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potrzebujemy
nadziei

Wybory muszą być sprawiedliwe

Odzyskujemy Polskę
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W demonstracji zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość pod hasłem „Odzyskajmy Polskę” w sobotę 14
marca br. w Gdańsku uczestniczyło kilkaset osób. Jej celem było zwrócenie uwagi na
problem uczciwych wyborów
w Polsce. Stąd i głównym
motywem manifestacji było
przesłanie „Uczciwe wybory,
uczciwe państwo”.
Uczestnicy
skandowali
m.in. „Komorowski agentem,
Andrzej Duda prezydentem”
i „Znajdzie się prycza dla
Adamowicza” (nawiązujące
do postawienia przez poznańską prokuraturę pięciu zarzutów prezydentowi Gdańska)
i „Każda komuna ma swego
szoguna”.
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bliżają się
Święta Wielkiej
Nocy, w naszej
tradycji kojarzące
się z nadzieją
i radością. Komisja
Międzyzakładowa
NSZZ
„Solidarność” Stoczni
Gdańskiej składa
serdeczne życzenia
pracującym i będącym
już na emeryturze
stoczniowcom
z nadzieją, że
nadchodzące dni
i miesiące przyniosą
nam wszystkim
więcej niż dotychczas
spokoju, radości
i zadowolenia z pracy.
Chcemy wierzyć, że
zapowiadane zmiany
w działalności stoczni
okażą się korzystne
dla wszystkich jej
pracowników, którzy
będą mogli być dumni
z wykonywanej pracy.

Przed siedzibą PKW w
Gdańsku zostawili petycję. W
manifestacji uczestniczyli radni Anna Kołakowska, Grzegorz Strzelczyk, posłowie
Andrzej Jaworski i Kazimierz
Smoliński. Poza działaczami
PiS-u w manifestacji wzięli
udział m.in. związkowcy z
NSZZ „Solidarność”, działacze Prawicy Rzeczpospolitej i
Klubów Gazety Polskiej.
– Niechaj państwo polskie
w końcu zacznie działać – apelował Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący NSZZ „S”
Stoczni Gdańskiej i przypomniał, że nadal nie są dostępne
pełne wyniki wyborów samorządowych z listopada ub.r.
Manifestanci przeszli spod
bazyliki św. Brygidy pod

Urząd Wojewódzki, w którym
mieści się też pomorskie biuro
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
– Nie godzimy się na
wygaszanie Pomorza i wygaszanie Gdańska. Musimy
powiedzieć jasno tym, którzy
tu rządzą: najbliższe wybory
będą wyborami sprawiedliwymi i uczciwymi, dlatego, że
my je przypilnujemy – mówił
poseł PiS Andrzej Jaworski.

Limuzyny dla
prominentów
Koszty rządowych limuzyn za rządów premiera Tuska w latach 2009
– 2013 wzrosły aż o jedną
trzecią. Tak wynika z najnowszego raportu Fundacji
Republikańskiej. Eksperci
ostrożnie szacują, że koszt
limuzyn wynosi około 90
mln rocznie.
Przypomnijmy, że dziesięć lat temu PO wśród
postulatów
wyborczych
wymieniała właśnie likwidację rządowych limuzyn.
Ale kiedy udało się w końcu wygodnie w nich zasiąść, doszła do wniosku,
że przydałoby się ich jeszcze więcej.

Roman Gałęzewski

nionej, jako że wiele podejmowanych decyzji nie było
dostatecznie i jednoznacznie
wyjaśnianych i argumentowanych. Dotyczyło to zarówno
decyzji podejmowanych w
stosunku do poszczególnych
pracowników, jak i do organizacji związkowych.
W tej sytuacji pracownicy są wobec wszystkiego co
nowe, co się zmienia, nieufni i dlatego trzeba wyjaśniać
wszystkie wątpliwości związane z podejmowanymi przez
kierownictwo stoczni decyzjami. Zarząd stoczni zadeklarował, że zatrudni firmę, która
będzie wyjaśniała pracownikom szczegóły zmian w sposobie zatrudnienia, przedstawiała
zarówno korzyści, jak i niedogodności, zwłaszcza w pierwszym okresie obowiązywania
nowych zasad. Mają być szczegółowo przedstawione zasady
zatrudnienia w GSG Towers,
gdzie przejdzie znaczna część
stoczniowców,
wyjaśnione
szczegóły działalności gospodarczej, tak różnej w odczuciu
pracowników od dotychczasowego systemu umów o pracę.
Pracownik musi mieć prawo
świadomego podjęcia decyzji
i wyrażenia zgody na proponowaną mu formę zatrudnienia,
bez nacisków i zastraszania ze
strony przełożonych.

fot. Paweł Glanert

– Wygląda na to, że wszystkie uzgodnienia dotyczące
przyszłości stoczni zostały
już dokonane – mówi Roman
Gałęzewski, przewodniczący
stoczniowej „Solidarności. Następuje już etap realizacji tych
uzgodnień, mam tu na myśli
zmiany dotyczące udziału akcjonariuszy w spółce, zmiany
dotyczące gruntów stoczniowych. Wszystko wskazuje to,
że zbliża się czas stabilizacji w
stoczni. I można powiedzieć,
że stocznia będzie uratowana.
Czeka nas natomiast szereg
zmian, również personalnych,
co zrozumiałe że powoduje
emocje wśród pracowników.
Duża grupa pracowników będzie musiała przejść do spółki
GSG Towers, bo tam będzie
się koncentrować największa
produkcja stoczni. To wszystko nakłada na kierownictwo
stoczni obowiązek poinformowania pracowników o wszystkich szczegółach spodziewanych zmian organizacyjnych,
strukturalnych i personalnych
w spółce. Zarówno zmian,
które wydają się korzystne
dla pracowników jak i tych,
które budzą różne wątpliwości. Najważniejsze, to rozwiać
wątpliwości, które powstały
w stoczni przede wszystkim
z nieufności do przełożonych,
nieufności często uzasad-

„Solidarność”, niezależnie
od zapowiedzianych działań
kierownictwa stoczni w zakresie udzielania wyjaśnień
pracownikom przez wyspecjalizowaną firmę, deklaruje utworzenie związkowych
punktów konsultacyjnych dla
tych pracowników, którzy
będą mieli wątpliwości co do
szczegółów proponowanych
im form zatrudnienia. Chcemy by pracownicy mieli możność uzyskania obiektywnej
oceny propozycji składanych
im przez Zarząd Stoczni, by
spotkali się z niezależnymi,
zatrudnionymi przez związek,
konsultantami i mogli spokojnie rozważyć wszystkie „za”
i „przeciw” przed podjęciem
decyzji o zmianie charakteru
zatrudnienia. Chcemy, by w
naszych punktach konsultacyjnych, w siedzibie Komisji
Międzyzakładowej
„Solidarności”, jak i w siedzibie
Regionu, pracowali zarówno
specjaliści od prawa pracy,
jak i finansów, tak by każdy
pracownik podejmując decyzję o sposobie, w jaki będzie
zatrudniony miał pełną świadomość tego co go czeka, by
mógł wyjaśnić wszelkie nurtujące go wątpliwości.
Chcemy, by takie konsultacje odbywały się w atmosferze
spokoju i rozwagi, by każdy
pracownik, który ma jakieś
wątpliwości mógł je przedstawić i uzyskać kompetentne
wyjaśnienia, beż pośpiechu,
poganiania i nerwowości, bez
obaw że wątpliwości będą
wykorzystane przeciwko niemu. Będziemy dążyć do tego,
by każdy pracownik miał dostatecznie dużo czasu na podjęcie decyzji, by nie było takich przypadków jakie stosuje
się teraz wobec mistrzów, na
których kierownictwo stoczni
wywiera presję, by jak najszybciej akceptowali nowe
propozycje zatrudnieniowe. A

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

pośpiech – to jest dobry przy
łapaniu pcheł – nie przy podejmowaniu ważnych dla pracownika i jego rodziny decyzji
o zmianach w charakterze zatrudnienia.
Uważam, że pracownik,
który ma dużo pytań i szuka
na nie odpowiedzi, to pracownik świadomy, chcący wiedzieć wszystko o warunkach
proponowanej mu pracy, ale
też i o zasadach płacowych,
o bezpieczeństwie pracy, zabezpieczeniach
socjalnych
itp. Wyjaśnianie wątpliwości – to zaleta, to świadczy
o powadze, z jaką traktuje
się zatrudnienie w stoczni,
świadczy o chęci związania
się z nią na długie lata. Takie
cechy stoczniowców trzeba
szczególnie cenić.
Trzeba także brać pod
uwagę, że obecne decyzje o
sposobie zatrudnienia dotyczą ludzi, którzy związani są
trwale ze stocznią, którzy nie
opuścili jej, gdy gwałtownie
pogarszały się warunki płacy i pracy, gdy pobory były
wypłacane nieterminowo i w
ratach, gdy obniżano stawki
godzinowe. O tym trzeba pamiętać. I nie stosować wobec
tych, którzy udowodnili w najtrudniejszych czasach, jak silny jest ich związek ze stocznią
różnorodnych form nacisku i
zastraszenia. Wręcz przeciwnie – pracownicy dla podjęcia
trudnych decyzji muszą mieć
przyjazną atmosferę, czas i
rzetelną, szczegółową informację. Tego domagamy się od
kierownictwa stoczni.
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Czeka nas wiele zmian

Dlaczego należę do „Solidarności”?
Kontynuujemy nasz cykl rozmów z wyróżnionymi
podczas spotkania opłatkowego aktywnymi działaczami stoczniowej organizacji, prosząc ich o odpowiedź na pytanie: Dlaczego należę do „Solidarności?
Andrzej Stanólewicz

Nigdy nie opuszczę związku.
Przez te 35 lat istnienia „Solidarności” czasy się zmieniły. W
latach osiemdziesiątych związek
był ogromny, było nas z 10 milionów. Później, z roku na rok,
coraz mniej. Dziś jest nas około
miliona, ale to ludzie, którzy cały
czas wierzą w „Solidarność”.
Chciałbym żeby mogła powrócić serdeczna, przyjazna atmosfera sprzed lat, choć to niestety
chyba tylko marzenie. Tak jak i
to, że chciałoby się doczekać realizacji naszych 21 postulatów z
Sierpnia 80. Gdyby udało się je
spełnić, wszystkim nam byłoby
lepiej. Na dzisiaj najważniejsze
jest, moim zdaniem, żeby każdy
miał pracę, żeby pracodawcy nie
oszukiwali robotników, co dziś
często się zdarza.
Wacław Stankiewicz
Należę do „Solidarności”, bo
daje mi satysfakcję, że związek
promuje przede wszystkim człowieka, pracownika i każdy należący do „Solidarności” może
liczyć na wsparcie organizacji.
Jestem w „Solidarności” od
początku powstania związku i
choć dziś jestem na emeryturze
często przychodzę tu do Komisji
Zakładowej, by spotkać się z kolegami, dowiedzieć się w czym
mogę pomóc, jakie sprawy nurtują moich kolegów. Martwi
mnie tylko, że coraz więcej jest
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spraw z którymi sam związek
nie może sobie poradzić. Jest nas
znacznie mniej niż przed laty,
młodych nie przybywa, „Solidarność” niestety się starzeje. A
przecież działalność „Solidarności” odcisnęła się na losach
wszystkich Polaków, na zmianach jakie zaszły w naszym kraju. Niestety, demokracja, o którą
walczyliśmy w czasach komunizmu, obarczona jest wieloma
wadami i wymaga ciągłej kontroli i poprawy ze strony pracujących. Wielu ludzi u władzy, w
Sejmie, w Senacie, zapomniało

co leżało u podstaw naszej walki
przed 35 laty, na barkach „Solidarności” sięgnęli po wysokie
stanowiska i pieniądze i jakby
nie myślą o milionach ludzi pracy, o ich potrzebach, nadziejach,
dążeniach. I trzeba się o to wciąż
upominać.
Andrzej Wysocki
W dawnych czasach, przed
35 laty należałem do związku
oficjalnego, ale gdy powstała
„Solidarność”, gdy posłuchałem
kazań księdza Jankowskiego,
poznałem ludzi ze środowiska
św. Brygidy, księdza Jerzego Popiełuszkę, wstąpiłem do nowo
powstałego, niezależnego od
władz związku. Czułem, że tworzymy siłę, która może zmienić
sytuację w Polsce, wciągnęła
mnie aktywna atmosfera działania, jedność, która nas wtedy

ogarniała. Dziś ta jedność jest
sprawą nadal ważną, trzeba
się trzymać razem, nie dać się
zastraszyć, bo tylko wtedy będziemy mogli się przeciwstawić różnym, coraz częstszym,
niesprawiedliwym działaniom
pracodawców. Dopóki będę
miał siły, będę pracował, chcę
kontynuować moja działalność
w „Solidarności”, bo widzę jak
jest potrzebna, w ilu przypadkach związek może pomóc pracownikom, ochronić ich przed
niesprawiedliwością,
Marek Siudziński
Należę do „Solidarności” od
chwili, gdy rozpocząłem pracę
w Stoczni Gdańskiej i do dzisiaj
tak zostało. Chciałbym, żeby w
naszym zakładzie coś się wreszcie zmieniło na lepsze, by zaczęło się żyć i pracować dobrze.
Dziś najważniejsze jest, żeby

człowiek w stoczni miał pracę,
by za dobrą pracę otrzymywał
satysfakcjonującą zapłatę. Od
rozpoczęcia pracy jestem wierny
stoczni, choć nie jest tajemnicą,
że w ostatnich latach nie było
łatwo, atmosfera w zakładzie nie

jest dobra, przez długi czas brak
było pracy, następowały zwolnienia, na tym tle pojawiały się
różne nieprzemyślane, niesprawiedliwe decyzje przełożonych.
Jako związkowcy musieliśmy
z tym walczyć, zdecydowane
przeciwstawiać się krzywdzie.
A do tego odnosi się wrażenie,
że niektórzy z dawnych członków „Solidarności” tak zajęli się
własnymi karierami na różnych
szczeblach w państwie, że zapomnieli o latach wspólnej walki o
interesy szeregowych pracowników.
Robert Gwoździowski
Mam bardzo przyziemne
powody dla których uważam że
należy aktywnie dziś działać w
„Solidarności”. Każdy pracownik stoczni powinien dostać to,

co mu się należy, przestrzegane
powinny być zasady BHP, atmosfera pracy powinna być taka
by nasi koledzy nie byli dołowani psychicznie i fizycznie nieprzemyślanymi decyzjami. Rozumiem oczywiście, że powinna
być zachowana równowaga pomiędzy naszymi, związkowymi
żądaniami w stosunku do Zarządu Stoczni, a możliwościami
spółki, ale wielokrotnie mamy
do czynienia z nieprzemyślanymi decyzjami, które nie wynikają z braku środków, ale z ludzkiej
bezmyślności i są szkodliwe dla
atmosfery pracy w stoczni. A
gdyby atmosfera pracy była lepsza, efekty działalności zakładu
jako całości też by się poprawiły,
a i nastroje wśród ludzi byłyby
korzystniejsze.

Karol Guzikiewicz

W poprzednim numerze
„Rozwagi” – mówi Karol
Guzikiewicz, wiceprzewodniczący stoczniowej „Solidarności” – stwierdziłem, że Zarząd
Stoczni będziemy oceniać
po konkretnych krokach w
realizacji nowego programu
naprawy sytuacji w stoczni.
Będziemy oceniać Zarząd po
czynach, a nie po deklaracjach. Niestety, wciąż mamy
do czynienia z sytuacją, że pomimo obiecujących i budzących nadzieję na poprawę deklaracji, bieżące decyzje, lub
ich brak, nie sprzyjają pozytywnym zmianom w stoczni.
Słyszeliśmy wiele słów na
temat, że decyzje podejmowane przez Zarząd mają być
przyjazne pracownikom, że
będą podejmowane po konsultacjach z załogą i związkami.
Tymczasem życie pokazuje
coś innego. Inaczej mówi się
na oficjalnych spotkaniach ze
związkowcami, a inny charakter mają decyzje podejmowane przez kadrę.
Widzimy np. ogłoszenia,
m.in. w internecie, że stocznia
przyjmuje pracowników do
GSG Towers, co nas cieszy,
bo świadczy o poprawie sytuacji produkcyjnej, że instaluje
się nowe urządzenia (byliśmy
na uruchomieniu nowej walcarki), ale jednocześnie wciąż
większość pracowników obawia się przejścia na działalność gospodarczą, bo wiele
spraw z tym związanych nie
jest wyjaśnionych. W załodze
przeważa pogląd, że przejście
do GSG Towers może nastąpić, ale na zasadzie umów o
pracę i to pod pewnymi warunkami. Pierwszy z nich, o
którym mówi się już od wielu
miesięcy, to wciąż nie załatwiona na GSG sprawa dodatku za szkodliwość warunków pracy, jaki obowiązuje w
stoczni. Zarząd wciąż odpowiada – tak, dodatek za szko-

dliwe warunki pracy będzie,
ale mijają tygodnie i wciąż
nie wprowadza się w życie
decyzji. Są prowadzone ponoć
rozmowy, ale w propozycjach
jakie otrzymują pracownicy o
dodatku za warunki szkodliwe
nie ma mowy...
Następna sprawa: podoba
się nam, związkowcom, że
w GSG Towers ograniczono
liczbę premii, dotychczas zaciemniających ocenę pracy.
Jest jedna duża premia, zależna od oceny pracy i mniejsza,
związana z absencją. Maksymalna wysokość premii za dobrą pracę sięga 2,5 tysiąca złotych. Ale nasze wątpliwości
budzi fakt, że nie ma jasnego
regulaminu, kiedy taką premię można dostać. Pracownik
powinien znać kryteria oceny
jego pracy od których zależy
premia. Zarząd się z tym zgadza, ale tych kryteriów nie formułuje. I zdarzają się przypadki, że brygada bardzo dobrze
pracująca nie dostaje maksymalnej premii, co powoduje
oczywiste rozgoryczenie.
Wielokrotnie mówiliśmy,
że związek nie będzie opowiadał się za żadną formą pracy –
ani za działalnością gospodarczą, ani za umowami o pracę.
Według nas Zarząd Stoczni
nie jest dostatecznie przygotowany do proponowania ani
jednej, ani drugiej formy. Nasze konsultacje z doradcami
związkowymi wskazują, że
oferty składane pracownikom
są często finansowo niższe niż
ich dotychczasowe wynagrodzenie. A w zapowiedziach
Zarządu była mowa, że na
nowych umowach pracownicy nie mogą finansowo tracić.
Ostatnio pojawiła się „świeżynka” w postaci zakazu konkurencyjności wpisanego do
nowych umów. Prawdą jest,
że taki zakaz bywa stosowany
wobec menedżerów, ale nie
wobec pracowników podsta-
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Obietnice sobie, a decyzje sobie...

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

wowych szczebli. W firmach,
gdzie wprowadza się zakaz
konkurencyjności,
stosuje
się rekompensaty finansowe,
niekiedy wysokie. Za zawarcie w umowie takiego zakazu
pracownikowi należą się dodatkowe składniki wynagrodzenia. I o tym Zarząd Stoczni
musi pamiętać!
Pojawił się ostatnio nowy
element związany z nowymi
umowami. Wiemy, że część
pracowników zatrudnionych
na umowy o działalność gospodarczą została wysłana do
domu, bo nie było dla nich
pracy. Dlatego uważamy, że
w umowach takich musi być
zapis o gwarancjach wynagrodzenia np. w wysokości 150
godzin pracy w skali miesięcznej. Będziemy na to uczulali
pracowników podczas konsultacji prowadzonych w „Solidarności” przed podpisywaniem nowych umów.
Kolejny powód do niezadowolenia, to brak decyzji w
sprawie uznawania wysługi
lat. A przecież dodatek za wysługę lat, to jest forma uznania dla wierności pracownika
wobec stoczni. Pracownicy i
związki zawodowe domagają
się by dodatek za wysługę lat
nie był wliczany w stawkę,
co powoduje jego deprecjację z czasem, nie uwzględnia

ewentualnego awansu itp., ale
by stanowił odrębna pozycję.
Bo z roku na rok wysługa lat
wzrasta o pewien procent, a
także rewaloryzowana jest w
stosunku do najniższej średniej krajowej. A gdy wliczy
się ten dodatek do stawki, to z
czasem się dewaluuje.
Jeszcze większa „jazda”
jest z nagrodami jubileuszowymi. Powyżej 25 lat pracy
dodatek za wysługę lat nie
wzrasta, ale przysługuje nagroda jubileuszowa. Ale jeden
z dyrektorów wstrzymał pół
roku temu wypłatę tych nagród pod pretekstem że otrzymują je osoby nieuprawnione.
Oczywiście, my się też zgadzamy, że nagroda należy się
uprawnionym. Ale za bałagan
w papierach odpowiada Zarząd i nie ma powodu, by poszkodowani byli ci, którzy do
takiej nagrody mają prawo. Po
protestach związków i wielokrotnych rozmowach pod koniec roku część należnych wypłat uruchomiono. Ale wiele
osób wciąż czeka na wypłatę,
a my protestujemy przeciwko
pomysłowi podziału nagrody
jubileuszowej na 60 rat i wypłaty jej przy poborach, co
znowu będzie deprecjonować
jej wartość, choćby w przypadku awansu finansowego
pracownika. Nie mówiąc już
o tym, że zarząd stosuje niekorzystną i niezgodną z przepisami interpretację przerwy
w pracy w okresie upadłości
stoczni. Poprzednie zarządy
honorowały tę szczególną sytuację, obecny nie. I nieprawdą jest – co insynuuje Zarząd,
że związki zawodowe wyraziły na taką interpretację zgodę.
A nigdy się na to nie zgadzaliśmy, mało tego, sprawa ta jest
elementem sporu zbiorowego
związków z Zarządem, a jeśli będzie trzeba, skierujemy
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dokończenie na str. 6
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Obietnice sobie...
dokończenie ze str. 5

sprawę do sądu. Wystąpimy
też w sprawie takiej interpretacji do Inspekcji Pracy, która
była sygnatariuszem porozumień pomiędzy związkami a
Zarządem Stoczni w poprzednich latach.
Kolejny przykład jednostkowych, budzących sprzeciw
decyzji kierownictwa stoczni.
Jest pracownik, który zatrudniony na dniówkę, od poniedziałku do piątku wykonuje
pracę sztaplarką. W piątek
sztaplarkę przejmuje inny pracownik, który ma jej używać
w soboty i niedziele. Okazało
się, że jest to pracownik umysłowy, zwykle pracujący za
biurkiem, a w soboty i niedziele dorabiający na sztaplarce...
Pracownicy, którzy nam zasy-

gnalizowali tę sprawę wietrzą
tu jakiś przekręt i uważają że
jeśli jest taka potrzeba, to w
sobotę i niedzielę sztaplarkę
powinien obsługiwać jej całotygodniowy użytkownik...
Niby drobna sprawa, ale ile
złości powoduje w ludziach.
I powstaje podejrzenie, że
w stoczni są ludzie, którzy
dostają dodatkowe zlecenia,
wątpliwie uzasadnione. Po interwencji związku sztaplarkę
oddano, ale zlecenia i tak jakieś były na sobotę...
Mamy też zastrzeżenia do
różnych decyzji „oszczędnościowych”, zagrażających
zdrowiu i życiu pracowników. Pisaliśmy wielokrotnie
w „Rozwadze” o likwidacji
dwuosobowych obsad przy

obsłudze niektórych urządzeń,
wskazując, że może to być
przyczyną
nieszczęśliwych
wypadków. I tak właśnie się
stało ostatnio, gdy wypadkowi
uległ pracownik, który sam obsługiwał urządzenie w malarni
i tylko dzięki koledze, który
usłyszał na innym stanowisku
jego wołanie, udało się go wyciągnąć spod maszyny. Gdyby
urządzenie było obsługiwane
przez dwie osoby, jak dawniej
bywało w przypadku stanowisk niebezpiecznych – skutki
wypadku byłyby mniejsze.
Podobnie negatywnie oceniamy niesprawdzone pomysły
„racjonalizatorskie”. W malarni trwają próby przyspieszenia technologii przez podniesienie temperatury suszenia

powierzchni malarskich z 32
do 40 stopni C, co skróci proces produkcyjny. Ale nikt nie
mówi o tym, jak zmienią się
warunki pracy ludzi w temperaturze wyższej o 8 stopni.
A bez sprawdzenia wpływu
zmiany temperatury na organizm ludzki – takie usprawnienia nie mogą być stosowane.
Przytoczyłem kilka spraw,
które budzą nasz niepokój i
powodują, że nie możemy
bezkrytycznie oceniać zapowiedzi Zarządu o tym, co będzie zmieniać się w stoczni.
Doceniamy dobre intencje
Zarządu i plany uzdrowienia
sytuacji w zakładzie, ale będziemy bacznie śledzić, czy
nie odbywa się to ze szkodą
dla pracowników.

Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych
1 marca obchodziliśmy
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
święto państwowe
poświęcone pamięci
bojowników o niepodległą ojczyznę, którzy
nie poddali się komunistycznej władzy i do
początku lat pięćdziesiątych stawiali zbrojny
opór w nierównej walce.
Walka toczyła się nie
tylko w lasach Podlasia
czy Lubelszczyzny, nie
tylko na Podhalu
i w Beskidach, ale też
na Pomorzu, gdzie
działały oddziały partyzanckie, którym udało
się przedostać m. in.
z Wileńszczyzny.
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Gdańskie uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym rozpoczęły się 27 lutego
widowiskiem artystycznym
zespołu „Pro Bono” w bazylice św. Brygidy. 28 lutego
nastąpiło uroczyste otwarcie
Alei Żołnierzy Wyklętych,
gdzie wspólnie zapalono znicze polskim bohaterom. W
uroczystości wzięły udział
liczne grupy młodzieży, a także delegacje zakładów pracy.
Wyróżniała sie grupa gdańskich stoczniowców wraz z
pocztem sztandarowym „Solidarności”. Przybyły do Gdańska kandydat na prezydenta
RP Andrzej Duda przypomniał
wstrząsające fragmenty historii Żołnierzy Wyklętych,
którzy po bohaterskiej walce z
oddziałami KBW, milicji i UB
stawali przed sądami skazującymi ich na śmierć. Do dziś nie
odnaleziono zwłok wielu ofiar
komunistycznego bezprawia,
zwłok chowanych w tajemnicy, nocą w nieoznakowanych

miejscach. Ale w wyniku poszukiwań w całej Polsce udało
się odnaleźć i zidentyfikować
szczątki uczestników walk z
komunistyczną władzą. IPN
ogłosił 1 marca, w Dzień
Żołnierzy Niezłomnych, pięć
nazwisk bohaterów, których
szczątki zidentyfikowano w
ostatnim czasie. Wśród nich
jest Danuta Siedzikówna,
pseudonim
„Inka”, rozstrzelana w Gdańsku, 17 letnia łączniczka i sanitariuszka
w jednym ze szwadronów
oddziału legendarnego majora Łupaszki. Identyfikacja
szczątków „Inki” pozwoli by
jej symboliczna dotąd mogiła
w Gdańsku nie była bezimienna. Na grobie Danuty Siedzikówny oraz symbolicznej
mogile Feliksa Selmanowicza
„Zagończyka”, który też został rozstrzelany w gdańskim
więzieniu, kwiaty złożył kandydat PiS na prezydenta RP
Andrzej Duda. Na cmentarzu kandydat na prezydenta

RP Andrzej Duda rozmawiał
z
wiceprzewodniczącymi
stoczniowej „Solidarności”
Karolem Guzikiewiczem i
Fryderykiem Radziuszem na
temat koniecznych zmian w
programie rozwoju przemysłu
okrętowego. Andrzej Duda
poświęca tej sprawie w swym
programie wyborczym znaczące miejsce.
1 marca, w niedzielę, odbyła się też Krajowa Defilada Pamięci Żołnierzy Niezłomnych,
która z udziałem wojskowych
grup rekonstrukcyjnych, młodzieży szkolnej, kibiców sportowych oraz mieszkańców
Gdańska wyruszyła spod Kościoła św. Brygidy i przeszła
ulicami miasta.
Apel poległych na Cmentarzu Garnizonowym zakończył
obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Gdańsku.
Nasza fotogaleria:
str. 8-9

Nowa inwestycja
podwoi produkcję wież

W Stoczni Gdańsk uruchomiono największą w Polsce
maszynę do zwijania blachy
grubej. To początek nowego ciągu technologicznego,
który pozwoli zwiększyć
dwukrotnie obecną wydajność
produkcji wież do elektrowni wiatrowych. To również
pierwsza duża inwestycja w na
terenie Stoczni od 2010 roku.
Zwijarka MCB 3090WT pozwoli na dwukrotne zwiększenie liczby produkowanych
wież do elektrowni wiatrowych. Dziś spółka GSG
Towers należąca do Gdańsk
Shipyard Group może ich
wyprodukować 14 w ciągu
miesiąca. Po uruchomieniu
całej linii produkcyjnej
będzie to 28 wież miesięcznie. Już dziś Gdańsk jest
polskim centrum produkcji
tego rodzaju. W końcu roku
fabryka wież pracująca na
terenie stoczni będzie jedną z
największych w Europie.
Nowa zwijarka, to jedna z
największych maszyn na
terenie stoczni i jedna z nielicznych maszyn tego typu
w Polsce. Jej zadaniem jest
przygotowanie podstawowych elementów do budowy
wież wiatrowych, tzw. zwijek, z których montowane są
większe sekcje. Sekcje takie
mogą mieć do 50 metrów
długości i 6,5 metrów średnicy, w drugiej połowie roku
2015 możliwa będzie już
produkcja ogromnych sekcji
o średnicy do 8 metrów.
Maksymalna grubość blachy,
jaką zwijarka może wygiąć
to 120 mm.
Dodajmym, że waga maszyny to 156 ton.

Zdjęcia: Paweł Glanert

Bohaterscy Żołnierze Ni

iezłomni stają do apelu

Zdjęcia: Paweł Glanert

Wystawa w Manhattanie

Zdjęcia: Paweł Glanert

fot. Paweł Glanert

W obiektywie Wojciecha Milewskiego

Uważa się go za fotografika
„Solidarności”, towarzyszącego związkowi od dni sierpniowych w 1980 roku, gdy uciekając przed milicją skorzystał z
podsuniętej mu drabiny i stojąc
już na stoczniowym murze
gestem Kozakiewicza pożegnał się ze ścigającymi... Ale
ograniczenie Wojciecha Milewskiego, którego żywotność,
poczucie humoru i wspaniała
narracja, wydają się zadawać
kłam kalendarzowemu wiekowi, (zbliża się do osiemdziesiątki) do funkcji piewcy
„Solidarności” byłoby niewybaczalnym błędem. Jest on bowiem uczestnikiem ponad 400
wystaw fotograficznych w
Polsce i na całym świecie, zdobywcą ponad 70 nagród, w tym
złotego medalu w São Paulo.
Jego zdjęcia zamieszczały za-

równo fachowe periodyki fotografii artystycznej, jak i światowe gazety łaknące informacji
z Polski, w której dokonywały
się zaskakujące przemiany.
Mówi o sobie, że opozycjonistą został już w wieku szkolnym, w Bydgoszczy, za sprawą
przyniesionych z domu dwóch
numerów
przedwojennego
„Asa”, ilustrowanego pisma,
w którym obok roznegliżowanych pań, były zdjęcia dwóch
ówczesnych dyktatorów, Stalina i Hitlera, określonych największymi zbrodniarzami lat
trzydziestych. Ktoś doniósł
gdzie trzeba, Milewski trafił na
ubeckie przesłuchanie, podczas
którego polewany wrząca wodą
postanowił przyznawać się do
wszystkiego, m.in. że jest amerykańskim szpiegiem. A lat miał
wtedy 14...

Od tego czasu zaczął krytycznie oceniać otaczającą go
rzeczywistość, a że po szkole
trafił do Bydgoskich Zakładów Fotochemicznych, wizjer
aparatu fotograficznego stał się
dlań sposobem wyrażania stosunku do otaczającego świata.
W 1970 roku przyjeżdża do
Gdańska, pracuje w CBKO 2,
biurze projektów dla Marynarki
Wojennej, gdzie wprawdzie był
dobry sprzęt fotograficzny, ale
po pracy zamykany skrzętnie w
szafie pancernej. Być może dlatego nie ma zdjęć Milewskiego
z Grudnia 70.
Ostatnia wystawa Wojciecha Milewskiego w gdańskim
Manhattanie, przewrotnie zatytułowana „25:0” (autor uważa, że bilans 25 lat polskiej
demokracji jest właściwie
zerowy, bo niewątpliwe osiągnięcia cywilizacyjne równoważone są niepohamowanym
dążeniem do prywaty ludzi
na wysokich stanowiskach
państwowych, choć niegdyś
opowiadali się za równością
i demokracją, a także głupotą
władzy, bezmyślnością telewizji i innych mediów. Zdjęcia
na wystawie (publikujemy je
obok) dobrane zostały przez
autora jakby z przymrużeniem
oka, co dodatkowo podkreśla
ustawiony klęcznik przed parą
prezydencką Wałęsów. A at-

mosferę, zwyczaje i do dziś
skrywane tajemnice belwederskie prezydenta Wałęsy i jego
otoczenia Milewski zna jak
mało kto, bo z aparatem spędził półtora roku w otoczeniu
głowy państwa, odchodząc z
pracy po konflikcie z „kapciowym” Wachowskim.
Dziś rozmawia się z Wojciechem Milewskim wspaniale, jak z bystrym obserwatorem
wszelkiego rodzaju wynaturzeń życia społecznego, dla
którego najważniejszą sprawą
jest rejestracja rzeczywistości na zdjęciach, patrzenie na
świat tym szczególnym okiem
artysty i reportera, który potrafi
się znaleźć w miejscu i czasie
innym nie przychodzącym do
głowy. A potem mamy wystawy, prezentujące wybór z 400
tysięcy zdjęć wykonanych
przez lata, które potwierdzają
banalną prawdę, ze trzeba być
artystą, by wokół nas dostrzegać to co i cieszy i przeraża i
budzi niepohamowany śmiech
i złość, dla której trudno znaleźć ujście.
A swoją drogą, gdy słucha
się pełnych humoru, ale i ironii opowieści nestora polskiej
fotografii, żal serce ściska, że
Wojciech Milewski nie znalazł czasu by napisać książkę,
którą czytałoby się zapewne
jednym tchem...

Sukces stoczniowej „Solidarności”

Nominacja do „Pomorskich Sztormów”
W plebiscycie Pomorskie
Sztormy „Gazety Wyborczej”
i Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego,
w kategorii „Lider Funduszy
Europejskich” wśród dziesięciu propozycji zgłoszonych
do społecznego plebiscytu
znalazł się projekt realizowany przez NSZZ „Solidarność”
Stoczni Gdańskiej w latach
2012 - 2014 „Droga do doskonałości zawodowej”

Czym dla murarza jest
kielnia, a dla nauczyciela
kreda, tym dla pracownika
inżynieryjno-technicznego są
programy typu CAD/CAM/
CAE. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
w Stoczni Gdańskiej wraz z
partnerami zauważyła, że w
polskim przemyśle występuje
problem luki w dostępie pracowników inżynieryjno-technicznych do nowoczesnych

narzędzi, a bez wykorzystywania programów typu CAD/
CAM/CAE polskie firmy i
gospodarka rozwijają się wolniej. Dlatego organizowane
są szkolenia dla pracowników
przedsiębiorstw,
podczas
których udostępniane są licencje umożliwiające dostęp
do
najnowocześniejszych
narzędzi wykorzystywanych
w branży przemysłowej na
całym świecie.

Doceniając
wyróżnienie jakim jest zgłoszenie
projektu realizowanego z
inicjatywy
„Solidarności”
Stoczni Gdańskiej „Droga
do doskonałości zawodowej”
pod społeczne głosowanie
apelujemy do naszych czytelników o oddanie głosu w internetowym plebiscycie. Oto
link: http://gazetawyborcza.
enewsletter.pl/n/451/survey/
a1424955786410f43/
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„Solidarność” do gdańskich posłów

Chcemy rozmawiać!

Nie oczekujemy po tej akcji
zasadniczej zmiany postawy
posłów koalicji PO-PSL, ale
pokazaliśmy po raz kolejny, że
jesteśmy gotowi do rozmów.
Nieprzypadkowo ulotka z
postulatami związków zawodowych zaczyna się od słów
„żądamy negocjacji”. Chcemy
rozmawiać na ważne tematy
społeczne, które wyrażają nasze postulaty. Wszystkim posłom lub pracownikom ich biur
przekazaliśmy, że jesteśmy do
dyspozycji, gotowi do dalszych,
bardziej szczegółowych rozmów – mówi Roman Kuzimski,
wiceprzewodniczący Zarządu
Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność”, który wspólnie
z innymi przedstawicielami
gdańskiej „S” 9 marca odwiedził posłów z Gdańska i Sopotu w ramach ogólnopolskiej
akcji informacyjnej Związku.
Przypomnijmy, że wcześniej,
19 lutego, związkowcy poinformowali o swoich postulatach
społeczeństwo, m.in. poprzez
oflagowanie szkół i zakładów
pracy oraz rozdawanie ulotek
na ulicach miast.
Protokół rozbieżności
W Gdańsku z delegacją
„S” spotkali się posłowie PO
Agnieszka Pomaska, Iwona
Guzowska, Leszek Blanik i Jerzy Borowczak. Wszyscy otrzymali materiały z postulatami
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trzech reprezentatywnych central związkowych (NSZZ „Solidarność”, Forum Związków
Zawodowych, OPZZ) oraz dokumenty programowe „Solidarności” na kadencję 2010–2014.
Spotkania z posłami przebiegły w miłej i kulturalnej
atmosferze (być może spowodowanej obecnością mediów
bądź rokiem wyborczym), obie
strony pozostały jednak przy
swoich zdaniach. Można było
odnieść wrażenie, że parlamentarzyści PO nie chcą wziąć odpowiedzialności za blisko 8 lat
rządów tak na Pomorzu, jak i w
całej Polsce.
Posłanki Agnieszka Pomaska i Iwona Guzowska przekonywały, że jednego z najważniejszych postulatów „S”
– wycofanie się z podwyższenia wieku emerytalnego – nie
można spełnić, gdyż niosłoby
to „konsekwencje budżetowe”
i doprowadziło do „katastrofy
gospodarczej”. Kto jednak, jeśli
nie premier i ministrowie z PO
są odpowiedzialni za tak kruchą
sytuację budżetu?
Obie posłanki nie zgodziły się również z drugim
kluczowym postulatem „Solidarności” dotyczącym wyeliminowania stosowania tzw.
śmieciowych umów o pracę
oraz patologicznego samozatrudnienia. – Należę do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i jako jej członek z pełną
odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że wyeliminowanie
umów śmieciowych doprowadziłoby do załamania na rynku
pracy. Umowy cywilnoprawne mają zresztą złą nazwę.
To nie są umowy śmieciowe.
Sama wiele lat pracowałem
na umowie o dzieło i to było
dobra umowa – przekonywała
Iwona Guzowska, wykazując
się przy tym jednak brakiem
znajomości związkowych postulatów oraz sytuacji społeczno-gospodarczej.

Termin „umowy śmieciowe” odnosi się przecież nie do
wszystkich umów cywilnorawnych, a tylko do tych przypadków, w których są one nadużywane i zastępują kodeksowe
umowy o pracę. Podkreślał to
w rozmowach z parlamentarzystami wiceprzewodniczący
gdańskiej „S” Roman Kuzimski. – Nie chcemy odkrywać ani
koła, ani prochu. Żądamy jedynie tego, aby było przestrzegane
obecnie obowiązujące w Polsce
prawo pracy. Bardzo często
umowy cywilnoprawne są zawierane z pracownikami, którzy wykonują pracę w miejscu
wskazanym przez pracodawcę,
przez osiem godzin dziennie i

standardów pracy wypełnia raczej definicję XIX-wiecznego
dzikiego kapitalizmu. – Takie
firmy stanowią swoistą nieuczciwą konkurencję wobec
przedsiębiorców, którzy stosują
się do przepisów prawa pracy w
Polsce i zatrudniają większość
pracowników na podstawie
umów o pracę. Tak jest np. w
Stoczni Remontowa Shipbuilding, która nie bierze ani jednej
złotówki dotacji publicznych,
a musi konkurować ze współfinansowanymi przez państwo
firmami stosującymi dumping
cenowy dzięki oszczędzaniu
na kosztach pracowniczych –
argumentował w rozmowach
z pomorskimi posłami czło-

fot. Paweł Glanert

– Chociaż nasze postulaty są znane od lat,
odwiedziliśmy posłów,
aby bezpośrednio przekazać im informacje z
pierwszej ręki na ten
temat. Teraz nasi przedstawiciele, bo takimi są
przecież parlamentarzyści bez względu na
reprezentowaną przez
siebie partię, nie będą
mogli zasłaniać się brakiem informacji.

Przedstawiciele „S” w biurze posłanki PO Iwony Guzowskiej.

pod jego nadzorem. W takim
przypadku powinna być zawarta tradycyjna umowa o pracę,
zgodnie z kodeksem pracy. Czy
np. spawacze w stoczniach to
twórcy, którzy powinni być zatrudnieni na podstawie umowy
o dzieło, czy powinni być traktowani jako etatowi pracownicy? – pytał retorycznie Roman
Kuzimski.
Wiceszef gdańskiej „S”
podał przykład stoczni Crist,
która zatrudnia jedynie kilkadziesiąt osób, jednocześnie
„współpracując” z blisko 2 tys,
„jednoosobowych firm”. Sama
spółka kreuje się na „przedsiębiorstwo XXI w.”, choć w
rzeczywistości pod względem

nek ZRG i jednocześnie przewodniczący KM NSZZ „S” w
Stoczni Remontowa Shipbuilding Krzysztof Żmuda. Jako
wiceprzewodniczący
Sekcji
Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „S” przekazał on posłom kopie ogólnoeuropejskiego porozumienia organizacji
pracodawców i pracowników
dotyczącego norm socjalnych
w przemyśle okrętowym. To
dobry przykład, że skuteczny
i realny dialog społeczny jest
możliwy. Czy także w Polsce?
W rozmowach z parlamentarzystami PO Roman Kuzimski
wyjaśniał, że jednym z powodów akcji „S” jest złamanie
przez Donalda Tuska uzgodnień

ze związkami zawodowymi z
2009 r. – Organizacje pracowników zgodziły się wówczas, z
powodu kryzysu gospodarczego, na czasowe zmiany w kodeksie pracy wydłużające okres
rozliczeniowy pracy. Ówczesny
premier zadeklarował w zamian
opracowanie ścieżki dojścia do
płacy minimalnej w wysokości
połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Minęło kilka lat, antypracownicza
zmiana w kodeksie pracy, która miała być czasowa, okazała
się trwała, a ścieżki dojścia do
postulowanej przez związki
zawodowe wysokości jak nie
było, tak nie ma – podkreślał
Roman Kuzimski. Te słowa nabrały szczególnego znaczenia
w biurze posłanki Agnieszki
Pomaski, uznawanej za jedną
z najbardziej zaufanych i wiernych byłemu premierowi osób.
Jej biuro ozdobione jest zresztą kilkoma wielkimi zdjęciami
Donalda Tuska, niektórymi
jeszcze z czasów KLD.
Nie wszystkim posłom z
Gdańska i Sopotu udało się
wręczyć postulaty „S” osobiście, mimo że związkowcy
świadomie wybrali na termin
swojej akcji informacyjnej poniedziałek, czyli tradycyjny
dzień dyżurów poselskich. Tak
było m.in. w sopockim biurze
poselskim minister edukacji narodowej Katarzyny Hall, gdzie
delegacja „S” przekazała materiały pracownikom biura.
Nie tylko Trójmiasto
Akcja odwiedzin parlamentarzystów miała charakter ogólnopolski. W Regionie Gdańskim związkowcy z „S” poza
Trójmiastem spotkali się m.in.
z posłami Jerzym Budnikiem
(PO, Wejherowo), Stanisławem
Lamczykiem (PO, Chojnice) i
Krystyną Kłosin (PO z Rumi).
Materiały z postulatami pozostawiliśmy także w biurach
poselskich nieobecnych parlamentarzystów, m.in. Jana
Kulasa i Kazimierza Smolińskiego (obaj Tczew) oraz Sławomira Neumanna w Starogardzie Gdańskim.

O co tu chodzi?
Bony. Na jednym z ostatnich spotkań z przedstawicielem zarządu dostaliśmy
informację, że w końcu zostaną wypłacone zaległe „bony
świąteczne” z 2013 r. Zostaną wypłacone przy okazji
najbliższej wypłaty. Okazało
się, że przy okazji najbliższej
wypłaty nastąpiło kolejne
opóźnienie z „powodów technicznych”. Minął następny
miesiąc i tym razem jak nieoficjalnie słyszymy zawinił
błąd ludzki. Minął kolejny
miesiąc, bonów jak nie było
tak nie ma. Powodów oficjalnych jeszcze nie znamy.
Czyżby przed Świętami Wielkiej Nocy szykowała się niespodzianka? Przypominamy,
że przed świętami należy się
stoczniowcom dodatek świąteczny, należy się każdemu
uprawnionemu pracownikowi
tak jak wypłata. Czyli dostaniemy po dwa bony?
Modna ostatnio w stoczni
jest działalność gospodarcza.
Niby jest, ale czy nie jest zdeformowana? Normalna działalność to umowa o wykonanie
pracy, wyliczenie czasu i pieniędzy lub umowa o wykonywaniu usług dla firmy których
ona sama nie może wykonać.
W stoczni jest umowa o wykonywanie godzin. Jednoosobowe firmy są zatrudnione w
stoczni jako Kierownik, jako
Mistrz czy jako obsługa biurka. Przykładem dość charakterystycznym patologii w stoczni
jest umowa z pewnym panem,
który ma siedzieć za biurkiem
przez pięć dni w tygodniu a
w sobotę musi dodatkowo obsługiwać sztaplarkę. Operator
obsługujący ją przez pięć dni
w tygodniu nie może tego robić gdyż ma zakaz nadgodzin.
Dlaczego? – bo nie ma działalności. Musi ją natomiast w piątek (sztaplarkę) przygotować,
wyczyścić i zatankować. Są w

stoczni pewni panowie, którzy
bardzo urośli dzięki gnębieniu
tych pracowników, co działalności nie podpisali. Wyróżniają się dwa czy trzy nazwiska.
Być może niedługo poniosą
konsekwencje swojego postępowania, ale na razie mają
pełne poparcie (części?) zarządu i pewnie zachętę do dalszej
„efektywnej” działalności. Czy
oni mają w umowie zawarte
gnębienie pracowników którzy
nie podpisali działalności, czy

FUNDUSZ
SOCJALNY
W tym miejscu miałem
napisać o funduszu
socjalnym w Grupie
Stoczni Gdańsk. Niestety umówione spotkanie
„w przyszłym tygodniu”
od kilku tygodni jest
przekładane. Mamy
jednak obietnice stworzenia regulaminu ZFŚS
jednakowego dla całej
grupy. Mamy obietnice.
F.R.

maja prawo mówić „ idźcie do
związków po nadgodziny”?
Zwróciliśmy się do inspektora
pracy aby poprosił Państwową
Inspekcję Pracy o sprawdzenie
umów zawieranych w stoczni
i GSG Towers. Jednocześnie
złożymy skargę o nadmierne
wykorzystywanie zatrudnionych firm (pracowników).
Jak można tak bardzo wykorzystywać zatrudnione jednoosobowe firmy. Cały tydzień
ciężko pracuje za biurkiem,
pewnie po kilkanaście godzin,
a w sobotę i niedzielę jeszcze
go gonią do obsługi sztaplarki.
Jaką ma umowę? Na wykona-

nie 200 godzin biurkowych i
100 godzin sztaplarkowych?
Czy nie jest to przypadkiem
zamęczanie ludzi w stylu XIX-wiecznych kapitalistów? Co
zrobi przełożony gdy ten pan
zmęczony po całym ciężkim
tygodniu pracy zaśnie na sztaplarce i spowoduje wypadek?
Dochodzi jeszcze czynnik
ludzki. Dajcie mu chociaż jeden dzień wolny, niech się
chłop z rodziną zobaczy, niech
idzie w niedzielę do kościoła,
niech odpocznie.
Przepustki. W stoczni sprawa jest jasna. Nieliczne przepustki wydawane są tylko dla
tak zwanych swoich i niech sobie każdy jak chce to rozumie.
Normalny pracownik stoczni
z uzyskaniem przepustki ma
problem. Przykładem niech
będzie fakt zgłoszenia trzy dni
przed czasem zamiaru wyjścia do lekarza na przepustkę.
Na wizytę umówioną. Zgody
pracownik nie uzyskał. Urlop
musiał wziąć. Przykładem
drugim i trzecim są sprawy
zasłabnięcia jednego pracownika i zatrucia pokarmowego
drugiego, Obaj nie uzyskali
zgody na przepustkę. Jeden jakoś przeżył, drugi przemęczył
się jakoś do fajrantu. I teraz
nasz wniosek a raczej żądanie
– do mistrzów, aby w takich
przypadkach
natychmiast
wzywali pogotowie ratunkowe. Nie możemy ryzykować
zdrowiem i może nawet życiem, bo jest zakaz wyjścia
do lekarza. A co w przypadku
gdy pracownik dowie się że
jakieś nieszczęście spotkało
jego rodzinę, jakiś wypadek,
zdarzenie losowe. Ma napisać
podanie do Zarządu, przekazać mistrzowi, mistrz kierownikowi a kierownik prezesowi. Prezesa nie ma, jest na
bardzo ważnej naradzie lub na
urlopie i co?
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Dzięki skardze „Solidarności”

Terminowe umowy zostaną ograniczone
Maksymalny czas trwania umów terminowych nie
będzie mógł przekroczyć 36 miesięcy, a okresy wypowiedzenia zostaną zrównane. Stały Komitet Rady
Ministrów zaakceptował zmiany w Kodeksie pracy
przedstawione przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej.
Czas
obowiązywania
umów terminowych o pracę, włączając trzymiesięczny
okres próbny, będzie wynosił
maksymalnie 36 miesięcy.
Według obecnie obowiązujących przepisów, po dwóch
umowach terminowych trzecia musi być podpisana na
czas nieograniczony. Luka w
przepisach pozwalała na przeciąganie tego okresu w nieskończoność, np. gdy między
drugą a trzecią umową miała
miejsce miesięczna przerwa w
zatrudnieniu.

W projekcie zmian zawarto
także nowe zasady wypowiadania umów. Gdy staż pracy w
danej firmie wynosi do sześciu
miesięcy, wówczas okres wypowiedzenia to dwa tygodnie. Gdy
staż wynosi od pół roku do trzech
lat – okres wypowiedzenia to
miesiąc, a kiedy staż przekracza
trzy lata, okres wypowiedzenia
będzie wynosił trzy miesiące.
W listopadzie 2014 r. prezydium KK pozytywnie oceniło cel proponowanych przez
MPiPS zmian, jednak liderzy
związkowi uważają, że łącz-

18 lat temu

Wiec w obronie
Stoczni Gdańskiej
To był szok – 6 marca 1997 r. na wiecu w Stoczni Gdańskiej pracownicy dowiedzieli się od zastępcy syndyka o rozwiązaniu z nimi umów o pracę i upadłości zakładu. Decyzja
– polityczna, bo podjęta przez ówczesną koalicję rządową
SLD-PSL – zapadła już w sierpniu 1996 r. Stoczniowcy do
końca wierzyli jednak, że państwo poręczy kredyt bankowy
i stocznia zostanie uratowana. Analizy ekonomiczne wskazywały przecież, że bardziej opłaca się wspomóc przedsiębiorstwo niż je likwidować…
12 marca Komitet Obrony Stoczni zorganizował wiec
przy historycznej bramie nr 2. – Zostaliśmy oszukani przez
rząd, który obiecywał, że upadłość będzie drogą do restrukturyzacji stoczni – mówił wiceprzewodniczący stoczniowej
„S” Karol Guzikiewicz.
Wiec przerodził się w manifestację na ulicach Gdańska.
13 marca odbyła się kolejna demonstracja, zakończona
przed Urzędem Wojewódzkim, na której obecny był m.in.
o. Tadeusz Rydzyk CSsR. Oświadczenie solidaryzujące się
ze stoczniowcami wydał abp Tadeusz Gocłowski. Protesty
społeczne trwały łącznie ponad tydzień.
Po kolejnych przekształceniach gdańska stocznia istnieje do dziś, chociaż w coraz bardziej ograniczonej formie.
A przecież stoczniowcy, dziś, tak jak w 1997 r., chcą tylko
„pracy zamiast jałmużny”.

14

Rozwaga i

ny okres terminowej umowy
o pracę z wliczonym czasem
próbnym powinien być krótszy niż wynika z poporozycji
ministerstwa i nie powinien
przekraczać 24 miesięcy.
– To wszystko to nic innego
jak efekt skargi NSZZ “Solidarność” złożonej do Komisji Europejskiej, która uznała nasze
zarzuty i nakazała Polsce zmiany – z zadowoleniem komentuje decyzję komitetu Piotr Duda,
przewodniczący KK – Jeśli
nowe prawo wejdzie w życie,
będzie to duży krok w naprawianiu polskiego rynku pracy,
na którym w stosowaniu umów
na czas określony jesteśmy europejskim liderem – dodaje.
Obecnie w Polsce aż 27
proc. pracowników zatrudnionych jest w ten sposób. To nie-

mal dwa razy więcej niż średnia
unijna, która wynosi 14,2 proc.
Związek od lat domaga się
ograniczenia wykorzystywania
umów terminowych. We wrześniu 2012 roku „Solidarność”
złożyła skargę na rząd polski do
Komisji Europejskiej. Dotyczyła ona dyrektywy 99/70/WE,
która zobowiązała państwa
członkowskie UE do wprowadzenia w życie nowych przepisów. Są one niezbędne m.in. do
przeciwdziałania nadużyciom
wynikającym ze stosowania
następujących po sobie umów
o pracę na czas określony oraz
nawiązywania następujących
po sobie stosunków pracy na
czas określony. W odpowiedzi
na wniosek „Solidarności” KE
zdecydowała o wszczęciu postępowania wobec Polski.

171 mln zł zaległych wypłat
Wysokość zaległości w
wypłatach pensji nadal szokuje. W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy wykryła
171,4 mln zł zaległych wypłat.
– Wyniki kontroli świadczą o tendencji spadkowej,
utrzymującej się już kilka lat.
Trzeba jednak pamiętać, że
nawet jedna niewypłacona na czas pensja może
oznaczać dramat dla
pracownika spowodowany niezapłaconymi na
czas ratami kredytów i brakiem środków na utrzymanie
rodziny. Szybkość, z jaką wielu przedsiębiorców znajduje
środki na wypłatę zaległych
wynagrodzeń jeszcze w trakcie kontroli tylko potwierdza,
że mają środki na ten cel. Bezprawnie wstrzymują wypłaty,
żeby w ten sposób zyskać gotówkę na inwestycje i bieżącą
działalność – podkreśla Danuta Rutkowska, rzecznik głównego inspektora pracy.
Jak podaje „Rzeczpospolita”, w związku z naruszeniem

przepisów o wypłacie pracownikom wynagrodzeń i innych
należności związanych z zatrudnieniem inspektorzy nało-

żyli mandaty na 5,5 tys. osób
odpowiedzialnych za wypłatę
wynagrodzeń. Sprawy kolejnych 1186 osób trafiły do
sądu z wnioskiem o ukaranie grzywną do 30 tys. zł. Po
skazaniu prawomocnym wyrokiem szef działu kadr bądź
wiceprezes odpowiedzialny
za sprawy pracownicze będzie
musiał zapłacić grzywnę z
własnej kieszeni.

NIE MASZ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODACZEJ – pamiętaj!
l Nie podejmuj decyzji o założeniu działalności gospodarczej bez konsultacji
z rodziną i Twoim kolegą związkowcem, nie zawsze mów na końcu TAK.
l Dowiedz się o możliwości dotacji.
Przez najbliższe 5 lat unijne fundusze
jeszcze będą przyznawane. Trzeba
poczekać i trochę się postarać.
l Działalność gospodarcza nie może być
zakładana pod naciskiem pracodawcy,
to musi być tylko twoja decyzja.
l Sprawdź czy nie stracisz uprawnień do
wcześniejszej emerytury.
l Pamiętaj, że gdy chorujesz na zwolnieniu lekarskim będziesz miał niskie
świadczenia socjalne. Jak wtedy się
zabezpieczyć?

O co tu chodzi?
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Centrum Usług Wspólnych
czyli tak zwane GSG Serwis.
Pierwsi pracownicy są już
przeniesieni i zatrudnieni.
Następni dostali propozycje.
Oczywiście działalność gospodarcza na pierwszym miejscu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się że starannie dobrano
pierwszych
zatrudnionych.
Pierwsi nie mogli należeć do
związku. Z pierwszymi pracownikami zrobiono zebranie,
wybrano przedstawiciela załogi (nazwisko do wglądu w

naszym biurze) w celu uzgodnienia szczegółów i regulaminów. Słychać, że na umowie o
pracę ma być zatrudnionych
mniej niż dwadzieścia osób.
Dlaczego tylko tyle? – żeby
nie tworzyć funduszu socjalnego?
Z ostatniej chwili. Z filmów fabularnych, amerykańskich przeważnie, wiemy o
dobrym i złym policjancie.
Podobna sprawa jest w naszej grupie GSG. Ten dobry to
oczywiście sam prezes Głów-

l Negocjuj z pracodawcą urlop oraz rekompensatę za utracone świadczenia socjalne, by nie była to umowa śmieciowa.
l Gdy się jednak zdecydujesz to NSZZ
Solidarność będzie ci pomagać i wspierać, zgodnie z twoimi potrzebami.
l Zobacz czy w umowie nie masz wpisanego zakazu konkurencyjności. Pamiętaj że przy takim zakazie pracodawca
powinien ci za to zapłacić odpowiednią
rekompensatę.
l Pamiętaj, że gdy zakład nie będzie miał
zleceń - podziękuje ci za usługi. Dlatego
gwarancja wynagrodzenia za 150 godzin pracy miesięcznie powinna być zapewniona w skali miesiąca lub kwartału.
(–) Karol Guzikiewicz
ny który chce, który życzenia składa i może jest nawet
szczery, może autentycznie ma
chęci ale nie wie wszystkiego.
Nie wie na przykład o bonach
zaległych. Nie wie o całym
złu które się dzieje w stoczni,
o zastraszaniu, czy o szykanowaniu pracowników. Tak do
końca to i my nie wiemy czy
on wie czy nie. Zły policjant
to bez wymieniania nazwiska
i funkcji, wszyscy wiedzą kto
zacz. Najchętniej wszystkich
skierowałby na działalność
gospodarczą, zabrał wysługę,
zabrał jubilatkę, zabrał bony,
zabrał socjal, zabrał dodatek
szkodliwy. I do pracy by wzywał telefonicznie. Taki młody
wilczek, liberał skrajny. Będą

warsztaty. Warsztaty na temat
nowej organizacji grupy GSG.
Wezmą w niej udział przedstawiciele zarządu, związków
zawodowych i załogi stoczni.
W czasie warsztatów wykład
na temat „ Przyjazna firma”
wygłosi właśnie ten zły policjant – Jaja, prawda?
Pierwszy punkt w regulaminie przyznawania zaszczytnego wyróżnienia „ Przyjazna
Firma” brzmi „Stałe zatrudnienie na umowę o pracę”.
– regulamin do wglądu w naszym biurze.
I na koniec prośba. Panowie, przekonujcie, ale nie zastraszajcie – mamy dowody.
Fryderyk Radziusz
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Umowa programowa Andrzeja Dudy z Polakami
„Rodzina, Praca, Bezpieczeństwo, Dialog”
Jako kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej pragnę zawrzeć z Państwem umowę programową, z której
będziecie mogli mnie rozliczyć. W umowie tej chcę przedstawić jakie stawiam sobie cele i jakie zadania chcę
zrealizować. Polska jest naszym wspólnym domem. Ten dom musi mieć silną konstrukcję i musi mieć mocne filary.
Rodzina, Praca, Bezpieczeństwo i Dialog.

Rodzina
l Cofnięcie ustawy, która podniosła wiek emerytalny do
67 roku życia;
l 500 złotych na każde dziecko poczynając od
drugiego;
l Dostępne i bezpłatne przedszkola;
l Odejście od kryterium zysku w służbie zdrowia,
likwidacja NFZ;

l Przywrócenie 8 - klasowej szkoły podstawowej
i 4 -letniego liceum; likwidacja systemu testowego;
gabinet lekarski i stomatologiczny w każdej szkole;
l Równoprawność pomiędzy bankami a ich klientami,
likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego.

Praca
l Odbudowa polskiego przemysłu;
l Nowoczesna Polska - wiedza, innowacje i rozwój;
l Nowoczesna polska wieś.

l Utrzymanie złotego - narodowej waluty;
l Program uruchomienia biliona 400 mld zł na
inwestycje;
l Pakt o podnoszeniu płac;

Bezpieczeństwo
l Polityka zagraniczna - aktywność, solidarność, siła
sojuszy;
l Silna Armia - Bezpieczna Polska;
l Bezpieczni, bo niezależni energetycznie;

l Sprawiedliwa Polska, uczciwe państwo wolne od
korupcji;
l Codzienne bezpieczeństwo Polaków.

Dialog
l Powołanie Narodowej Rady Rozwoju z udziałem
przedstawicieli biznesu, przemysłu, ekspertów
i naukowców;

l Powołanie Rady Przedsiębiorczości.

Jak będę wypełniał swoje obowiązki – 10 zobowiązań
1. Będę Prezydentem, który słucha i służy obywatelom;
2. Będę Prezydentem dialogu, porozumienia i rozmowy;
3. Będę Prezydentem, który przywróci Polakom
zaufanie do państwa i poczucie godności;
4. Będę Prezydentem, który troszczy się
o bezpieczeństwo Polaków;
5. Będę Prezydentem, który buduje państwo uczciwe
i sprawiedliwe;
6. Będę Prezydentem, który z troską i zrozumieniem
odnosi się do każdego obywatela;

7. Będę Prezydentem Polski przyszłości. Silnego,
sprawnego państwa w centrum zjednoczonej Europy;
8. Będę Prezydentem Polski dumnej ze swojej historii,
swoich przodków i korzeni, Polski, która pamięta
i czci swoich bohaterów;
9. Będę Prezydentem, który nie unika trudnych
sytuacji,który nie ucieka,kiedy powinien być arbitrem;
10. Będę Prezydentem aktywnym, który chce korzystać
z inicjatywy ustawodawczej.

