzedajemy te tereny
stoczniowe na których nie ma
produkcji. Środki ze sprzedaży
są przeznaczone w całości na
spłatę naszych długów. Nasi akcjonariusze nie dostaną z tego
ani złotówki, całe pieniądze zostaną w firmie na spłatę długów.
Spowoduje to, że po sfinalizowaniu tej operacji staniemy się
firmą, która ma czysty bilans,
ma majątek nie obciążony długami. I z tym czystym bilansem
możemy startować do naszych
klientów, zarówno nowych jak i
tych, których mieliśmy i którzy
chcą z nami pracować.

W ramach restrukturyzacji
będziemy pracowali de facto w
dwóch spółkach produkcyjnych:
Stoczni Gdańsk i GSG Towers.
Te dwie spółki będą tworzyły
skonsolidowaną całość. Majątek
produkcyjny będzie się znajdował w tych dwóch spółkach, pracownicy stoczni będą w nich zatrudniani zgodnie z potrzebami
produkcyjnymi. Akcjonariusz
ukraiński będzie kontynuował
partnerstwo z Agencją Rozwoju
Przemysłu. ARP będzie inwestorem finansowym z możliwością wyjścia z tego biznesu w
przyszłości. Akcjonariusz ukraiński chce kontynuować działalność produkcyjną i rozwijać
nasz biznes.
dokończenie na str. 4

Roman Gałęzewski

Wraz ze zbliżającym się
Bożym Narodzeniem, z nadchodzącym Nowym Rokiem,
pojawia się czas refleksji nad
minionymi dniami i miesiącami,
czas tęsknoty by przyszłość była
lepsza od tego co minęło.
Przed rokiem, gdy składaliśmy sobie świąteczne i noworoczne życzenia miałem
nadzieję że nadchodzi czas w
którym w stoczni nastąpią pozytywne zmiany, dające się odczuć
wszystkim pracownikom. Niestety, zapaść finansowa trwała
nadal, od początku roku wypłaty były w częściach, zaległości
finansowe wobec załogi i jej
związków narastały. Trzeba było
strajku ostrzegawczego, by zarządzający stocznią zrozumieli,
że niedopuszczalne jest igranie
z prawnie ustalonymi terminami wypłat. Mija rok 2014 i jako

fot. Paweł Glanert

Życzenia nie pozbawione obaw

Roman Gałęzewski, przewodniczący KM NSZZ „S” Stoczni
Gdańskiej.

przewodniczący
stoczniowej
„Solidarności” znajduję się w
trudnej sytuacji. Z dużą grupę
związkowców uczestniczyliśmy
w spotkaniu z nowym prezesem
Zarządu Jarosławem Łasińskim.
Prezes przedstawił spójny i re-

alny program wyjścia stoczni
w niedługim czasie z kryzysu.
Po raz kolejny padły terminy i
zobowiązania. Do końca I kwartału przyszłego roku wyjście z
zadłużenia i spłata wszystkich
zobowiązań finansowych wobec
pracowników i związków. Do
końca przyszłego roku realizacja
40 milionowego planu inwestycyjnego. Przejrzysty w skali
makro schemat organizacyjny
stoczni. Chciałoby się tym pełnym optymizmu słowom prezesa tylko przyklasnąć, chciałoby
się im wierzyć.
Ale jednocześnie, na tym samym zebraniu padały ze strony
związkowców pytania o wiele
jednostkowych spraw, które
pracownikom dają się we znaki.
O szczegóły, które z poziomu
Zarządu są może niewidoczne,
ale dla pracowników dolegliwe.

Od półtora roku trwa spór zbiorowy związków zawodowych z
Zarządem stoczni. Obejmował
początkowo 3 punkty, 26 listopada rozszerzony został o dalsze
cztery. A w tej sprawie, ważnej
przecież dla pracujących, nie padło zbyt wiele słów.
Z całego serca chciałbym,
by przedstawione przez prezesa Łasińskiego plany zostały zrealizowane. Życzę tego
wszystkim stoczniowcom z
okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku 2015. Ale życzę również
wszystkim, by w stoczni nie
było spraw ludzkich na które
się zwleka z odpowiedzią, by
szefowie spółki zrozumieli że
życzliwością, zrozumieniem
i rzetelnością oceny można
uzyskać więcej niż formalną,
papierkową decyzją.
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Chcemy stać się najlepszym pracodawcą
dokończenie ze str. 3
Moje oczekiwanie jest takie: do świąt podpiszemy dokumenty dotyczące sprzedaży
gruntów, natomiast wszystkie
procedury związane z transakcją chcielibyśmy zakończyć do
końca I kwartału 2015. To jest
pierwszy krok, który pozwoli
nam prowadzić rentowną stabilną produkcję, umożliwiającą
płacenie bieżących zobowiązań,
płacenie na czas wynagrodzeń,
podatków, no tego wszystkiego
z czym dzisiaj mamy problemy.
W takiej perspektywie czasowej powinniśmy z tych problemów finansowych wyjść
i móc na bieżąco realizować
wszystkie zobowiązania, w tym
oczywiście zobowiązania pracownicze.
Jeżeli chodzi o produkcję:
przewidujemy cztery grupy
produktów: konstrukcje statkowe, konstrukcje offshore, wieże
wiatrowe i zautomatyzowana
prefabrykacja.
Będziemy realizowali duży
program inwestycyjny, rzędu
40 milionów złotych. Będzie on
w pierwszym rzędzie dotyczył
rozbudowy możliwości produkcyjnych wież wiatrowych.
To program, który oparty jest
o dotację z programu Innowacyjna Gospodarka . Kolejne inwestycje , obok zakupu sprzętu
do hali K1, będziemy chcieli
dokończyć nową – starą malarnię, i modernizować automaty.
Będzie nowa, duża zwijarka
do 120 mm. Postawimy nowe
słupy, nowe linie montażowe,
nową bramę hali, pojawią się
nowe środki transportu. To
wszystko będzie realizowane
od II kwartału przyszłego roku
i musi być sfinalizowane do
końca roku. W kolejnych latach
będziemy chcieli rozbudować
płytę montażową na przeciwko
hali K1. Nie wykluczamy że w
tamtych okolicach powstanie
nowe minicentrum malarskie,
by duże konstrukcje przed
montażem mogły być tam na
miejscu malowane. W tym re-
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jonie zainstalowane zostaną też
nowoczesne urządzenia dźwigowe.
Rynek na nasze produkty
zaczyna się rozkręcać, klienci twierdzą, że najbliższy rok
to będzie nabieranie rozpędu,
a w 2016 -17 można się spodziewać dużych wolumenów
zamówień. I nie ukrywają, że
chcą te zamówienia lokować
w naszym zakładzie. Docelowo, w ciągu najbliższych
trzech lat chcemy w stoczni
dojść do przerobu 2 milionów
roboczogodzin rocznie.
Ze swojej strony deklaruję,
że na pewno się będziemy spotykali ze związkowcami, deklarują otwartość i gotowość do
rozmów. Powiem jednoznacznie: my chcemy jako zakład stać
się najlepszym pracodawcą na
Pomorzu. To jest nasz cel, jakby
to dziś mało prawdopodobnie
nie brzmiało. Chciałbym, żebyście to usłyszeli – zwracał się do
związkowców prezes Łasiński.
Będziemy się spotykać
i rozmawiać, bo tylko w ten sposób możemy taki cel osiągnąć.
Choć zdaję sobie sprawę, że
droga jest długa i niełatwa. Ale
chcę wam powiedzieć, że my
potrzebujemy dobrych pracowników, dobrze zmotywowanych
pracowników i dlatego chcemy
w przyszłości być najlepszym
pracodawcą na Pomorzu. Dla
nas ważna jest rola związków
zawodowych w stoczni, chcemy współpracy z wami. Chcemy was zaprosić do dyskusji i
opracować plan działań. Taka
dyskusję chcielibyśmy zacząć
już po Nowym Roku.
Wystąpienie prezesa Łasińskiego spotkało się z żywą reakcją związkowców. Zadawane
pytania były bardzo konkretne, bo ich autorzy wciąż mają
w pamięci kolejne plany zmian
w stoczni z których nic nie wyszło. Dlatego podkreślano konieczność poprawy informacji
na linii Zarząd – związkowcy,
a także zmian decyzji odbiera-

nych przez pracowników jako
krzywdzące i niesprawiedliwe. Dotyczyło to zwłaszcza
różnych form nacisku na pracowników, by decydowali się
przejść na „śmieciowe „ formy
zatrudnienia.
Prezes Łasiński mówił:
Świetne pytania, spróbuję odpowiedzieć. Będziemy pracowali w dwóch firmach, ale tylko de jure. Ale stocznia będzie
jednym zakładem i o to nam
chodzi. Chcemy konsolidować
najlepsze praktyki, to co jest
najlepszego w stoczni zastosować w GSG Towers i odwrotnie. Chcemy by to prowadziło
do operatywnej doskonałości.
Nie będzie znaczenia czy ktoś
pracuje w jednej spółce czy w
drugiej, wszyscy pracownicy
mają być równo traktowani.
Pracownik musi byc oceniany
i zarabiać zgodnie ze swoimi
kompetencjami, zaangażowaniem, efektami swojej pracy.
I nie będzie miało znaczenia
czy pracownik ma umowę
w jednej czy drugiej spółce.
Pracownicy o równych kompetencjach zarabiać mają tyle
samo. Po drugie, oczywiście
że przechodzenie z jednej
spółki do drugiej zawsze budzi pewien niepokój. Będziemy się starali każdemu wytłumaczyć dlaczego to robimy, w
jaki sposób itp. Chcemy was,
związkowców prosić, by zrobić to wspólnie, by do każdego
dotrzeć z dokładną informacją. Chcemy by forma przejścia pracowników była formą
ugodową, za porozumieniem
stron. Kwestia odmowy przejścia: jeżeli wszystko wyjaśnimy, jeżeli praca jest tylko w
jednej spółce, a pracownik się
nie zgodzi na przejście – to, no
cóż, nie ma rady...
Pytania związkowców dotyczyły też terminu w jakim
stocznia zamierza spłacić zobowiązania finansowe wobec
związków i pracowników. Tu
prezes potwierdził, że do końca

I kwartału 2015 wszystkie zobowiązania finansowe Zarząd
stoczni ureguluje.
Odpowiadając na jedno z
pytań – prezes stwierdził, że
podjęto decyzje o rozwiązaniu
budzącej tak wiele krytyki „brygady karnej”. Ale jednocześnie
dodał, że stocznia chce doceniać pracowników sumiennych,
zaangażowanych, a rozstawać
się z naruszającymi zasady regulaminów pracy. Brońcie dobrych pracowników – mówił
– bo my niekiedy w naszych
decyzjach możemy się mylić,
ale nie brońcie tych, którzy nie
chcą dobrze pracować...
Jeśli idzie o działalność gospodarczą, pracownik musi
się na taki wybór zgodzić, my
musimy mu dostarczyć pełną
informację. Łącznie z tym, że
chcemy gwarantować płatny
urlop, okres wypowiedzenia itp.
Nie chcemy takiego pracownika postawić w gorszej sytuacji
niż był przedtem, chcemy by
obie strony były zadowolone.
Padały pytania ostre: kto
odpowiada za lata w których
stocznia pogrążała się w coraz
głębszym kryzysie? Kto odpowiada za zadłużenie? Koszty tego ponosili pracownicy
zwalniani, często bez odpraw.
Kilka lat temu w stoczni pracowało 2,5 tysiąca osób, dziś
jest kilka razy mniej.
– Nie postrzegam naszej sytuacji tylko w kategorii porażki
– mówił prezes Łasiński. Jeżeli
nam się w tak trudnym czasie
udało uruchomić opłacalną
produkcję wież wiatrowych,
dokonać wielu inwestycji – to
był to jakiś sukces. Dziś widzę
nasz potencjał i chcę go wykorzystać.
Uważam że związki zawodowe w stoczni są potrzebne.
I dlatego chcę was prosić o
wsparcie trudnego planu naprawy w naszej firmie. Bez waszego wsparcie opracowany przez
nas biznesplan się nie uda podkreślił prezes Łasiński.

Karol Guzikiewicz

Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący KM NSZZ „S” Stoczni
Gdańskiej.

cia, ale nie zrobił przedtem
zamknięcia złego czasu dla
stoczni, jeżeli nie chce poddać
analizie przyczyn i odpowiedzialności za fakt że załoga
stoczni w ciągu paru lat zmalała z 2,5 tysiąca do kilkuset
osób, jeżeli sobie nie ma nic
do zarzucenia (a był przecież
prezesem Rady Nadzorczej)
i nie chce oceniać, kto odpowiada za kryzys stoczni – to
podważa zaufanie do pięk-

fot. Paweł Glanert

Brak dokładnej informacji, naciski na podejmowanie
decyzji o przejściu na działalność gospodarczą powodują napięcia w załodze, które
prowadzą – tak jak to było
w GSG Towers – do przerw
w pracy.
Słuchając
niedawnego
przemówienia prezesa Łasińskiego – mógłbym powiedzieć, że jestem zadowolony.
Bo wynikało z niego, że będziemy budować znów statki,
że wyjdziemy z długów, że będziemy mieli dużo zamówień.
Ale powstaje pytanie – czy
słowa prezesa Łasińskiego
wypowiedziane w czwartek
w obecnosci kilkudziesięciu
osób są słowami prawdziwymi. Prezes Łasiński wielokrotnie powtarzał: będziecie
nas oceniać po czynach. I to
jest słuszna zasada. Niestety,
zaufanie do słów zostało wielokrotnie nadwyrężone. Jeżeli
ktoś nie potrafi przyznać się,
że dokonuje pięknego otwar-

fot. Paweł Glanert

Oceniać będziemy po czynach
nych słów o czekającej nas
restrukturyzacji.
Obawiam się skutków
zarządzania stocznią, przez
ludzi, na których spada odpowiedzialność za liczne błędy
popełnione dotychczas. Odbudowanie zaufania powinno
się odbywać poprzez czyny. I
tu powstają znaki zapytania.
Nie minęły 24 godziny od
naszego spotkania, na którym
padło wiele deklaracji i pięknych słów, a dowiadujemy się
w „Solidarności” że doszło do
20 zwolnień i to nie jakichś
„lewusów”, ale w większości solidnych pracowników.
Bo zarzut, że ktoś był 30 dni
w roku na zwolnieniu lekarskim, w warunkach pracy
na dworze, gdzie mógł się
nabawić choćby zapalenia
płuc, nie może być poważnie
traktowany. To przypomina
traktowanie robotnika według
standardów XIX-wiecznych.
Będziemy negocjować z Zarządem wszystkie wątpliwe
przypadki zwolnień, a pracownikom wskazujemy kancelarie prawne gotowe ich
bronić. Chcę przypomnieć, że
w stoczni podejmowano już
próby zwolnienia pracowników niezgodne z prawem, bez
wcześniejszego zawiadomienia związków zawodowych,
co umożliwiłoby obronę. Zarząd wycofał się z tego, gdy
w wyniku naszych protestów
uświadomił sobie, jakimi konsekwencjami
finansowymi
mogłoby grozić takie naruszenie prawa.
Częste są przypadki zwolnień z powodu likwidacji
stanowiska pracy. Często stanowiska spawacza czy montera, który już wkrótce jest
poszukiwany na rynku pracy.
Chciałbym uświadomić zwalnianym z takiego powodu, że
obowiązuje przepis, iż mają
oni pierwszeństwo w przyjęciu na ponownie tworzone

stanowisko, z którego zostali
zwolnieni! I to stocznia powinna powiadomić człowieka, którego zwolniła, że ma
pierwszeństwo w powrocie na
dawne stanowisko.
Związek zawodowy „Solidarność” nie przeciwstawia
się działalności gospodarczej.
Ale jesteśmy przeciwko stosowaniu nieczystych metod
zmuszających
pracownika
do dokonywania wyboru. On
dobrowolnie, doceniając proponowane mu korzyści, powinien sam się decydować.
W związku z licznymi nieprawidłowościami, z jakimi
mamy do czynienia wobec
pracowników,
związkowcy
poszerzyli zakres sporu zbiorowego z Zarządem Stoczni,
wszczętego 10 maja 2013
roku. Do trzech punktów początkowej wersji sporu dodaliśmy 26 listopada 2014 roku
cztery następne, w tym żądanie zaprzestania przez Zarząd
Stoczni zmuszania pracowników do działalności gospodarczej, co jest fikcyjną likwidacją stanowisk pracy.
Bardzo bym się cieszył,
żeby Stocznia Gdańsk została
uznana najlepszym pracodawcą Pomorza, żeby została uznana za firmę przyjazną pracownikom. Żeby to zrobić, trzeba
spełniać surowe warunki. Tylko dwie firmy w województwie: stocznia „Remontowa”
i Polfarma Starogard zdobyły
ten tytuł. Takie nagrody wręcza kierownictwo związków
zawodowych w obecności
prezydenta RP. Chciałbym, by
do tego w naszym przypadku
doszło. Ale zanim to nastąpi,
w stoczni muszą się dokonać
istotne zmiany – i to nie tylko w zakresie restrukturyzacji
i poprawy sytuacji finansowej,
ale przede wszystkim w sposobie traktowania pracowników,
dostrzegania w nich partnerów
w niełatwej pracy, dotrzymywania słów i obietnic.
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Te dwa grudniowe wydarzenia, tragiczne dni w
Gdańsku, Gdyni, Szczecinie
i Elblągu roku 1970 i ponury
poranek 13 grudnia 1981 roku
dzieli 11 lat. Ale jednakowo
mocno wryły się w pamięć
Polaków. W powadze i zadumie czcimy pamięć tych,
którzy zginęli od kul na ulicach nadmorskich miast w
roku 1970, z pełną goryczy
refleksją wspominamy brutalne przerwanie generalskim

rozkazem niosącego nadzieje
festiwalu „Solidarności”, zakończonego internowaniem
tysięcy robotników, działaczy
związkowych, ludzi kultury i
nauki, studentów.
44 lata dzielą nas od Grudnia
1970. Rocznica tamtych tragicznych wydarzeń była obchodzone nawet wtedy, gdy groziły
za to kary, gdy milicja broniła
dostępu do miejsc, w których
polała się robotnicza krew.
Dziś, gdy pamięć o tamtych

1981

fot. Archiwum

1970

wydarzeniach nie wymaga już
odwagi, gdy pod pomnikami
ofiar Grudnia 1970 można składać wieńce i wiązanki kwiatów o kazdej porze dnia i nocy,
niestety coraz mniej jest tych
którzy chcą to czynić. Dlatego
warto korzystać z każdej okazji
by przypominać jak znaczące w
całej swej tragicznej wymowie
były to wydarzenia, jak mocno
do dziś świadczą one o ludzkiej
odwadze, o braku zgody na poniżanie, na wyzysk.

A to co stało się w 11 lat
później, w mroźną noc 13
grudnia, przypominać powinno zawsze, jak bezsilna
jest siła władzy skierowana
przeciwko
społeczeństwu.
Jak wątpliwe rezultaty osiąga
się słowami, które nie niosą
porozumienia, działaniami,
których intencje są społecznie
nie akceptowane. Warto o tym
pamiętać i po 33 latach, w jakże zupełnie innych czasach i
okolicznościach.

Wystawa w Sali BHP

Artysta towarzyszący odwadze

Zanim rozpoczęła się laudacja Małgorzaty Kuźmy,
przypominająca
twórczość
malarską, ale też i działalność
społeczną Andrzeja Piwarskiego, wybitnego artysty plastyka, absolwenta gdańskiej
ASP, którego dzieła są w muzeach i galeriach wielu krajów
w świecie, w ciszy, rzadko
przerywanej szeptem komentarzy, oglądano kilkadziesiąt
płócien, które umieszczone w historycznej Sali BHP
przywoływały chwile sprzed
lat, najważniejsze w dziejach
Stoczni Gdańskiej. I te rado-
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sne, gdy sierpniowy strajk rósł
w siłę i te tragiczne przypominające grudniowe wydarzenia,
których symbolem, jak krzyk
artysty, jest porzucony na bruku stoczniowy kombinezon.
Andrzej Piwarski jest artystą, który znaczną część swej
twórczości, pełną ekspresyjnych symboli i tworzących
niepowtarzalny nastrój barwnych plam, związał z ruchem
„Solidarności”, z opozycyjną
walką o wolność. Towarzyszył stoczniowcom w dniach
sierpniowego strajku, po
wprowadzeniu stanu wojenne-

go musiał opuścić Polskę. Za
granicą tworzył, nawiązując
do najważniejszych wydarzeń
w kraju, do postaci walczących o wolność bohaterów,
księdza Popiełuszki i Grzegorza Przemyka, do tragedii
grudniowych. Ale też czynnie
wspierał krajową opozycję,
organizując nielegalne transporty, wspomagając potrzebujących. Po latach, już w
wolnej Polsce, powrócił do
Gdańska, choć również spędza
czas w Berlinie. Wraz z żoną,
Barbarą Ur-Piwarską, malarką i rzeźbiarką, założył Euro-

pejskie Laboratorium Sztuki
w Tuchomiu koło Bytowa.
Wystawę „Moja Solidarność” Andrzeja Piwarskiego
w Sali BHP odwiedzili wiceprzewodniczący KK „Solidarności” Tadeusz Majchrowicz
i przewodniczący gdańskiego
regionu „S” Krzysztof Dośla.
Ekspozycję, która stanowi artystyczny akcent obchodów
XXXV lecia „Solidarności”,
bedzie można oglądać do końca
marca 2015 roku, a jej zwiedzający będą mogli zdobyć kalendarze na rok 2015 z reprodukcjami
najwybitniejszych dzieł artysty.

fot. Paweł Glanert

Grudniowa pamięć

Andrzej Jan Piwarski

zdjęcia: Paweł Glanert

MOJA SOLIDARNOŚĆ

Zawsze w obronie twoich praw!
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Pielgrzymka do Rzymu
Na spotkaniu Zarządu Stoczni ze związkami zawodowymi
dowiedzieliśmy się od nowego Prezesa Zarządu, pana Jarosława
Łasińskiego, że do końca roku podpisuje stocznia odpowiednie
porozumienia a do końca kwartału dopinane są wszelkie sprawy
dotyczące porozumień i umów z kontrahentami. Do końca marca
uregulowane zostaną wszelkie długi stoczniowe, również te wynikające z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W ciągu trzech lat stocznia ma uzyskać miano najbardziej
przyjaznego pracownikowi pracodawcy w województwie. Nowy
prezes i nowe obietnice – być może się spełnią i tego zarządowi
i nam wszystkim życzymy. W przyszłym roku nie będzie wobec
tego już prób ograniczenia ZFŚS, czyli możemy sobie spokojnie
zaplanować w Komisji Socjalnej stoczni sposób i zasady korzystania z funduszu, a wszelkie decyzje zapadną w styczniu.
Na razie jedno jest pewne, jedziemy do Rzymu, trwają zapisy a program jest dostępny w Biurze NSZZ „Solidarność”.
Przypominamy, że absolutne pierwszeństwo w zapisach mają
pracownicy stoczni, którzy jeszcze nie korzystali z dofinansowania do rzymskiej wycieczki. Takich osób mamy zapisanych
już trzydzieści dziewięć, czyli pozostało już tylko kilka wolnych
miejsc. Przypominamy także, że odpłatność członka związku „S”
pracownika stoczni, udającego się po raz pierwszy do „wiecznego miasta” wynosi 150 zł. Termin 26 kwiecień – 9 maj 2015 r.

Watykan, Bazylika św. Piotra.

Nasi stoczniowcy w Padwie.

Klasztor na Monte Cassino.

Forum Romanum.

Gwardia szwajcarska.

Chwila odpoczynku w drodze.

W Pizie też będziemy...

Nędzne zarobki Polaków
Polacy
zarabiają nędznie. Potwierdza to zarówno
tegoroczny raport OECD,
jak i ostatni raport kwartalny
NBP. Od początku III RP jej
władze przyjęły założenie, że
przychylą nieba zagranicznemu kapitałowi kosztem
rodzimych przedsiębiorców
i pracowników. Stąd ogólne
założenie
„konkurencyjności” Polski, jako kraju bardzo
niskich kosztów pracy, obejmujących przede wszystkim
pensje pracowników.
Konkurencyjność
kosztowa to szkodliwy dogmat
przyjmowany przez kolejne
neoliberalne rządy III RP, na
którym oparto polską gospodarkę. Ten model rozwojowy
jest charakterystyczny dla takich „potęg” gospodarczych,
jak: Bangladesz, Sri Lanka
czy Kambodża.
Model gospodarki
trzeciego świata
Nawet w Chinach i Ameryce
Łacińskiej są już wyższe płace
niż w Polsce. W Unii Europejskiej poza Rumunią i Bułgarią
też przeskoczyli nas wszyscy:
państwa nadbałtyckie, Czechy, Węgry, a nawet Słowenia
i Słowacja. Tymczasem Polska
Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych (PAIiIZ), agencja rządowa, zachęcając do Polski zagranicznych inwestorów,
zamówiła spot reklamowy, w
którym przynętą są właśnie niskie koszty pracy. Prezenterka z
uśmiechem na ustach oznajmia:
„Produktywność siły roboczej
rośnie w Polsce szybciej niż
wysokość wynagrodzeń. W rezultacie koszt pracy należy do
najniższych w Europie”. Równie dobrze mogłaby mówić:
Przyjeżdżajcie, popieramy kra-

dzież. Zdaniem komentatorów
to chwalenie się, że jesteśmy
trzecim światem. Wszystko zawdzięczamy lansowanemu od
1989 roku modelowi zależnej
gospodarki rynkowej, w którym rozwój gospodarczy oparty
jest na: inwestycjach zagranicznych, dotacji z UE i bardzo niskich kosztach pracy, a więc i
niskich płacach.
Kłamstwa o wysokich
kosztach pracy
Mimo to przedsiębiorcy,
„ich” politycy oraz ekonomiści wciąż mówią o zbyt wysokich kosztach pracy w Polsce.
To kłamstwo. W Polsce udział
płac w PKB należy do najniższych w Unii Europejskiej.
Nawet w regionie jesteśmy na
szarym końcu. Przykładowo
w 2011 r. koszt zatrudnienia
w polskim PKB wynosił tylko
36 proc. i był jednym z najniższych w regionie. Wyższy
był na Słowacji (37,5 proc.),
Czechach (42,0 proc.), czy w
Estonii (46,7 proc.) Do krajów
starej UE w ogóle nie ma porównania. W tym samym roku
w Niemczech koszt zatrudnienia w PKB wyniósł 51,2
proc., w Szwecji 57,6 proc.,
we Francji 53,5 proc. w Belgii 55,4 proc. Średni udział
kosztów zwiazanych z zatrudnieniem w PKB dla całej Unii
Europejskiej wynosił w 2011
roku około 50 proc. ( w 2013
r. – ok. 55 proc.). A w najbogatszej Szwajcarii to 65 proc.
PKB.
Co więcej, dzięki temu że
w latach 2000 – 2011 szybciej
rosła wydajność pracy niż jej
koszty, wskaźnik obciążenia
PKB kosztami pracy spadł z
40 do 36 proc. Tak więc jednostkowe koszty pracy spadły.

fot. Paweł Glanert

O tym jakie są skutki zaniżania płac w Polsce, co
w europejskich rankingach plasuje nas na szarym
końcu, pisze w „Tygodniku Solidarność” Michał
Miłosz. Oto jego refleksje:

Reklama PAHiZ nie kłamie,tylko że nic pozytywnego dla
polskiego pracownika z tego
nie wynika.
Szokujący raport NBP
W „Raporcie o rynku pracy w II kwartale 2014 roku”
NBP podkreśla, że coraz wiecej osób pracujących w Polsce
w zawodach wymagających
tzw. średnich kwalifikacji ma
relatywnie w porównaniu do
innych branż i krajów najniższe zarobki. Z zanikaniem
miejsc pracy w zawodach o
średnich kwalifikacjach mamy
do czynienia od pierwszych
lat tzw. transformacji ustrojowej, jednak w ostatnich latach
wskaźnik nieznacznie rośnie,
co odbiega od tendencji w
piętnastce starych krajów Unii
Europejskiej. Niestety nie
wiąże sie to ze wzrostem wynagrodzeń. NBP wskazuje na
bardzo poważne konsekwencje z tym związane, m.in. pogłębienie się nierównosci dochodowych. Nawet jeżeli za
pomoca szkoleń zwiększy się
liczba osób zdolnych pracować w zawodach określanych
jako średnio kwalifikowane,
to ich dochody będą nadal

niewystarczające do zapewnienia godziwego bytu. I tzw.
biednych pracujących (ang.
working poor) będzie wciąż
więcej. Dziś do tej grupy zalicza się w Polsce już 2 mln ludzi.Dodatkowo takie zmiany

Zbyt wysokie koszty pracy w Polsce to
kłamstwo. W naszym
kraju udział płac w PKB
należy do najniższych
w Unii Europejskiej. Nawet w regionie jesteśmy
na szarym końcu.

struktury rynku pracy wcale
nie są korzystne dla polskich
produktów na rynkach globalnych i miejsca naszego
kraju w międzynarodowych
sieciach tworzenia wartości
dodanej. Raport wskazał również że dynamika wynagrodzeń w gospodarce w II kwartale 2014 roku obniżyła się i
wyniosła 3,5 proc. (wobec 4,2
proc. w I kwartale 2014 r.)
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Nędzne Podwyżka się opłaca
zarobki
dokończenie ze str. 11
Dalej się tak nie da
Zyski
przedsiębiorstw
rosły znacznie szybciej niż
fundusz wynagrodzeń pracowników.Owoce
wzrostu
produktywności pracowników przejęli pracodawcy.
Jednak po 25 latach takiej
polityki powoli zaczynamy
dochodzić do ściany, bo tak
niskiej płacy dalej utrzymywać sie nie da. Mimo to, żeby
utrzymać model konkurencyjności cenowej rząd uznał
że jedynym rozwiązaniem
jest imigracja osób., które będą pracować za niższe
stawki. Stąd początek medialnej ofensywy popierającej
imigrację. Tymczasem nawet
ekspreci przyznają, że to tylko doraźnie może pomóc.
Mimo że płace w Polsce są
blisko trzykrotnie niższe niż
w sąsiednich Niemczech, to
bezrobocie w Polce jest nadal
blisko dwukrotnie wyższe. To
świadczy o jednym – że konkurencyjność wcale nie buduje się na niskich kosztach
pracy i potwornych różnicach
w poziomie wynagrodzeń.
Model gospodarki oparty
na niskich kosztach pracy, a
więc niskich płacach,fatalnych warunkach zatrudnienia
i niskich standardach socjalnych prowadzi do braku innowacyjności i braku obniżania
kosztów administracyjnych
przedsiębiorstw. Pokazują to
rankingi innowacyjności, w
których systematycznie Polska spada. Tak więc problem
konkurencyjności
polskiej
gospodarki nie wiąże się z
tym, że polski pracownik zarabia za dużo, tylko z faktem
że zarabia za mało. Zarówno
w stosunku do wytwarzanego
produktu jak i do innych krajów europejskich.
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Podwyżka przekłada się
zarówno na zaangażowanie,
jak też lojalność pracowników. Aż 70 proc. Polaków
zapewnia, że przyznana wyższa płaca świetnie motywuje i
zwiększa energię do działania
– podaje Dział Informacji Komisji Krajowej.
Z badania „Podwyżka bez
tabu” pracowni TNS dla portalu

pracuj.pl. wynika, że podwyżka
nie tylko motywuje do działania, ale i dość często zachęca do
realizacji nowych projektów.
Jednak wzrost wynagrodzenia to nieczęsty temat rozmów między pracownikiem a
pracodawcą. Prawie połowa
pracujących Polaków nigdy
nie uczestniczyła w rozmowie
o podwyżce, mimo, że ponad

połowa pracujących obywateli
sądzi, że jest w stanie zarabiać
więcej niż obecnie. Tylko 38
proc. zainicjowało taką rozmowę samodzielnie.
Okazuje się, że bardzo zniechęcająco na pracownika działa odmowa – 5 proc. badanych
stwierdziło, że w takiej sytuacji gorzej pracuje, a 11 proc.
przyjmuje bierną postawę.

PIP sprawdzi „śmieciówki”
Państwowa Inspekcja Pracy planuje w 2015 r. skontrolować 88 tys. podmiotów.
Inspektorzy sprawdzą m.in.
czy umowy zawierane z pracownikami agencji ochrony
i z pracownikami sklepów
wielkopowierzchniowych nie
naruszają Kodeksu pracy –
podaje Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ „S”.
W 2015 r. zostanie przeprowadzone 88 tys. kontroli. PIP
wskazuje, że z uwagi na coraz
powszechniejszą praktykę stosowania przez pracodawców
umów cywilnoprawnych w

sytuacjach, gdy zawarta powinna być umowa o pracę, w
2015 r. nadal szczególnie będzie prześwietlać pracodawców pod tym kątem.
Z programu działań PIP na
2015 r. wynika, że kontrole
zostaną rozszerzone o agencje
ochrony osób i mienia oraz
placówki handlowe, w tym
sklepy wielkopowierzchniowe. Inspektorzy PIP będą także weryfikować prawidłowość
zawierania i rozwiązywania
umów terminowych.
„Przeprowadzone w latach
ubiegłych kontrole prawidło-

wości zawierania i rozwiązywania terminowych umów o
pracę wskazują na występowanie wielu naruszeń prawa
w tym zakresie. Są one nadużywane przez pracodawców
i, jak wynika z danych PIP,
niejednokrotnie zawierane na
okresy wieloletnie, co świadczy o omijaniu obowiązujących przepisów” – napisano w
programie.
Kontrole będą dotyczyły
również wypłat wynagrodzenia za pracę, a także zatrudniania pracowników tymczasowych.

Praca w sobotę?
Tak, ale za dodatkowe wynagrodzenie
Z badania TNS Polska wynika, że ponad połowa Polaków (69 proc.) przynajmniej
raz w ciągu ostatniego roku
pracowała w sobotę – informuje portal gazetapraca.pl.
Najczęściej w zamian za wynagrodzenie (27 proc.) albo
dzień wolny (19 proc.).
Prawie 70 proc. respondentów dopuszczało możliwość
pracy w sobotę, głównie z
powodu dodatkowych pieniędzy (34 proc.). Jedna piąta
badanych (22 proc.) dopuszcza pracę w sobotę tylko w
szczególnych sytuacjach ze

względu na nagłą potrzebę
pracodawcy.
Posłowie proponują, aby
pracownik na etacie sam mógł
wybrać formę rekompensaty
za pracę w sobotę. W chwili
obecnej należy się za to dzień
wolny. Badania pokazują jednak, że Polacy pracujący w
sobotę otrzymują za to dodatkowe pieniądze, choć jest to
niezgodne z prawem.
Większość
pracujących
Polaków rozważyłaby możliwość pracy w sobotę, ale pod
pewnymi warunkami. Podwyższona stawka w dniu wol-

nym lub system naprzemienny
– czasem dzień wolny, a czasem rekompensata pieniężna są satysfakcjonujące dla
większości. W tym wariancie
decyzję o tym, która z dwóch
form rekompensaty byłaby
zastosowana, podejmowałby
pracownik. Tylko co jedenasty
pracownik preferowałoby wyłącznie odbiór dnia wolnego
lub system naprzemienny, ale
taki w którym to pracodawca
ma „ostatnie słowo” i to on
decyduje, która forma rekompensaty zostałaby zaproponowana.

Podsłuchane w GSG Towers...

GSG Towers traktowane
jest jak wizytówka Stoczni
Gdańsk. Bo to i nowoczesna
produkcja, coraz lepsze wyposażenie w maszyny i urządzenia, otwarty rynek zbytu,
opłacalność sprzedaży. Ale
jak się nadstawi ucha i posłucha o czym w czasie przerwy
rozmawiają pracownicy, to
okazuje się, że i tu nie brakuje
spraw, które denerwują.
Niby wszystko rozwija sie
dobrze – słyszę – ale od roku
nie możemy się doczekać żadnych podwyżek. Wydajność
nasza rośnie, efekty finansowe
spółki są ponoć bardzo dobre,
tylko pracownicy tego nie odczuwają. Było spotkanie z wiceprezesem Kowalskim, ale nie
usłyszeliśmy nic konkretnego...

Denerwuje inne traktowanie pracowników na
działalnosci
gospodarczej
i pracowników „etatowych”
w tak drobnej sprawie, jak
świąteczne paczki dla dzieci.
A przecież składkę na „socjal”
płacimy...
Wiceprezes podkreślał, że od
stycznia bedzie dużo pracy w
GSG Towers i że powinniśmy
sie cieszyć, że mamy pracę. Ale
o poprawie zarobków – ani słowa. A wydawałoby się, że gdy
jest więcej pracy – to i zarobki
powinny iść za tym... Czyżby
nas chciano zmusić do tego by
pracować w systemie „włoskim”, dokładnie, ale powoli –
przecież chyba nie o to chodzi...
Od roku nie możemy się
doczekać wprowadzenia re-

Śmiechu warte...

Dużo się mówi ostatnio w stoczni o inwestycjach, które mają
wkrótce zmienić obraz stoczni, uczynić ją nowoczesną i przynoszącą zyski. Ale niektóre inwestycje powodują też śmiech i
drwiny ze strony stoczniowców, zwłaszcza pracowników udających się do hali K1. Patrzą oni jak w błyskawicznym tempie
rośnie zadaszenie dla dyrekcyjnych zapewne samochodów, choć
chyba tylko trzech, pod nową siedzibą Zarządu Stoczni. Chodzi
zapewne o osłonę tych limuzyn przed nie mającymi szacunku
dla dyrekcyjnych pojazdów gołębiami... No cóż, dobrze że nowy
obiekt stoczniowy ma niewielkie rozmiary i jego postawienie
nie uszczupli za bardzo środków inwestycyjnych, choć z drugiej strony szkoda, że stoczniowcy wciąż nie mogą się doczekać
uprzątnięcia stert gruzów po rozebranych obiektach... Mają za to
codziennie powód do wesołości przed rozpoczęciem pracy.

gulaminu pracy i płacy. A
podczas spotkania z prezesem
Stokłosą obiecywano nam,
że regulamin zostanie szybko wprowadzony, wszystkie
szczegóły były uzgodnione...
Nieporozumienie
budzi
traktowanie zwolnienia dwudniowego na opiekę nad
dzieckiem. W kodeksie pracy
jest to traktowane jako urlop,
dyrekcja nie chce odliczać
tych dni od urlopu, traktuje
je jako nieobecność w pracy.
A w innych działach stoczni
dni opieki nad dzieckiem odlicza się od urlopu.
Denerwuje, że miesiącami
czeka się na odpowiedź na
pisma w drobnych sprawach.
Nie możemy doczekać się
decyzji np. w sprawie pra-

nia ubrań lub ekwiwalentu.
Wysłano pismo do Zarządu,
ubrania się brudzą, niszczą,
a odpowiedzi jak nie ma, tak
nie ma.
A poważniejsza jest sprawa warunków szkodliwych
dla zdrowia w pracy np. spawaczy. Obok siebie pracują
spawacze zatrudnieni w GSG
Towers i innych działach
stoczni. Jedni korzystają z dodatków za pracę w warunkach
szkodliwych, drudzy nie.
Sprawa jest znana od wielu
miesięcy i nie może siędoczekać logicznego rozwiązania.
A przecież nie może być tak,
że dla jednego spawacza warunki pracy są szkodliwe, dla
drugiego zaś nie!

Bony i kalendarz
Z okazji świąt Bożego Narodzenia, „Solidarność” zgodnie z tradycją wydaje bony dla
pracowników, którzy w różnych formach pracują w stoczni, m.in. na działalności gospodarczej, różnych umowach
i zleceniach. Członkowie
„Solidarności” reprezentują
już kilkadziesiąt firm, m.in. w
wyniku podjęcia przez wielu
z nich działalności gospodarczej. Dziwi nas natomiast, że
stocznia, która wydała pracownikom bony, wyrównała
zaległości za Wielkanoc tegoroczną, natomiast nie wydała
wciąż zaległych bonów za
Boże Narodzenie 2013. Będziemy o tej zaległości pamiętać – mówi wiceprzewodniczący stoczniowej „S” Karol
Guzikiewicz. Niestety stocznia przy pomocy bonów dzieli
również załogę. Pracownicy

na działalności gospodarczej
w GSG Towers otrzymali paczki i bony świąteczne,
natomiast pozostali stoczniowcy, którzy też prowadzą
działalność gospodarczą zostali pominięci. A wielu z nich
pracuje też przy produkcji w
GSG Towers, obsługując różne urządzenia. Świadczy to
o nierównym traktowaniu pracowników.
„Solidarność” do wydawanych bonów dołącza tradycyjnie kalendarz. Tym razem,
zamiast zdjęcia statku budowanego w stoczni ( w tym roku
było to niemożliwe) autorzy
kalendarza sięgnęli ponownie
po słynne zdjęcie pracowników stoczni, tworzących napis
„Solidarność”. Zdjęcie to znane jest na całym świecie, jego
oryginały znajdują się w muzeach Nowego Jorku i Gdańska.

Rozwaga i Solidarnoœæ – gazeta Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.
Wydawca – Wydawnictwo Gdańskie Sp. z o.o., 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 27/28
Adres redakcji: 80-873 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 15/20, tel. 769-15-00, fax 769-14-41.
Uwagi prosimy kierować do sekretariatu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.
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Związki i Pracodawcy:
Dialog pozarządowy

Coraz więcej
samobójstw

fot. Paweł Glanert

Okazuje się, że w sytuacji
kryzysu dialogu społecznego,
trwającego od wiosny ub.r.
swoistego pata, do którego doprowadziła arogancka postawa
strony rządowej jest możliwe
porozumienie związkowców i
pracodawców. W obliczu braku
płaszczyzny dialogu trójstronnego po wymuszonym postawą
ówczesnego premiera Donalda
Tuska kryzysie w Komisji Trójstronnej doszło do podpisania
wspólnej deklaracji związków
zawodowych i organizacji pracodawców woj. pomorskiego.
– Brak zmian, mała skuteczność działań i nie rozwiązywane problemy społeczne
stały się powodem zawieszenia prac w instytucjach dialogu ze strony związków
zawodowych (…). Aktualne
przepisy prawa oraz funkcjonujące instytucje nie są
w stanie wspierać dialogu
społecznego oraz kształtować
jego przyszłości. Obecny stan
rzeczy wymaga pilnego opracowania i wprowadzenia nowych aktów prawnych regu-

lujących dialog społeczny – to
główna teza dokumentu.
Deklarację w sprawie
przepisów prawa regulujących dialog społeczny oraz
formuły funkcjonowania dialogu społecznego przyjęły:
Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP, Pomorski Związek
Pracodawców LEWIATAN,
Pracodawcy Pomorza, NSZZ
Solidarność, OPZZ i Forum
Związków Zawodowych.

Organizacje uznały, iż podstawą dialogu społecznego
jest dialog pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, a dialog ten i jego
instytucje organizacyjnie niezależne są od organów rządowych. Strony dialogu są sobie
równe i w instytucjach dialogu
mają takie same prawa.
Z kolei stnowisko instytucji dialogu jest niezbędne w
celu poprawnego procedo-

Co trzeci bezrobotny potrzebuje
pomocy psychologicznej
Co trzecia osoba zarejestrowana w urzędzie pracy potrzebuje pomocy psychologicznej
lub socjalnej. „Rzeczpospolita” cytuje raport Ministerstwa Pracy dotyczący reformy
urzędów pracy. Okazuje się,
że ok. 600 tys. bezrobotnych
zarejestrowanych w urzędach
potrzebuje nie tyle pomocy,
ile socjalnego i psychologicznego wsparcia w podjęciu aktywności.
Nowe przepisy wprowadziły tzw. profilowanie bez-
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wania wybranych spraw, dokumentów lub aktów prawnych dla strony rządowej i
samorządowej. Niezbędne
jest zatem ustalenie reprezentatywności stron dialogu
oraz respektowanie prawa
do pozyskiwania informacji
przez instytucje dialogu od
organów rządowych i samorządowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego
prowadzenia spraw i wydawania opinii.

robotnych. Profil I oznacza,
że bezrobotny poradzi sobie
niemal samodzielnie, II – musi
otrzymać solidną pomoc, ale
wróci na rynek, III – bardziej
potrzebuje integracji ze społeczeństwem niż aktywizacji.
Z 1,5 mln osób zarejestrowanych w urzędach pracy 356,9
tys. osób trafiło do trzeciej
grupy. To aż 27,7 proc. bezrobotnych. Do I grupy zakwalifikowało się tylko 90,6 tys.
najwięcej do grupy II – 1,05
mln. bezrobotnych.

Dyrektorzy urzędów pracy
pozytywnie oceniają zmiany,
podkreślając w rozmowe z gazetą, że profilowanie pomaga
adresować odpowiednią pomoc
do odpowiednich osób.
Reforma potwierdza to, że
urzędy pracy często nie zajmują
się skutecznym poszukiwaniem
zatrudnienia. Nie są też traktowane jako miejsca, gdzie można zaleźć pracę. Potwierdza się
też inna niewygodna prawda –
wielu bezrobotnych nie powinno tkwić w rejestrach.

„Rzeczpospolita” podaje,
że tylko w tym roku już 7734
osoby usiłowały się zabić. Jest
to 1,4 tys. więcej niż w tym
samym czasie ub.r. Z danych
Komendy Głównej Policji wynika, że od stycznia do końca
września tego roku wzrosła także liczba skutecznych
prób samobójczych – było ich
4744, czyli o 113 więcej niż w
analogicznym okresie 2013 r.
– Więcej jest samobójstw
z powodów finansowych, popełnianych przez osoby starsze. Wpadają w pętlę zadłużenia, zalegają z czynszem,
tracą mieszkanie czy pracę.
Z takimi przypadkami mamy
do czynienia coraz częściej –
mówi „Rzeczpospolitej” Joanna Kącka, rzeczniczka łódzkiej policji.
Pierwszy od lat lawinowy
wzrost skutecznych samobójstw miał miejsce w ub.r.
Zabiło się ponad 6 tys. osób,
czyli o blisko 2 tys. więcej niż
w roku poprzednim. A wszystko wskazuje, że ten trend się
utrzyma i 2014 r. będzie jeszcze gorszy.
Ok. 80 proc. samobójców
to mężczyźni. Najczęściej wybierają śmierć przez powieszenie, rzadziej wyskakują z
okna czy połykają śmiertelną
dawkę leków. W tragicznej
statystyce przodują województwa śląskie, łódzkie i
świętokrzyskie.
(hd)

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!

NSZZ

Stocznia Gdańska
Choć w te święta się nie ujrzymy,
wszystkiego dobrego szczerze życzymy.
Zdrowia, szczęścia i radości,
stołu sutego i wspaniałych gości.

Zapraszamy

na coroczne spotkanie
opłatkowe członków związku
NSZZ „Solidarność”
w dniu 9 stycznia 2015
godzina 14:45, sala BHP
Fryderyk Radziusz

Karol Guzikiewicz

Roman Gałęzewski

W dniu tym wydawane będą bony świąteczne dla
osób, które nie odbiorą ich wcześniej
w siedzibie komisji przed świętami.
Tel.58 769-15-00 (sekretariat)

