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Stocznia Gdańska

Gdańscy stoczniowcy, uczestniczący w manifestacji 30 czerwca w Warszawuie, przed Urzędem Rady
Ministrów, siedzibą premiera Donalda Tuska.
fot. Paweł Glanert

Wielka manifestacja w Warszawie

Polityka wasza – bieda nasza
Stoczni Gdańsk.(Fotoreportaż
na str. 8 i 9)
Na placu Piłsudskiego zbudowano kilkunastometrową
scenę, na której występował
Paweł Kukiz i liczne zespoły
muzyczne, a potem Jarosław
Lange, szef wielkopolskiej
„Solidarności”
prowadził
„rozgrzewkę” przed wymarszem. Przypominał zebranym
że „Solidarności” nie może

300 tys. podpisów pod
projektem ustawy

Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący stoczniowej „Solidarności”

Płaca minimalna
musi wzrosnąć

Specjalnie wynajęty autobus przewiózł do Sejmu ok.
300 tys. podpisów zebranych
pod solidarnościowym projektem ustawy o podniesieniu
minimalnego wynagrodzenia
za pracę . Wyruszył o godz. 9
sprzed siedziby Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, następnie przejechał
ulicami Warszawy aż dotarł
na Aleję Na Skarpie– do biura
podawczego Sejmu. O godz.
10.00 pełnomocnik Komitetu
Obywatelskiego Inicjatywy
Ustawodawczej Piotr Duda
wraz z delegacją przekazali
Marszałkowi Sejmu RP Grzegorzowi Schetynie zebrane
przez „Solidarność” podpisy.
W skład delegacji weszli: zastępca przewodniczącego KK
Jerzy Wielgus i zastępca pełnomocnika Komitetu Henryk
Nakonieczny.
– Podejście Pana Marszałka jest bardzo pozytywne,
mamy więc nadzieję, że pierwsze czytanie projektu odbędzie
się jeszcze w tej kadencji sejmu – powiedział Piotr Duda na
spotkaniu z dziennikarzami.
Przewodniczący KK tłumaczył, że wbrew opiniom
dokończenie na str. 6
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Wszystkie branże i regiony
„Solidarności” były reprezentowane na manifestacji, którą
pod hasłem „Polityka wasza
– bieda nasza” w czwartek 30
czerwca w stolicy zorganizowała NSZZ „Solidarność”. W
manifestacji, na którą przybyło około 80 tysięcy osób, brała udział liczna reprezentacja
Regionu Gdańskiego, w tym
wyróżniająca się tradycyjnie błękitnymi kamizelkami
duża grupa związkowcówe ze

dokończenie na str. 6

Trudna dyskusja
nad nowym systemem płac
Manifestacja w Warszawie
30 czerwca to kolejne działanie prowadzonej od wielu
miesięcy kampanii pod hasłem „Polityka wasza – bieda
nasza” – mówi Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący
stoczniowej „Solidarności”.
Kilkadziesiąt tysięcy związkowców uczestniczyło w
barwnej, kolorowej, innej niż
dotychczasowe, manifestacji
w stolicy. Coraz wiecej nas
na takich manifestacjach, coraz więcej ludzi młodych, co
świadczy że Donald Tusk traci poparcie młodzieży, traci
poparcie władza, która uchyla się od wszelkiej krytyki.
Duża część obywateli Polski
żyje w niedostatku. Stąd tez
poparcie dla akcji „Solidarności” o zbieranie podpisów
pod projektem ustawy o podwyższeniu płacy minimalnej i
związaniem jej poziomu z rosnącym dochodami państwa.
Tak by wynosiła przynajmniej
50 proc. średniej płacy krajowej. Ta sprawa dotryczy nas
wszystkich, bo od płacy minimalnej naliczane są różne
dodatki, wysługa lat, m.in. u
nas w stoczni. Tak że nie jest

to tylko sprawa ludzi najmniej
zarabiających.
Zebraliśmy ponad 300 tysięcy podpisów pod projektem
ustawy o płacy minimalnej,
zobaczymy jak się potoczą
sprawy w Sejmie.
Oczekujemy na rezultat
obietnic Donalda Tuska na
temat rozmów ze związkowcami z niepokojem, bo wiele
razy na takich obietnicach
się zawiedliśmy. Tymbardziej, że w kilkanaście minut
po rozmowach z premierem
wicemarszałek Niesiołowski
w ostrych słowach atakował
uczestników
manifestacji...
Myślę że hasło iż tej władzy
należy podziękować, gdyż
oszukuje nas i nie rozwiązuje
najważniejszych społecznie
problemów jest wciąż aktualne i doczeka się podczas wyborów realizacji.
A w stoczni wciąż najważniejsze są zmiany systemu płac
i negocjacji ze związkowcami,
które się będą toczyć. Nie jest
to prosta sprawa. Z jednej
strony podstawowe zasady nowego systemu ucieszyły nas,
gdyż zakładają że pracownicy
będą wiedzieli jak kształtują

się ich podstawowe zarobki i
że będa one zależne od kwalifikacji, umiejętności, a w
części tylko od subiektywnej
oceny przełożonych. Nowy
system pozwala przypuszczać, że mistrzowie będą się
wreszcie zajmowali organizacją pracy, a nie lataniem po
technologach, wyjaśnianiem
błędów i szukaniem pieniędzy, co powodowało konflikt
za konfliktem. Proponowany
system, oparty w podstawowej części na „dniówce”, a w
mniejszym stopniu na części
motywacyjnej, jest do zaakceptowania. Ale jak zwykle,
chodzić będzie o szczegóły i
konkrety, o to jak będzie naliczana ta część motywacyjna,
ile będzie pieniędzy.
Część ruchoma zarobków,
premia, ma być dwuczłonowa,
część wypłacana co miesiąc,
część po kwartale, w zależności
od wyników wydziału. To będzie duża pula, istotne jak będzie
dzielona. Istotny będzie obiektywizm ocen przy podziale tej puli.
Związki zawodowe kategorycznie nie zgodziły się na
dokończenie na str. 11

Rozmowa z Andrzejem Stokłosą, Prezesem Zarządu Stoczni Gdańsk SA

W lipcu ubiegłego roku
zatwierdziliśmy biznesplan Stoczni Gdańsk
do roku 2018. Okręślał on nasze zadania
dotyczące trzech linii
produktowych stoczni,
a więc produkcji okrętowej, produkcji wież
wiatrowych i produkcji
części konstrukcji statków. Po to by zadania
te zrealizować, musieliśmy zrobić kilka rzeczy
z których najważniejszą
jest realizacja programu
inwestycyjnego. Jesteśmy w tej chwili na
końcu drogi realizacji
podstawowych zadań
planu inwestycyjnego
dotyczącego produkcji
stoczniowej.

W hali K1 dokonują się
bardzo istotne zmiany technologiczne związane z prefabrykacją płaskich sekcji przestrzennych, z mikropanelami,
z odnowieniem parku maszynowego do obróbki i przygotowania materiału hutniczego.
Te zadania, które zostały tam
zrealizowane, w części dotyczącej naszych wspólnych
technologii stoczniowych, są
praktycznie na ukończeniu.
W tej samej hali mamy jeden
przelot dedykowany do produkcji wież wiatrowych, co
stanowi tzw. fazę zero programu budowy wież wiatrowych.
Początkowo mówiliśmy o
wieżach trzysekcyjnych, ale
pierwszy kontrakt dotyczył
wież pięciosekcyjnych, o kilkadziesiąt procent wyższych.
Mówimy dziś o 300 sekcjach,
z których można zrobić albo
60 wież pieciosekcyjnych,
albo 100 trzysekcyjnych.
Jesteśmy u końca pierwszej fazy technologicznego
przezbrojenia stoczni. Zostało
jeszcze tylko jedno zadanie –
zainstalowanie na północnym

froncie hali K1 ogromnej, 300
tonowej bramownicy włoskiej, która na całym terenie
przed halą umożliwi nam scalanie i montowanie bloków do
220 ton.
Logika
racjonalizująca
stocznię jest taka, że ponieważ
mamy tylko, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, jedną pochylnię pozwalającą na
zbudowanie 6,5 – 7 statków
rocznie musimy wykorzystywać tę pochylnie nie tyle do
budowania statków, tylko do
ich składania i spuszczania
na wodę... Złożyc, spuścić ...
i następny. Żeby tak postępować, trzeba robić bardzo duże
bloki pod halą K1. Na początku sierpnia bramownica do
nas zacznie zjeżdżać, półtora
miesiąca będziemy potrzebowali na jej zmontowanie
i od października będziemy
mieli możliwość realizowania
wszystkich zamierzeń gwarantujących zakładany wzrost
wydajności pracy.
Brakujący bilans możliwości powierzchniowych wyrównaliśmy przez budowę na
Nabrzeżu Kaszubskim dużej,
uniwersalnej płyty, która w
pierwszym rzędzie pozwoli na
scalanie wielkich bloków, ale
i przy okazji niejako poszerzy
możliwości budowy innych
fragmentów konstrukcji. I nie
naruszy to zapisów umowy restrukturyzacyjnej...
To wszystko będzie dostępne w październiku, musimy
tylko opanować dobrze nowe
instalacje pod wzgledem wydajnościowym i jakościowym.
Wymaga to zdecydowanie
lepszej organizacji pracy, to są
linie po części zrobotyzowane,
wymagające bardzo dokładnej
pracy w fazie przygotowania
produkcji. Jestem przekonany,
że sobie z tym poradzimy.
Jednocześnie na to wszystko nałożyliśmy próby znalezienia swego miejsca w
dziedzinie dużych konstrukcji

fot. Paweł Glanert

Trudna droga ku nowoczesności

stalowych. W tej dziedzinie
konkurencyjność stoczni determinowana jest udżwigowieniem zakładu i dostępem
do transportu wodnego. Do
tego dochodzą wszystkie
kompetencje wynikające z
technicznego poziomu stoczni. Zadebiutowaliśmy jako
producent wielkich konstrukcji stalowych lotniskiem w
Rębiechowie, teraz jesteśmy
blisko sfinalizowania dwóch
kontraktów z Budimeksem,
który jest jednym z trzech największych operatorów budownictwa infrastrukturalnego w
Polsce, a nie ma własnego zaplecza konstrukcyjnego. Być
może w wyniku najbliższych
wspólnych realizacji wytworzy się trwałe prozumienie
produkcyjne. Niezależnie od
tych zamierzeń, w nawiązaniu do naszych zainteresowań statkami działającymi
w sferze off shore, widzimy
swoje miejsce jako producent
ciężkich konstrukcji. Byłyby
to elementy fundamentowe
platform wiertniczych, choć
narazie w precyzowaniu tych
zamierzeń jestem powściągliwy... Ale jestem przekonany,
że to się uda, tak jak i to, że
najpóźniej w 2013 roku będziemy już budować statki w
pełni wyposażone...
W każdym razie myślimy o
produkcji 25 – 30 tysięcy ton
konstrukcji stalowych rocznie,
a więc o poziomie równym
tonażowi budowanych przez

stocznię statków. Dla wyobrażenia sobie skali wzrostu: w
tym roku na potrzeby nowego
terminalu lotniska wyprodukowaliśmy 1600 ton konstrukcji stalowych.
A „trzecia noga” stoczni to
wieże wiatrowe. Vis-a-vis hali
K1 rozpoczniemy w tym roku
budowę nowej fabryki, która
łącznie z obecnymi zdolnościami pozwoli na budowę
około 300 wież rocznie. To będzie oznaczało że stocznia stanie się jednym ze znaczących
producentów masztów elektrowni wiatrowych w Europie.
Zaczynamy już dysponować
urzaądzeniami, które nas plasują w grupie firm zdolnych
produkować największe wieże, a opinie Lloyda, Nordeksu
czy Siemensa, świadczą że
potrafimy to już robić dobrze
jakościowo. Choć wciąż nie
osiągamy planowanego poziomu kosztowego, nauka nowoczesnych technologii jest
droga i sporo mamy jeszcze
do zrobienia. Ale jestem przekonany że i z tym sobie poradzimy.
Jak moim zdaniem będzie
wyglądała stocznia w 2018
roku? – To musi być przynajmniej pięć całkowicie wyposażonych statków, zakładam
że będziemy światowym
producentem offshorowych
ciężkich konstrukcji i sądzę
że będziemy znaczącym do-
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dokończenie na str. 4
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Trudna droga
ku nowoczesności
dokończenie ze str. 3

wolno bo wolno, ale płace w
stoczni rosną. Od 1 lipca, kiedy
zakończył się okres obowiązywania trudnego dla wszystkich porozumienia płacowego,
ograniczającego średnio o 15
proc. zarobki, wracamy na trzy
miesiace do dawnego systemu,
ale są prowadzone rozmowy i
negocjacje na temat nowego
systemu i wygląda na to że nasze propozycje będą generalnie
akceptowane przez organizacje
związkowe. Pozwala to sądzić
że negocjacje będą przebiegały szybciej niż się początkowo
wydawało. Nowy system powinien znieść największą wadę
starego: ogromną niepewność
pracowników grup produkcyjnych co do wysokości zarobków w danym miesiącu. Trzeba uczciwie powiedzieć: to nie
będą zawrotne pieniądze, nie
da się ich porównać z zarobkami w przemyśle rafineryjnym
czy farmaceutycznym, gdzie są
nadzwyczajne marże rynkowe.
Ale mam nadzieję, że zarobki
w stoczni wraz ze wzrostem
wydajności uda się doprowadzić do tego, że choć miejsce
pracy nie będzie tu płacowym
fajerwerkiem, ale będzie na
rzetelnym poziomie.

fot. Paweł Glanert

stawcą wież i partnerem dla
najlepszych światowych producentów elektrowni wiatrowych.Będziemy rozwijać produkcję ciężkich konstrukcji
stalowych, nie wykluczam też
współpracy z rynkiem energetyki jądrowej. Dziś ponosimy ogromne koszty unowocześniania produkcji. Ale w
każdej dziedzinie staramy się
lokować blisko liderów rynkowych. Zaczynamy się poruszać w dobrym towarzystwie i
tego będziemy się trzymać.
Wracając do spraw bieżących. Mam nadzieję że do
września uda nam się porozumieć z organizacjami związkowymi stoczni w sprawie zmian
systemu
wynagrodzenia.
Chcemy stworzyć system, który będzie prowydajnościowy
i najlepszym pracownikom,
czy grupom pracowników będzie gwarantował możliwości
wzrostu wynagrodzeń, powiązane ze wzrostem wydajności
pracy. Stary system nie spełniał
takich funkcji, co powodowało
że oczekiwany wzrost wydajności pracy nie był tak silny
jak oczekujemy. Cieszę się,
że coraz więcej osób zauważa
że w kolejnych miesiącach,
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Tym wszystkim zadaniom
towarzyszy
porządkowanie całej przestrzeni wyspy.
Wszystkie zadania biznesplanu do roku 2018 lokalizujemy
w czymś co nazywamy stocznią skompatyzowaną. Stocznia skompatyzowana będzie
zajmowała północną część należących do nas terenów wyspy, gdzie będzie prowadzona działalność produkcyjna,
pozostawiając wolną znaczną
część z otwarciem na kanał i
Martwa Wisłę. I na tym terenie chcemy by powstał odsłonięty, uporządkowany front
wyspy. Mówimy o tym jeszcze powściągliwie, mimo że
od dłuższego czasu myślimy
o wykorzystaniu tej przestrzeni dla innych niż przemysłowe celów. Wydaje nam się,
że to jest bardzo atrakcyjna
propozycja zarówno dla biznesu ulokowanego na Wyspie Ostrów, jak i dla miasta
Gdańska. Myślę że w ciągu
najbliższych miesięcy rozpoczną się dyskusje z miastem
na ten temat. Tymbardziej, że
warto wiedzieć iż wyspa jest
chyba jedynym miejscem w
Gdańsku, który nie ma swojego planu zagospodarowania
przestrzennego. Wygląda na to
że jest możliwe zgodne, niekonfliktowe istnienie części
produkcyjnej wyspy z częścia
wykorzystaną na cele publiczne. W Europie nie brakuje dobrych przykładów takiej koegzystencji. Będziemy się starali
wykazać naszą zdolność do
realizacji takich projektów w
stylu jaki osiągnęli Anglicy,
Niemcy czy Holendrzy...
Oczywiście są problemy
dziś jeszcze nie rozstrzygnięte, choćby sposób komunikacji wyspy z miastem. Nad
tym naszym zamierzeniem
unosi się, niestety, trochę
brak wyobraźni przed laty co
do przyszłości tych terenów i
przyszłości stoczni. Zabrakło
wtedy wyobrażni że te tereny
mogą żyć, mogą być efektywne produkcyjnie i wpisywać
się w organizm współczesnego miasta. Do momentu kiedy
się pojawił inwestor, kiedy

powstawała możliwość restrukturyzacji stoczni, wydaje
się że postawiono krzyżyk na
tych terenach...
Dziś w wyniku zainwestowania w te tereny i restrukturyzację stoczni za ponad
ćwierć miliarda złotych powstają nowe szanse inwestycyjne na części wyspy, która
nie będzie wykorzystywana
produkcyjnie. Wydaje się że
jest to atrakcyjna możliwość.
Cały czas pracujemy nad
koncepcjami, jak historyczną,
solidarnościową ideę Stoczni Gdańskiej „dociągnąć” do
waterfrontu wyspy, jak spiąć
oba brzegi. Myślę że zaoferujemy miastu jakąś przestrzeń
publiczną na froncie wyspy,
gdzie powinny powstać obiekty życia kulturalnego, restauracje, kawiarnie, może i domy
mieszkalne.
Najpiękniejszy pomnik idei
solidarnościowej jaki sobie
można wyobrazić, to dobrze,
efektywnie
funkcjonująca
Stocznia Gdańska, obstawiona dwudziestym pierwszym
wiekiem jeżeli chodzi o nowoczesne funkcje publiczne,
mieszkania, ludzi w nich żyjących. To byłby najwspanialszy
pomnik, pozwalający tu, nad
wodą na chwilę refleksji, a za
pasem publicznym, gdzie mogłyby się znaleźć też inkubatory wynalazczości i laboratoria,
być może za pasem zieleni,
funkcjonawałby nowoczesny,
tętniący życiem zakład.
Realizacja tego zależy w
pierwszym rzędzie od znalezienia dobrych rozwiązań
komunikacyjnych, ale optymistyczne jest że struktura
społeczna związana ze stocznią akceptuje ten pomysł,
a zaproszenie stoczni przez
miasto do Rady Interesariuszy, która ma realizować ideę
zagospodarowania terenów
nad kanałem sprzyjać powinno podejowaniu konkretnych
decyzji. Sprzyjać realizacji
naszego planu powinna również współpraca z grupą architektów, pracujących też nad
kilkoma obiektami Nowego
Miasta.

Rozmowa z Romanem Gałęzewskim, szefem stoczniowej „Solidarności”

Jak idee sprzed lat stają się rzeczywistością

Druga połowa 2011
roku w Stoczni Gdańsk
to okres intensywnych
prac kontynuujących restrukturyzację zakładu.
To także czas widocznych i odczuwalnych
zmian w atmosferze
pracy, w tym co widać
na terenie stoczni.
Ale nie zawsze tak było.
– Jeszcze kilka lat temu,
gdy walczyliśmy o poprawę
kondycji Stoczni Gdańskiej,
włączonej wtedy do upadającej Grupy Stoczni Gdynia,
gdy szukaliśmy możliwości
znalezienia rzetelnego, mającego wyobraźnię inwestora,
nie tylko nie wierzono nam,
że jest możliwość uratowania
gdańskiej stoczni, ale czyniono niemało, by to się nie udało
– mówi Roman Gałęzewski,
przewodniczący stoczniowej
„Solidarności” i sekretarz
Rady Nadzorczej Stoczni
Gdańsk SA, a w latach walki
o jej uratowanie i odzyskanie
samodzielności, oprócz funkcji związkowej, wiceprzewodniczący, a potem przewodniczący Rady Nadzorczej.
– To były lata, w których
intensywność działań w różnych obszarach, wielorakość
kontaktów z ludźmi reprezentującymi zarówno fachowców z branży okrętowej jak i
polityków różnych opcji była
wręcz niewiarygodna. Chodziło w pierwszym rzędzie o
uwolnienie się spod szkodliwej dla stoczni kurateli Grupy
Stoczni Gdynia, która księgowymi manewrami pogrążała
finansowo Stocznię Gdańską,
chodziło o odzyskanie stabilności.
– A pierwsze rozmowy
odbywały się w sytuacji, gdy
Stocznia Gdynia, będąca naszym właścicielem, pozbywała się swojego majątku. Na
szczęście byliśmy przez Gdynię zastawieni jako gwarancja

kredytów i to nas trochę ratowało przed całkowitym zniknięciem. Bo manewr Stoczni
Gdynia był szatański: kupiła
Stocznię Gdańską za grosze,
szybko sprzedała część jej terenów Synergii, zdobywając
w ten sposób gotówkę, a jeszcze pozostał jej majątek, który
mogła zastawić.
– Ale nie poddawaliśmy
się. Mieliśmy świadomość, że
największą wartością Stoczni Gdańskiej są wolne moce,
nie obciążone niekorzystnymi kontraktami, w ramach
których można było budować
statki. Dzięki pomocy wielu
ludzi, również działających
tu, na Wybrzeżu, udało się
uzyskać częściową samodzielność, dającą też własne wpływy finansowe. I uzyskiwaliśmy znacznie korzystniejsze
relacje finansowe niż Gdynia.
Np. za jednostkę stali w ramach kontraktów uzyskiwaliśmy ok. 1,5 EUR, podczas
gdy Gdynia płaciła Stoczni
Gdańskiej 0,3 USD. Dzięki
częściowym kontraktom zewnętrznym mogliśmy też zacząć się oddłużać. Poprawę
naszej wiarygodności wykorzystywała Gdynia, niektóre
kredyty na rzecz całej Grupy
były zaciągane przez Stocznię
Gdańską.
– W pewnym momencie, a był to czas kolejnych
wyborów, spróbowaliśmy z
Dariuszem Adamskim, przewodniczącym „Solidarności”
w Gdyni. szukać rozwiązania
korzystnego i dla nas i dla
nich. Wpadliśmy na pomysł,
że za usamodzielnienie się
Stoczni Gdańsk Gdynia otrzyma pieniądze. Transakcja była
dla Gdyni bardzo korzystna.
Za całą Stocznię Gdańską
Gdynia zapłaciła około 70
mln złotych, a za połowę terenów otrzymała ponad 120
milionów. Za zadłużoną spółkę Stocznia Gdańska Gdynia
chciała otrzymać ponad 90

milionów, które pozwoliłyby
jej na likwidację części swoich zobowiązań i odzyskanie
płynności finansowej.
– Przedstawialiśmy ten
plan wszędzie, gdzie się dało.
Były dyrektor i prezes Stoczni Gdynia, pan Henryk Ogryczak, uznawał go za realny.
Przedstawialiśmy go politykom, także prezydentowi elektowi Lechowi Kaczyńskiemu.
Spotkaliśmy się z poparciem
Macieja Płażyńskiego, wtedy
marszałka Sejmu. Pamiętam
jak wtedy Kaczyński powiedział, że w pierwszym rzędzie
musimy sobie sami pomóc,

Choć nie brakowało sytuacji,
bardzo trudnych. Było i tak,
że ze związkowych pieniędzy
kupowaliśmy elektrody, by
w terminie zakończyć prace.
Dziś muszę przyznać, że wtedy nie docenialiśmy siły oporu
przed zmianami, tak wewnątrz
stoczni, jak i wokół niej. Wobec stoczni dokonywano różnych kontroli, często absurdalnych.
– Inwestorów szukaliśmy
na całym świecie. Były rozmowy w krajach arabskich,
interesowali się stocznią Włosi, ale decyzję o pierwszym
realnym kroku prowadzącym

znajdując rozwiązania racjonalne, ekonomiczno – techniczne. Rozsądny, racjonalny
plan – zdaniem prezydenta –
sam się obroni, byle politycy
nie przeszkadzali.
– To było zgodne z naszym
sposobem myślenia. Wszystko to, co robiliśmy wsparte było nie emocjami, lecz
technicznym i finansowym
pragmatyzmem. Z Andrzejem
Jaworskim propagowaliśmy
ideę ,w myśl której inwestor
który przejmie Stocznię Gdańską podwyższy jej kapitał, a
nie zakupi akcje pierwszej
emisji. To gwarantowało że
pieniądze pozostaną w stoczni, pójdą na jej rozwój. Myśląc o politykach, chcieliśmy
tylko by nie przeszkadzali...
I dziś mogę powiedzieć, że
jesteśmy wdzięczni, że nam
za bardzo nie przeszkadzano.

do objęcia 5 proc. akcji nowej
emisji (podwyższenia kapitału) podjął Konstanty Litwinow z koncernu ISD – był to
efekt jego osobistego zaangażowania. Właściciele koncernu ISD nie byli wówczas zainteresowani przejęciem pakietu
większościowego, szczególnie że biznesowe analizy całej Grupy Gdynia nie były
pozytywne. Jednak gdy podjęliśmy rozmowy na temat samej Stoczni Gdańskiej, oceny
się zmieniły. Coraz częstsze
kontakty ujawniły biznesową
atrakcyjność projektu.
– Początkowo niechętne
nastawienie do restrukturyzacji i zmian własnościowych
w Stoczni Gdańskiej zaczęło
zmieniać się gdy przedstawiliśmy ramowy projekt re-
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ciąg dalszy na str. 11
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Polityka wasza – bieda nasza
dokończenie ze str. 2

zabraknąć tam, gdzie ludziom
pracy dzieje się krzywda. Nad
sceną unosił się 7-metrowy
sterowiec z logo „Solidarności”.
Na czele pochodu, który ruszył po 13, szła orkiestra górnicza. Za nią tysiące
związkowców z flagami,
transparentami.
Między
związkowcami jechały platformy grające polską muzykę rockową. Nad Sejmem z
krążącego nad manifestantami sterowca zostały zrzucone ulotki. Rozstawiono 560
plastykowych krzeseł, które
potem zostały spalone jako
symbol końca obecnej ekipy
politycznej, jako symbol odebrania jej władzy.
Przed wyruszeniem pochodu były zbierane podpisy
pod obywatelskim projektem
ustawy o podniesieniu płacy
minimalnej. Każdy, kto jeszcze nie poparł projektu „Solidarności”, mógł to zrobić pod
jednym z czterech parasoli z
logo inicjatywy „Podnieśmy
Polakom płacę minimalną”.
Z estrady manifestantów
pozdrawiali: Georgios Dassis,
przewodniczący grupy związkowej w Europejskim Komitecie Ekonomiczno –Społecznym i Józef Niemiec, zastępca
sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Podkreślali że w naszym regionie rządy
wykorzystują kryzys, aby
atakować płace pracowników,
blokować ich wzrost, mimo że
sytuacja nie była taka zła. W
związkowcach widzi się wrogów, tak jakby rozwój kraju
mógł się odbyć bez udziału
pracowników.
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej mówił,
że choć żyjemy w wolnym i
demokratycznym kraju, to jest
to kraj nie wolny od patologii
społecznych. Związek zawodowy „Solidarność’ ponow-
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nie musi iść pod prąd. Dzisiaj
znowu musimy upominać
się o sprawy społeczne. Tu
obok jest krzyż, tutaj w 2003
roku Ojciec Święty mówił do
„Solidarności”, że rządzący
się zmieniają, a zwykłym ludziom zawsze trzeba pomagać
i muszą to robić związki zawodowe. W ostatnich dniach
przeżywaliśmy rocznice poznańskiego i radomskiego
czerwca, rocznice Ursusa i
Płocka. Władza nie wyciągnęła żadnych wniosków z
tamtych wydarzeń. Wtedy nie
chciała rozmawiać z robotnikami i dzisiaj, mimo, że to
inna władza – też nie chce rozmawiać ze związkami zawodowymi, prowadzi dialog sama
ze sobą. – Zwracam się do
młodych ludzi – mówił Duda
– kochani, obudźcie się. Jesteśmy tu też w waszym imieniu.
Płaca minimalna, śmieciowe
umowy o pracę. To nie pozwala na rozpoczęcie normalnej
pracy zawodowej. Nie siedźcie
w domu. Narzekacie, a dzisiaj
was tu nie ma z nami...
Delegacja „Solidarności”
na zakończenie manifestacji
udała się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W skład
delegacji weszli przewodniczący KK Piotr Duda, zastępca
przewodniczącego KK Jerzy
Wielgus, przewodniczący regionów : gdańskiego Krzystof
Dośla, śląsko-dąbrowskiego
Dominik Kolorz, mazowieckiego Jerzy Kropiwnicki.
Po powrocie z rozmów
Piotr Duda powiedział zebranym: – Po raz pierwszy
zostaliśmy przyjęci przez samego pana premiera oraz ministra Boniego. Pan premier
zaproponował
utworzenie
wspólnych zespołów, które
zaczną pracować na niektórymi naszymi postulatami.
To dobry znak. Nasza manifestacja nie pójdzie na marne – mówił przewodniczący

„Solidarności”. Grupy związkowców
przemaszerowały
przed siedzibą rządu. Na scenie ustawionej pod kancelarią
przemawiali szefowie branż
i regionów. Padło wiele krytycznych uwag na temat wielokrotnych
niespełnionych
obietnic szefa rządu.Podkreślano, że manifestacja była
głośna, zdecydowana, ale pokojowa. Tuz przed objęciem
przez Polskę przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej
związkowcy wyraźnie powiedzieli że w kraju jest wiele
nierozwiązanych problemów i
że nie zgadzają się, by opinie
ludzi pracy były lekceważone
przez rządzących.
W przekazanej premierowi
petycji związkowcy napisali
m.in:
(...)Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oczekuje od rządu:
l uniezależnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od arbitralnych decyzji politycznych i
wprowadzenie mechanizmu
podwyższana minimalnego
wynagrodzenia do wysokości
50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego,

l czasowego obniżenia
akcyzy na paliwa,
l uruchomienia środków
pozostających w dyspozycji
Funduszu Pracy na aktywne
formy walki z bezrobociem i
wsparcie rynku pracy,
l podwyższenia progów
dochodowych uprawniających
do korzystania ze świadczeń
z pomocy socjalnej oraz podwyższenia wysokości tych
świadczeń;
l zablokowania wprowadzania pakietu klimatycznoenergetycznego w obecnym
kształcie, a następnie renegocjacji jego zapisów,
l prowadzenia aktywnej
polityki prorodzinnej, w tym
wprowadzenia stabilnych zasad
zatrudniania ludzi młodych.
Domagamy się również
otwartości i zaangażowania
w rozwiązywanie problemów
poszczególnych gałęzi gospodarki. Od wszystkich członków rządu oczekujemy pilnego podjęcia rzeczywistego
dialogu z przedstawicielami
branż i wypracowania sposobów rozwiązania problemów
dotykających miliony pracowników służby zdrowia, oświaty, przemysłu, handlu, usług
i innych dziedzin gospodarki
(...)

dokończenie ze str. 2
pracodawców, projekt nie jest
żadnym „rozdawnictwem”.
Wzrost płacy minimalnej jest
rozłożony na lata. Poza tym
płaca wzrośnie, jeśli w Polsce
PKB będzie na odpowiednim poziomie. Duda również
zwrócił uwagę, że projekt
jest
wyjściem naprzeciw
obietnicom premiera Tuska.
Przypomniał, że kiedy strona
społeczna zgodziła się na podpisanie pakietu antykryzyso-

wego, premier obiecał, że do
końca 2009 roku powstanie
harmonogram dojścia płacy
minimalnej do 50 % przeciętnego wynagrodzenia. – Nie
tylko ten rząd obiecywał, rząd
Prawa i Sprawiedliwości i Samoobrony też miał przygotowywać taki harmonogram. Nikomu jakoś się nie udało, stąd
nasza inicjatywa – podkreślił
przewodniczący.

Płaca minimalna
musi wzrosnąć

stocznia się zmienia

zdjęcia: Paweł Glanert

zdjęcia: Paweł Glanert

Stoczniowcy w Warszawie prote

estują przeciwko polityce rządu

zdjęcia: Paweł Glanert

W rocznicę śmierci księdza prałata
Henryka Jankowskiego

Jak idee sprzed lat...

dokończenie ze str. 5

strukturyzacji stoczni, który
zakładał dywersyfikację produkcji, rozszerzenie jej poza
profil czysto okrętowy, co
pozwalałoby efektywnie funkcjonować spółce w okresie
dekoniunktury na zamówienia
statków. Zdawaliśmy sobie
sprawę z roli kosztów stałych
w utrzymaniu zakładu, stąd
też nasz projekt zakładał taki
kształt Stoczni, który ograniczałby tereny produkcyjne do
racjonalnej wielkości, natomiast resztę należącej do spółki Wyspy Ostrów przeznaczał
na atrakcyjne cele pozaprodukcyjne. Projekt zakładał,
że teren od kanału do hali 250
będzie stanowił front Wyspy,
zabudowany nowoczesnymi
obiektami użyteczności publicznej, hotelami, kawiarniami, budynkami mieszkalnymi,
co pozwalałoby na wykorzystanie niemałej powierzchni w
sposób atrakcyjny dla mieszkańców Gdańska. Niejako w
drugiej linii przewidywaliśmy

powstanie obiektów dla firm
zajmujących się wynalazczością, tworzących inkubatory
przedsiębiorczości, w których
powstawałyby projekty wykorzystywane przez pomorskie
zakłady przemysłowe. Cały
front Wyspy byłby oddzielony
od części produkcyjnej Stoczni Gdańsk ścianą zieleni, która
stanowiłaby trwały element
urbanistyczny tej części miasta.
– Ta koncepcja zyskiwała
coraz większe zainteresowanie wśród naszych rozmówców. Nawet Lech Wałęsa,
który początkowo nie wierzył
w sukces odbudowy Stoczni z
powodu chęci ekspansji Miasta na te tereny (aktywność
deweloperów w kontaktach
z urzędnikami unijnymi), po
wielu rozmowach zmienił pogląd, widząc w naszym projekcie ciekawą możliwość połączenia wysiłków twórczych
różnych środowisk społecznych i zawodowych Gdańska.

Projekt wzbudził zainteresowanie i poparcie podczas naszych rozmów w Waszyngtonie, gdzie zostaliśmy
zaproszeni przez jednego z
senatorów. Biznesmeni i politycy amerykańscy przedstawili wówczas pomysł wybudowania z własnych środków
obiektu
przypominającego
nowojorską Statuę Wolności,
symbolizującą połączenie idei
wolnościowych ze społecznym i przemysłowym rozwojem Gdańska. Ta budowla
miałaby stanąć na froncie
Wyspy Ostrów, zapraszając
do miasta tych wszystkich,
którzy chcieliby je odwiedzać,
mieszkać tu i robić jak w przeszłości dobre interesy.
– Ten kompleksowy projekt, charakteryzujący się
racjonalnym podejściem do
wykorzystania
przestrzeni
Wyspy Ostrów i zdywersyfikowaniem produkcji zrestrukturyzowanej spółki, miał istotny wpływ na zmianę opinii o

Trudna dyskusja nad nowym
systemem płac
dokończenie ze str. 2

„wrzucenie” do stawki podstawowej niektórych składników
płacowych, np. wysługi lat
czy „jubilatki”. Zarząd chciał
kosztem starszych pracowników, od lat związanych ze
stocznią,podwyższyć wynagrodzenie osobom przyjętym
dopiero do pracy. Twierdził
bowiem, że niska stawka zaszeregowania nie zachęca
do podjecia pracy w stoczni,
ktora wkrótce bedzie potrzebowała 300-400 nowych pracowników.
Negocjacje z Zarządem są
mało efektywne, mimo dużych
oczekiwań załogi. Wiceprezes
Zarządu Arkadiusz Aszyk zapowiedzial, ze zmiana systemu ma
odbyc się bez wzrostu fuduszu

bazowego w danej brygadzie.
Wobec takiego stanowiska, zmiana systemu płac niczego nie da,
gdyż przełożeni którzy będą
decydować o grupach nie będą
mieli możliwości podwyższenia
płac tym pracownikom, którzy na
to zasługują, bo wiązałoby się to
ze zwiększeniem budżetu. Jeżeli
nie będzie zwiększenia budżetu,
to nie będzie ani podwyżki, ani
wyrównania krzywd i niesprawiedliwości z lat ubiegłych.
Przypomnijmy, że większość pracowników przyjętych do stoczni od 1997 roku
na D10 miało grupy zaniżone,
mimo ostatniej regulacji. Średnie płace nie są adekwatne do
obowiązujących w firmach sąsiadujących ze stocznią.

Nawet rewolucyjne zmiany systemu płacowego nic nie
poprawią jeśli obecna pula
funduszu płac nie zostanie
zwiększona.
Na konferencji prasowej
20 lipca Zarząd przedstawił
świetlane plany przyszłości
stoczni, inwestycje za 250 mln
zł. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Po konferencji, w
mediach przewijał się jeden
wątek: stocznia zwiększy zatrudnienie, brakuje jej kilkuset pracowników, ale płace są
wciąż dość niskie. Dlatego pilnie trzeba odwrócić sytuację:
wraz z inwestycjami i lepszą
organizacja pracy (tu są główne rezerwy), wzrosnąć muszą
nasze wynagrodzenia.

dalszych losach Stoczni i stał
się osią rozmów z biznesmenami ukraińskimi z koncernu ISD. W efekcie doszło
do porozumienia, w wyniku
którego koncern zapłacił za
blisko 70 proc. akcji stoczni
300 milionów złotych w formie podwyższenia kapitału
i zaakceptował wymagania
Komisji Europejskiej związane z restrukturyzacją spółki.
Po latach nie sposób uchronić
się przed pewną refleksją: syndyk Skarbu Państwa sprzedając Stocznię Gdańską Grupie
Stoczni Gdynia uzyskał kilkadziesiąt milionów złotych.
Po kilku latach za kawałek tej
stoczni, pozbawionej terenów
deweloperskich,
zapłacono
300 milionów, gwarantując
nie tylko dalsze jej istnienie,
ale i rozwój. A mimo to środowiska liberalne nigdy nie
krytykowały decyzji syndyka,
natomiast nie zostawiały suchej nitki na decyzjach, które
stworzyły szanse rozwoju.

W związku z licznymi pytaniami
dotyczącymi wyjazdów sobotnioniedzielnych informujemy, że
decyzje o ewentualnym dofinansowaniu z ZFŚS zapadną 4
sierpnia na posiedzeniu Komisji
Socjalnej Stoczni. Do tego czasu
policzone zostaną dotychczas
wydatkowane fundusze i okaże
się, czy wystarczy środków.
Obecnie wstępne zgłoszenia
zorganizowania takich wyjazdów
zgłosiły komisje wydziałowe
NSZZ „Solidarność” nr 1, 2, 3, 4,
5 i 10. Zapowiadają się wyjazdy
do Funki i Chmielna. Zapisy i
informacje w komisjach wydziałowych i u przewodniczących na
poszczególnych wydziałach po 4
sierpnia 2011 r. Przypominamy,
że wyjazdy odbywają się zgodnie
z regulaminem ZFŚS. Regulamin
do wglądu na każdym wydziale
stoczni i w siedzibie NSZZ „S”.
W sierpniu rozpoczniemy także
zapisy na pielgrzymkę ludzi
pracy do Częstochowy.
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O tym się pisze – o tym się mówi

„Rzeczpospolita”:
Jednodniowe wybory,
billboardy zgodne z
prawem
Jesienne wybory parlamentarne odbędą się według
uchwalonego w styczniu kodeksu wyborczego. Trybunał
Konstytucyjny, który badał go
na wniosek PiS, w wydanym
wyroku uznał za niekonstytucyjne niektóre jego zapisy.
Sędziowie stwierdzili, że
sprzeczna z ustawą zasadniczą
jest możliwość przeprowadzania dwudniowych wyborów do
Sejmu, Senatu i na prezydenta RP. – Używając określenia
dzień wyborów, zawsze w liczbie pojedynczej, konstytucja
przesądza, że wybory rozumiane jako głosowanie powinny
odbyć się w ciągu jednego dnia
– uzasadniał prezes TK prof.
Andrzej Rzepliński.
Niekonstytucyjny jest też
zakaz billboardów i spotów
w kampanii. – Ogranicza
wolność wyrażania poglądów
przez partie i wolność pozyskiwania informacji przez
wyborców – podkreślał prof.
Rzepliński.
Trybunał nie dopatrzył się
za to niekonstytucyjności w
zapisach wprowadzających
możliwość głosowania przez
pełnomocników, a także głosowania korespondencyjnego dla osób przebywających
poza granicami Polski. Uznał
także, że zgodne z ustawą
zasadniczą jest przeprowadzenie wyborów do Senatu w
100 okręgach jednomandatowych.
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„Dziennik Gazeta
Prawna”: Premier kazał
zwalniać, a urzędy
zatrudniają
Z sondy „Dziennika Gazety
Prawnej” wynika, że nie ma zapowiadanych cięć w administracji. Dziennik pisze, że urzędnicy
ignorują polecenia premiera i
zamiast zwalniać – zatrudniają.
Zdaniem ekspertów premier
z góry przewidywał, iż urzędy
nie będą zwalniać. Gazeta przypomina, że w lutym Donald Tusk
polecił resortom zmniejszenie
zatrudnienia do stanu z końca
2007 roku, czyli z dnia objęcia
rządów. Cięcia miały być przeprowadzone, mimo że Trybunał
Konstytucyjny zakwestionował
projekt ustawy. Jednak, zdaniem
gazety, do cięć nie dojdzie.
Z sondy „Dziennika Gazety Prawnej” przeprowadzonej
w 17 ministerstwach, 16 urzędach wojewódzkich i 16 izbach
skarbowych wynika, że tylko
trzy resorty faktycznie redukują zatrudnienie. Tak jest w ministerstwach skarbu, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości.
Ale, zdaniem gazety, do stanu
sprzed 4 lat jest jeszcze daleko.
W ministerstwie sprawiedliwości, w którym przeprowadzono najgłębszą reformę,
jest nadal o 100 urzędników
więcej niż w 2007 roku.
Taka sytuacja jest również w
urzędach władzy samorządowej.
„Nasz Dziennik”:
Kaczyński sforsował
drzwi
Prawo i Sprawiedliwość w
ramach drugiej odsłony swo-

jej kampanii informacyjnej
zaprezentowało nowy spot telewizyjny. Ma on pokazywać,
że to PiS jest partią zdolną
do otwarcia przed Polakami
szklanych drzwi blokujących
ich aspiracje i ograniczających
równe szanse.
Na opisanym przez „Nasz
Dziennik” filmie zatytułowanym „Chcemy Polski równych
szans” widzimy grupę ludzi
stojących przed szklanymi
drzwiami nowoczesnego budynku, próbujących bez skutku dostać się do środka. Tylko wybrani mogą tam wejść
bocznymi drzwiami. Dopiero
pojawiający się prezes Prawa

rządu, przed Euro 2012, powstaną, ale później. Choć
rząd nie dotrzymał obietnic,
nowa taktyka działania nakazuje ogłosić, że wszystko odbywa się oczywiście z troską
o kierowców. Stąd też brak
pośpiechu. Wiceminister infrastruktury Radosław Stępień
poinformował wczoraj, iż
choć robione jest „wszystko”,
aby przed Euro 2012 kierowcy mogli korzystać z jak największej ilości dróg, to udostępnianie nowych nie może
odbywać się kosztem jakości
ich wykonania
„Gazeta Polska”: ZOMO
Tuska

i Sprawiedliwości Jarosław
Kaczyński rozchyla przed
wszystkimi szklane drzwi.
Szef kampanii Prawa i Sprawiedliwości, europoseł Tomasz
Poręba wyjaśniał, iż druga
część kampanii informacyjnej
Prawa i Sprawiedliwości to
propozycja, „jak uruchomić
energię Polaków, jak doprowadzić do tego, żeby Polacy mogli
realizować, spełniać swoje marzenia, aby czuli się w Polsce
pełnoprawnymi obywatelami,
i żeby mogli tutaj, w naszym
kraju realizować swoje plany na
karierę, na swój rozwój”.

Rząd Tuska szykuje rewolucyjne zmiany ułatwiające
tłumienie manifestacji opozycji – pisze Filip Rdesiński. Już
niedługo policjanci będą mogli strzelać do nas bez ostrzeżenia. W ich podręcznym arsenale znajdą się groźne dla
życia ludzkiego paralizatory
elektryczne, gazy obezwładniające i powodujące trwałą
głuchotę emitery fal dźwiękowych. Broń ta będzie mogła zostać użyta także wobec
dzieci, kobiet w ciąży i osób
niepełnosprawnych. Łatwiej
będzie też wprowadzić stan
wojenny
Donald Tusk buduje państwo policyjne. Świadczą o
tym nie tylko wizyty ABW o
6-tej rano w domach dzienni-

Andrzej Krauze / Uważam Rze

Nie tylko samymi problemami stoczniowymi
żyją czytelnicy „Rozwagi”. Dla tych, którzy
interesują się wydarzeniami w Polsce utworzyliśmy rubrykę pod tytułem „O tym się pisze – o
tym się mówi”. Będziemy w niej zamieszczać
krótkie cytaty z różnych pism i forów internetowych dotyczące, naszym zdaniem, najciekawszych wydarzeń społecznych, politycznych i
gospodarczych.

Nasz Dziennik”:
Autostrady będą po Euro
Drogi, które miały powstać, według zapowiedzi

Rafał Zawistowski / Uważam Rze

Sezonowa praca
pod kontrolę

karzy i kibiców czy zakrojona
na szeroką skalę inwigilacja
społeczeństwa i brutalne zachowanie służb mundurowych
wobec opozycyjnych parlamentarzystów. Proponowana
przez rząd ustawa o środkach
przymusu
bezpośredniego
i broni palnej już niedługo
może uzbroić policję w sprzęt
i uprawnienia wykraczające
poza standardy państwa demokratycznego. Jej uchwalenie może stanowić złowieszcze preludium do rozprawy
z antyrządowymi manifestacjami, protestami związków
zawodowych i akcjami środowisk kibicowskich.
Wyborcza.biz:
Czerwcowa inflacja
bazowa 2,4 proc.
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii
w czerwcu wyniosła 2,4 proc.
w skali roku. W maju inflacja
była na takim samym poziomie – podał NBP w środowym
komunikacie.
Analitycy oczekiwali inflacji bazowej w czerwcu na
poziomie 2,5 proc. Inflacja
bazowa po wyłączeniu cen
administrowanych wyniosła w
ujęciu rocznym w czerwcu 4,0
proc. wobec 4,8 proc. w maju.
Czerwcowa inflacja bazowa w skali roku po wyłączeniu cen zmiennych wyniosła
3,2 proc. wobec 3,2 proc. w
maju.
Opublikowane przez Narodowy Bank Polski dane,
podobnie jak ostatni raport o
inflacji CPI czy też dane o najniższej od jesieni 2009 roku

dynamice produkcji przemysłowej w Polsce, zmniejszają
oczekiwania na kolejne w tym
roku podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki
Pieniężnej
„Uważam Rze”: Pawlak:
pierwsze miejsce w
robieniu jaj
„Jeśli chodzi o produkcję
jaj, jesteśmy na pierwszym
miejscu w Europie” – ogłosił
Waldemar Pawlak w poniedziałkowych „Faktach po Faktach”. – pisze Jacek Lutomski.
Niestety, ten wielki sukces
pana wicepremiera, polskiego
rolnictwa, a przede wszystkim
naszych kur, redaktor prowadzący obrócił w żart: „Zaraz
pan da swoim przeciwnikom
do ręki argument, że pan sobie
jaja robi”.
Dowcip to niesmaczny, bo
kto widział, żeby dawać jaja
do ręki, nawet swoim przeciwnikom.
Znany z wysublimowanego
poczucia humoru lider PSL dał
się sprowadzić na kabaretową
ścieżkę i na zamówienie skorygował swoją wypowiedź:
„W pewien symboliczny sposób, można powiedzieć, że
w robieniu jaj jesteśmy na
pierwszym miejscu.”
Wiceszef rządu ma na tym
polu też osobiste zasługi, o
czym za chwilę, bo jednak
w Pawlaku zwyciężył duch
konkretu i dodał: „Drób i wieprzowina to jest czwarte miejsce”. Wiele to mówi o naszej
narodowej mentalności. Daj
kurze grzędę, a ona: „wyżej
siędę” – można powiedzieć o

wielu ziomkach i wszystkich
politykach. W podkładaniu
świni też jesteśmy nieźli.
Wracając do jajcarskich
sukcesów Waldemara Pawlaka, to zażartował sobie nawet
z Unii Europejskiej: „I co ciekawe Unia, to nie Związek Radziecki. Jak się ma argumenty,
jak się jest upartym, to można
uzyskać lepsze warunki.”
Pozytywne nastawienie do
świata wicepremier zachował
również następnego dnia, kiedy to w programie „Minęła
dwudziesta” w TVP Info mówił Danucie Holeckiej: „Jeżeli
ludzie zachowają optymizm,
jeśli nie będą pękać, to będzie
dobrze.”
„Wyborco, nie daj się zrobić w jajo – nie pękaj”. Szkoda, że PSL nie uznaje billboardów…
„Gazeta Wyborcza
Trójmiasto”: Alarm
bombowy w Galerii
Bałtyckiej
Anonimowy telefon o podłożonym ładunku wybuchowym otrzymali w środę, 20
lipca, pracownicy największej
gdańskiej galerii handlowej.
Na miejsce przyjechała policja, trzy zastępy straży pożarnej i pies, który szukał ładunku. Z budynku ewakuowano
klientów.
Pracownicy Galerii Bałtyckiej w Gdańsku kilkanaście
minut po godz. 18 otrzymali
anonimowy telefon z informacją o bombie. Zawiadomili
policję i zdecydowali o ewakuacji obiektu. Galeria była
zamknięta do końca dnia.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
wraz z Okręgową Inspekcją
Pracy w Gdańsku kontynuuje
zeszłoroczną akcję mającą na
celu pomoc pracownikom sezonowym (w tym młodocianym) oraz promowanie umów
o pracę (nie tylko tzw. samozatrudnienie czy umowy cywilnoprawne). Latem pracuje
wielu młodych ludzi, często
chcąć zdobyć pieniądze na
podręczniki, na dalszą naukę.
Wśród nich nie brakuje też
dzieci pracowników stoczni.
Pracownicy sezonowi
– zwłaszcza
ludzie młodzi – często
są oszukiwani przez pracodawców.
Aby temu
zapobiec
Region
Gdański
N S Z Z
„Solidarność” wspólnie z
Państwową Inspekcją Pracy
podejmują szereg działań.
Zaproponowano bezpłatną pomoc prawną, również studentom i uczniom; przygotowano
ulotki informujące o tym, co
należy brać pod uwagę, rozpoczynając pracę, a w razie konieczności – do kogo zwrócić
się o pomoc.
5 lipca br. zorganizowano
w siedzibie gdańskiej „Solidarności” konferencję prasową z udziałem Krzysztofa
Dośli – przewodniczącego ZR
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Mieczysława Szczepańskiego – Okręgowego
Inspektora Pracy w Gdańsku
i Łukasza Suleja – prawnika
z Regionu Gdańskiego. Podczas spotkania przedstawiono
wydaną przez Zarząd Regionu
i Okręgowy Inspektorat Pracy
ulotkę informująca młodych
pracowników i ich rodziców o
prawidłowym sposobie zawierania umów o pracę.
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Bez pardonu

„Spie...laj stąd, przecież tu
pracują ludzie!!!” Który malarz tego nie słyszał? Kiedyś
pracowali na W-1, C-5, K-3,
K-2, W-3, jeszcze wcześniej ze
względu na uciążliwość tego
zawodu oraz brak chętnych do
pracy w tych warunkach, zatrudniano skazanych na karę
pozbawienia wolności. Dziś
została garstka fachowców,
ocenianych przez niektórych
jako trzecia kategoria ludzi. A
to błąd! Pracują wśród nas ludzie z wykształceniem wyższym,
średnim i zawodowym. Pracują
w toksynach, zapyleniu, hałasie
i wibracjach. Ze statku praktycznie schodzą ostatni. O tym
wszystkim mogą powiedzieć tylko ci, którzy razem z nimi pracują lub w pobliżu i na własnej
skórze odczuwaja jaka to „lekka praca”. Niestety, zawód ten

...powrót orła...
(jak i wiele innych) pozostaje
niedoceniany przez pracodawców, wręcz przeciwnie, „białe
kołnierzyki”, które nie widzą
nic innego niż własny interes
i czubek swojego nosa, a statek dostrzegają z okna biura,
uważają że wciąż żyjemy w
czasach gdzie człowiek pracujacy fizycznie to cham i nieuk,
który żyje tylko po to, by napełniać ich kieszenie!

fot. Paweł Glanert

Malować potrafimy sami

Mamy w stoczni tzw. LKM
(linia konserwacyjno-malarska) oraz brygadę statkową,
która dzięki staraniom swojego mistrza jeszcze funkcjonuje; praca jest zorganizowana i
mimo wielu przeciwności wykonywana tak, że armator jest
zadowolony. Niestety znaleźli
się w stoczni ludzie, którym to
się nie podoba... Pod koniec
prac malarsko-konserwacyjnych na jednostce 343/1 (tzw.
Rybak), mimo że wiadomo iż
część malarzy będzie na postojowym, jakiś pseudointeligent wpadł na pomysł zatrudnienia firmy EUE i oddania jej
sekcji do piaskowania i malowania! Jak to jest, że naszą
pracę często wykonują firmy
obce, a my latamy po stoczni
na miotłach, albo fachowcy
w zawodach stoczniowych

wycinaja siekierami krzaki
na terenach postoczniowych?
Czy do głosu doszły głębokie
kieszenie i grube koperty? Czy
naprawdę trzeba ten zakład do
końca rozpieprzyć sprowadzając firmy zatrudniające takich
„fachowców” jak „Orzeł Bielik”, który kiedyś tu pracował
i pokazał swoje „możliwosci”.
Chyba trzeba z tym skończyć,
panowie w białych kołnierzykach! Czas żeby nareszcie nasi
pracownicy wykonywali swoją
pracę, a firmy obce niech sobie latają po stoczni na miotłach. Oczywiście w miare
potrzeb naszego zakładu, a
nie widzimisię jakiegoś pana,
który skończył szkoły za kury i
kaczki, a teraz nie ma pojęcia
o wykonywanej robocie.
Stefan

Niezwykła
Agent Tomek Wietnamski kontrakt
Stocznia Gdańsk ma no- w naszej stoczni oraz – przy operacja
wego klienta – informuje por- pomocy naszych specjalistów
w Sali BHP
tal Trójmiasto.pl. Został nim i konstruktorów i pod naszym na pochylni B1

fot. Paweł Glanert

„Solidarność”
Stoczni
Gdańskiej organizuje cykl
„Rozmów o Polsce”. W Sali
BHP odbyło sie pierwsze spotkanie z tego cyklu z agentem
Tomkiem oraz pomorskimi
posłami na temat działalności
służb specjalnych, Spotkanie
miało dużą frekwencję, wśród
uczestników dominowały panie...

29 lipca o g. 18 w Sali BHP
odbędzie się kolejne spotkanie
p z Antonim Macierewiczem
Na zdjęciu agent Tomek (w
środku) podczas spotkania.

wietnamski koncern stoczniowy Vietnam Shipbuilding
Industry Group (Vinashin).
W gdańskiej stoczni mają powstać nowoczesne jednostki
ratownicze typu SAR.
Kontrakt realizowany będzie
wspólnie ze spółką Cezin. Statek
typu SAR przeznaczony jest do
prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na Morzu.
– Chodzi o niewielkie, ale
skomplikowane i kosztowne jednostki ratownicze typu
SAR – wyjaśnia Mateusz Filipp, dyrektor handlowy SG
SA. – Współpraca pomiędzy
Stocznią a Vinashin organizowana jest w oparciu o kredyt
finansowany przez rząd polski w ramach pomocy krajom
rozwijającym się. Zgodnie
z założeniami podpisanych
uzgodnień, budowa tych jednostek będzie realizowana

nadzorem – w jednej ze stoczni wietnamskich.
Statki będą budowane według projektu polskiego. W najbliższych miesiącach spodziewana jest wizyta przedstawicieli
firmy Vinashin w gdańskim zakładzie. Zostanie też podpisana
umowa na budowę statków.
Kwota kontraktu ma być dosyć pokaźna. Zarząd Stoczni
nie ujawnia jednak szczegółów
przed podpisaniem kontraktu.
Umowa dotycząca linii kredytowej dla krajów biedniejszych opiewa na 280 mln dolarów i została podpisana jeszcze
w 2007 roku. W 2009 r. Wietnamczycy rozpoczęli rozmowy na temat zakupu statków w
Stoczni Gdańsk oraz gdyńskiej
Stoczni Marynarki Wojennej. 7
kwietnia 2011 Sąd Gospodarczy w Gdańsku ogłosił jednak
upadłość Stoczni Marynarki
Wojennej.

Niezwykłą operację
techniczną przeprowadzono w Stoczni
Gdańsk SA.

Na pochylni B 1, jedynej
jaką dysponuje stocznia, przesunięto o 165 metrów kadłub
trawlera rybackiego, aby obok
niego zacząć montowanie kadłuba promu ro-pax, budowanego dla grupy stoczniowej
Group Fosen ASA w Bergen.
– Nasza pochylnia ma
długość 280 metrów – zaznacza dr Arkadiusz Aszyk,
wiceprezes zarządu Stoczni
Gdańsk SA. – Po zwodowaniu z niej w kwietniu statku
PSV Vestland Insula, zrobiło
się wolne miejsce, bo kadłub
statku rybackiego ma długość
65 metrów. Zsunięcie trawlera
niżej umożliwiło rozpoczęcie
budowy kadłuba promu, który
ma długość 170 metrów.
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