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25 maja tysiące związkowców przeszło ulicami Gdańska pod Pomorski Urząd Wojewódzki, gdzie złożono 
petycję do premiera Donalda Tuska. 

fot. Paweł Glanert
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–  Brak dialogu podejmo-
wanego przez rząd ze spo-
łeczeństwem, w warunkach 
ujawniającego sie coraz sze-
rzej kryzysu –  mówi Karol 
Guzikiewicz, wiceprzewodni-
czący stoczniowej „Solidarno-
ści” –  powoduje nasilenie się 
tendencji protestacyjnych ze 
strony pracowników i ich orga-
nizacji związkowych. Sytuacja 
społeczeństwa jest zła, 16 mi-
lionów Polaków żyje poniżej 
poziomu bezpieczeństwa so-
cjalnego, brak jest reakcji rzą-
du na galopadę cen, na rosnące 
zadłużenie. Stąd powszechny 
postulat manifestantów o pod-
niesienie płacy minimalnej 
od której w wielu zakładach, 
w tym w stoczni zależy wiele 
składników płacowych. Mamy 
jedną z najniższych płac mini-
malnych w Europie środkowej, 
wynosi ona 1386 zł brutto, a 
ceny stale rosną. Stąd postu-
lat „Solidarności” by powstał 
obywatelski projekt ustawy 
o wzroście płacy minimalnej 
stopniowo przynajmniej do 
poziomu połowy przeciętnego 

Czas  
PRoTesTóW

wynagrodzenia. Dziś byłoby to 
ok. 1700 zł.

Obecny rząd zabiegami PR 
próbuje unikać działań, które 
realnie poprawiałyby sytuację 
materialną pracowników. Po-
dejmuje wątpliwej wartości 
działania prywatyzacyjne, jak 
np. w odniesieniu do Rafinerii 
Gdańsk, która obecnie prospe-
ruje dobrze i znacząco wspiera 
rozwój Pomorza. Decyzje rzą-
dowe doprowadziły praktycz-
nie do rozpadu gospodarki 
morskiej, jakby zapomniano 
o słowach Eugeniusza Kwiat-
kowskiego, że Polska bez wła-
snego wybrzeża morskiego i 
bez własnej floty nie bedzie 
nigdy ani zjednoczona, ani 
niepodległa, ani samodziel-
na gospodarczo i politycznie, 
ani szanowana w wielkiej ro-
dzinie państw i narodów, ani 
zdolna do zabezpieczenia wa-
runków bytu, pracy, postępu i 
dobrobytu swym obywatelom. 
Wbrew tym słowom likwiduje 
się nie tylko stocznie, rybo-
łówstwo czy przetwórstwo, 
ale nawet holowniki portowe 

Karol Guzikiewicz przemawia podczas manifestacji na placu solidarności.
fot. Paweł Glanert
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dokończenie na str. 11

zamierza się przekazać pod 
tanią banderę.

Wzrost bezrobocia, czę-
sto ukrytego, ograniczenie 
środków na pomoc poszuku-
jącym pracy, zwłaszcza lu-
dziom młodych, ograniczenie 
stypendiów, stażów pracy, 
powoduje że wśód protestują-
cych na ulicach polskich miast 
jest coraz wiecej młodzieży. 
Demonstrują ci, którym jest 
naprawdę ciężko, w Gdań-
sku mamy marsze pustych 
garnków, których uczestnicy 
protestujący przeciwko wy-
sokim czynszom byli brutal-
nie rozpędzani przez władze, 
w manifestacji pod Urzędem 
Wojewódzkim domagano się 
większych środków na walkę 
z bezrobociem, podniesienia 
progów uprawniających do 
pomocy społecznej, podjęcia 
dialogu społecznego w naj-
ważniejszych kwestiach go-
spodarczych. Na Ołowiance, 
podczas Konferencji  Euro-
pejskiego Dnia Morza, przy 
dźwiękach marsza pogrze-
bowego, protestowano prze-

ciwko upadkowi gospodarki 
morskiej, czego przykładem 
ostatnio jest ograniczenie 
działalności Stoczni Mary-
narki Wojennej w Gdyni i 
wstrzymywanie wypłat jej 
pracownikom. Narastają pro-
testy przeciwko złej sytuacji 
w służbie zdrowia, przeciwko 
polityce zamykania szkół o 
wieloletniej tradycji i uznaniu 
rodziców.

Społeczne protesty narasta-
ją, zarówno w miastach jak i 
na wsiach, coraz częściej spo-
tykamy się na ulicach, skła-
damy petycje kierowane do 
premiera Tuska, domagamy się 
realnej zmiany polityki rządu i 
nie ukrywamy, że dalej tak być 
nie może. Jesienią pójdziemy 
do wyborów, masowa krytyka 
polityki obecnego rządu, ma-
jącego poparcie wąskiej grupy 
społecznej czerpiącej korzyści 
z wątpliwej jakości działań pry-
watyzacyjnych, przerodzi się 
mam nadzieję w decyzję wy-
borczą korzystną dla większo-
ści społeczeństwa, dla Polski. 

„Polityka wasza-bieda 
nasza” – pod takim 
hasłem we wszystkich 
miastach wojewódzkich 
odbyły się  protesty zor-
ganizowane przez NSZZ 
„Solidarność”.  
W Gdańsku o godz. 14 
pod pomnikiem Pole-
głych Stoczniowców 
protest rozpoczął od-
głos wyjących syren.

 – Związkowcy i wszyscy 
ci, którym bliskie są ideały 
„Solidarności”, ideały strajku-
jących w sierpniu 1980 r., spo-
tykamy się w miejscu, gdzie w 
grudniu 1970 r. nasi koledzy 
przelali swoją krew za godne 
życie – mówił do zebranych 
Krzysztof Dośla, przewodni-
czący Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. – Nie 
o taką Polskę walczyliśmy. 

Nie może być tak, że system 
ideologicznego zniewolenia 
zamienia nam się na ekono-
miczne zniewolenie.

Blisko trzy tysiące ludzi 
protestowało przeciwko po-
lityce, która doprowadziła do 
degradacji polskiego prze-
mysłu okrętowego, likwida-
cji wielu zakładów pracy i 
zwolnienia około 20 tysięcy 
pracowników w sektorze. 
Przeciwko polityce, która 
doprowadziła do bezrobocia 
sięgającego 13 proc., zmusza-
nia do samozatrudnienia jako 
alternatywy posiadania pracy, 
zwiększenia liczby osób ży-
jących poniżej minimum so-
cjalnego, gwałtownie rosnącej 
inflacji, wzrostu cen podsta-
wowych płatności, takich jak 
czynsz, woda, gaz, benzyna i 
bilety tramwajowe.

„Solidarność” domaga się 
od rządu: większych środków 
na walkę z bezrobociem, pod-
niesienia progów uprawniają-
cych do korzystania z pomocy 
społecznej, podniesienia płacy 
minimalnej, czasowego obni-
żenia akcyzy na paliwa. Pod-
czas manifestacji związkowcy 
przypomnieli, że na co dzień 
łamane są zapisy Konstytucji 
RP, ustawy o związkach zawo-
dowych, kodeksu pracy.

W proteście wzięli udział 
przedstawiciele wielu branż, 
a wśród nich: stoczniowcy, 
portowcy, marynarze i ryba-
cy, pocztowcy, pracownicy 
służby zdrowia, oświaty, mar-
ketów, placówek kultury i mu-
zeów oraz emeryci i renciści. 

– 90 proc. pracujących w 
marketach to kobiety. Pracuje-
my na dwie, trzy zmiany, też 
w niedziele. Za ciężką pra-
cę dostajemy 1200 zł brutto. 
Panie premierze, pytam się, 
jak przeżyć za taką pensję? – 
wołała Iwona Orszulak, prze-
wodnicząca „Solidarności” w 
sieci Delikatesy Bomi.

– Przez wiele lat, gdy Polska 
była zniewolona, gdy walczyli-
śmy o wolną Polskę, śpiewali-
śmy: „Żeby Polska była Polską, 
a Polak Polakiem”. Te słowa 
nadal są aktualne. „Solidarność” 
będzie bronić ludzi biednych. 
Ale jest ich za dużo. 16 mln ludzi 
dziś żyje poniżej minimum so-
cjalnego – wołał Karol Guzikie-
wicz, wiceprzewodniczący „So-
lidarności” w Stoczni Gdańsk.

W asyście odgłosów bęb-
nów, trąbek i gwizdków pro-
testujący przeszli ulicami 
Gdańska pod Pomorski Urząd 
Wojewódzki. Z tego powo-
du wstrzymany został ruch 
uliczny. Jednak większość 
mieszkańców popierała mani-
festację „Solidarności”. „Już 
dawno powinni byli zaprote-
stować”, „Za co mamy żyć? 
Wszystko drożeje” – słychać 
było głosy stojących na przy-
stankach ludzi.

Pod UW i na ołowiance
Podczas manifestacji zbie-

rano podpisy pod inicjatywą 
ustawodawczą o podniesienie 
płacy minimalnej. I w tym 
przypadku wielu gdańszczan 
angażowało się w pomoc. 
Podczas akcji udało brać się 
ponad tysiąc podpisów.

Związkowcy napisali 
petycję do premiera, którą 
delegacja „Solidarności” z 
przewodniczącym Doślą na 
czele wręczyła wojewodzie 
pomorskiemu. Czytamy w 
niej m. in.: „Nie oczekujemy 
od władz ręcznego sterowania 
gospodarką. Żądamy jednak 
w ramach dialogu społeczne-
go promowania takiej polity-
ki gospodarczej, która będzie 
polityką prospołeczną, służącą 
wszystkim, niezależnie od ich 
statusu majątkowego, pozycji 
i poglądów lub przynależności 
do grup interesu. Oczekujemy 
tworzenia takiego prawa, któ-
re będzie traktowało rozwój 
gospodarczy i rozwój społecz-
ny jako elementy równoważne 
a pracownika jako najważniej-
szy a nie drugorzędny element 
gospodarki”.

Pikieta  
na gdańskiej Ołowiance   

700 stoczniowców, por-
towców, marynarzy i rybaków 
protestowało 19 maja na gdań-
skiej Ołowiance przeciwko 
polityce morskiej, która do-
prowadziła do zapaści w pol-
skim przemyśle stoczniowym, 
zwalnianiu pracowników, oraz 
przeciwko likwidacji morskiej 
i rybackiej floty.

Pikieta była reakcją na kon-
ferencję zorganizowaną przez 
Ministerstwo Infrastruktury, 
której hasło brzmi „Maritime 
Policy: Putting People First” 
(Gospodarka Morska: Ludzie 
mają pierwszeństwo). Związ-
kowcy z „Solidarności” uwa-
żają, że ludzie mają pierw-
szeństwo… ale do zwolnienia.
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– Trwają, a właściwie roz-
poczynają się dyskusje nad no-
wym systemem płac w Stocz-
ni Gdańsk. W mojej ocenie, 
a chyba się nie pomylę, gdy 
powiem że podobne jest stano-
wisko innych związków, same 
założenia nowego systemu są 
w większości dobre i w zasa-
dzie uwzględniają opinie jakie 
od wielu lat wysuwali przed-
stawiciele załogi, i to zarówno 
pracowników bezpośrednio 
produkcyjnych jak i zatrudnio-
nych przy pracach pozostałych. 
W nowym projekcie uwzględ-
niono, że charakter pracy nie 
powinien decydować o zarob-
kach. Do dzisiaj jest tak, że 
pracownik, który miał tzw. 
lepsze godziny zarabiał znacz-
nie więcej niż jego kolega. Nie 
zawsze takie wyższe zarobki 
zależały od kwalifikacji czy 
wysiłku. W nowym systemie 
ten czynnik nie powinien od-
grywac roli, decydować mają 
zaś kwalifikacje, wkład pracy, 
zaangażowanie.

Następi to w wyniku 
uwzględnienia dwóch elemen-
tów: jednego, który popular-
nie nazywamy „dniówką”, 
który będzie gwarantował 
ok. 70 proc.płacy i będzie to 
płaca podstawowa, natomiast 
drugi element, stanowiący ok. 
30 proc. płacy będzie czynni-

Płaca musi być sprawiedliwa
Roman GałęzewSki, przewodniczący komisji międzyzakładowej nSzz „Solidarność” Stoczni Gdańsk: 

kiem uznaniowym. Sądzę że 
zasadnicze uzgodnienia będą 
się toczyły wokół proporcji 
tych dwóch składników. Z 
reguły jest tak, że pracowni-
cy są za większym udziałem 
stałej części płacy, przełożeni 
zaś chcą mieć jak największą 
część uznaniową. Różnice 
będą też zapewne w ocenie 
odpowiedzialności za warunki 
wykonania zadań pracowni-
czych i kto w jakim zakresie 
będzie odpowiadał za ich za-
pewnienie. Mam nadzieję, 
że w miarę poprawy produk-
cyjności stoczni wzrastać bę-
dzie znaczenie części rucho-
mej płacy, bo gdy pojawi się 
zysk, w jego podziale powin-
na uczestniczyć załoga. Taki 
pogląd prezentuje właściciel 
stoczni, a wtedy istotna będzie 
rola związków zawodowych 
w uzgodnieniach jaka część 
zysku powinna przypaść w 
udziale pracownikom.

Założenia nowego systemu 
płac są dobre i można powie-
dzieć, że do zaakceptowania. Ale 
jak zwykle dużo zależy od szcze-
gółów. Od wyraźnego określenia 
odpowiedzialności za pracę i 
jej organizację, zarówno przez 
pracowników jak i ich przeło-
żonych. Istotną zmianą jest to, 
że tylko 30 proc. płacy zależeć 
bedzie od czynników subiek-

tywnych, od ocen przełożonych, 
70 proc. zaś od kwalifikacji, 
kompetencji pracownika.Dzisiaj 
pracownik nie wie czy będzie 
miał robotę, czy nie, czy przy-
padną mu godziny postojowe, 
czy nisko płatne prace porząd-
kowe. To się zasadniczo zmieni, 
70 proc.płacy będzie zależne 
od kompetencji pracownika, od 
jego kwalifikacji, umiejętności 
współpracy w zespole, komuni-
katywności, obowiązkowości. I 
te oceny, dycydujące o poziomie 
płacy nie będą obowiazywać raz 
na zawsze. Dziś niektóre zasze-
regowania nie są zmieniane od 
dziesięciu lat, a ludzie zdobywa-
li kwalifikacje,kończyli studia. 
Podobnie było z pracownikami 
przyjmowanymi do pracy, któ-
rzy w zależnosci od momentu 
podpisania umowy otrzymywali 
więcej pieniędzy niż o podob-
nych kwalifikacjach starzy pra-
cownicy. Choć zdarzało się i tak, 
że z braku środków specjaliści o 
wysokich kwalifikacjach są nisko 
opłacani. Teraz się to zmieni, jest 
szansa na aktualną i rzetelną oce-
nę kompetencji zarówno pracow-
ników od lat zatrudnionych jak i 
nowoprzyjętych.

Zarząd stał na stanowisku, 
by pieniądze za wysługę lat, 
jubileuszówki, wprowadzić do 
stałej części płacy. Związki są 
innego zdania, potwierdzają 
to opinie pracowników, którzy 
wolą by ten element pozostał 
w dotychczasowej formie. Nie 
było w tej sprawie krusze-
nia kopii i zarząd się zgodził. 
Związki natomiast uznają, że 
musi być część płacy uzna-
niowa, mamy świadomość że 
w tak trudnym zawodzie musi 
być możliwość oceny pra-
cownika przez przełożonych. 
Mam nadzieję, że kadra stanie 
na wysokości zadania i nie 
będzie konfliktów na tle spra-
wiedliwości takich ocen.

Cieszy mnie to, że będzie-
my mieli do czynienia z proce-

sem ciągłego monitorowania 
pracowników, co pozwoli na 
korekty ocen kompetencji w 
miarę rozwijania się pracow-
ników, zdobywania kwalifi-
kacji, nabywania korzystnych 
cech pracy w zespole. Będzie 
to miało korzystny wpływa na 
wzrost stawek wyjściowych, 
decydujących o wielkości sta-
łej części uposażenia.

Oczywiście punktem od-
niesienia do nowego systemu 
będzie poziom zarobkę sprzed 
porozumienia o obniżce płac o 
średnio 15 proc. Choć trzeba 
przyznać, że w wyniku szere-
gu aneksów zarobki w stoczni 
wzrastały i w tym roku są one 
istotnie wyższe. Ale trzeba 
brać pod uwagę, że nowy sys-
tem związany bedzie z oceną 
kompetencji, w wielu przy-
padkach musi on uwzględniać 
ich wzrost i poprawę w ostat-
nich latach, choc mogą być i 
przypadki odwrotne. Myślę 
jednak, że w skali stoczni bę-
dzie być musiało wydanych 
więcej pieniedzy niż dotych-
czas. Wynika to też z poprawy 
produkcyjności, większej licz-
by kontraktów, zmniejszenia 
przestojów.

Nowy system powinien 
się wiązać z większą sprawie-
dliwością w płacowej ocenie 
pracowników. Powinien też 
wpłynąć na poprawę orga-
nizacji pracy, w normalnych 
dniach roboczych nie powinno 
być np. nadgodzin. Co innego 
oczywiście w odniesieniu do 
konieczności pracy w dni wol-
ne, co może być uzasadnione 
interesem stoczni.

Kiedy nowy system płac 
wejdzie w życie? Trudno pre-
cyzyjnie powiedzieć, można 
się jednak spodziewać, że 
ponieważ wszystkim stronom 
zależy żeby nastąpiło to jak 
najszybciej, mam nadzieję że 
termin wrzesień –  październik 
będzie realny. 
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Nie ma w tej chwili w stoczni sprawy, która bardziej 
by pasjonowała pracowników niż przygotowania do 
wprowadzenia nowego systemu płac. Publikowali-
śmy już w „Rozwadze” opinie na ten temat pracow-
ników zajmujących stanowiska w bezpośredniej 
produkcji, tym razem spotkaliśmy się w gronie 
osób związanych z utrzymaniem ruchu w stoczni. 
Swoje opinie na tematy płacowe wyrażali: Zofia 
Wasilewska, Ireneusz Belka, Dariusz Łuba, Henryk 
Maliszewski i Piotr Wieczorek. Oto najważniejsze 
wątki naszej rozmowy:

dopłatę wyrównawczą. To nie-
sprawiedliwe, bo nadgodzi-
ny przecież wynikają z pracy 
w dni świąteczne i z uznanej 
przez stocznię konieczności...
Tak jakby te nadgodziny , do 
osiągnięcia stawki 2020 były 
robione za darmo!

– W naszej grupie zawodo-
wej była największa ilość lu-
dzi do zwolnienia lub przegru-
powania. A praca nasza polega 
na konserwowaniu, zabezpie-
czaniu maszyn i urządzeń do 
produkcji. Teraz, gdy roboty 
w stoczni jest więcej, a nas 
po zwolnieniach zostało mało, 
żeby zabezpieczyć produkcję 
trzeba robić w nadgodzinach 
sobotnich i niedzielnych. 
M.in. by obsłużyć i spółki za-
trudnione na potrzeby stocz-
ni. I stąd się wzięła fama, że 
pracownicy pomocniczy dużo 
zarabiają...

– A trzeba pamiętać, że my 
jako związkowcy jeszcze kil-
kanaście lat temu walczyliśmy 
o pięciodniowy tydzień pracy, 
o wolne soboty, nie mówiąc o 
niedzielach. I co z tego dzisiaj 
wyszło? W pogoni za jakim 
takim zarobkiem, z koniecz-
ności zabezpieczenia maszyn 
i urządzeń, a czasami wymaga 
to ich wyłączenia, co możliwe 
jest tylko w dni wolne, pra-
cujemy niekiedy na okrągło 
przez cały tydzień...

– Wylicza się dziś w stocz-
ni, że średnia płaca rośnie z 
miesiąca na miesiąc, że się-

ga dziś 3700 złotych. My w 
naszej grupie pracowników 
utrzymania ruchu TR z chę-
cia zgodzilibyśmy się na taką 
średnią, ale pod warunkiem że 
można by ją wypracować w 
normalnym czasie, bez nad-
godzin w soboty i niedziele...
Mam nadzieję, że w nowym 
systemie płac rozpiętość sta-
wek w proponowanych pięciu 
grupach będzie gwarantowała 
płacę w normalnym czasie, 
bez nadgodzin świątecznych, 
na przyzwoitym, ludzkim po-
ziomie...

– Trzeba bedzie do tego 
dopasować liczbę zatrudnio-
nych w utrzymianiu ruchu, 
bo rosnąca produkcja bedzie 
wymagała niekiedy pracy w 
soboty czy niedziele, a do tego 
będą potrzebni ludzie z nasze-
go wydziału. I to ze względu 
na wymogi bezpieczeństwa 
pracy z reguły muszą być dwie 
osoby do zabezpieczenia. Te-
raz zdarza się, że w sobotę czy 
niedzielę na pochylni pracuje 
kilkanaście osób z produk-
cji, a do tego muszą przyjść 
niezbędni pracownicy zabez-
pieczenia: trzeba uruchomić 
parę, klimatyzację, musi być 
elektryk, jeszcze ktoś, jeszcze 
ktoś... A potem w poniedzia-
łek i tak trzeba przyjść do pra-
cy. Niekiedy odnosi się wraże-
nie, że przy lepszej organizacji 

pracy można by uniknąć wielu 
takich sobotnio– niedzielnych 
dniówek...A przepisy ograni-
czają liczbę nadgodzin, bodaj-
że do 170 w roku. A u nas tyle 
to i w dwa miesiące pada...
Choś prawdą jest, że jak stocz-
nia stocznią, to nadgodziny tu 
były i kiedyś i teraz...

– Oczywiście, że praca w 
soboty i niedziele daje dodat-
kowe pieniądze. Ale najwyż-
sza już pora żeby pracownik w 
naszej specjalności mógł za-
robić przyzwoicie w normal-
nych godzinach. Tymbardziej, 
że pracownicy zabezpieczenia 
produkcji to z reguły dobrzy 
fachowcy, specjaliści do-
kształcający się, dbający o co-
raz nowocześniejsze, bardziej 
skomplikowane urządzenia. A 
tego się nie uwzględnia w oce-
nie ludzi. Jak przyszły zwol-
nienia i było mniej pracy, to w 
pierwszym rzędzie pozbywa-
no sie fachowców zabezpie-
czenia produkcji. Nie dbano 
o to, że to byli dobrzy, wyso-
kokwalifikowani pracownicy, 
że niektórzy związani byli ze 
stocznią po 20 i wiecej lat. Nie 
było produkcji, nie było co 
zabezpieczać, to rozstawano 
się... A teraz jest nas za mało.

– Żeby unormować obec-
ną sytuację, musi w naszym 
wydziale być zwiększone za-

Dyskusja o systemie płac

– Dotychczas obowiązy-
wał u nas system, który się nie 
zmieniał od wielu lat. Kilka lat 
temu były jakieś wyrównania 
na grupach, ale średnio to wy-
chodziło po 18 groszy na gło-
we, śmiechu warte... Trudno 
powiedzieć, by były to zmiany 
na lepsze. Od dziesięciu lat, w 
gruncie rzeczy. nie było u nas 
podwyżki, obowiązuje staw-
ka godzinowa, plus dodatki 
do pensji. Grupa osobistego 
zaszeregowania odgrywa za-
sadniczą rolę w naszej płacy. 
Dziesięć lat temu pracownik 
w 10 grupie zarabiał 10 zł, 
minęło dziesięć lat i on ma 
dalej dziesiątą grupę i tę sama 
stawkę 10 zł. Mimo że często 
pracownik uczył się, kończył 
kursy, niektórzy nawet stu-
dia... A inflacja w tym czasie, 
a rosnąca stopa życia wokół?

– Dziś sytuację ratuje to, 
że wszyscy pracujemy w nad-
godzinach. Ale to oznacza 
że mamy zajęte soboty i nie-
dziele, co oczywiście rzutuje 
na życie domowe, możliwość 
odpoczynku...Bez nadgodzin 
nasze zarobki sięgają 1500, 
1600 złotych. 

– Pensja minimalna wynosi 
obecnie 2020 złotych. Jeżeli 
stawka godzinowa nie daje 
tej kwoty, to dostaje się do-
płatę do tej wysokości. Ale w 
momencie gdy w wyniku so-
botnich lub niedzielnych nad-
godzin pracownik przekroczy 
kwotę 2020 zł, cofa mu się fot
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trudnienie, ale i podniesione 
stawki godzinowe, tak by w 
normalnym czasie pracy zaro-
bić rozsądne pieniądze. A nie 
takie jak obecnie, że stawka 
godzinowa wynosi 9 złotych, 
i pracując przez pięć dni w 
tygodniu człowiek wstydziłby 
sie do domu przyjść z takim 
zarobkiem... 

– Niestety, dotychczas nikt 
z nami nie rozmawiał na temat 
założeń nowego systemu płac, 
to co wiemy, to tylko przecie-
ki, informacje z Komisji Mie-
dzyzakładowej „Solidarno-
ści”. Ale żeby ktoś z dyrekcji 
czy Zarządu stoczni prosił nas 
o opinię, konsultował projekt 
z nami – to niestety – nie.

– W stoczni wszyscy mar-
twią się o pracowników pro-
dukcji, co jest zrozumiałe, bo 
z nich żyje przecież stocznia i 
bez produkcji inne specjalno-
ści nie miałyby co robić. Ale 
nie czujemy się dobrze, gdy o 
nas, ludziach zabezpieczają-
cych urządzenia produkcyjne, 
myśli się i mówi na samym 
końcu. A przecież to od nas 
zależy czy urządzenia pro-
dukcyjne będą sprawne, będą 
funkcjonowały bez awarii i 
przestojów, to my pierwsi mu-
simy poznawać nowoczesne 
technologie produkcyjne, któ-
rych w stoczni coraz więcej, 
to my wciąż musimy sie do-
kształcać. A do tego często pa-
nuje opinia, że gdy urzadzenia 
są sprawne, wszystko się krę-
ci, to co oni mają do roboty... 

Dyskusja o systemie płac
dokończenie ze str. 5

A przecież my jesteśmy po to 
żeby urządzenia pracowały 
bez przestojów, żeby nie trze-
ba było przerywać produkcji, 
żeby nie było awarii. I tylko 
my wiemy ile to wymaga wy-
siłku. I że miarą naszej dobrej 
pracy jest właśnie brak awarii 
urzadzeń, brak przestojów. I 
nie można takiej sytuacji kwi-
tować pogardliwym: przecież 
oni nic nie robią, wszystko się 
kręci bez wysiłku..!

– Teraz modne są dysku-
sje na temat outsourcingu, 
powierzenia zabezpieczenia 
urządzeń firmom zewnętrz-
nym. Jak zwykle diabeł tkwi 
w szczegółach. Na świecie 
outsourcing cieszy się sporym 
powodzeniem, daje oszczęd-
ności, u nas sprawdza się róż-
nie. W praktyce stoczniowej 
trudno sobie wyobrazić tak 
szybkie i skuteczne reagowa-
nie firm zewnętrznych na po-
wstające w zakładzie sytuacje 
jak wtedy gdy dysponuje się 
własnymi służbami zabez-
pieczenia. W naszej opinii to 
pomysł chybiony, choć już 
spotykamy się z propozycjami 
podjęcia pracy w firmach ze-
wnętrznych. I to za niezłe pie-
niądze. Świadczy to o uznaniu 
dla naszych kwalifikacji, jako-
ści naszej pracy.

– Jest też sprawa propor-
cji zatrudnienia w stoczni. 
Wszyscy to widzą: zwalnia się 
dwóch dyrektorów, a przyj-
muje czterech. Podobnie jest 
na różnych

 stanowiskach nie związa-
nych z efektywnością produk-
cji. I żeby to chociaż odbiło 
się pozytywnie na organizacji 
pracy... A tu się zmienia nie-
wiele...A rozliczani za to co 
nie wychodzi nie są pracowni-
cy „na górze” tylko my...

– W takim zakładzie jak 
stocznia powinno się przede 
wszystkim inwestować w lu-
dzi. Człowiek jest najwięk-
szym kapitałem. A u nas się 
wciąż tego kapitału nie hono-
ruje. Doświadczenia, upraw-
nień, umiejętności nie zdo-
będzie się z dnia na dzień. A 
niestety często się takich ludzi 
poświęca, by w skali stocz-
ni zejść z kosztów, podat-
ku, ZUS itp. Stocznia szuka 
wszędzie możliwości obniżki 
kosztów, niestety najczęściej 
w ludziach, a nie w organi-
zacji pracy, lepszej kompleta-
cji materiałów do produkcji, 
w precyzji zarządzania. Nie 
dostrzega sie tych, którzy pra-
cując w stoczni kończą studia, 
podnoszą kwalifikacje. A jedno-
cześnie się przyjmuje nowych 
pracowników, oferując im płace 
przebijające tych, co latami tu 
się trudzili. I wtedy gdy było 
gorzej, i wtedy gdy było lepiej. 

– Żeby coś dać, trzeba to 
mieć, trzeba to wyproduko-

wać. Na szczęście stocznia 
zwiększa produkcję, poza 
statkami mamy wieże wiatro-
we, konstrukcje stalowe. To 
stwarza nadzieję, że powstają 
mozliwości i nadchodzi czas, 
żeby zacząć myśleć o ludziach 
stoczni, o tych, którzy są z nią 
związani od wielu laty, tu się 
rozwijali, zdobywali kwalifi-
kacje i nie chcą z niej odejść.

– Niepokój budzi zapo-
wiedź przyznawania premii 
z opóźnieniem, w nastepnym 
miesiącu, za wykonanie zadań 
w poprzednim. To szczególna 
okazja do różnych manipula-
cji. Naszym zdaniem w sys-
temie płacowym powinno być 
jak najmniej składników, bo 
pozwalają one subiektywnie 
manipulować płacą. Powinna 
być podstawowa część płacy 
oparta na rzetelnej stawce go-
dzinowej, jak mówimy dniów-
ka, osobno wysługa lat i jubi-
leuszowe oraz niewielka część 
premiowa, motywacyjna, bo 
oczywiście trzeba dać moż-
liwość przełożonym oceny 
pracownika. I jak już mówili-
śmy: zgodzimy się chętnie na 
obecną średnią płacę w stocz-
ni za normalną, wydajną pracę 
przez pięć dni w tygodniu. Tak 
jak określa to Kodeks Pracy...
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Położenie stępki pod prom dla Norwegii 353/2.
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PoliTyKa Wasza
bieDa Nasza

fot. Paweł Glanert
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Stoczniowcy we włoSzech. Beatyfikacja jana Pawła ii

Wesoły autobus.

Wenecja.

Piękny asyż.

Riva del Garda.

Poseł zbigniew Kozak był naszym gościem.

Na cmentarzu w monte Cassino.

Grande Canale – Wenecja.



Stoczniowcy we włoSzech. Beatyfikacja jana Pawła ii

W bazylice św. Piotra w Rzymie.

miliony pielgrzymów uczestniczyło we mszy beatyfikacyjnej.

Wieczorne czuwanie na placu św. Piotra.

zwiedzanie Rzymu.

Przy trumnie jana Pawła ii.

Na wieczorne spotkanie przyjechał poseł andrzej jaworski z rodziną. 

młodzież i siostry zakonne tańczące na ulicach Rzymu.

błogosławiony jan Paweł ii.



PoliTyKa Wasza – bieDa Nasza
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Pod UW i na ołowiance
Pod salę filharmonii na Oło-

wiance przyniesiono tablice 
z nazwami zakładów branży 
morskiej, które już zlikwido-
wano lub którym grozi likwida-
cja. Stocznia Gdynia, Stocznia 
Szczecińska Nova, Stocznia 
Tczew, Koga Hel, Stocznia Ma-
rynarki Wojennej, Szkuner...

– Nie ma polityki morskiej, 
a wiedza Komisji Europejskiej 
o tym, co się dzieje w polskim 
przemyśle morskim, jest mi-
zerna, skoro organizuje się 
konferencję pod takim hasłem 
– mówił Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” 
– Nie trzeba nikomu udowad-
niać, że w Polsce ludzie mają 
pierwszeństwo tylko do zwol-
nienia z pracy. Jeszcze siedem 

lat temu w przemyśle morskim 
pracowało 28 tys. osób, teraz 
zaledwie 6 tys. .

W pikiecie udział wzięli 
także goście z zagranicy: Peter 
Scherrer, sekretarz generalny 
Europejskiej Federacji Me-
talowców (EMF) i Philippe 
Alfonso, sekretarz polityczny 
Sekcji Transportu Morskiego 
ETF (Europejskiej Federacji 
Pracowników Transportu). 
„Żądamy utrzymania obecnych 
miejsc pracy”, „Dość rządów 
Donalda Tuska”, „Żądamy za-
trudnienia polskich marynarzy 
w Unii Europejskiej” „Stop pry-
watyzacji w portach” „Polityka 
wasza, bieda nasza” – to hasła 
widniejące na transparentach 
związkowców z „Solidarności”.

Marynarze mówili o pro-
blemach polskich pracowni-

Nie ma zadymy, nie ma informacji
 Protest związkowców z „Solidarności” choć głośny, prze-

biegał w sposób pokojowy. Nie było przepychanek z policją, 
ani palenia opon. Okazuje się jednak, że gdy nie ma zadymy 
nie ma też informacji. W mediach elektronicznych pojawiły 
się albo zdawkowe relacje lub nie było ich wcale. Widać, że  
w wirtualnej rzeczywistości żyją już nie tylko politycy, ale 
dziennikarze, a raczej właściciele mediów.

Małgorzata Kuźma, „Magazyn Solidarność”

ków pływających pod tanimi 
banderami. Portowcy z Gdy-
ni o planach prywatyzacji, w 
których nie uwzględnia się 
ani interesów pracowników, 
ani państwa polskiego. Głos 
zabrali też związkowcy ze 
Stoczni Marynarki Wojennej, 
w której planuje się zwolnić 
prawie połowy załogi.

Co jakiś czas rozbrzmie-
wały marsze pogrzebowe gra-
ne przez orkiestrę. – Te mar-

sze, to symbol tego, w jakim 
stanie jest polska gospodarka 
morska, symbol jej pogrzebu 
– mówił Krzysztof Dośla.

W trakcie manifestacji na 
Długim Targu rozstawione 
były stoliki z materiałami – 
związkowcy rozdawali miesz-
kańciom Gdańska i turystom 
ulotki informujące o celach 
akcji i przyczynie protestu. Na 
Motławie pływały dwa jachty 
z transparentami.

dokończenie ze str. 3

Na beatyfikację Jana Paw-
ła II do Rzymu wybrało się 
więcej osób niż było na po-
grzebie. Wśród kilku milio-
nów pielgrzymów znalazła się 
stu pięćdziesięcio osobowa 
reprezentacja naszej stoczni. 
Trzema autobusami wyruszy-
liśmy aby uczcić pamięć na-
szego papieża i uczestniczyć 
w mszy beatyfikacyjnej. Nie 
wszystkim udało się dostać 
w ten dzień na plac Św. Pio-
tra, kilkadziesiąt osób z naszej 
grupy obserwowało mszę na 
telebimach ale ważne było, 
że jesteśmy w Rzymie. Przy 
trumnie z ciałem Jana Pawła 
II byliśmy wieczorem a w na-
stępny dzień już przy nowym 
grobowcu naszego papieża. 
Inny to był wyjazd niż ten na 
pogrzeb kilka lat temu. Na 
ulicach widoczna była radość 
z beatyfikacji, widzieliśmy 
tańczącą młodzież ale rów-
nież tańczące siostry zakonne, 
co można zobaczyć na jednej 
z fotografii na rozkładówce 
gazety. Mnóstwo Polaków 

ale też sporo radosnych Hisz-
panów, Francuzów, Czechów  
i Rosjan. Wszystkie chyba kra-
je świata były reprezentowane 
w tym czasie w Watykanie. 
Rzucały się w oczy barwne, 
ludowe stroje mieszkańców 
Afryki, Meksyku i Ameryki 
Południowej. Ciasno i gorąco, 
tak można byłoby określić w 
skrócie warunki panujące w 
Rzymie ale dla nas ważna była 
obecność. Różnymi drogami 
jechaliśmy i różne mieliśmy 
programy pielgrzymki ale w 
Rzymie wszyscy spaliśmy w 
Campingu Fabulous. Oprócz 
uczestnictwa w beatyfikacji 
zwiedziliśmy wieczne mia-
sto, Wenecję, Asyż, byliśmy 
na Monte Cassino. Część z 
uczestników zwiedzała także 
Padwę i Weronę a także wy-
brzeże przepięknego jeziora 
Garda. 

W samym Rzymie część z 
nas spędziła dwa, cześć trzy i 
cztery dni, w czasie wolnym 
wieczorem można było się 
spotkać przy rozstawionym i 

nakrytym na pięćdziesiąt osób 
stole i powspominać o naszych 
spotkaniach z Janem Pawłem 
II. Odwiedzili nas posłowie 
z naszego regionu, Zbigniew 
Kozak i nasz stoczniowy An-
drzej Jaworski wraz z rodzina-
mi. Też wybrali się do Rzymu 
aby uczestniczyć w uroczysto-
ściach beatyfikacyjnych i sko-
rzystali z naszego zaproszenia 
do wspólnego stołu. 

PLANY NA DRUGIE 
PÓŁROCZE

W drugim półroczu komi-
sja Socjalna NSZZ „Solidar-
ność” planuje zorganizowanie 
wycieczki na półwysep Pe-
loponez i bardzo atrakcyjną 
wyprawę na baseny w wę-
gierskim Mezokovesd, obie 
imprezy w sierpniu. Po wa-
kacjach planujemy zorganizo-
wanie kilku wyjazdów sobot-
nio – niedzielnych do różnych 
ośrodków wypoczynkowych. 
Chcemy aby organizacji po-
szczególnych wyjazdów pod-
jęły się Komisje Wydziałowe. 

Oczywiście wszystkie nasze 
plany musza zostać zaakcep-
towane przez Komisję So-
cjalną stoczni a to powinno 
nastąpić w ciągu najbliższych 
dni. Trzeba jednak dodać, że 
fundusz socjalny naszej stocz-
ni jest co rok coraz bardziej 
okrojony co spowodowane 
jest zmniejszeniem zatrudnie-
nia, ale także działaniami rzą-
du który uznał, że w stoczni 
nie ma już pracy ciężkiej czy 
szkodliwej dla zdrowia przez 
co naliczenie na pracownika 
jest dużo mniejsze.

 10 dniowy rekreacyjny 
wyjazd do Mezokovesd 9 
sierpnia, to dla stoczniowca, 
członka związku koszt 200 
zł. osoba towarzysząca zapła-
ci 400 zł. a dwutygodniowy 
wyjazd do Grecji (około 11/13 
sierpnia ) z bardzo ciekawym 
programem to odpowiednio 
800 i 1200 zł. Szczegóły w 
biurze NSZZ „Solidarność” 
Tel 15-00. Zapisy na wyciecz-
ki rozpoczynamy w dniu uka-
zania się „Rozwagi”.

bŁoGosŁaWioNy jaN PaWeŁ ii
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„Uważam Rze”: Kamiński 
o mafijnych pieniądzach, 
narkotykach i korupcji 
w PO

Według byłego szefa CBA 
Mariusza Kamińskiego, Miro-
sław Drzewiecki uczestniczył 
w praniu brudnych pieniędzy, 
a część z tych środków trafi-
ła do PO. PiS chce wyjaśnień 
w tej sprawie od Platformy. 
Politycy PO ripostują, że Ka-
miński już nie raz oskarżał 
bezpodstawnie.

W opublikowanym w ty-
godniku „Uważam Rze” wy-
wiadzie Kamiński powiedział, 
że świadek koronny Piotr K., 
pseudonim Broda, złożył w 
2009 roku zeznania obciąża-
jące Drzewieckiego. Miało z 
nich wynikać, że Drzewiecki 
„utrzymywał przestępcze kon-
takty z gangsterami z grupy 
pruszkowskiej”. „Sprawa do-
tyczyła jego zaangażowania 
w proceder legalizowania 
pieniędzy mafii, czyli prania 
brudnych pieniędzy. Z infor-
macji tych wynikało również, 
że część tych środków została 
przeznaczona na nielegalne fi-
nansowanie PO” – podkreślił 
były szef CBA.

PiS zapowiedziało, że zło-
ży wniosek o zwołanie pod-
czas najbliższej sesji Sejmu 
nadzwyczajnego posiedzenia 
Komisji Sprawiedliwości i 
Praw Człowieka w tej spra-
wie. PiS chce, aby zaproszeni 
na posiedzenie zostali proku-
rator generalny Andrzej Sere-
met i były szef CBA Mariusz 
Kamiński. 

„Rzeczpospolita”: 
Większość Polaków 
uważa, że dekalog 
powinien być podstawą 
tworzonego prawa

Mija właśnie 20 lat od 
pierwszej pielgrzymki Jana 
Pawła II do wolnej Polski. 
Podczas dziesięciodniowej 
podróży po kraju papież przy-
pomniał znaczenie dziesięciu 
przykazań, od których prze-
strzegania – mówił – „zależy 
przyszłość człowieka i społe-
czeństw. Przyszłość narodu, 
państwa, Europy, świata”.

Na Dekalogu, wskazywał, 
trzeba budować wolną Polskę 
i podkreślał, że odzyskanie 
wolności jest dopiero począt-
kiem drogi. „Egzamin z na-
szej wolności jest przed nami. 
Wolności nie można tylko po-
siadać. Trzeba ją stale, stale, 
stale zdobywać” – mówił.

20 lat później socjolodzy z 
CBOS i Centrum Myśli Jana 
Pawła II w Warszawie zapyta-
li Polaków, jak oceniają tamto 
papieskie przesłanie i na ile to, 
co dzisiaj myślą, jest zbieżne z 
ówczesnymi diagnozami JP II. 
„Rzeczpospolita” prezentuje 
część wyników badań obej-
mujących wiele kwestii życia 
społecznego i rodzinnego. 
Ich autorzy zapytali Polaków 
m.in. o obecność krzyża w 
miejscu publicznym, o które-
go znaczeniu mówił papież w 
1991 r.

W opinii 57 proc. roda-
ków, skoro społeczeństwo jest 
chrześcijańskie, to obywate-

le mają prawo do obecności 
krzyża w miejscach publicz-
nych. Taką opinię reprezen-
tują głównie osoby najstarsze 
– powyżej 64 lat, i najmłodsze 
– między 18. a 24. rokiem ży-
cia.

Mniejszość, bo 17 proc., 
badanych uważa, że skoro 
komuś krzyż w przestrzeni 
publicznej przeszkadza, więk-
szość powinna ustąpić i krzyż 
usunąć.

Również więcej niż połowa 
Polaków jest zdania, że Deka-
log powinien być nie tylko 
fundamentem życia moralne-
go, ale także podstawą two-
rzonego prawa.

1981 r. byli oni pracownika-
mi Departamentu IIIA MSZ 
wydziału III, który zajmował 
się zwalczaniem „działalności 
antysocjalistycznej”. 

Zbrodnie komunistycz-
ne dotyczące prób zabójstwa 
przedawniają się dopiero w 
2030 roku. Jeżeli sąd uzna – 
jak tego chce pion śledczy IPN 
– taką kwalifikację, to roz-
pocznie się proces. Kilka dni 
temu odbyło się posiedzenie 
sądu w tej sprawie, ale decyzja 
nie zapadła. „Nasz Dziennik” 
dowiedział się w IPN, że pion 
śledczy popiera przedstawio-
ną w akcie oskarżenia kwa-
lifikację czynu jako zbrodni 

o tym się pisze – o tym się mówi
Nie tylko samymi problemami stoczniowymi 
żyją czytelnicy „Rozwagi”. Dla tych, którzy 
interesują się wydarzeniami w Polsce utworzy-
liśmy rubrykę pod tytułem „O tym się pisze – o 
tym się mówi”. Będziemy w niej zamieszczać 
krótkie cytaty z różnych pism i forów interneto-
wych dotyczące, naszym zdaniem, najciekaw-
szych wydarzeń społecznych, politycznych i 
gospodarczych.
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„Nasz Dziennik”: Nikt nie 
odpowie za próbę otrucia 
Walentynowicz?

Proces w sprawie próby 
otrucia przez SB w 1981 r. 
Anny Walentynowicz może 
się w ogóle nie rozpocząć. 
Radomski sąd zastanawia się, 
czy uznać działania trzech 
esbeków za zbrodnię komu-
nistyczną – informuje „Nasz 
Dziennik”. 

Gdyby działanie esbeków 
nie zostało uznane za zbrod-
nię, cała sprawa uległaby 
przedawnieniu, w związku 
z czym trzeba byłoby odda-
lić skierowany przez IPN akt 
oskarżenia, dotyczący trzech 
funkcjonariuszy Służby Bez-
pieczeństwa: Tadeusza G., 
Marka K. i Wiesława S. W 

komunistycznej. Prokurator 
przedstawił na posiedzeniu 
sądu kolejne dokumenty na 
potwierdzenie tego założenia. 
Dlatego posiedzenie odroczo-
no. Kolejne odbędzie się 22 
czerwca. 

„Rzeczpospolita”: PiS 
szykuje „prezent” dla PO

W dniu, gdy Platforma bę-
dzie świętować swoje 10 uro-
dziny, PiS ściągnie do stolicy 
2 tys. młodych ludzi – dowie-
działa się „Rzeczpospolita”. 

Zanosi się, że 11 czerwca 
dojdzie do pierwszego przed-
wyborczego starcia PiS i PO. 
Tego dnia w Gdańsku politycy 
PO mają świętować 10. rocz-
nicę powstania partii. Impre-
zie będzie towarzyszyć posie-
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dzenie Rady Krajowej, która 
ma zatwierdzić nazwiska kan-
dydatów do parlamentu. 

Tymczasem PiS zorgani-
zuje w tym dniu Ogólnopol-
ską Konwencję Młodych. Do 
Warszawy przyjedzie ok. 2 
tys. ludzi w wieku od 18 do 
30 lat.

„Nasz Dziennik”: 18 ofiar 
śmiertelnych, tysiące 
chorych po zakażeniu 
pałeczką okrężnicy

Kolejna, siedemnasta oso-
ba zmarła w nocy ze środy 
na czwartek w Niemczech po 
zakażeniu pałeczką okrężnicy 
EHEC. Tym samym jest to już 
osiemnasta ofiara tej bakterii 
w Europie. Setki kolejnych 
zakażonych pacjentów zapa-
dły na groźny dla życia zespół 
hemolityczno-mocznicowy 
(HUS), powodowany przez 
jej toksyny. Nadal jednak nie 
wiadomo, co jest źródłem za-
każenia.

Coraz to nowe przypadki 
zakażeń EHEC wywołują w 
całej Europie i nie tylko falę 
paniki, która przekłada się na 
dramatyczny spadek sprzeda-
ży świeżych warzyw i owo-
ców. Rosja, po wystosowa-
nym w poniedziałek zakazie 
importu świeżych warzyw z 
Niemiec i Hiszpanii, wczoraj 
rozszerzyła go o zakaz impor-
tu także z pozostałych krajów 
Unii Europejskiej

Początkowo przypuszcza-
no, że zakażenie groźną bakte-
rią EHEC pochodzi z ogórków 
importowanych z Hiszpanii. 
Jednak przed trzema dniami 
Komisja Europejska podała, 
że nie potwierdziły się wstęp-
ne podejrzenia niemieckich 
władz w tym zakresie.

„Gazeta Polska”: Donald, 
organie,twój nierząd 
wkrótce ustanie

„Rzeczownik matoł. Syno-
nimy: bałwan, baran, bęcwał, 
błazen, cep, ciećwierz, ciołek, 
cymbał, idiota, kapuściana 
głowa, półgłówek, tępak, tłuk, 

jełop, osioł” – cytuje słownik 
„Yanks”, uczestnik dysku-
sji na forum kibiców Legii 
Warszawa. I pyta o karalność 
użycia tych określeń wobec 
Donalda Tuska: „Czyli za 
użycie tych wszystkich nie-
przyzwoitych słów, nawet za 
ciećwierza, można otrzymać 
500 PLN?” 

Stadionowa atmosfera na 
cichych z powodu bojkotu do-
pingu obiektach piłkarskich to 
coś pomiędzy Monty Pytho-
nem a Pomarańczową Alter-
natywą. Zakazane zostały me-
cze wyjazdowe? Wyjazdów 
nie ma. Są za to wycieczki 
krajoznawcze i pielgrzymki.

Donald Tusk wypowiada-
jąc wojnę kibicom, zadarł z 
ludźmi, dla których złośliwe 
poczucie humoru jest częścią 
„zawodowego warsztatu” – 
pojawia się ono na co dzień 
w kibolskich okrzykach, na 
transparentach, sektorówkach. 
Surrealistyczna atmosfera a la 
schyłkowy PRL przenosi się 
w ostatnich tygodniach ze sta-
dionów na osiedla, do domów 
i na internetowe fora (...)

(...)„Siekiera” komentujący 
na portalu Niezależna.pl zwra-
ca uwagę, że kibice ścigani 
są za „znieważenie organu” i 
proponuje nową wersję hasła: 
„Donald, organie, twój nie-
rząd wkrótce ustanie”. Kibic 
Jagiellonii „JASTRZĄB7” 
demonstruje natomiast, że 
wspomniane zatrzymania 
przyniosły w jego przypadku 
wychowawczy efekt i propo-
nuje skandowanie „Donald, 

aniele, twój rząd uczynił tak 
wiele”. „Esk” z Legii do-
wodzi z kolei, że karanie za 
nazywanie Tuska matołem 
jest słuszne, bo podpada pod 
„zdradę tajemnicy państwo-
wej”. „Krzysgd” z forum ki-
biców Lechii Gdańsk broni 
natomiast premiera hasłem: 
„Wszystko, co Matoł spartoli, 
to oczywista wina kiboli!”.

„Wyborcza.biz”: Wciąż 
rośnie zadłużenie 
Polaków

W maju niespłacone za-
dłużenie Polaków wyniosło 
blisko 31 mld zł. Rekordzista 
z Mazowieckiego zadłużo-
ny jest na 90 mln zł! – Jeżeli 
niespłacone zadłużenie będzie 
rosło w dotychczasowym tem-
pie, to już w maju 2012 roku 
przekroczy wysokość deficytu 
budżetowego. Przy obecnym 
tempie wzrostu pod koniec 
przyszłego roku zaległe płat-
ności będą większe niż dzi-
siejsza wycena PKO BP, czyli 
ok. 54 mld zł – powiedział 
Mariusz Hildebrand, prezes 
zarządu BIG InfoMonitor, fir-

my, która zbiera informacje o 
długach.

W ciągu zaledwie trzech 
ostatnich miesięcy kwota za-
ległych płatności Polaków 
wzrosła o 2,68 mld zł. To 9,5 
proc. Pomimo tego, że tempo 
wzrostu jest wolniejsze niż w 
poprzednich kwartałach, to w 
ostatnim roku – od maja 2010 
do maja 2011 – zadłużenie 
wzrosło o 62 proc.

Jak wynika z raportu, z 
terminowych regulowaniem 
zadłużenia pod koniec maja 
miało problem ponad 2,1 mln 
osób. To o 3 proc. więcej niż 
trzy miesiące temu. Najwyż-
szy poziom zaległego zadłuże-
nia odnotowano w wojewódz-
twach śląskim (5,6 mld zł) i 
mazowieckim (4,5 mld zł). 
Najmniej kłopotów ze spłatą 
zobowiązań mają mieszkańcy 
woj. świętokrzyskiego (mniej 
niż 500 mln zł).

Kim jest przeciętny dłuż-
nik? To mężczyzna w wieku 
30-39 lat mieszkający w wo-
jewództwach śląskim lub ma-
zowieckim. Jest zadłużony na 
średnio 14,7 tys. zł. Niespłaca-
nie zobowiązań finansowych 
najczęściej dotyczy tych, 

którzy poży-
czyli ok. 10 
tys. zł. Przy 
kredytach na 
wyższe kwoty 
jest znacznie 
lepiej – tylko 
jeden na 20 
kredytów na 
kwotę powy-
żej 100 tys. zł 
nie jest spła-
cany w termi-
nie. 
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Wiceminister MSWiA Zbi-
gniew Sosnowski odpowiadał 
w Sejmie na pytania grupy po-
słów Prawa i Sprawiedliwości 
dotyczące prześladowania osób 
mających negatywny stosunek 
do obecnych władz. Pytania do-
tyczyły następujących akcji służb 
specjalnych i policji:

– 21 maja 2011 r. kiedy cy-
wilni funkcjonariusze, bez wy-
legitymowania się, zatrzymali 
na Górze Świętej Anny panów 
Bartosza Michalczyka i Filipa 
Nowaka, trzymających rozwi-
nięty transparent „Przyszła pora 
na ANTYKOMORA Wolność 
słowa jest niezdrowa!”. 

– 18 maja 2011 r. kiedy 
funkcjonariusze Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego 
wkroczyli o godzinie 6 rano do 
mieszkania 25-letniego studen-
ta z Tomaszowa Mazowieckie-
go, który prowadził satyryczną 
stronę antykomor.pl. konfisku-
jąc mu m.in. sprzęt komputero-
wy i przeszukując piwnicę.

– 17 maja 2011 r. kiedy funk-
cjonariusze policji zatrzymali w 
Białymstoku 43 uczestników ma-
nifestacji za publiczne wyrażanie 
poglądów politycznych. Kibice 
nieśli m.in. transparent „Donald 
matole twój rząd obalą kibole”.

– 14 maja 2011 roku kiedy 
w związku z przyjazdem do 
Gdańska prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego, agenci 
prywatnej firmy ochroniarskiej 
wynajętej przez władze Gdań-
ska, na czele których stoi jeden 
z liderów Platformy Obywatel-
skiej Paweł Adamowicz, przy 
biernej postawie funkcjonariu-
szy policji zatrzymują miesz-
kańców Gdańska, strzelają do 
nich gazem, w tym prosto w 
twarze kobiet.

Niestety w swojej odpowie-
dzi w kilku kwestiach Minister 
mijał się z prawdą:

– „Policja nie miała zgło-
szeń o naruszeniu prawa przez 
ochroniarzy w trakcie incyden-
tu podczas wmurowania kamie-
nia węgielnego pod Europejskie 
Centrum Solidarności” – po-
wiedział minister.

oświadczenie posła andrzeja jaworskiego
Dysponuję potwierdzeniem 

takiego zgłoszenia wystawio-
nym właśnie przez policję.

– „Na zabezpieczonym po in-
cydencie nagraniu z monitoringu 
nie widać, by Poseł Andrzej Ja-
worski informował ochronę lub 
służby, że jest posłem” – powie-
dział minister

Na dzisiejszej konferencji 
w sejmie pokazaliśmy film na 
którym jasno i wyraźnie i sły-
chać i widać nawet pokazywa-
ną legitymację poselską.

Także w innych wypowie-
dziach było dużo niedopowie-
dzeń i przekłamań. Dlatego 
należy jasno i wyraźnie przed-
stawić fakty:

14 maja 2011 r. do Gdańska 
przyjechał Prezydent Bronisław 
Komorowski na wmurowanie 
kamienia węgielnego pod bu-
dowę Europejskiego Centrum 
Solidarności. Władze miasta 
Gdańska na czele których stoją 
politycy Platformy Obywatel-
skiej postanowiły wyłączyć z 
ruchu w celu zapewnienia kom-
fortu Prezydentowi Komorow-
skiemu, aby nie musiał spotkać 
się z niezadowolonymi miesz-
kańcami Gdańska kilka ulic i pla-
ców. Zawsze dotychczas nawet 
kiedy do Gdańska przyjeżdżali 
Prezydencji Stanów Zjednoczo-
nych czy dotychczasowi pre-
zydenci Polski jak Aleksander 
Kwaśniewski czy Lech Kaczyń-
ski na plac Solidarności mogli 
podejść wszyscy zainteresowani. 
Dopiero przyjazd Bronisława 
Komorowskiego spowodował 
wprowadzenie w części miasta 
stanu wyjątkowego. Według wie-
lu specjalistów jest to ewidentne 
nadużycie władzy.

Nie wpuszczenie mieszkań-
ców Gdańska na plac Solidar-
ności nie jest jednak głównym 
problemem. Naruszeniem wol-
ności obywatelskich jest przede 
wszystkim sposób w jaki to 
zrobiono. Ustawienie samych 
barierek nie jest jednoznaczne z 
zakazem poruszania się na tych 
ulicach. Przed tymi barierkami 
można było spotkać osoby ubra-
ne w mundury Milicji Obywa-

telskiej. Te osoby na szczęście 
nikogo nie zatrzymywały. Za 
barierkami natomiast znajdowały 
się osoby przebrane w przeróż-
ne inne mundury. Nie posiadały 
żadnych identyfikatorów czy 
pisemnych pełnomocnictw a 
ich jedynym dokumentem były 
tarcze i miotacze gazu. Także 
znajdujący się obok strażnicy 
miejscy także mogli być prze-
bierańcami ponieważ odmówili 
okazania legitymacji służbo-
wych. Zasadne staje się pytanie 

kto z tych przebierańców miał 
prawo zatrzymywać kogokol-
wiek. Zasadne wydaje się także 
oskarżenie policji o bierność i 
pozwolenie aby ci poprzebiera-
ni osobnicy zaatakowali miesz-
kańców. Minister mówił, że był 
to gaz pieprzowy, ja posiadam 
dokumentację o przynajmniej 
trzech różnych rodzajach gazu i 
innego uzbrojenia. Fakt iż poli-
cja nie zabezpieczyła dowodów 
rzeczowych daje dużo do my-
ślenia. Nie pojawił się także nikt 
z policji mimo iż wielokrotnie 
prosiłem o to, także przez mega-
fon, zwłaszcza po tym jak osoby 
wynajęte przez władze Gdańska 
ostrzelały z miotaczy gazu zgro-
madzonych. Posiadam zdjęcia 
na których widać ja strzela się 
wprost w twarz kobiety.

Minister mówił, że ochronia-
rze zostali zbadani alkomatem. 
Nie powiedział jednak, iż woń al-
koholu tak jak w czasie wydarzeń 
informowaliśmy policję czuć 
było tylko od jednej osoby, nato-

miast informowaliśmy, iż agresja 
tych osób drastycznie rośnie po 
tym jak coś biorą do ust, co także 
zostało udokumentowane. Wno-
siłem więc aby zbadać te osoby 
pod kontem zażywania narko-
tyków, jednak policja tego nie 
zrobiła. Być może dlatego, że jak 
informował Radny Miasta Gdań-
ska Jaromir Falandysz dowodzą-
cy policją był na każde skinienie 
szefa tak zwanych ochroniarzy.

Pragnę jednak serdecznie 
podziękować Komendzie Wo-

jewódzkiej Policji w Gdańsku 
za możliwość bardzo szybkiego 
zapoznania się z dokumentacją 
związaną z wydarzeniami 14 
maja w Gdańsku.

Po przeczytaniu tych doku-
mentów należy zadać jedno pod-
stawowe pytanie:

Dlaczego „plan działania 
dowódcy akcji policyjnej 
pod kryptonimem Kamień 
na terenie Gdańska w dniu 
14.05.2011, plan W-2684, 
Zatwierdzony przez Naczel-
nika Wydziału Sztabu KMP 
w Gdańsku podinspekto-
ra Wojciecha Siwka w dniu 
12.05.2011” nie był realizowa-
ny przez funkcjonariuszy poli-
cji zgodnie z zapisem Wariantu 
II ze strony siódmej. Dlacze-
go policja pozwoliła aby nad 
bezpieczeństwem Gdańszczan 
czuwali przebierańcy.
Warszawa, 26 maja 2011 r.

Andrzej Jaworski
Poseł na Sejm RP

interwencja „przebierańców” wobec mieszkańców Gdańska.
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– 31 lat pracuję w wielkiej 
hali K1. I w tym czasie tak 
złej organizacji pracy jak teraz 
tu nie było. Nie ma nikogo, 
kto potrafiłby powiedzieć jak 
powinno być w hali, kto po-
trafiłby powiedzieć: tak i tak.
Ma się wrażenie jakby nikt 
nie przyznawał się do zarzą-
dzania halą. A chodzi często 
o prostą sprawę – wskazanie 
miejsca na postawienie sek-
cji, o określenie kolejności 
wjechania z materiałem. Nikt 
nie ustala kto pierwszy, kto po 
kim i gdzie ma  zająć miejsce. 
To tak jak w życiu... Ma się 
mieszkanie, które trzeba wy-
malować. Przygotowuje się 

Podsłuchane... 
materiał, farby, określa które 
meble trzeba usunąć w jakiej 
kolejności. Planuje się prace 
tak, by miały logiczną kolej-
ność. Przesuwa się meble do 
drugiego pokoju, by nie zawa-
dzały.

A w hali K1 mamy kilka 
przelotów. Musi być ktoś, kto 
pokaże w jakiej kolejności 
mają być wprowadzane sek-
cje, by jedna nie przeszkadza-
ła drugiej, by w trakcie roboty 
nie trzeba było przestawiać. A 
teraz wydaje się, że decyduje 
ten, kto ma lepsze wtyki czy 
znajomości...

– A mogłoby to wyglądać 
tak: Zacząć się powinno od 

kompletacji, podawanie prawi-
dłowego zestawu materiałów. 
Tak jak przy budowie domu 
– nie można zaczynać od da-
chu. A u nas bywa tak: poszy-
cia podaje się najpierw, a będą 
potrzebne dopiero za dwa, trzy 
tygodnie, a podstawowych 
wręgów i usztywnień nie ma, a 
potrzebne są wcześniej, dzisiaj, 
w tej chwili. No, po prostu brak 
organizacji. Do tego docho-
dzi skłonność do tonażowego 
przeładowywania sekcji. Chce 
się robić jak największe bloki, 
a udźwigowienie jest jakie jest. 
A można by to zrobić z głową. 
Najpierw blok. oczyszczenie, 
a potem dopiero orurowanie. 

Byłoby łatwiej. Bloki mają po 
200 ton, a dżwigi mają swoje 
lata i swoje możliwości. Jak się 
przejdzie po hali, po drugim, 
trzecim przelocie, to widać jaki 
jest bałagan. I dlatego potrzeb-
ny jest gospodarz. A człowiek 
niekiedy pyta w hali K1 – kto 
tu jest kierownikiem, kto może 
podjąć decyzję – to nikt się nie 
przyznaje... Są mistrzowie, ale 
nie interesuje ich porządek, 
kolejność zajmowania miejsc 
w hali K1. A ktoś kto by zarzą-
dzał halą miałby dużo dobrego 
do zrobienia. I stocznia by na 
tym zyskała, i nerwów by lu-
dzie zaoszczędzili...  

W stoczni CoRaz WięCej PRaCy...

W Gdańsku powstała ini-
cjatywa obywatelska przeciw-
ko wyprzedaży majątku naro-
dowego, tym razem Grupy 
Lotos. Zbierane są podpisy 
pod projektem ustawy o za-
chowaniu przez państwo pol-
skie większościowego pakietu 
akcji Grupy Lotos SA. 

Stoczniowa „Solidar-
ność” zbiera podpisy w 
komisjach wydziałowych 
oraz w siedzibie Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność”. Podpisy 
składać można również w 
siedzibie Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „S”, 
Gdańsk, ul. Wały Piastow-
skie 24, pok. 105 oraz w 
wielu punktach ulicznych. 

Więcej informacji na 
stronie www.polskilotos.pl

W obronie 
polskości 
Grupy 
loTos

W stoczni coraz więcej pracy. Położono stępkę 
pod drugi prom dla armatora norweskiego. Kilka-
dziesiąt elementów wież wiatrowych podlega sezo-
nowaniu na stoczniowym nabrzeżu. Nad lotniskiem 
wznosi się konstrukcja wykonanego w stoczni da-
chu nowego terminalu. fot. Paweł Glanert



Więcej informacji o projekcie: www.stoczniowcy.gpnt.pl

Firmy z KAPItAŁU LUDZKIEGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dwa lata temu nie wiedzieli, jaka czeka ich przyszłość. Stocznie zaczęły 
upadać, a wraz z nimi – firmy kooperujące. Podjęli ryzyko i rozpoczęli pracę 
na swoim. teraz wykonają remont domu, przeprowadzą audyt energetyczny, 
zaprojektują stronę internetową, zaproszą na gorące kiełbaski, nauczą jeździć 
samochodem, wykonają niepowtarzalne meble, ubezpieczą, a nawet wymasu-
ją. 67 osób przeszło szkolenia, napisało biznesplany, a teraz realizują je przy 
wsparciu funduszy uzyskanych w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 
przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym”.

Spośród nowo upieczonych przedsiębiorców 
16 wybrało usługi ogólnobudowlane. Oferują 
oni typowe usługi remontowe, ale także spe-
cjalistyczne, jak naprawa i konserwacja urzą-
dzeń dźwigowych czy pomiary przestrzenne 
konstrukcji inżynierskich. Dziewięć firm to 
usługi elektryczne i energetyczne. Warto 
zwrócić uwagę na firmy zajmujące się termo-
audytami czy instalacjami typu „inteligentny 
dom”. Następną kategorią przedsiębiorstw 
są te, które oferują usługi projektowe. Wśród 
czterech osób, które świadczą tego typu 
usługi, jest kobieta. Firma Sylomatic zajmuje 
się świadczeniem wysokospecjalistycznych 
usług projektowych i doradztwa technicz-
nego dla różnych gałęzi przemysłu (między 
innymi dla przemysłu okrętowego), a także 

usług doradczych w dziedzinie ergonomii, 
podstawowych zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz w zakresie prawa pracy. 
Usługi fotograficzne i wideofilmowania 
świadczą trzy firmy. W ramach projektu 
otwarto pięć szkół nauki jazdy i pięć firm 
świadczących różnorodne usługi motoryza-
cyjne. Dwóch byłych pracowników branży 
okrętowej zajmuje się obecnie usługami 
masażu i fizjoterapii. Otwarte zostały także 
usługi kowalstwa artystycznego, zakład 
krawiecki, kwiaciarnia, zakład stolarsko-ślu-
sarski i inne. Jedna z uczestniczek projektu 
otworzyła firmę ubezpieczeniową, powstała 
także firma gastronomiczna o smakowitej 
nazwie – Gorące Kiełbaski.

(mk)

Projekt w liczbach
n Do projektu przystąpiło 150 osób
n W szkoleniach wzięło udział 100 osób
n Wnioski o ocenę biznesplanu złożyły 

83 osoby
n Ogółem przyznano 67 dotacji, z tego 

aż 57 dotacji w maksymalnej kwocie 
40 000 zł

DREWMAX meble
Jarosław Pokuciński
ul. Piastowska 78/9
80-584 Gdańsk
tel: 668 171 383

JAROSŁAW POKUCIńSKI – były pracownik Stoczni 
Gdańsk zawsze chciał być stolarzem. Aby zrealizować 
ten cel ukończył najpierw szkołę zawodową o profilu 
stolarskim, a następnie technikum drzewne, gdzie uczył 
się meblarstwa. Zawodu uczył się także u Dariusza 
Bergiela, obecnie najsłynniejszego stolarza w Polsce, 
który wykonał ślubne meble dla Księcia Wiliama i Kate 
Middleton. 
Usługi wykonywane przez firmę DREWMAX cieszą się 
dużym zainteresowaniem klientów. Wynika to z szero-
kiego ich zakresu oraz ich wysokiej jakości.
– W swojej niespełna rocznej działalności wykony-
waliśmy już wiele rzeczy, które wchodzą w zakres 
stolarstwa – mówi Pokuciński. – Wykonujemy trady-
cyjną stolarkę budowlaną, boazerie i schody, aranża-
cje wnętrz mieszkalnych, biur i sklepów, zabudowy 
kuchenne i szafy. – Staramy się, aby nasi klienci byli 
zadowoleni, nasze usługi są objęte gwarancją – do-
daje. Firma DREWMAX wykonuje kuchnie, zabudowy, 
szafy na wymiar, meble sklepowe, biurowe, nietypowe, 
dopasowane do wnętrza biurka, elementy gięte do 
mebli tapicerowanych, konserwację i renowację mebli 
i stolarki zabytkowej (jak na zdjęciu obok) i elementy 
stolarki budowlanej.

Drewmax – firma z klasą

Program  
skierowany na ludzi 
Ze wszystkich realizowanych w Polsce 
programów finansowanych z fundu-
szy europejskich Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki (POKL) jest najbardziej 
ukierunkowany na rozwój ludzi, wzrost 
ich aktywności zawodowej oraz zapobie-
ganie zjawiskom wykluczenia społeczne-
go. W ramach POKL do 2013 r. Polska 
może zainwestować 11,4 mld euro w 
rozwój kompetencji zawodowych obywa-
teli, tj. podnoszenie kwalifikacji pracow-
ników i kadry kierowniczej firm, jakość 
usług świadczonych przez instytucje 
otoczenia biznesu i sektor szkoleniowy 
oraz na testowanie nowych rozwiązań 
systemowych i badania trendów na 
rynku pracy.


