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17 września, z udziałem 
licznej grupy gdańskich 
stoczniowców odbyła 
się we Wrocławiu ma-
nifestacja europejskich 
związków zawodowych 
w proteście przeciwko 
prowadzonej przez UE 
polityce gospodarczej.

fot. Paweł Glanert

Stocznia GdańSka

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków i sympatyków 
Związku o korzystanie z wywalczonych z takim trudem praw obywatelskich poprzez 
udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Apelujemy o wybór osób, które 
swoją dotychczasową postawą gwarantują uczciwą służbę publiczną i deklarują dzia-
łanie na rzecz realizacji praw pracowniczych, bezpiecznej i godziwie wynagradzanej 
pracy, stałego zatrudnienia, rzeczywistego dialogu społecznego. Wybierzmy ugrupowa-
nia i ludzi, którzy chcą budować Polskę solidarną.

9 PaździERNika wybory parlamentarne
apel komisji krajowej nSzz „Solidarność”



Kandydat na posła, lista Prawa i Sprawiedliwości 
miejsce nr 3, okręg wyborczy nr 25
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– Podpisany przez nas we 
wtorek, 27 września br, nowy 
układ płacowy stoczni prowa-
dzi moim zdaniem w dobrym 
kierunku. To przejście z sys-
temu, który był teoretycznie 
akordowy w produkcji na 
system wydajnościowy, w 
dużej części dniówkowy, a w 
pewnej części uznaniowy. Z 
nowym systemem płacowym 
wiąże się wiele obaw, zarów-
no po stronie związków, jak i 
Zarządu stoczni, trudno dziś 
jednoznacznie stwierdzić na 
ile ten nowy system będzie 
korzystny dla pracowników, 
będzie to zależało od bardzo 
wielu czynników, związanych 
z jego realizacją. Natomiast z 
rozmów z przedstawicielami 
zarządu wyczuwam pozytyw-
ne intencje, polegające na tym, 
że jest chęć stworzenia spój-
nego systemu, który w dużej 
części będzie systemem bardzo 
stabilnym, w mniejszej uzna-
niowym. Ludzie będą wiedzie-
li na czym stoją, ile zarabiają, 
a jednocześnie system będzie 
premiował ludzi dobrze pra-
cujących, najmocniej angażu-
jących się w wykonanie zadań. 

We wtorek, 27 września 2011, w Stoczni Gdańsk podpisano 
dokument formułujący zasady nowego systemu płac. Nowy 
system, nad którym z udziałem związkowców pracowano 
od końca ubiegłego roku, wprowadza zasadę, że zarobki 
pracowników produkcyjnych skaładać się będą w głównej 
części ze stałej płacy wynikającej z zaszeregowania  
w grupie odpowiadającej kompetencjom, w mniejszej części 
zaś z płacy uznaniowej, zależnej od oceny przełożonego. 
Kompetencje pracowników, które oceniane będą w oparciu 
o poziom kwalifikacji zawodowych i ogólnych, umiejętności, 
a także cech osobowościowych, mają być weryfikowane, 
tak by podnoszenie kwalifikacji, nauka, zdobywanie nowych 
umiejętności znajdowało odbicie w zaszeregowaniu i płacy 
stoczniowców. W wyniku nowego systemu płac pracownicy 
będą wiedzieli jakiej wysokości są ich podstawowe zarobki  
i od czego one zależą.
Dokument o nowym systemie płac podpisali przedstawiciele 
trzech z czterech działających w Stoczni Gdańsk związków 
zawodowych: „Solidarności”, ZZ Pracowników Stoczni 
Gdańsk i ZZ „Okrętowiec”.
Poniżej refleksje Romana Gałęzewskiego, przewodniczą-
cego stoczniowej „Solidarności” na temat nowego układu 
płacowego:

Nowy system płac  
to krok w dobrym kierunku

Roman GałęzewSki, przewodniczący stoczniowej „Solidarności”

Bardzo ważną rzeczą jest 
określenie możliwości awan-
sów pracowników. Dotych-
czas było to praktycznie nie-
możliwe, awans płacowy był 
związany tylko z intensyw-
nością pracy, albo ze zwolnie-
niem i ponownym zatrudnie-
niem na wyższą stawkę. Dziś 
Zarząd proponuje coroczną 
ocenę pracownika i z tej oce-
ny wynikające uposażenie. 
Chodzi o to, by nie było tak, 
że raz przyznana kategoria 
zaszeregowania była stała i 
niezmienna. Wynagrodzenie 
ma być stabilne, ale nowy 
system będzie uzględniał roz-
wój pracownika, podnoszenie 

kwalifikacji, zdobywanie wie-
dzy. Chodzi o to by w stoczni 
szanowani byli zarówno sta-
rzy doświadczeni pracownicy 
o wysokich kwalifikacjach, 
jak i doceniani młodzi ludzie, 
którzy stale podnoszą swoje 
kwalifikacje, uczą się, rozwi-
jają. To powinno wyelimino-
wać sytuacje dotychczasowe, 
że żeby awansować, trzeba się 
było zwolnić i po jakims cza-
sie ponownie zatrudnić, ale 
też i sytuacje, że o awansie w 
niektórych bardzo hermetycz-
nych komórkach decydował 
przypadek. To jest jedna z 
najważniejszych cech nowego 
systemu.

nowym systemem płacowym 
związana będzie pewna pod-
wyżka. My uważamy, że tego 
nie będzie. Czas pokaże jak 
będzie w rzeczywistości.

Trzeba przyznać, że Zarząd 
zgodził się na weryfikację za-
pisów, w przypadku gdyby 
jakaś grupa pracownicza, w 
wyniku nowego systemu, była 
pokrzywdzona. Gdyby coś ta-
kiego nastąpiło, natychmiast 
podejmujemy renegocjacje. 
Mam świadomość, że nie ma 
takiego systemu, o którym 
można by powiedzieć że jest 
w każdym szczególe dosko-
nały, sprawiedliwy, obiek-
tywny.  Gwarantem dobrych 
stosunków w zakładzie jest 
bezpośrednie angażowanie 
się związków zawodowych 
w ochronę pracowników, ale 
również dobra komunikacja 
z przełożonymi, z Zarządem. 
Nie sądzę, by w jakiejkolwiek 
firmie Zarząd chciał konflik-
tów z pracownikami. Chyba 
że jest to Zarząd, któremu nie 
zależy na efektach firmy. Ale 
takich sytuacji jest niewiele. 
Dobre relacje, które powinny 
występować pomiędzy związ-
kami zawodowymi a Zarzą-
dem (nie mam na mysli jakiejś 
zażyłości), są moim zdaniem 
gwarantem wszelkich suk-
cesów w firmie. Wiemy jed-
no: za organizację pracy, za 
jej przygotowanie, jej ilość, 
odpowiedzialny jest Zarząd.  
I również za warunki ekono-
miczne, płacowe. Jeśli chodzi 
o warunki ekonomiczne, to 
związki zawodowe mają pra-
wo, ba obowiązek, uczestni-
czenia w decyzjach o podziale 
funduszu wynagrodzeń i w 
podziale zysku. Dziś mamy 
taką sytuację, że ten zysk jest 

Oczywiście, jest wiele 
niewiadomych, których dziś 
nie da się przewidzieć. Do-
tyczy to np. relacji pomiędzy 
bezpośrednimi przełożony-
mi a pracownikami, o to czy 
motywacje wprowadzane 
będą na tyle silne że pozwo-
lą utrzymać reżim pracy, jej 
dyscyplinę. Naszym zdaniem, 
związków zawodowych, 
uśredniona stawka, która jest 
bazą do wszelkiego rodzaju 
rozliczeń, jest zbyt niska. Za-
rząd tłumaczy że ta stawka 
jest na tyle wysoka, że fun-
dusz wynagrodzeń będzie 
wyższy niż dotychczas wypła-
canych. I że w skali stoczni z dokończenie na str. 4
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niewielki, ale zależy jednak 
od organizacji pracy, za co 
odpowiada Zarząd. A my, jako 
związkowcy, jesteśmy zain-
teresowani dobrą organizacja 
pracy, bo od niej zależą dobre 
wyniki ekonomiczne firmy i 
jej zysk. A gdy jest zysk, jest 
i co dzielić. 

Nowy system płacowy 
to krok w dobrym kierunku, 
choć trzeba mieć świadomość 
że tylko jeden krok. Za rok, 
półtora, gdy będziemy rozma-
wiali o systemie płac będzie-
my wiedzieli znacznie więcej, 
będziemy po zmianach, które 
go wciąż będą doskonalić. 
System, który obowiązywał 
dotychczas został tak wypa-
czony, że był krytykowany 
przez wszystkich. Od kilku 

lat, od chwili wejścia inwe-
stora do stoczni, mówiliśmy o 
konieczności zmian w syste-
mie płac. Oczekiwania nasze 
co do nowego systemu były z 
pewnością większe, ale moż-
na powiedzieć że spotkaliśmy 
się w części drogi. Szkoda że 
zmiana systemu następuje w 
dobie kryzysu, gdyż ograni-
cza to możliwości finansowe 
stoczni, a nie da się dokonać 
racjonalizacji płac bez dodat-
kowych pieniędzy. Gdy są 
możliwości zwiększenia fun-
duszu płac zmiana systemu 
przebiega łagodnie, bez na-
pięć i konfliktów. Gdy wzrost 
wynagrodzeń ma sięgać śred-
nio tylko kilku procent, muszą 
zdarzać się błędy. Dlatego tak 
ważna jest deklaracja Zarzą-

Nowy system płac
dokończenie ze str. 3

du, że błędy takie będą na bie-
żące, w wyniku renegocjacji, 
naprawiane.

Po podpisaniu nowego sys-
temu płacowego, Inspekcja 
Pracy będzie miała do 45 dni 
na zapoznanie się z nim i oce-
nę, trzeba będzie trochę czasu 
na ewentualne odwołania. Nasi 
prawnicy ocenili projekt ukła-
du pod kątem przestrzegania 
praw pracowniczych. Wpro-
wadzenie nowego uładu będzie 
kilkuetapowe. Najpierw trzeba 
będzie przyznać kategorie za-
szeregowania, wynikającą z 
poziomu kwalifikacji i umiejęt-
ności, a także cech osobowych. 
Można się spodziewać, że będą 
też odwołania i zażalenia. Ale 
najważniejsze że nowy system 
będzie już wkrótce wprowa-

dzany w życie. Bo potrzebuje 
go stocznia, która z powodze-
niem realizuje plan inwesty-
cyjny, ale wciąż nie radzi so-
bie z dobrą organizacja pracy, 
z dostawami materiałowymi, 
co powoduje dużo chaosu i 
strat czasu. Potrzebują go pra-
cownicy, którzy nareszcie 
będą wiedzieli ile zarabiają i 
od czego  ich zarobki zależą. 
Przy wprowadzaniu nowego 
systemu będzie szczególnie 
ważne by nie wystąpiło zja-
wisko „okopywania” się nie-
których na dotychczasowych 
pozycjach, by decydująca 
część kadry i pracowników 
działała w kierunku skutecz-
nego i szybkiego wprowadza-
nia zmian korzystnych dla nas 
wszystkich. 

– W przypadku tak szcze-
gólnego przedsiębiorstwa, ja-
kim są Polskie Koleje Linowe, 
powinno się brać pod uwagę 
przede wszystkim dobro spo-
łeczności lokalnej i opinie śro-
dowisk pracowniczych – napi-
sali w dokumencie członkowie 
Komisji Krajowej. Związkow-
cy opowiedzieli się za pozosta-
wieniem pakietu kontrolnego 
akcji PKL w rękach podmiotu 
publicznego. – Daje to rękoj-
mię zachowania miejsc pracy 
dla pracowników zatrudnio-
nych w PKL, a także zachowa-
nie ich społecznej misji – za-
znaczono w stanowisku. 

Sporą część obrad zajęła 
dyskusja na temat tzw. umów 
śmieciowych. W przyjętym 
stanowisku związkowcy 
uznali to za jeden z najistot-
niejszych problemów dzisiej-
szego rynku pracy, który jest 
największym zagrożeniem dla 
osób utrzymujących się z pra-
cy. NSZZ „Solidarność” przy-
gotowuje się do dużej kampa-
nii społecznej zwalczającej to 
zjawisko i promującej zatrud-
nienie na czas nieokreślony. – 
To będzie jeden z priorytetów 
dla naszego związku na naj-
bliższe miesiące – oświadczył 
w Zakopanem przewodniczą-
cy „Solidarności” Piotr Duda.

Komisja Krajowa przyjęła 
też stanowisko w sprawie wy-
powiedzenia od 1 lipca przez 
Związek Pracodawców Ko-
lejowych Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. 
Zdaniem członków KK takie 
postępowanie ma „znamiona 

konfrontacji, prowadzącej do 
sprowokowania niepokojów 
społecznych na kolei”. Związ-
kowcy zaapelowali do ZPK 
oraz rządu o wycofanie się z 
tej decyzji. – Będzie to dowo-
dem powrotu na drogę dialogu 
z partnerami społecznymi i 
uwiarygodni planowane pro-
cesy zmian własnościowych w 
spółkach kolejowych. W przy-
padku niewycofania się pra-
codawców z wypowiedzenia 
Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy Niezależny 
Samorządny Związek Zawo-
dowy „Solidarność” podejmie 
działania statutowe, do strajku 
włącznie – podkreślono w sta-
nowisku. 

Komisja Krajowa omówiła 
również przebieg organizo-
wanego przez „Solidarność” 
konkursu „Pracodawca Przy-
jazny Pracownikom”. Do V 
edycji zgłosiło się 24 firm, 
uhonorowano 12 przedsię-

biorstw. Uroczyste rozstrzy-
gnięcie konkursu odbędzie się 
18 października w Kancelarii 
Prezydenta RP – Bronisław 
Komorowski objął oficjalny 
patronat nad konkursem. – 
Już dziś mogę zapewnić że ta 
ważna inicjatywa w kolejnych 
latach będzie kontynuowana – 
zapowiedział Piotr Duda. 

Wieczorem członkowie 
Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” obejrzeli zawody 
Pucharu „Solidarności” w 
Skokach Narciarskich na Igie-
licie. Oba konkursy (sobotni i 
niedzielny) wygrał Rafał Śliż.

W drugim dniu obrad 
członkowie KK wzięli udział 
w szkoleniu realizowanym w 
ramach projektu UE „Zarzą-
dzanie wiekiem jako czynnik 
zwiększający potencjał ada-
ptacyjny przedsiębiorstw.” 
Szkolenie poprowadzili Ja-
rosław Chybicki i Marian 
Krzaklewski.

NiE dla umów śmieciowych
krajowa komisja „S” pod Giewontem

W stanowisku przyję-
tym podczas obrad w 
Zakopanem (23-24 wrze-
śnia) członkowie Komi-
sji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” sprzeciwili się 
prywatyzacji Polskich 
Kolei Linowych. 
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W swoim wystąpieniu 
przewodniczący przypomniał 
posłom niechlubne statystyki 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego, z których wynika że od-
setek pracowników żyjących 
w rodzinach, w których po-
ziom wydatków był niższy od 
minimum egzystencji wyniósł 
w 2010 roku  aż 12 proc. – Nie 
ma nic gorszego, bardziej po-
niżającego pracownika, niż 
niemożność utrzymania siebie 
i rodziny pomimo ciężkiej, 
uczciwej, trwającej cały mie-
siąc pracy! – mówił przewod-
niczący „S”. Zdaniem Dudy 
oburzające są stwierdzenia 
pracodawców, którzy naj-
mniej zarabiających pracow-
ników wysyłają do pomocy 
społecznej. 

Jak wynika z wystąpienia 
przewodniczącego sytuacji 
nie poprawi aktualny stan 
prawny. Uwzględnienie real-
nego przyrostu PKB wprowa-
dzone nowelizacją ustawy o 
minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę z 1 lipca 2005 roku 
miało zapewnić coroczną po-
prawę relacji pomiędzy mi-
nimalnym wynagrodzeniem 
a przeciętnym wynagrodze-
niem, aż do osiągnięcia 50 
proc. a więc poziomu wynika-
jącego ze standardów europej-
skich. – Niestety  podstawowy 
cel nowelizacji z 2005 w prak-
tyce jest niemożliwy do osią-
gnięcia – stwierdził szef „S”. 
Tymczasem o podwyższeniu 
płacy minimalnej mówią nie 
tylko związki zawodowe. O 
konieczności podwyższenia 
płacy minimalnej zwróciły się 
do rządu sejmowe komisje ds. 
polityki społecznej i pracy. W 
2007 r. Międzyresortowy Ze-
spół do Spraw Opracowania 
Koncepcji Wysokości Mini-
malnego Wynagrodzenia za 
Pracę (powołany Zarządze-

niem nr 39 Prezesa Rady Mi-
nistrów) uznał, że miernikiem 
standardu europejskiego jest 
osiągnięcie przez minimalne 
wynagrodzenie 50 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej.

Kamieniem milowym w 
dyskusji o płacy minimalnej 
był komunikat wspólny rzą-
du RP i NSZZ „Solidarność”, 
podpisany w sierpniu 2007 
roku, w którym zawarto de-
klarację systematycznego 
podnoszenia wynagrodzenia 
minimalnego tak, aby w 2010 
roku mogło ono stanowić 50 
proc. prognozowanego prze-
ciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej. Ważnym 
wydarzeniem w roku 2009 
roku, było podpisanie na fo-
rum Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno – Gospodarczych 
przez partnerów społecznych  
„Pakietu działań antykryzyso-
wych”. W punkcie 5 przyjęto 
zapis o wypracowaniu mecha-
nizmów osiągnięcia poziomu 
50 proc. przeciętnego wyna-
grodzenia. Niestety do dzisiaj 
rząd nie spełnił swojej obiet-
nicy. 

W tej sytuacji, powiedział 
przewodniczący „S”, celowe a 
nawet niezbędne jest ustawo-
we określenie mechanizmu, 
który pozwoli na większą dy-
namikę wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. – Ustawa, 
którą dziś mam zaszczyt Pań-
stwu przybliżać, takie mecha-
nizmy zawiera, nieogranicza-
jąc swobody negocjowania 
minimalnego wynagrodzenia 
w Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno – Gospodarczych, 
oraz zawierania korzystniej-
szych rozwiązań w układach 
zbiorowych pracy – zapewniał 
Duda.

Jak wyliczyli eksperci „S”, 
ustawa nie obciąży budże-

tu państwa. Nie ma również, 
wbrew wielu rozpowszechnia-
nym opiniom wpływu wyso-
kość minimalnego wynagro-
dzenia na wzrost bezrobocia. 
Takie badania w 2007 r. na 
zlecenie Sejmu przeprowa-
dziła prof. Zofia Jacukowicz. 
– Nie istniej alternatywa: ni-
skie płace, albo bezrobocie. 
Nie stwierdzono zależności 
pomiędzy wysokością mini-
malnego wynagrodzenia ani 
wysokością płacy przeciętnej 
a sytuacją na rynku pracy. 
Brak jest korelacji pomiędzy 
odsetkiem zatrudnionych a 
odsetkiem pobierających mi-
nimalne wynagrodzenie – mó-
wił Piotr Duda. 

Przewodniczący odniósł 
się również do terminu, na jaki 
przypadło pierwsze czytanie 
obywatelskiego projektu. – 
Mają Państwo znakomitą oka-
zję, by spełnić wasze obietni-
ce wyborcze, by zrealizować 
jeszcze przed wyborami wa-
sze hasła wyborcze – dodał 

szef „S”. Przewodniczący 
zachęcał posłów do głosowa-
nia za projektem „S” przypo-
minając hasła wyborcze partii 
politycznych startujących w 
październikowych wyborach. 
– Platforma Obywatelska za-
chęca – „Zróbmy więcej” – a 
my mówimy „Zróbmy więcej 
dla pracowników”. Prawo i 
Sprawiedliwość podkreśla – 
„Polacy zasługują na więcej” 
– a my precyzujemy: „Pra-
cownicy zasługują na więcej”. 
Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej głosi: „Jutro bez obaw”. 
A może: „Jutro bez obaw pra-
cowników”? Polskie Stronnic-
two Ludowe głosi: „Człowiek 
jest najważniejszy”. Więc: 
„Pracownik jest najważniej-
szy!” – powiedział Duda. 

Wszystkie kluby parla-
mentarne zagłosowały, aby 
skierować projekt do dalszych 
prac w komisji. Obywatelski 
projekt będzie musiał być roz-
patrzony przez parlament ko-
lejnej kadencji. 

– Jestem tu dziś w imieniu blisko 350 tysięcy Polaków, którzy swoim podpisem poparli projekt ustawy  
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – powiedział w Sejmie PiOtR DuDa, 
przewodniczący NSZZ „S”. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy  
o płacy minimalnej, przygotowanej przez NSZZ „Solidarność”. 

O Płacy mNimalNEj w Sejmie

Ogłosiliśmy w poprzednim numerze „Rozwagi” wstępne 
zapisy na wycieczki, które w przyszłym roku  zamierza-
my zorganizować. Obecnie najwięcej chętnych zapisało 
się na wyjazd na Krym, bo aż 90 osób. Na coroczną 
wycieczkę do Rzymu natomiast mamy już ponad 50 
osób, do Grecji i Legolandu – po dwadzieścia kilka. 
Pozostałe wycieczki (sylwester w Paryżu, karnawał 
w Wenecji, Zakopane, izrael) nie cieszą się niestety 
dużym zainteresowaniem i mogą być odwołane. Zapi-
sane już osoby otrzymają inne propozycje. Informujemy, 
że w przyszłym roku odbędzie się tylko kilka wyjazdów. 
Dodatkowo, wskutek licznych telefonów, zbieramy 
chętnych na kilkudniową wyprawę „dorszową”, którą 
chcemy zorganizować na wodach duńskich w okolicach 
Bornholmu. Przypominamy, że w wycieczce można 
uczestniczyć tylko raz w roku. Uprzedzamy też, że 
zmieniony będzie regulamin przyznawania świadczeń 
socjalnych. Szczegóły w następnych numerach „Rozwa-
gi”. Wstępne zapisy prowadzimy do końca listopada 
2011r.

O socjalu słów kilka…
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– Nie możemy pozwolić, 
aby walka z kryzysem była 
pretekstem do walki z i pra-
cownikiem i człowiekiem. 
Nie możemy dopuścić, aby ci 
krwiopijcy patrzyli do cudzej 
kieszeni. Kieszeni pracownika 
i najuboższego – powiedział 
do zgromadzonych na wro-
cławskim rynku demonstran-
tów, Piotr Duda przewodni-
czący NSZZ „S”. 

Przewodniczący krytycz-
nie odniósł się do zakończo-
nego wcześniej spotkania mi-
nistrów finansów krajów UE.  
– Spotkaliśmy się we Wro-
cławiu, aby zaprotestować i 
pokazać ministrom finansów 
a tak właściwie krwiopijcom 
którzy doprowadzili do tego 
kryzysu, a teraz chcą nim za-
rządzać i mówić nam co jest 
dla nas lepsze. Mieliśmy taką 
nadzieję że wręczymy tym 
paniom i panom naszą pety-
cję ale uciekli ukradkiem jak 
szczury – mówił Duda. – To 
jest niedopuszczalne. – Wła-
dza ma się nie bać obywateli, 
władza ma słuchać obywateli i 
wyciągać wnioski – dodał. 

Szef „S” powiedział rów-
nież, że związki zawodowe są 
dla solidarnej Europy i ją bu-
dują a nie tylko o niej mówią. 
Tymczasem politycy są soli-
darni ale tylko wobec siebie. 
– Chcemy walki z kryzysem 
ale poprzez rozwój, tworzenie 
miejsc pracy – bezpiecznej 
pracy. Chcemy pracowniczej 
Europy dla wszystkich oby-
wateli. Europo pracownicza 
obudź się! – zakończył swoje 
wystąpienie Piotr Duda. 

Do związkowców prze-
mówiła również Bernedette 
Segol, sekretarz generalna 
Europejskiej Konfederacji 

Do Częstochowy na organi-
zowaną od 29 lat pielgrzymkę 
przyjechały dziesiątki tysięcy 
członków NSZZ „Solidar-
ność”. Są władze związku, 
poczty sztandarowe, kierow-
nictwo Państwowej Inspekcji. 
Jest Marianna Popiełuszko, 
matka bł. ks. Jerzego. 

Punktem kulminacyjnym 
tegorocznej, dwudniowej piel-
grzymki była uroczysta msza 
święta, rozpoczęta o godz. 
11.00 na Szczycie jasnogór-
skim. Eucharystii przewodni-
czył i homilię wygłosił abp Sła-
woj Leszek Głódź, metropolita 
gdański. Mszę św. odprawił bp 
Kazimierz Ryczan, Krajowy 
Duszpasterz Ludzi Pracy. 

Mszę poprzedziło wy-
stąpienie przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność”. Piotr 
Duda  podkreślił, że głosu 
związku nie może zabraknąć 
w dzisiejszych trudnych cza-
sach kryzysu. – Nie wolno 
nam dopuścić, by ludzie pra-
cy stali się głównymi ofiarami 
kryzysu wywołanego przez 
destrukcyjne działania bankie-
rów i finansistów. Rozumiemy 
ograniczone możliwości bu-
dżetowe, ale nigdy nie zgodzi-
my się na to, by główny ciężar 
walki z recesją spadał właśnie 
na najuboższych. To głęboko 
niesprawiedliwe i nieludzkie – 
powiedział Piotr Duda.

W swoim wystąpieniu Piotr 
Duda odniósł się do trwającej 
obecnie kampanii wyborczej 
do parlamentu. – Myślę, że 
wyrażę tu nadzieję wszystkich 
pracowników zgromadzonych 
u stóp Jasnej Góry: oby spra-
wy pracownicze: pytania jak 
polepszyć los polskich pra-
cowników, jak uczynić pracę 
bezpieczniejszą i lepiej opła-
caną, jak chronić godność pra-
cownika – oby te zagadnienia 

Związków Zawodowych, któ-
ra specjalnie z okazji manife-
stacji we Wrocławiu nauczyła 
się swojego wystąpienia po 
polsku. Szefowa EKZZ po-
dziękowała uczestnikom za 
liczne przybycie. – Jesteśmy 
tutaj aby nas usłyszeli mini-
strowie finansów. Mówimy 
„nie” polityce cięć budżeto-
wych, mówimy tak polityce 
wzrostu zatrudnienia, mówi-
my „tak” europejskiej solidar-
ności – powiedziała Segol. Jej 
zdaniem Europa potrzebuje 
związków zawodowych i dia-
logu społecznego a nie ataków 
na prawa pracownicze i ogra-
niczania praw socjalnych. 

Wrocławska demonstra-
cja była pierwszą w Polsce  
euromanifestacją, organizo-
waną przez EKZZ. Protest 
był duży, barwny i dobrze 
zorganizowany. Manifestanci 
bezpiecznie przemaszerowa-
li ze Stadionu Olimpijskiego 
na wrocławski rynek. Kolo-
rowy pochód prowadziła or-
kiestra. Do Wrocławia przy-
jechali związkowcy z blisko 
30 organizacji związkowych 
zrzeszonych w Europejskiej 
Konfederacji Związków Za-
wodowych. m.in. z Hiszpa-
nii, Norwegii, Węgier, Litwy, 
Niemiec, Portugalii, Czech. 
Liczne stawili się również 
członkowie NSZZ „S”. Do 
protestu przyłączyły się także 
polskie organizacje związko-
we, które nie są afiliowane w 
EKZZ, np. Forum Związków 
Zawodowych, czy związek 
zawodowy policjantów. 

Bernadette Segol przeka-
zała na ręce Piotra Dudy list z 
podziękowaniami za świetną 
organizację manifestacji:

były kluczowymi pytaniami 
tej kampanii – powiedział Piotr 
Duda. – Wielu z was, Bracia i 
Siostry, przeszło lub wciąż prze-
chodzi przez lekcję liberalnej 
doktryny w polskim wydaniu. 
Szczególnie w wymiarze relacji 
między pracownikiem a praco-
dawcą. Manipulacje prawem 
pracy, zwolnienia grupowe, 
wydłużany czas pracy, obniża-
ne zarobki... Przykłady nega-
tywne można mnożyć. Znacie 
je lepiej niż ja – mówił w swojej 
homilii ks. abp Sławoj Leszek 
Głodź. Ksiądz arcybiskup mó-
wił m. in. o pogłębiającym się 
rozwarstwieniu społecznym, 
bezrobociu, ubóstwie, które do-
tyka coraz większą grupę ludzi. 
Wskazał, że ludziom wmawia 
się, że to skutek praw ekonomii, 
których nie da rady przekreślić.

– A może nie jest tak? 
Może gdzie indziej trzeba szu-
kać przyczyn takiego stanu 
rzeczy? Uświadomić sobie, 
że to właśnie liberalne my-
ślenie nie akceptujące wpły-
wów o charakterze moralnym 
„doprowadziło do systemów 
i rozwiązań, które podeptały 
wolność osoby i grup społecz-
nych i które nie były w stanie 
zapewnić sprawiedliwości”. 
Tak naucza Ojciec Święty Be-
nedykt XVI w encyklice Cari-
tas in veritate – mówił ks. abp 
Leszek Sławoj Głódź.

Zaapelował także o udział 
w wyborach parlamentarnych 
i świadomy wybór.

– Mamy wybrać tych, któ-
rzy w Sejmie i Senacie będą 
stanowić prawo, a zwycię-
skie ugrupowanie lub koalicja 
przejmie ster nawy państwo-
wej – odpowiedzialność za 
los państwa, politykę polską, 
wspólnotę Ojczyzny – tłuma-
czył ks. abp Leszek Sławoj 
Głódź.

Pracownicza EUROPO, 
obudź się!

Na jasnej Górze
Wielotysięczna manifestacja europejskich związ-
ków zawodowych odbyła się we Wrocławiu. Przez 
kilka godzin ulicami stolicy Dolnego Śląska masze-
rowało kilkadziesiąt tysięcy związkowców z całej 
Europy, w proteście przeciwko prowadzonej przez 
kraje uE polityce gospodarczej. W manifestacji wi-
doczna była liczna grupa gdańskich stoczniowców, 
w tradycyjnych niebieskich kamizelkach i hełmach.

 – Nie wolno nam dopuścić, by ludzie pracy stali 
się głównymi ofiarami kryzysu wywołanego przez 
destrukcyjne działania bankierów i finansistów 
– apelował  podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy na 
Jasną Górę przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda.



Euromanifestacja we WROcłaWiU
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GdańScy StOczNiOWcy Nad lOaRą i W PaRyżU

Zdjęcia:
Henryk Maliszewski, 
Robert Chrościelewski



GdańScy StOczNiOWcy Nad lOaRą i W PaRyżU
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W nadchodzących wyborach nie można  
głosować na partię, która dąży do zlikwi-
dowania przemysłu okrętowego, ogranicza 
prawa pracownicze i zwiększa podatki. Nie 
można głosować na partię faceta, który w 
bezczelny sposób kłamie o długu stoczni 
(patrz raport NIK), a stoczni nienawidzi od 
urodzenia, mimo iż z Gdańska pochodzi. Nie 
możemy głosować na partię, która nominuje 
kmiotka z jakiegoś przysiółka na wojewodę, 
który „konsultuje” rozbiórkę zabytkowej ka-
mienicy, a w tym samym czasie, na polecenie 
Adamowicza, kamieniczka jest rozbierana.

Nie możemy wybierać posłów z partii 
Adamowicza, który doprowadził do tego, że 
mieszkamy w jedynym z najdroższych miast 
Polski, buduje jakieś szkaradztwa na miejscu 
wspomnianych zabytkowych kamieniczek, 
wprowadza coraz wyższe podatki i czynsze. 
Nie możemy wybierać posłów, którzy po 
wyborach od stoczni się odwrócą. Jak czę-
sto bowiem możemy usłyszeć w naszych 
prywatnych rozmowach o świniach, co do-
pchawszy się do koryta zapomniały o obiet-
nicach, zapomniały o zwykłych ludziach. 

Mamy kilkanaście takich stoczniowych 
przykładów, mamy też i chlubne wyjątki, 
jednym był poseł Alojzy Szablewski, ze 
stoczni który nawet potrafił złożyć wniosek 
w Sejmie o obniżenie diet poselskich skoro 
tylu biednych w Polsce, drugim był Hans 
Szyc, który do Sejmu poszedł z hasłem rato-
wania przemysłu stoczniowego – on z kolei 
bez wsparcia nie mógł nic wskórać. 

Jest posłem Andrzej Jaworski, który 
będąc prezesem oddzielił stocznię naszą od 
gdyńskiej, przez co uratował nasz zakład 
przed likwidacją. Będąc posłem nie zapo-
mniał o stoczni, jest członkiem Komisji 
Skarbu Państwa, gdzie zawsze występował 
w naszej obronie, a stoczniowcy zawsze 
mogą liczyć na jego pomoc, interwencję czy 
bezpłatne porady prawne w jego biurze. 

Jest kandydat na posła Karol Guzikie-
wicz, którego zaangażowanie w obronę stocz-
ni jest wszystkim znane, czy będzie to kolejny 
nasz człowiek w Sejmie? Kto zna Karola (a 
znamy go wszyscy) ten nie powinien mieć 
obaw o jego przyszłe posłowanie. On – jestem 
pewien, od stoczni się nie odwróci.

Od nas zależy czy będziemy mieć w Sejmie 
dwóch naszych ludzi i tak naprawdę wybór jak 
to zaznaczyłem na początku, jest tylko jeden. 
Będąc stoczniowcem głosuję na Andrzeja albo 
na Karola i to jest ten wybór – trudny, ale jedyny. 

Fryderyk Radziusz.

Głosujemy 9 października

WybóR tak naprawdę jest tylko jeden 
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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.

„Rzeczpospolita”: 
Bomba na wyborczym 
finiszu?

„Rzeczpospolita” poda-
je, że niektórzy politycy PiS 
spodziewają się „odpalenia 
wyborczej bomby”, a sobota 8 
października może być najgo-
rętszym dniem kampanii, i to 
mimo że tego dnia oficjalnie 
panuje cisza wyborcza. 

Według nich dzień przed 
wyborami opublikowany ma 
zostać zapis ostatniej rozmo-
wy Lecha i Jarosława Kaczyń-
skich, przeprowadzonej przez 
telefon satelitarny z pokładu 
tupolewa, który rozbił się 10 
kwietnia 2010 pod Smoleń-
skiem. Stenogram miałby się 
ukazać w zagranicznym me-
dium. Miałoby z niego wy-
nikać, że szef PiS naciskał 
na prezydenta, by mimo złej 
pogody lądować na lotnisku 
Siewiernyj.

Sam Jarosław Kaczyń-
ski był pytany o tę sprawę 
w rozmowie z tygodnikiem 
„Uważam Rze”. Stwierdził, 
że o tego rodzaju plotkach nie 
słyszał i dodał, że jeśli rozmo-
wa nie będzie sfałszowana, 
to nie przyniesie nic nowego. 
Powtórzył, że omawiał z bra-
tem stan zdrowia ich matki 
Jadwigi. Połączenie trwało 25 
sekund, po czym zostało ze-
rwane, co – jak podkreślił – w 
przypadku takich rozmów nie 
było niczym niecodziennym.

Dla wyjaśnienia tej spra-
wy kluczowe jest pytanie, 
czy w chwili rozmowy prezy-
dent wiedział o bardzo złych 
warunkach atmosferycz-
nych panujących na lotnisku 
w Smoleńsku – podkreśla 
„Rzeczpospolita”. I dodaje, 
że najprawdopodobniej nie 
miał tej świadomości, bo do 
rozmowy doszło pół godziny 
przed katastrofą. Według za-
pisów rozmów z kabiny pilo-
tów, załoga w tamtym czasie 
wiedziała jedynie, że nad lot-
niskiem unosi się mgła, ale nie 
wiedziała, że warunki wciąż 
się pogarszają.

Plotki o ujawnieniu zapisu 
ostatniej rozmowy braci Ka-
czyński krążą w środowisku 
dziennikarskim i wśród polity-
ków od wielu miesięcy – zwra-
ca uwagę „Rzeczpospolita”.  
I podkreśla, że jest mało praw-
dopodobne, by polska strona 
w ogóle miała ten stenogram.

 „uważam Rze”:  
Co o tobie wiedzą?

W ciągu ostatnich czte-
rech lat Polska – pisze Cezary 
Gmyz – wysunęła się na czo-
łówkę w Unii Europejskiej. 
Niestety, rekord ten nie jest 
powodem do chluby. Staliśmy 
się najbardziej inwigilowa-
nym społeczeństwem wspól-
noty europejskiej. Liczby 
zgromadzone przez fundację 
Panoptykon, zajmującą się 

problemami inwigilacji oby-
wateli oraz dostępu do infor-
macji publicznej, są szokują-
ce. Ponad milion razy w 2009 
r. sięgano po nasze dane, w 
2010 r. liczba ta wzrosła aż o 
jedną trzecią. W przypadku 56 
proc. tych przypadków służby, 
policja i prokuratury nie potra-
fiły podać, do czego w ogóle 
były im potrzebne owe dane.

Obywatel o władzy wie 
coraz mniej. Symbolem ostat-
nich lat powinno stać się gło-
sowanie nad poprawką zgło-
szoną przez warszawskiego 
senatora PO Marka Rockiego 
na ostatnim posiedzeniu parla-
mentu, które można opatrzyć 
etykietą „last minute”. Rzutem 
na taśmę do ustawy wprowa-
dzono przepis ograniczający 
dostęp do informacji publicz-
nej. Przepis, który wcześniej 
przepadł na skutek protestów 
organizacji zajmujących się 
wolnością obywatelską, m.in. 
Fundacji Helsińskiej i i funda-
cji Panoptykon. Przepis, który 
krytykowała nawet kibicująca 
obecnej koalicji „Gazeta Wy-
borcza”. Jak wielkie kontro-
wersje budził, świadczy fakt, 
że mimo dyscypliny partyjnej 
za przepisem nie zagłosowali 
wszyscy posłowie PO. Mimo 
tego wynik jednego z ostat-

nich głosowań przyjęli oni 
frenetycznymi oklaskami.

„Nasz Dziennik”: Wielki 
sukces toruńskiej 
geotermii

Wyniki zakończonego wła-
śnie kolejnego etapu prac przy 
nowatorskim projekcie geo-
termalnym w Toruniu prze-
szły wszelkie oczekiwania. 
Przeprowadzone pompowanie 
eksploatacyjno-zatłaczające 
ujawniło niezwykłą wydajność 
złoża oraz pojemność otwo-
ru zatłaczającego. – To wielki 
sukces – w ten sposób eksper-
ci, a także ojciec dr Tadeusz 
Rydzyk oceniają wyniki prac.

W poniedziałek, 26 wrze-
śnia, zakończono pompowanie 
eksploatacyjno-zatłaczające z 
otworu TG-1 do TG-2 – pisze 
Mariusz Bober – podczas któ-
rego pobrane zostały próbki 
wody w celu przeprowadzenia 
badań fizykochemicznych i 
bakteriologicznych. „Podczas 
pompowania udokumentowa-
no w pełni wydajność 320 me-
trów sześciennych na godzinę 
przy ciśnieniu 6,5 atmosfery, 
co uznać należy za wynik bar-
dzo dobry” – ocenia w prze-
słanym „Naszemu Dzienni-
kowi” komunikacie Fundacja 
Lux Veritatis, na której zlece-
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nie firma Poszukiwania Nafty 
i Gazu Jasło Sp. z o.o. prowa-
dzi odwierty.

„Gazeta Polska”: Służby 
stawiają na Palikota

Scenariusz do złudze-
nia przypomina wydarzenia 
sprzed roku z kampanii prezy-
denckiej – pisż Dorota Kania 
i Wojciech Mucha.  Ignoro-
wany przez prorządowe me-
dia skandalista Janusz Palikot 
przez pewien czas pozostawał 
w ukryciu, a tuż przed końcem 
kampanii ze zdwojoną siłą 
pojawił się w mediach, które 
lansowały go na wszystkie 
możliwe sposoby.

Gra toczy się o najwyższą 
stawkę. Wejście partii Paliko-
ta do Sejmu oznacza koalicję 
z PO i uratowanie jej życia. 
Publikacja książki Palikota, 
nagłaśnianie jego najbardziej 
bzdurnych akcji czy urucho-
mienie dziesięć dni przed 
wyborami tygodnika „Wprost 
przeciwnie”, gdzie jednym z 
najważniejszych autorów jest 
Robert Leszczyński startujący 
w wyborach z listy Palikota, 
to elementy kampanii, która 
ma zaprowadzić do Sejmu 
czarnego konia, czyli partię 
skandalisty PO. Tak jak cztery 
lata temu służby reprezento-
wane przez funkcjonariuszy 
PRL postawiły na PO, teraz 
ich sympatia zwróciła się ku 
ruchowi Palikota, by pomóc 
Platformie w zachowaniu 
większości rządowej.

Po złożeniu przez Janusza 
Palikota mandatu Platformy 
Obywatelskiej wydawało się, 
że jest on skazany jedynie na 
nic nieznaczące happeningi 
i polityczny niebyt. Urucho-
mienie skrajnie antyklerykal-
nych wyborców nastąpiło po 
wywiadzie Palikota dla Je-
rzego Urbana w brukowym 
tygodniku „Nie”. Były poli-
tyk PO manifestował swoją 
nienawiść do chrześcijaństwa 
i tradycyjnie obrażał w nim 
śp. prezydenta RP prof. Lecha 
Kaczyńskiego, który zginął w 
smoleńskiej katastrofie.

Wyborcza.biz: Łatwo 
założyć firmę, trudno ją 
prowadzić 

Rejestracja działalności 
gospodarczej to pestka. Go-
rzej z tworzeniem otoczenia 
przyjaznego dla firm – wynika 
z badań swobody działalności 
gospodarczej w Polsce. 

Przez cały rok co trzy mie-
siące fundacja Instytut Badań 
nad Demokracją i Przedsię-
biorstwem Prywatnym pytała 
właścicieli małych i średnich 
firm z województw łódzkiego, 
podlaskiego, pomorskiego i 
śląskiego, jak oceniają prawo 
dotyczące przedsiębiorców 
tworzone na trzech poziomach: 
gminy, powiatu i wojewódz-
twa. Skala ocen jak w szkole 
– od 1 do 6. Jedynkę przyzna-
wano za wadliwe regulacje, 
szóstkę – za wzorcowe. 

Fundację interesowało 
wszystko, co ma wpływ na 
funkcjonowanie firm – od 
sposobu ustalania lokalnych 
podatków, warunki dzierżawy, 
poprzez czas oczekiwania, 
jakość decyzji administracyj-
nych i prawo budowlane, aż 
po strategie rozwoju regional-
nego. Wynik badań? Im niższy 
poziom samorządu, tym wyżej 
oceniają go przedsiębiorcy. – 
Gminy są najbliżej przedsię-
biorców i są lepiej wyczulone 
na potrzeby firm – mówi Mie-
czysław Bąk, prezes fundacji i 
jeden z autorów badania.

Zdaniem przedsiębiorców 
na poziomie lokalnym sprawą 
najprostszą jest zarejestrowa-
nie działalności gospodarczej 
– średnia ocen wyniosła 3,97. 
Równie wysoko oceniono 
gminne plany inwestycyj-

ne (3,79) i strategie rozwoju 
(3,67). Jeśli chodzi o powia-
ty, to właściciele firm jako 
poprawne oceniają programy 
rynku pracy (3,3). W wypad-
ku województw najlepiej wy-
padają strategie rozwoju re-
gionalnego (3,59). Najgorzej 
– kwestie dotyczące pomocy 
publicznej. Te oceniono na 
2,96.

„Newsweek”: O „Polsce 
naszych marzeń” 
Jarosława Kaczyńskiego

Im bliżej wyborów, tym 
więcej polityków decyduje 
się ujawnić swoje zdolności 
pisarskie. Jeszcze nie opadł 
kurz po zawierusze, jaką swo-
ją książką „Kulisy Platfor-
my” wywołał Janusz Palikot, 
a już zapowiada się gorący 
tydzień z najnowszym wy-
dawnictwem „Polska naszych 
marzeń” autorstwa prezesa 
PiS Jarosława Kaczyńskie-
go. Książki Jarosława Ka-
czyńskiego nie oceniamy, 
proponujemy zapoznanie się 
z najciekawszymi – naszym 
zdaniem – fragmentami, do-
tyczącymi tego, jak jeden z 
najważniejszych i najbardziej 
kontrowersyjnych polityków 
ocenia najważniejsze postaci 
ostatnich 20 lat.

Tusk to agresor wobec ko-
biet, Komorowski – fałszy-
wy hrabia, Roman Giertych 
– polityczne ADHD, Zyta 
Gilowska – jedyna kobieta z 
przywódczymi zdolnościami, 
Elżbieta Jakubiak – królowa, 
której nikt nie chciał – tak 
„Newsweek” odbiera opinie 
Jarosława Kaczyńskiego o 
polskich politykach.

– Nigdy nie robił jakiegoś 
szczególnie dobrego wrażenia 
– pisze o Donaldzie Tusku Ka-
czyński – Leszek, który znał 
Tuska znacznie lepiej i dłużej 
ode mnie, mówił o nim i jego 
środowisku, że można z nimi 
pogadać, ale umówić się z 
nimi trudno, bo bardzo często 
zmieniają zdanie”. 

I przytacza anegdotę: „Raz 
wybraliśmy się razem do Bri-
stolu na rozmowę o listach 
senackich w wyborach 2005 i 
wtedy Tusk zastrzegł, że może 
iść, ale pod warunkiem, że 
ja płacę. Najwidoczniej wie-
dział, jakie tam są ceny. Ja nie 
wiedziałem. On miał zreszta 
taką cechą, że w cztery oczy 
zachowywał sie zupełnie ina-
czej, czyli „normalnie”, niż 
wtedy, gdy było większe gro-
no, szczególnie jego współ-
pracownicy. 

„Lotto”: Rekordowe 
szóstki w Redzie  
i Warszawie

W rekordowej kumula-
cji Lotto, po skreśleniu losu 
za 3 zł, można było wygrać 
ponad 56 mln zł. Szczęśliwą 
„szóstką” okazały się liczby: 
14, 15, 25, 27, 37, 40. Trafiły 
je dwie osoby – każda z nich 
otrzyma 28 083 296,60 zł. 
Posiadacze szczęśliwych ku-
ponów kupili je w Warszawie 
i w Redzie. 

Totalizator Sportowy po-
informował, że obaj szczęśli-
wi gracze wygrali po 28 083 
696,6 zł (28 milionów 83 ty-
siące 696 złotych i 60 groszy). 
Są to od dziś dwie równorzęd-
ne rekordowe wygrane. Szan-
sa trafienia wymarzonej szóst-
ki wynosi 1:13 983 816.

Szóstki padły w Warszawie 
w kolekturze znajdującej się w 
sklepie Tesco przy al. KEN 14 
oraz w Redzie w punkcie przy 
ul. Młyńskiej. Obaj gracze sko-
rzystali z metody „chybił-trafił”.

W Warszawie wkład wy-
niósł 15 złotych, a grający ku-
pił pięć zakładów. W Redzie 
wystarczył jeden zakład, ale 
został puszczony na trzy loso-
wania za 9 złotych.R
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Beneficjenci oceniają
W jakim stopniu szkolenia  
i doradztwo indywidualne 
przyczyniły się do podniesienia 
poziomu wiedzy i umiejętności 
z prowadzenia działalności 
gospodarczej u beneficjenta?

w dużym  
stopniu

Czy zamierza Pan/Pani prowadzić 
swoją działalność po zakończeniu 
projektu?

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć
średnim 
stopniu 

małym  
stopniu

trudno  
powiedzieć

Ponad 96 proc. beneficjentów projektu zamierza prowadzić działalność gospodarczą 
także po jego zakończeniu – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Gdańską Fundację 
Przedsiębiorczości w ramach monitoringu wewnętrznego. Odpowiedzi „zdecydowanie 
tak” udzieliło 74,5 proc., a „raczej tak” – 21,8 proc. Niezdecydowanych jest 3,6 proc. 

Odpowiadający na pytania dobrze ocenili szkolenia i doradztwo indywidualne 
w projekcie. 49,1 proc. uznało, że „w dużym stopniu” szkolenia i doradztwo indywi-
dualne przyczyniło się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności z prowadzenia 
działalności gospodarczej. 39,6 proc. ankietowanych odpowiadając na to pytanie za-
znaczyło odpowiedź „w średnim stopniu”. Przydatność szkoleń i doradztwa „w małym 
stopniu” oceniona została przez 7,5 proc. Niededcydowanych było 3,8 proc. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Region Gdański NSZZ „Solidarność” 

informacja: tel. 58 308 43 47    www.stoczniowcy.gpnt.pl

Pomorska Izba Rzemieślnicza,  
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wkrótce zakończy się projekt „Partnerstwo 
na rzecz przedsiębiorczości osób zatrud-
nionych w przemyśle stoczniowym”, który 
rozpoczął się prawie dwa lata temu. 

Przygotowano go z myślą o pracowni-
kach przemysłu stoczniowego, którzy 

na skutek przemian w gospodarce stracili 
pracę. Udział w tym przedsięwzięciu był 
dla nich szansą na dalszą aktywność zawo-
dową. Projekt realizowano w partnerstwie, 
w skład którego weszła Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna – lider, Region Gdański 
NSZZ „Solidarność”, Pomorska Fundacja 
Przedsiębiorczości i Pomorska Izba Rze-
mieślnicza – partnerzy. Do projektu przy-
stąpiło 160 chętnych osób, po warsztatach 
kreatywności, które były obowiązkowym 
elementem rekrutacji, wybrano 100 z nich, a 
ostatecznie powstało 66 firm. Celem projektu 
było wspieranie przedsiębiorczości osób za-
trudnionych w przemyśle stoczniowym w re-
alizacji ich ambicji związanych z prowadze-
niem własnej firmy. Po dwóch latach okazało 
się, jak duży potencjał drzemał w zwolnio-
nych z pracy ludziach. Projekt dostarczył im 
niezbędne narzędzia oraz skutecznie zmo-
tywował do podjęcia tak trudnych wyzwań. 
Uczestnicy otrzymali pakiet biznesowych 
szkoleń, dotację inwestycyjną w wysoko-
ści maksymalnie 40 tys. zł oraz wsparcie 
pomostowe w kwocie 1200 zł, wypłacanej 
miesięcznie, a przeznaczanej na finansowa-
nie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. 
Niektóre z uruchomionych firm działają na 
tyle prężnie, że mogą sobie pozwolić na za-
trudnienie pracowników. Właściciel firmy 
Auto-Active – serwisu wymiany opon – od 
niedawna zatrudnia jednego pracownika. 
– Oczywiście, zatrudnianie nawet jednej 
osoby to dla młodej firmy spore wyzwanie, 
ale w pojedynkę nie mogę już prowadzić 
przedsiębiorstwa – mówi Marcin, właści-
ciel serwisu. Po dwóch latach ciężkiej pra-
cy świeżo upieczeni biznesmeni uważają, że 
praca we własnej firmie pozytywnie wpły-
nęła na ich życie, umożliwiła wykorzystanie 
osobistego potencjału, a także miała wpływ 
na rozwój mikroprzedsiębiorczości w regio-
nie. Wśród wielu pomysłów na prowadzenie 
biznesu znalazły się m.in.: szkoła prawa jaz-

dy, sklepy internetowe, pomiary przestrzenne 
konstrukcji inżynierskich, usługi projektowe 
dla stoczni, usługi budowlane, stolarskie, te-
leinformatyczne, przedsiębiorstwa wyko-
nujące audyty energetyczne i termowizyjne 
budynków. – Praca we własnej firmie daje 
mi wolność wyboru, swobodę działania, dal-
sze zatrudnienie i możliwość wykorzystania 
w pracy mojego doświadczenia zawodowe-
go, które zdobyłem u poprzedniego praco-
dawcy  – mówi zadowolony z uczestnictwa 

PRZEDSięBiORStWa opuszczają 
inkubator 

w projekcie Józef, dziś właściciel firmy 
Tele-Radio-Service. Natomiast trenerzy 
biznesu – szkoleniowcy, którzy prowadzili 
zajęcia z naszymi przedsiębiorcami, uwa-
żają, że doświadczenie, wiedza i odwaga to 
tylko niektóre zalety najlepiej charakteryzu-
jące uczestników projektu i wyrażają prze-
konanie, że młode stażem przedsiębiorstwa 
doskonale poradzą sobie poza inkubatorem.

Renata Tkaczyk
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