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W niedzielę 9 października odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospo-
litej Polskiej. Pomorze Gdańskie reprezentowane jest w Sejmie przez trzech 
posłów, którzy związani byli z przemysłem okrętowym. Są to: Jerzy Borowczak 
(PO), Andrzej Jaworski (PiS) i Janusz Śniadek (PiS). Reprezentujący również 
stoczniowców, wiceprzewodniczący Solidarności Stoczni Gdańsk Karol Guzi-
kiewicz nie uzyskał wystarczającej liczby głosów i nie wszedł do Sejmu.

Andrzej Jaworski i Janusz 
Śniadek zobowiązali sie re-
prezentować w Sejmie intere-
sy pracownicze, w tym oczy-
wiście interesy stoczniowców.

Dla mnie udział w kampanii 
wyborczej z ramienia Prawa i 
Sprawiedliwości  był nowym, 
cennym doświadczeniem, po-
znałem wielu wartościowych 
ludzi, spotkałem się z wielo-
ma osobami, które oddały w 
sumie ponad 4 miliony głosów 
na Prawo i Sprawiedliwość. 
Wszystkie oddane głosy, na-
wet na kandydatów którzy nie 
weszli do Sejmu, wzmocniły 
pozycję Prawa i Sprawiedli-
wości. A już po wyborach, po 
wystąpieniu premiera Tuska w 
Sejmie, widać jak wielkie za-
dania rysują się przed Prawem 
i Sprawiedliwością wobec 
rządowych zamierzeń uderza-

jących w materialne podstawy 
bytu ludzi pracy.

List od  
Jarosława Kaczyńskiego

Karol Guzikiewicz otrzymał 
list od Jarosława Kaczyńskie-
go, w którym przewodniczą-
cy PiS dziękuje kandydatom 
Prawa i Sprawiedliwości za 
ogromna pracę jaką wykonali 
w kampanii wyborczej do Sej-
mu i Senatu RP.

– Choć nie udało sie Wam 
zdobyć mandatów poselskich 
i senatorskich, to pragnę Was 
zapewnić, że Wasza Praca, 
zaangażowanie nie poszło na 
marne. Głosy na Was oddane 
nie zostały zmarnowane. Były 
bardzo ważnym wsparciem 
dla naszych list wyborczych. 
To także dzięki głosom na 
Was oddanym w Sejmie no-
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trzech byłych stoczNIoWcóW 
wśród pomorskich posłów do sejmu  

Karol Guzikiewicz 
dziękuje wyborcom

– Chciałbym serdecznie 
podziękować – mówi Karol 
Guzikiewicz – tym wszyst-
kim, którzy głosowali na mnie 
i na Prawo i Sprawiedliwość. 
W wyniku wyborów mamy 
na Pomorzu Gdańskim dwóch 
posłów z ramienia Prawa i 
Sprawiedliwości: Andrzeja 
Jaworskiego i Janusza Śniad-
ka, którzy byli w swej dzia-
łalności zawodowej związani 
z przemysłem okrętowym. 
Andrzej Jaworski w okresie 
istotnych dla naszej stoczni 
przemian był prezesem jej Za-
rządu, a Janusz Śniadek, za-
nim został przewodniczącym 
„Solidarności”, pracował w 
Stoczni Gdynia. Na ostatnim 
posiedzeniu Zarządu Regionu 
Gdańskiego „Solidarności” 

– W wystąpieniu Donalda 
Tuska zabrakło jakiejkolwiek 
zapowiedzi walki z bezrobo-
ciem, rozszerzającym się ubó-
stwem, biedą oraz poprawy 
stanu ochrony zdrowia, czy 
oświaty i nauki. Niektóre pla-
ny oszczędności budzą wiele 
wątpliwości. Są jednak rów-
nież wątki, z którymi można 
się zgodzić – ocenia dzisiejsze 
exposé premiera Henryk Na-
konieczny, członek prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność”, ekspert związku w 
Komisji Trójstronnej.

wej kadencji będzie 157 po-
słów i 31 senatorów Prawa i 
Sprawiedliwości. Pamiętam o 
tym i bardzo Wam dziękuję, 
że kandydując często z dal-
szych miejsc walczyliście o 
jak najlepszy wynik. Mieliście 
świadomość, że głosy które 
zdobędziecie będą głosami 
pracującymi na wynk Prawa i 
Sprawiedliwości – pisze Jaro-
sław Kaczyński.

– Program Prawa i Spra-
wiedliwości, kandydatów na-
szych list do Sejmu, poparło 4 
295 016 Polaków. To ogromny 
kapitał, który musimy pomno-
żyć. Nie możemy zawieść na-
dziei w nas pokładanych.

– W moim wystąpieniu 
podczas wieczoru wyborczego 
przywołałem słowa Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, które w tym 
miejscu pozwalam sobie powtó-
rzyć: „zwyciężyć i spocząć na 
laurach to klęska, być zwyciężo-
nym, a nie ulec, to zwycięstwo”.

Niech te słowa będą dla nas 
wszystkich drogowskazem – 
kończy swój list Jarosław Ka-
czyński.

exPosé niepełne i wątpliwe
Komisja Krajowa o wystąpieniu premiera DOnALDA TuSKA

– W exposé nie było żadnego 
odniesienia się do sytuacji w służ-
bie zdrowia, oświacie, wysokiego 
bezrobocia, rosnącej biedy, wy-
kluczenia społecznego. Tak jakby 
te wielkie problemy społeczne 
współczesnej Polski w ogóle 
nie istniały. Dlatego oceniamy 
exposé jako niepełne, przesadnie 
wypolerowane. Zabrakło też ja-
kiejkolwiek wzmianki o współ-
pracy z partnerami społecznymi. 
To akurat nie dziwi, bo premier 
od początku konsekwentnie lek-
ceważy dialog społeczny – mówi 
Henryk Nakonieczny.

Jego zdaniem, exposé pre-
miera zakłada zbyt optymi-
styczny spadek długu publicz-
nego. – Przytoczone przez 
premiera zamierzenia: ograni-
czenia do 52 proc. długu pu-
blicznego w 2012 roku i 47 w 
2015 roku, będą bardzo trudne 
do zrealizowania. Wskaza-
ne w wystąpieniu premiera 
zmniejszenia i wpływy bu-
dżetu nie bilansują się na taką 
sumę, chyba, że odmiennie do 
zapowiadanego, nastąpi rady-
kalny wzrost gospodarczy – 
ocenia ekspert „Solidarności”.

– Nie do zaakceptowania 
dla „Solidarności” w przedsta-
wionej przez premiera formie 
jest zrównanie i wydłużenie 
wieku emerytalnego – zazna-
cza Henryk Nakonieczny. – 
Zabrakło informacji, jak tak 
znaczące zmiany wpłyną na 
rynek pracy. Obawiam się, że 
przy wysokim poziomie bez-
robocia pracownicy zamiast 
przechodzić na emerytury, 
zasilać będą szeregi bezrobot-
nych i korzystać z zasiłków. 
Wątpliwości budzi też sam 
mechanizm wydłużania wieku 
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emerytalnego, naszym zdaniem 
powinien on obejmować ludzi 
młodych, a nie tych, którym zo-
stało kilka lat do emerytury.

„Solidarność” z ostrożno-
ścią, ale pozytywną, odbiera 
propozycje zmian w podat-
kach związane z polityką 
prorodzinną. – Dobrze, że 
wyróżniono rodziny bardziej 
i mniej zamożne i tym dru-
gim zaproponowano większe 
wsparcie. Wątpliwości budzą 
jednak kryteria dochodu na ro-
dzinę. Naszym zdaniem spra-
wiedliwsze byłoby kryterium 
dochodu na członka rodziny, 
byłoby to realne wsparcie dla 
rodzin wielodzietnych – mówi 
Nakonieczny.

Związek krytykuje nato-
miast likwidację ulgi interneto-
wej. – To nieprawda, że inter-
net jest już powszechny. 

Wątpliwości wzbudza też 
zapowiedź zmiany waloryzacji 
rent i emerytur, z procentowej 
na kwotową. Zdaniem Henry-
ka Nakoniecznego, to wielce 
prawdopodobnie niekonstytu-
cyjne rozwiązanie. – Aczkol-
wiek niechętnie, ale jestem w 
stanie podzielić stanowisko w 
sprawie konieczność podnie-
sienie o 2 proc. składki rento-
wej po stronie pracodawców. 
Przypomnę, że w roku 2007 
byliśmy jedyną dużą organiza-
cją przeciwną obniżeniu składki 
rentowej. Nasze obawy się po-

twierdziły. Szkoda, że kolejny 
raz pozostaje powiedzieć, „a 
nie mówiłem” Przedsiębior-
stwa mają na rachunkach ban-
kowych ulokowane olbrzymie 
środki, nie powinno to więc być 
dla nich bardzo dokuczliwe – 
uważa Henryk Nakonieczny.

Jego zdaniem, zapowiedź 
ograniczenia wcześniejszych 
emerytur górniczych i po-
dział na tych zatrudnionych 
w przodku lub tych tylko pod 
ziemią, świadczy wyłącznie 
o niewiedzy premiera. – Naj-
wyraźniej Donald Tusk nie 
wie, jak wygląda praca w 
kopalni i czym jest przodek. 
To niebezpieczne manipu-
lowanie bezpieczeństwem 

górników – zaznacza Henryk 
Nakonieczny.

Członek prezydium Komisji 
Krajowej jest też zaskoczony 
stylem zapowiedzi o podwyż-
ce dla służb mundurowych. 
– Chyba po raz pierwszy w 
exposé padły tak skonkretyzo-
wane zapowiedzi podwyżek dla 
określonych grup zawodowych. 
Jestem tym zdziwiony. Nie pod-
ważając samej potrzeby wzrostu 
wynagrodzeń nie tylko dla tych 
służb, ale dla wszystkich osób 
zatrudnionych w administracji 
publicznej, wyglądało to trochę 
tak, jakby reżim kupował sobie 
wsparcie resortów siłowych na 
trudne czasy – podsumowuje 
Henryk Nakonieczny.

– Jak już wielokrotnie 
wspominałem – mówi Roman 
Gałęzewski, szef stoczniowej 
Solidarności, największym 
niebezpieczeństwem dla no-
wego systemu płacowego w 
Stoczni Gdańskiej, pomimo 
wielu formalnych zabezpie-
czeń, jest niefrasobliwa, cza-
sami wręcz złośliwa, forma 
ocen pracowników, stosowana 
niekiedy przez bezpośrednich 
przełożonych, mistrzów, kie-
rowników zespołów ludz-
kich. Każda z tych osób, jeśli 
naprawdę zależy jej na za-
kładzie, powinna w ocenie 
podwładnych kierować się 
kryterium fachowości, stosun-
kiem do wykonywanej pracy, 
umiejętnościami współżycia 
z kolegami. Natomiast dzisiaj 
widzimy, choćby na terenie 
dawnego wydziału K3, że 
mistrz dokonujący oceny pod-
ległych mu doświadczonych 
kowali, cenionych dotychczas 
za fachowość, zaproponował 
stawkę niższą niz początkują-
cym pracownikom. To świad-
czy o tym że taki człowiek nie 
powinien być mistrzem, bo 
takie kryteria oceny dyskwali-
fikują go w kierowaniu zespo-

łami ludzkimi. I na takie za-
chowania nie może być zgody 
naszego związku, Solidarno-
ści. Podstawową cechą dobre-
go mistrza musi być umiejęt-
ność kierowania zespołem, 
stosowanie jasnych i obiek-
tywnych kryteriów w ocenie 
fachowości pracowników, a 
nie subiektywna sympatia lub 
kolesiostwo. Mam nadzieję, 
że Zarząd Stoczni będzie wy-
ciągał z takich sytuacji wła-
ściwe wnioski, w przeciwnym 
razie będą pojawiały się wciąż 
konflikty ze związkami.

Na szczęście są też mi-
strzowie, którzy sami analizu-
ją błędne decyzje i reagują na 
wyrażane przez podległych im 
pracowników sprzeciwy wo-
bec niesprawiedliwych ocen. 
Ale spotykamy się z przypad-
kami patologicznej wręcz nie-
sprawiedliwości w ocenach. 
Jedna z takich osób np.uwżała 
że najważniejszym kryterium 
oceny zawodowej są powią-
zania rodzinne. W tej sprawie 
interweniował Związek Za-
wodowy Pracowników Stocz-
ni i w sprawie zamieniono de-
cyzje mistrza. Ja interweniuję 
w kilku przypadkach, m.in. 

Mistrz musi rzetelnie oceniać
mówi ROmAn GAłęzeWSKi, szef stoczniowej „Solidarności”

w sprawie niesprawiedliwych 
ocen wspomnianego mistrza z 
wydziału K3, który widać to 
wyraźnie nie potrafi kierować 
zróżnicowanym zespołem. 
Jego nieprzemyślane decyzje 
wyrządziły niemałe szkody w 
opinii o nowym systemie płac.

Uważam, że moją rolą, 
działacza związkowego, jest 
natychmiastowe reagowa-
nie jeżeli człowiek kierujący 
zespołem mistrzowskim nie 
umie docenić podległych mu 
ludzi, docenić tego co potrafi-

dokończenie na str. 4
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li oni i potrafią w pracy. Taki 
człowiek nie powinien kiero-
wać zespołem ludzi, lepiej by 
było gdyby sam przez jakiś 
czas popracował w bezpośred-
niej produkcji i nabrał szacun-
ku do tej niełatwej pracy.

Dobiega końca rok 2011, rok 
zapowiadanych i realizowanych 
inwestycji w stoczni, zmian w 
różnych obszarach produkcji. 
Często dochodzą do mnie opi-
nie, że stoczni wciąż nie udaje 
się rozwinąć na wysokim po-
ziomie produkcji okrętowej, że 
nie przynosi ona decydujących 
dla zakładu zysków. Wydaje 
mi się, że takie przekonanie 
wśród pracowników wynika z 
niedostatecznych informacji o 
rozwoju różnych dziedzin pro-
dukcji, owych trzech nóg na 
których stać ma w przyszłości 
zakład. Dobrze by było żeby 
Zarząd częściej, pełniej, a może 
i bardziej dosadnie przekonywał 
pracowników, że na pomyślność 
stoczni będzie wpływał rozwój 
nie tylko produkcji statków, ale i 
wielkich konstrukcji stalowych, 
a także  wież wiatrowych. I że 
dynamika efektów finansowych 
zakładu zależy nie tylko od roz-
woju produkcji okrętowej.Roz-
wój produkcji wież wiatrowych, 
których nowa fabryka powstaje, 
czy produkcji wielkogabaryto-
wych konstrukcji stalowych, w 
czym stocznię ma wspomóc za-
łoga Mostostalu Chojnice, może 
mieć bardzo istotny wpływ na 
dochody i zyski spółki. Nie 
można patrzeć na pomyślność 
stoczni tylko przez pryzmat jej 
jednej „nogi” – budowy stat-
ków. Zwłaszcza że inwestycje 
w stoczni prowadzą do unowo-
cześnienia i zintensyfikowania 
produkcji w nowych, niezna-
nych w przeszłości, dziedzinach. 
To wszystko pozwala sądzić, że 
przyszłość zakładu toczyć sie 
będzie w nadchodzącym czasie 
jeżeli nie „z górki” to przynaj-
mniej po prostej.

Mistrz 
musi...
dokończenie ze str. 3

Pod koniec tego roku – 
mówi Karol Guzikiewicz, wi-
ceprzewodniczący stocznio-
wej „Solidarności” – widać że 
sytuacja w zakładach pracy się 
pogarsza, coraz mniej jest za-
mówień, coraz częściej braku-
je pracy, zaczynają się zwol-
nienia. Trudno przewidzieć co 
będzie w roku 2012, czy 2013, 
spodziewać się można nadej-
ścia zjawisk kryzysowych, 
których ofiarami, jak zwykle 
to bywa, będą w pierwszym 
rzędzie ludzie pracy.

Przed wyborami dokony-
wano różnych manipulacji ce-
nowych, chcąc zachować ko-
rzystny wizerunek rządu. Tak 
było z paliwem np. które przez 
jakiś czas nawet taniało, by 
tuż po wyborach gwałtownie 
drożeć. A wiadomo, z cenami 
paliwa związane są prawie 
wszystkie ceny podstawo-
wych wyrobów. Zapowiedzia-
no już podwyżkę akcyzy m.in. 
na papierosy, piszemy w tym 
numerze „Rozwagi” również 
o spodziewanych podwyżkach 
cen energii elektrycznej, wę-
gla i gazu. Wszystko to razem 
nakłada na związki zawodowe 
szczególny obowiązek dbania 
o interesu pracowników, bro-
nienia ich przed skutkami po-
garszającej sie sytuacji na ryn-
ku podstawowych artykułów i 
na rynku pracy.

Te zjawiska mogą się odbić 
negatywnie również w stoczni, 
gdyż właściciele jeżeli odczu-
ją spadek zamówień, a więc i 
dochodów, będą mieli trudno-
ści z utrzymaniem właściwych 
płac. W stoczni najważniejszą 
sprawą jest dbałość związków 
o prawidłowe, obiektywnie 
sprawiedliwe dla pracowni-
ków wprowadzanie nowego 
systemu płacowego. Stocznio-
we związki zawodowe wyda-
ły oświadczenie akceptujace 

nowy system wynagradzania 
z zastrzeżeniem, że pracow-
nicy nie stracą na swoich wy-
nagrodzeniach obliczanych w 
porównywalnych warunkach 
i że nie będę obarczani kon-
sekwencjami wynikającymi z 
braku materiału, braku doku-
mentacji konstrukcyjno-tech-
nologicznej, braku kontraktów 
i że te braki nie będą powodo-
wać zmniejszenia podstawy 
premii. W każdym zgłoszo-
nym i uzasadnionym przypad-
ku związki zawodowe będa 
interweniować w Zarządzie i 
domagać się właściwego wy-
nagrodzenia.

Mamy świadomość, że 
wprowadzanie zmian w róż-
nych dziedzinach w stoczni 
wymaga spokoju, czasu i zro-
zumienia. Tak jak z zastoso-
waniem nowej karty chipowej, 
określającej wykorzystanie 
czasu pracy, która zastąpiła 
prehistoryczną już papierową 
kartę zegarową, będącą  dziś 
reliktem czasów które dawno 
minęły. 

Dla załogi stoczni najważ-
niejszą sprawą są zarobki. 
Jako przedstawiciel „Soli-
darności” muszę przyjąć, że 
Zarząd wprowadzając nowy 
system płac ma dobre zamiary 
i tak też oceniamy podstawy 
nowego systemu. Jeżeli jed-
nak w jego realizacji doszłoby 
do wypaczeń krzywdzących 
pracowników, będziemy z 
całą stanowczościa reagować, 
domagając się naprawy nie-
słusznych, krzywdzących de-
cyzji.

Związki zawodowe przy 
zmianie systemu akordowego 
na system dniówkowy doma-
gały się i doprowadziły w roz-
mowach do tego, że dodatki za 
wysługę lat i inne nie są wli-
czane do stawki godzinowej. 
Bo tak chciała wiekszość pra-

cowników. Musiało to wpły-
nąć na niższy poziom stawki 
godzinowej, bo dodatki nie 
weszły w jej skład. Ale suma 
sumarum, to co jest na końcu 
kwitka decyduje o poziomie 
zarobku. Trzeba przy tym pa-
miętać że nowy system, to nie 
podwyżka zarobków, choć 
oczywiście nie może to być 
też nieuzasadniona obniżka.

Przy pierwszych decyzjach 
widać jednak, że nie obeszło 
sie bez nadużyć we wprowa-
dzaniu nowego systemu. Za-
częto np. bardzo źle oceniać 
pracowników, co miało wpływ 
na ustalanie stawki godzino-
wej. Występowały elementy 
kolesiostwa, ktoś bliższy mi-
strzowi otrzymywał wyższą 
stawkę, co powodowało że 
ktoś inny dostał mniej niż po-
winien. Żeby komuś dać kil-
kaset złotych więcej, komuś 
tyle trzeba zabrać. Były sytu-
acje, że komuś odchodzącemu 
wkrótce na emeryturę obniża-
no stawkę godzinową, bo on 
dostawał jakieś pieniądze w 
ramach ochrony przedemery-
talnej. Oczywiście wszystkie 
takie przypadki powodowały 
interwencję związków, z re-
guły skuteczną. Domagali-
śmy się, by Zarząd wypełniał 
swoje zobowiazanie, że w 
nowym systemie dobry pra-
cownik nie ma prawa stracić. 
W przeciwnym przypadku, a 
do sygnalizowania tego zobo-
wiązaliśmy wszystkich bezpo-
średnich przełożonych, związ-
ki interweniują domagając się 
naprawy błędnych decyzji. 
Przez najbliższe trzy miesią-
ce prowadzimy szczególnie 
surowy monitoring, gdyż do-
kładne rozliczenie zarobków, 
w związku z występowaniem 
niektórych premii w okresie 
kwartalnym, możliwe będzie 
po dłuższym czasie.

mówi KAROL GuziKieWicz, wiceszef stoczniowej „S”

będziemy interweniować przy 
każdej krzywdzącej decyzji
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Nie wychodzimy z zało-
żenia, że ktoś przy wprowa-
dzeniu nowego systemu płac 
ma złą wolę. Widzimy dobre 
strony nowego systemu. Ale 
to nie znaczy, że nie będziemy 
kontrolować wprowadzania 
nowych zasad, szczególnie na 
najniższych szczeblach, gdzie, 
niestety, zdarzają się z różnych 
przyczyn nieprawidłowości. 
Myślę że sprawiedliwe wpro-
wadzenie nowego systemu 
płacowego powinno się przy-
czynić do poprawy atmosfery 
w stoczni, pracownicy będą 
cenić sobie świadomość ile 
zarobią, właściciele stoczni 
skorzystają na mniejszej ilości 
skarg i poprawie wydajności.

Życie niesie jednak różne 
sytuacje. Trzeba sobie zdawać 

sprawę że pracownicy stocz-
ni są szczególnie wrażliwi na 
nie zawsze uzasadnione za-
trudnianie firm zewnętrznych. 
Znane są im niekorzystyne dla 
stoczni sytuacje, gdy w wy-
niku nieuczciwej konkurencji 
stoczni Crist zakład nasz tra-
ci negocjowane kontrakty, co 
może spowodować mniejsze 
obłożenie robót okrętowych. 
To przykre, że udział w ta-
kiej działalności biorą udział 
byli pracownicy stoczni. Ma-
jąc świadomość takich spraw 
szczególnie trzeba dbać o pra-
widłowość wszystkich decyzji 
dotyczących sytuacji pracow-
nika i mających wpływ na 
atmosferę w jakiej wykonuje 
swoje obowiązki.

najwyższa izba Kontroli opublikowała krytyczny 
raport analizujący wykonanie ustawy kompensacyj-
nej dotyczacej likwidacji stoczni w Gdyni i Szcze-
cinie. Raport krytycznie ocenia brak odwołania się 
rządu polskiego od decyzji Komisji europejskiej, 
która nie zaakceptowała żadnego z planów re-
strukturyzacyjnych stoczni. Warto przypomnieć, 
że podobnie krytycznie niK oceniła brak odwołań 
Skarbu Państwa od niekorzystnych dla Stoczni 
Gdańsk decyzji Komisji europejskiej, dotyczących 
m.in. zamknięcia dwóch z trzech pochylni.

pada 2011. Zdaniem NIK nie-
celowe było zaniechanie przez 
stronę polską odwołania się od 
decyzji Komisji Europejskiej.

Projekt ustawy kompensa-
cyjnej opracowany został na 
zlecenie MSP przez prywatną 
kancelarię prawną. Niecelo-
we było ograniczenie zakresu 
wykorzystania przy tych pra-
cach merytorycznej wiedzy i 
doświadczenia pracowników 
departamentu nadzorujące-
go stocznie. W konsekwencji 
takiego trybu prac legislacyj-
nych, a także działania pod 
presją czasu, w ustawie kom-
pensacyjnej niektóre przepisy 

nie spełniały wymogów decy-
zji Komisji Europejskiej, były 
nieprecyzyjne lub niespójne z 
innymi przepisami.

Tymczasowego nadzorcę, 
a następnie zarządcę kompen-
sacji (tych samych dla obu 
stoczni) wybrano, pod wzglę-
dem formalnym, zgodnie z 
ustawą kompensacyjną. Były 
to jednak arbitralnie wska-
zane przez ARP SA osoby 
(tymczasowy nadzorca) lub 
podmioty kapitałowo od niej 
zależne (zarządca kompen-
sacji) - w obydwu przypad-
kach bez doświadczenia w 
prowadzeniu likwidacji lub 
upadłości. Ustalono dla nich 
relatywnie wysokie wynagro-
dzenie, nie egzekwując przy 
tym ustanowienia realnego 
zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń powstałych z tytułu 
niewykonania lub nienależy-
tego wykonania umowy. Były 
to działania nierzetelne, niece-
lowe i niegospodarne. Łącznie 
w okresie od stycznia 2009 r. 
do 31 marca 2011 r. wynagro-
dzenie zarządcy kompensacji 
SSN i SG wyniosło 15 mln 
zł brutto, a do zakończenia 
procesu kompensacji może 
wynieść 17,2 mln zł. Z tego 
wynagrodzenia pokrywane 
były m.in. koszty wynajęcia 
kancelarii prawnej oraz wy-
nagrodzenia pełnomocników 
BBL w stoczniach. Zarząd-
ca kompensacji racjonalnie i 
zgodnie z ustawą kompensa-
cyjną zarządzał mieniem oby-
dwu stoczni. Gospodarna była 
kontynuacja budowy trzech 
statków w SG raz trzech stat-
ków w SSN.

Wypełnione zostały zobo-
wiązania finansowe wobec 
stoczniowców, zawarte w po-
rozumieniu strony rządowej z 
reprezentantami pracowników 
z listopada 2008 r. Prawidło-
wo zrealizowano: przejęcie 

przez stocznie pracowników 
ze spółek zależnych (łącznie 
1 359 osób), wypłaty odszko-
dowań w ramach Programu 
Dobrowolnych Odejść (śred-
nio 41 tys. zł na osobę) oraz 
wypłaty świadczeń uczestni-
kom Programu Zwolnień Mo-
nitorowanych. Łączne koszty 
ochrony praw pracowników 
wyniosły ok. 761 mln zł, z 
czego pracownikom wypłaco-
no ok. 638 mln zł. W ocenie 
NIK, uwzględniającej skalę 
zaangażowanych na ten cel 
środków, wsparcie pracowni-
ków w poszukiwaniu nowego 
zatrudnienia nie przyniosło 
zadowalających rezultatów. 
Spośród ponad 9 tys. zwol-
nionych stoczniowców nową 
pracę znalazło niespełna 3 tys. 
osób.

W ocenie NIK, działaniem 
gospodarnym byłoby podjęcie 
próby sprzedaży majątku za 
wyższą cenę. Mienie stoczni 
sprzedawane było jednak w 
rzetelnie przeprowadzanych 
procedurach przetargowych.

Nie sfinalizowano transak-
cji z inwestorami katarskimi 
reprezentowanymi przez fir-
mę Stichting Particulier Fonds 
GREENRIGHTS (SPFG), 
którzy wylicytowali w pierw-
szej procedurze przetargowej 
większość mienia obu stoczni. 
Zatrzymane zostało wadium 
wpłacone w imieniu SPFG 
w kwocie 36,1 mln zł (26,5 
mln zł w SG oraz 9,6 mln zł 
w SSN). Zarządca kompensa-
cji wielokrotnie kierował do 
SPFG informacje o zamiarze 
dochodzenia odszkodowań 
za niedokończenie transak-
cji. Były to jednak działania 
niekonsekwentne, gdyż do 
dnia zakończenia kontroli nie 
przedstawiono SPFG szczegó-
łowego wyliczenia kwot, któ-
re miałyby być przedmiotem 
roszczeń.

z 9 tysięcy zwolnionych stoczniowców pracę znalazło tylko 3 tysiące,  
ale szefowie kompensacji zarobili 17 mln zł

NIK o likwidacji stoczni w Gdyni i szczecinie

Niepowodzeniem zakoń-
czyły się w 2008 r. starania 
Ministra Skarbu Państwa o 
znalezienie inwestora, który 
zagwarantowałby restruktu-
ryzację Stoczni Szczecińskiej 
Nowa i Stoczni Gdynia SA 
oraz zapewnił ich rentowne 
funkcjonowanie na konku-
rencyjnym rynku. Komisja 
Europejska nie zaakceptowa-
ła żadnego z przekazanych 
jej planów restrukturyzacji i 
zdecydowała, że udzielona 
wcześniej stoczniom pomoc 
publiczna musi zostać zwró-
cona - czytamy w raporcie 
NIK o stoczniach a 14 listo-
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Tej zimy przy płaceniu 
rachunków za ciepło i 
energię może nam się 
zrobić naprawdę gorą-
co.Sprzedawcy prądu 
chcą, aby od stycznia 
cena wzrosła o 18 proc. 
Podwyżki tłumaczą ro-
snącymi cenami węgla, 
który może być o 25 
proc. droższy. Także gaz 
od nowego roku miałby 
kosztować więcej , o 
co najmniej kilkanaście 
procent.

Skala proponowanych pod-
wyżek zaniepokoiła Urząd 
Regulacji Energetyki. URE 
uznał, że nie ma przesłanek, 
aby ceny energii oraz gazu 
tak znacznie wzrosły. Wezwał 
sześć spółek obrotu energią 

oraz Polskie Górnictwo Naf-
towe i Gazownictwo do sko-
rygowania swoich zamiarów.

Z informacji urzędu wyni-
ka że zgłoszone przez firmy 
energetyczne podwyżki cen 
prądu sięgają  od 8,5 do 18 
proc. Koszt energii to tylko 
część rachunków gospodarstw 
domowych. - Sam prąd to za-
ledwie połowa ceny którą pła-
cę, do tego dochodzą opłaty 
za przesył energii, ktore już 
są koszmarnie wysokie - skar-
ży się „Codziennej” Elżbieta 
Kazimierczak, właścicielka 
domu w Pomiechówku pod 
Warszawą.

Sprzedawcy energii elek-
trycznej tłumaczą wzrost 
kosztów rosnącymi cenami 
węgla. Kompania Węglowa 
oraz Katowicki Holding Wę-

zimą będzie drożej

Prąd, gaz i węgiel pójdą w górę
glowy zamierzają od stycznia 
podnieść ceny o 1/4 dotych-
czasowych stawek. Ogrze-
wanie domów tradycyjnymi 
piecami węglowymi może 
więc stać się piekielnie dro-
gie. Wprawdzie w wypadku 
spółek energetycznych i cie-
płowni, które mają podpisane 
z kopalniami długoterminowe 
kontrakty, podwyżki będą niż-
sze, ale i tak przełożą się  na 
wzrost cen prądu o kilkanaście 
procent, a opłat za ciepło do 
10 proc.

Wniosek o znaczną, za-
pewne kilkunastoprocentową 
podwyżkę cen gazu złożyło 
PGNiG. Spółka tłumaczy , 
że zmuszona jest podnieść 
ceny, bo płaci coraz więcej 
za gaz importowany z Rosji. 
Warunki kontraktu zawartego 

rok temu przez wicepremiera 
Waldemara Pawlaka z Gaz-
promem pozostają tajne, ale 
wiele wskazuje na to, że są 
podobne do zapisów umowy 
zawartej przez Ukraińców. 
Nasi wschodni sąsiedzi płacą 
obecnie za 1000 m. sześć. ro-
syjskiego gazu 360 dol., a ze 
względu na przyjętą formułę 
cenową od nowego roku kwo-
ta ta ma jeszcze wzrosnąć. To 
właśnie za wynegocjowanie 
tak niekorzystnych warunków 
ukraiński sąd skazał byłą pre-
mier Julię Tymoszenko na 7 
lat więzienia. W Polsce ceny 
gazu i prądu wciąż rosną, ale 
winnych tej sytuacji nie ma.

Marek Michałowski    
„Gazeta Polska  

CODZIENNIE”

Paraliż  
w ochronie zdrowia

NSZZ „Solidarność” rozpoczyna akcję zachęcającą 
do skrócenia handlu w Wigilię świąt Bożego Narodzenia. 
Związkowcy apelują o zamknięcie sklepów w tym dniu o 
godzinie 14.00. 

„Solidarność” od dawna przypomina, że przedłużanie 
godzin handlu w Wigilię do godz. 17.00 czy nawet 18.00 
nie przekłada się na większe zyski sklepów.

– Małe sklepy osiedlowe już to zrozumiały i kończą 
handel wcześniej. Inaczej wygląda to w przypadku hiper-
marketów, niektóre z nich przeciągają pracę do późnego 
popołudnia. Tymczasem z naszych obserwacji wynika, że 
w Wigilię po godzinie 14.00 handel zamiera – mówi Alfred 
Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Handlu NSZZ 
Solidarność. 

.– Na niepotrzebnym przedłużaniu pracy w tym dniu 
cierpią natomiast pracownicy, którzy po zamknięciu muszą 
jeszcze rozliczyć się z pieniędzy, posprzątać sklep i dopiero 
wieczorem wychodzą z pracy. Bywa więc, że do domu do-
cierają o godz. 19.00, a nawet 20.00 – mówi Alfred Bujara.

W pierwszym etapie związkowcy swe działania skierują 
do pracodawców, np. sieci hipermarketów, które znajdują 
się właśnie na etapie planowania godzin pracy w okresie 
świątecznym. 

„solidarność” apeluje  
o krótszą pracę w Wigilię

Właśnie zaczęła obowiązy-
wać nowa lista leków refundo-
wanych. Dzięki temu w kasie 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia pozostanie prawie 215 mln 
zł.Niektóre medykamenty sta-
nieją, ale generalnie leki zdro-
żeją o ponad 18 proc. oszaco-
wała firma badawcza PMR. W 
styczniu 2012 r ma wejść w 
życie nowa ustawa o refunda-
cji leków. Instytut badawczy 
IMS Health obliczył, że na tej 
zmianie w ciągu czterech naj-
bliższych lat NFZ może zaosz-
czędzić ponad 5 mld zł, za to 
pacjenci będą musieli wydać o 
ponad 3 mld zł wiecej.

Jest jeszcze problem lekarzy, 
którym od nowego roku  grożą 
wysokie kary finansowe za wy-
stawione niesłusznie – w ocenie 
NFZ  – recepty. Medycy uwa-
żają, że ministerstwo  wprowa-
dziło do ustawy refundacyjnej 
wiele niejasnych zapisów, by 

potem pracownicy NFZ mogli z 
powrotem ściągać do funduszu 
pieniądze w postaci kar nakła-
danych pod byle pretekstem. 

Naczelna Izba Lekarska 
domaga się nowelizacji re-
presyjnej i biurokratycznej 
ustawy. Ogólnopolski Zwią-
zek Zawodowy Lekarzy chce 
ją zaskarżyć do Trybunału 
Konstytucyjnego. Buntują się 
także aptekarze, którzy przed-
stawią wkrótce swoje zastrze-
żenia do ustawy.

Ministerstwo Zdrowia wy-
daje się odporne na ich postu-
laty. Zamiast pilnie rozwiązy-
wać problem, przygotowuje 
równie kontrowersyjne prze-
pisy wykonawcze do ustawy. 
Lekarz  bedzie musiał wpisy-
wać na recepcie odpłatność za 
lek, a jeśli się pomyli, będzie 
odpowiadał finansowo. (...)

Dorota Skrobisz  „Gazeta 
Polska CODZIENNIE” 
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autokarem przez euRoPę aż do PoRtuGalII

bazylika Św. jakuba w santiago de compostella w hiszpanii.

było wesoło.coba da Roca.

czas wolny w Nazare.

Dachy lizbony.

barcelona – grające fontanny.

Na uliczkach carcassonne.

Nad jeziorem Garda we Włoszech.



autokarem przez euRoPę aż do PoRtuGalII

la salette.

lizbona (poniżej), zakupy w Paryżu (powyżej).

Nasi emeryci w Fatimie.

takie czasy...W oczekiwaniu na mszę w bazylice w Fatimie.

Procesja w Fatimie (powyżej, Góry Montserrat w hiszpanii (poniżej).

Gołąbek.
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Wiemy, że nie będzie  w 
tym roku „andrzejek”, nie bę-
dzie „sylwestra”. Zdarzyło się 
to po raz pierwszy od prawie 
30 lat.  Corocznie kilkaset osób 
w różnych miejscach wspólnie 
obchodziło nadejście nowe-
go roku. Jeździliśmy też na 
wyjazdy karnawałowe  które 
zostały wstrzymane przynaj-
mniej do końca lutego . Do-
chodzą do nas głosy, że pra-
codawca chce zabrać „socjal” 
którym będzie uzupełniać 
utracone zarobki najgorzej 
sytuowanych stoczniowców.  
Nic bardziej błędnego. Fun-
dusz socjalny jest naliczany 
zgodnie z ustawą na każdego 
pracownika zatrudnionego w 
stoczni. Może być wykorzy-
stany na ściśle określone cele. 
Problemy z brakiem pieniędzy 
na koncie ZFŚS nie wzięły 
się  ze złośliwości czy złej 
woli pracodawcy.  Zgodnie z 
nową ustawą wprowadzoną 
przez rząd Platformy Obywa-
telskiej nie ma już w stoczni 
pracy ciężkiej i szkodliwej 
dla zdrowia i automatycz-
nie fundusz został obcięty o 
około  30 procent.  Poza tym 
zatrudniamy mniej pracow-
ników Minęły już czasy kie-
dy mieliśmy kilka czy nawet 
kilkanaście milionów złotych 
dofinansowania rocznie. W 
2010 roku z funduszu dodat-
kowo wypłaciliśmy odprawy 
dla zwalnianych stoczniow-
ców a wskutek zmniejszenia 
stanu zatrudnienia weszliśmy 
w rok 2011 z długiem około 
200 000 złotych. W tym roku 
nie chcemy już zadłużyć fun-
duszu i wejść z czystym kon-
tem w nowy rok. Zgodnie z 
ustawą o ZFŚS pracodawca  
nie musi przelewać pieniędzy 
już od pierwszego stycznia, 
zasilanie funduszu następuje 
w kilku ratach, ostatnia musi 
wpłynąć we wrześniu. Biorąc 
pod uwagę powyższe fakty 
Komisja socjalna stoczni w 
której uczestniczą przedsta-

wiciele wszystkich związków 
zawodowych, działających w 
stoczni i przedstawiciel dyrek-
cji , podjęła decyzję  o wstrzy-
maniu wszelkiej działalności 
socjalnej do końca lutego 
2012 roku.  Pozostaną tylko 
zapomogi wypłacane w przy-
padkach losowych. Od marca 
fundusz będzie ponownie do 
dyspozycji komisji nie ma bo-
wiem złej woli pracodawcy a i 
wszystkie związki zawodowe 
wykazują dobra wolę w kie-
runku podtrzymywania do-
brej tradycji wykorzystywania 
funduszu w stoczni.  

zmiany 
W zasadzie nie chcemy 

zmienić regulaminu świad-
czeń , zmiany mogą dotyczyć 
tylko załącznika do regulami-
nu dotyczącego zasad przy-
znawania świadczeń w 2012. 
Zgodnie z przyjętym kilka 
lat temu założeniem w roku 
przyszłym będziemy starali 
się zmienić zasady świadczeń 
idąc w kierunku większego 
dofinansowania dla pracowni-
ka a mniejszego dla uprawnio-
nych członków jego rodziny. 
Tak jest w większości przed-
siębiorstw w Polsce. W dal-
szym ciągu na wycieczkę bę-
dzie można wyjechać tylko raz 
w roku, na wyjazd sobotnio 
– niedzielny dwa razy, i dwa 

razy na pielgrzymkę organi-
zowaną corocznie do Lichenia 
w ostatnią niedzielę kwietnia 
i w trzecią sobotę  września 
do Częstochowy. Nie zostanie 
zmieniony dodatek urlopowy. 
Ograniczenia będą w ilości or-
ganizowanych wycieczek co 
pewnie ponownie odbije się 
na organizowaniu wycieczek 
przez nas związek. 

Prawda jest taka że od kilku 
lat nasz związek najbardziej 
ograniczył wszelkie wyjazdy. 
l W roku 2008 NSZZ „S” 

zorganizowała 30 wyjazdów 
sobotnio-niedzielnych i 13 
różnego rodzaju wycieczek 
przy odpowiednio ZZPSG 5 i 
3, Okrętowiec 1 i 0, ZZIiT 2 
i 0.
l W roku 2009 NSZZ „ 

S” 14 wyjazdów sobotnio – 
niedzielnych i 12 wycieczek,  
ZZPSG  4 i 2, Okrętowiec 2 i 
1,  ZZiT 0 i 0
l W roku 2010  NSZZ 

„S” 4 i 9, ZZPSG 2 i 2, Okrę-
towiec 2 i 1, ZZIiT 0 i 0 
l W tym roku NSZZ „ S’ 

zorganizowała 6 wyjazdów 
sobotnio- niedzielnych i 7 wy-
cieczek, ZZPSG 2 i 2, Okręto-
wiec 1 i 1, ZZIiT 0 i 1

Porównując liczbę człon-
ków organizacji związkowych 
wygląda to mniej więcej tak: 
NSZZ „S” 1500 członków, 
ZZPSG 140 członków, Okrę-

towiec 120 członków. ZZIiT  
około 30. 

Plany 
W przyszłym roku chcemy 

(NSZZ „S”) zorganizować kil-
ka wyjazdów sobotnio – nie-
dzielnych i kilka wycieczek. 
Wyjazdy sobotnio – niedziel-
ne organizowane będą jak do 
tej pory przez komisje wy-
działowe. Wycieczki organi-
zuje komisja socjalna NSZZ 
„S”. Na pewno odbędzie się 
wycieczka do Rzymu  na prze-
łomie marca i kwietnia. Pro-
wadzimy w dalszym ciągu za-
pisy na wycieczki do Izraela, 
Legolandu, Grecji i na Krym. 
Nie ma jak dotąd chętnych na 
wyjazdy do Zakopanego na 
turniej skoków narciarskich  
i na zakończenie karnawa-
łu do Wenecji – te wycieczki 
na pewno już się nie odbędą. 
Wycieczkę do Izraela chce-
my połączyć ze zwiedzaniem 
Egiptu. W świątecznym wy-
daniu gazety przedstawimy 
ostateczny program i wstęp-
ne koszty naszych wyjazdów. 
W wycieczce do Legolandu 
dzieci do lat 16 mają zapew-
niony nieodpłatny udział. 
Wyjeżdżających do Rzymu 
po raz pierwszy związek do-
datkowo dofinansuje kwotą 
300 zł. Mamy jeszcze w opcji 
wyjazdy „na dorsza” na duń-
ską wyspę Bornholm i ewen-
tualnie w Bieszczady, na Wę-
gry, Litwę lub do Turcji ale to 
tylko bardzo wstępne plany. 
Z wszystkich wymienionych 
wyżej wycieczek odbędzie się 
maksymalnie sześć. Wszystko 
więc zależne jest  od pieniędzy 
i od zapotrzebowania na tego 
typu wypoczynek. Przypomi-
namy, że trwają wstępne zapi-
sy na wszystkie wymienione 
wycieczki do dnia dziewiąte-
go grudnia i wtedy zdecydu-
jemy które wycieczki będą w 
ciągu roku zrealizowane.  

F.R

Fundusz socjalny 2012
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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 zamiesz-
czać krótkie cytaty z różnych pism i forów 
internetowych dotyczące, naszym zdaniem, 
najciekawszych wydarzeń społecznych, poli-
tycznych i gospodarczych.

„Rzeczpospolita”: 
Jarosław Kaczyński pisze 
list do członków PiS

Jarosław Kaczyński wysłał list 
do szefów terenowych struktur 
PiS i lokalnych działaczy. Zrobił 
to tydzień przed Radą Politycz-
ną PiS, na której będzie dysku-
sja m.in. o przyczynach porażki 
wyborczej. Te – jak ujawnia „Rz” 
– prezes PiS w liście wylicza. 
Obarcza winą wykluczonych nie-
dawno z partii europosłów. Jako 
błędu nie zalicza swoich słów o 
kanclerz Niemiec, ale „dyskusję 
o Angeli Merkel”.

Starający się zachować jed-
ność partii prezes zarzuca po-
słom, którzy odeszli do nowego 
klubu Solidarna Polska, związki z 
Januszem Palikotem. Przekonuje, 
że prawica ponosi porażki przez 
nadmierną ambicję polityków.

– Media w swoim przekazie 
zniekształcają nie tylko wizeru-
nek PiS, ale również to co dzie-
je się w partii. Dlatego prezes 
uznał, że musi członkom PiS  
przedstawić jak sprawy wygląda-
ją – tak tłumaczy list prezesa do 
działaczy Adam Hofman, rzecz-
nik PiS.

Kaczyński wskazuje w nim, 
że eurodeputowani Zbigniew 
Ziobro i Jacek Kurski (usunię-
ciu z partii za żądanie reform w 
PiS po przegranych wyborach) 
już w kampanii działali na szko-
dę partii. „Poszukiwano sytuacji 
konfliktowych w poszczególnych 

okręgach, by wykorzystać je do 
budowania swojej grupy.” – uwa-
ża prezes PiS. O posłach, którzy 
opuścili klub PiS i założyli klub 
Solidarna Polska, pisze: „Bar-
dzo znamienne jest też popar-
cie, jakiego powołanemu przez 
rozłamowców klubowi udzielił na 
posiedzeniu konwentu seniorów 
Palikot.” Podobnego argumentu 
użył, gdy zwolennicy usuniętej z 
PiS Joanny Kluzik-Rostkowskiej 
zakładali klub PJN.

Lider PiS twierdzi, że do niż-
szego o ok. 3-5 pkt proc. wyniku 
(PiS zdobył 29 proc.) przyczyniły 
się błędy popełnione w ostatnim 
tygodniu kampanii. Do nich za-
licza zbyt późną odpowiedź na 
spot PO „oni pójdą głosować” 
wskazujący na kiboli jako sym-
patyków PiS. Na minus zalicza 
też „dyskusję o Angeli Merkel, i 
opóźnioną odpowiedź na łatwy 
do przewidzenia atak”.

„Rzeczpospolita”: 
Księgowy przemówił do 
narodu

Kryzys, oszczędności i bilan-
sowanie budżetu – praktycznie 
tylko o tym mówił Donald Tusk w 
swoim drugim exposé – pisze w 
„Rz” Piotr Gursztyn.

Bodaj ani razu nie padło sło-
wo edukacja, o wizjach rozwoju 
mówił wyłącznie w kontekście 
zagrożeń przez kryzys. – W tych 
trudnych czasach – tak brzmi 
ulubiona fraza szefa rządu. I tak 

mówił o wszystkim: demografia 
została umówiona w kontekście 
systemu podatkowego. Polityka 
społeczna to długość wieku eme-
rytalnego. Silna armia to element 
pozycji Polski w czasie unijnych 
negocjacji. Nawet apele o uni-
kanie ideologicznych skrajności 
były nawoływaniem do spokoju 
niezbędnego do bezpiecznego 
przejścia przez kryzys.

Jeśli więc traktować literal-
nie zapowiedzi premiera to jego 
rządy będą polegały wyłącznie 
na bilansowaniu słupków. Być 
może kryzys jest takim zagroże-
niem, że nie ma innej drogi. Może 
jednak jest tak, że kryzys to alibi 
do dalszego administrowania bez 
głębszej wizji. Bo porządki w sys-
temie emerytalnym i podatkowym 
nie są dowodem na wizjonerstwo.

W exposé padło wiele do-
brych pomysłów. I chwała pre-
mierowi za to. Dobrze np. wy-
gląda pomysł na ulgi rodzinne. 
Przyzwoicie Tusk przedstawił 
kwestię ubezpieczeń i opodatko-
wania rolników. Są więc rzeczy, 
które brzmią obiecująco.

Były też fragmenty niepokoją-
ce. Passus o emeryturach księży – 
czyli kwestii, która nie jest palącym 
problemem – trąci demagogią. I 
rozpaleniem emocji, co do których 
kilkadziesiąt minut później Tusk 
sam apelował, aby ich unikać.

Pusto brzmiały też słowa o 
wyższych emeryturach, które 
Polacy otrzymają dzięki prze-
dłużeniu wieku emerytalnego. 
Premier ani słowem nie zająknął 
się o umowach śmieciowych. 
Dotyczą one milionów Polaków 
– w każdym wieku, nie tylko naj-
młodszych. I to one sprawiają, 
że wiele z tych osób i tak będzie 
miało głodowe emerytury.

„Gazeta Polska:  
O skutkach 
zabetonowania systemu

Przeciętnemu odbiorcy trud-
no jest wyrobić sobie zdanie na 
temat przebiegu zdarzeń, do ja-
kich doszło 11 listopada – pisz 
prof. Sdzisław Krasnodębski. 
Uderzające jest to, że obraz, 
jaki wyłania się z mediów nieza-
leżnych, z pierwszego i drugie-
go obiegu, jest zupełnie inny niż 
ten przedstawiony w mediach 
oficjalnych. Oficjalna wersja, 
iż chodzi tylko o to, że władze 
miejskie i policja nie stanęły na 
wysokości zadania i nie zare-
agowały odpowiednio wcześnie 
na chuliganów, jest wątpliwa. 
Można odnieść wrażenie, że 
raczej mamy do czynienia z sy-
tuacją, jakby władze oczekiwały 
podobnych zajść. I stanowiły 
one pretekst do, na przykład, 
zaostrzenia przepisów wobec 
zgromadzeń obywateli.

 „nasz Dziennik”: 
„Solidarność” dla 
Amerykanów

 W Chicago można oglądać 
ekspozycję „Fenomen Solidar-
ności. Migawki z dziejów Polski, 
1980-1981”. Przygotował ją In-
stytut Pamięci Narodowej – pi-
sze Marta Ziarnik.

Uroczystość otwarcia wysta-
wy odbyła się na Northeastern 
Illinois University (NEIU). Wybór 
tego miejsca nie był przypadko-
wy. Jak podkreślił prezes IPN 
Łukasz Kamiński, NEIU od lat 
jest aktywnym ośrodkiem na-
ukowym, leżącym w sercu dużej 
społeczności polskiej i mocno 
z nią związanym. Aby wystawa 
mogła trafić do jak największego 

Mity greckie.
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grona odbiorców, została przy-
gotowana zarówno w polskiej, 
jak i angielskiej wersji języko-
wej. – Jest to wystawa specjal-
nie przygotowana dla odbiorcy 
zagranicznego. Staramy się 
przypominać światu, jak wielkie 
znaczenie, nie tylko dla Polski, 
ale dla całego świata, miał ruch 
„Solidarność” – powiedział Ka-
miński.  – Staraliśmy się przez 
symboliczne ujęcia, przez do-
bór bardzo charakterystycznych 
zdjęć, kluczowych haseł, takich 
jak godność, nadzieja, entu-
zjazm, przypomnieć, czym była 
„Solidarność” – wyjaśnił. – Takie 
było założenie tej wystawy, że 
ma ona zaciekawić, zaintrygo-
wać, natomiast w ten sposób nie 
można przekazać całej wiedzy o 
takim fenomenie, jakim była „So-
lidarność” – dodał Kamiński.

Ekspozycja przedstawia naj-
ważniejsze wydarzenia związa-
ne z działalnością „Solidarności” 
– od strajków sierpniowych 1980 
roku, po wprowadzenie stanu 
wojennego w grudniu 1981 roku. 
W sierpniu i we wrześniu br. 
prezentowana była w Woodrow 
Wilson Center w Waszyngtonie, 
zaś od września do początku li-
stopada na Columbia University 
w Nowym Jorku.

„nasz Dziennik”: 
„łukasiewicz” i „Staszic” 
zabezpieczą dochody

Prawo i Sprawiedliwość zło-
żyło w Sejmie projekt ustawy 
dotyczący gazu łupkowego. Pro-
ponowane przez PiS regulacje 
miałyby zabezpieczać interes 
Skarbu Państwa w związku z 
eksploatacją jego złóż – pisze 
Artur Kowalski. 

Regulacje zaproponowane 
przez PiS mają – według wnio-
skodawców – zapewnić „spra-
wiedliwy udział w dochodach 
z wydobycia gazu łupkowego” 
państwu polskiemu, które jest 
właścicielem złóż. – Projekt 
określa, w jaki sposób wydoby-
cie gazu łupkowego będzie przy-
nosiło zyski Skarbowi Państwa 
i obywatelom – tłumaczył poseł 
Piotr Naimski (PiS), który w rzą-
dzie PiS był wiceministrem go-
spodarki. Projekt zakłada m.in. 
utworzenie specjalnego fundu-
szu gromadzącego dochody z 
wydobycia gazu – nazwanego 
w projekcie ustawy imieniem 
Ignacego Łukasiewicza, któ-
re mogłyby być inwestowane 
m.in. w papiery wartościowe. 
O wykorzystaniu jego środków 
miałby decydować Sejm w dro-
dze ustawy. Przy czym dochody 
Skarbu Państwa z nowych złóż 

nie mogłyby zostać wykorzysty-
wane na doraźne łatanie dziur w 
budżecie państwa. Propozycje 
zawarte w projekcie zmierzają 
także do utworzenia specjalnej 
spółki Skarbu Państwa „Staszic” 
SA, która byłaby udziałowcem 
w każdej spółce celowej posia-
dającej koncesję wydobywczą. 
PiS proponuje również, aby na 
uzyskanie koncesji wydobyw-
czej były obowiązkowe przetargi, 
żeby spółka, która była właści-
cielem koncesji poszukiwawczej, 
otrzymywała zwrot poniesionych 
nakładów, jeśli nie uzyska kon-
cesji wydobywczej. Zakłada się 
także udostępnienie informacji 
geologicznej spółkom stającym 
do przetargu na koncesje wydo-
bywcze, a także wprowadzenie 
opłaty za użytkowanie górnicze 
– w wysokości wartości sprze-
daży minimum 40 proc. gazu ze 
złoża – która byłaby wpłacana 
do kontrolowanego przez Sejm 
funduszu.

Naimski ocenił, że ta opła-
ta mieści się w granicach opłat, 
jakie obowiązują w innych pań-
stwach europejskich. Zaznaczył 
jednak, iż wysokość opłaty była-
by ustalana w drodze negocjacji 
w konkretnych przypadkach. – 
Głównie dotyczy to negocjowania 
harmonogramu spłat w zależno-
ści od trudności technologicznych 
złoża. Początkowo opłaty mogą 
być niższe, potem wyższe.

„Gazeta Polska 
cODziennie”: Był 
Piotrowski, jest Pietrzak

Morderca ks. Jerzego Po-
piełuszki Grzegorz Piotrowski 
obecnie nazywa się Grzegorz 
Pietrzak. Mieszka w Łodzi – jak 
na ironię – przy ulicy Organiza-
cji Wolność i Niezawisłość, do 
której dochodzi się ulicą Ła-
giewnicką – piszą Dorota Ka-
nia,Wojciech Kamiński i Maciej 
Marosz.

Z nieoficjalnej informacji wy-
nika, że morderca ks. Jerzego 

otrzymuje państwową emery-
turę.

Zapytaliśmy Małgorzatę 
Woźniak, rzecznik Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, czy Grzegorz 

listopada w Warszawie. Wezwał 
premiera, by powtórzył te słowa 
już nie z mównicy sejmowej, tak 
aby mógł mu wytoczyć proces.

„Wzywam Donalda Tuska do 
tego, aby to, co powiedział na te-

Wąż podatkowy powyborczy.
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Piotrowski otrzymuje piniądze 
z resortu.

– Taka osoba nie dostaje na-
szego uposażenia – mówi Mał-
gorzata Woźniak.

Zapytana, czy resortową 
emeryturę Piotrowski pobiera 
pod zmienionym nazwiskiem, 
rzecznik MSWiA odsyła nas do 
...”zainteresowanego”.

– O te informacje proszę za-
pytać osobę zainteresowaną, bo 
jest przecież ochrona prywat-
ności i ustawa o danych osobo-
wych – mówi.

„Rzeczpospolita” ujawniła, że 
Grzeghorz Piotrowski pisze w 
„Faktach i Mitach” pod dwoma 
pseudonimami – jako Dominika 
Nagel i Anna Tarczyńska. Re-
dakcja „Faktów i Mitów” zaprze-
cza , jakoby morderca ks. Popie-
łuszki dla niej pracował i grozi 
„Rzeczpospolitej” procesem.

„niezależna.pl”: 
Bezczelne kłamstwo

Szef PiS Jarosław Kaczyński 
nazwał „bezczelnym kłamstwem” 
słowa premiera Donalda Tuska o 
swoim rzekomym związku z oso-
bami, które biły się z policją 11 

mat wsparcia przeze mnie tych, 
którzy się bili z policją 11 listopa-
da, powiedział nie z trybuny sej-
mowej – bo wtedy jest ukryty za 
immunitetem materialnym peł-
nym – tylko w innych okoliczno-
ściach. Wtedy mu wytoczę dwa 
procesy: i cywilny i karny. Bo 
to po prostu kolejne bezczelne 
kłamstwo” – oświadczył Kaczyń-
ski na konferencji prasowej w 
Sejmie, po głosowaniu nad wo-
tum zaufania dla rządu.

„Niech (premier) przedstawi 
jeden dowód na to, że między 
bójkami a moją osobą jest ja-
kikolwiek związek” – podkreślił 
Kaczyński.

Dodał, że 11 listopada „po-
licja była po stronie skrajnej 
lewicy”. „Pod krzyżem (Przed 
Pałacem Prezydenckim) policja 
była po stronie tych, którzy bili i 
profanowali krzyż” – zaznaczył.

Kaczyński podkreślił, że nie 
„odcina się w żadnym wypadku” 
od kibiców, którzy „nie dopusz-
czają się przestępstw, a którzy 
prezentują postawy patriotycz-
ne”. „Z żadnymi bójkami, ataka-
mi na policję nie mam nic wspól-
nego. Łatwiej byłoby udowodnić 
taki związek, jeśli chodzi o pre-
miera” – powiedział.



– Ja w stoczni całe życie 
pracuję, od 86 roku. Naj-
pierw pracowałem na wy-
dziale, potem przez 15 lat 
byłem sportowcem, a potem 
przeszedłem do ochrony. By-
łem bokserem, cała drużyna, 
12 chłopaków, przeszliśmy 
do ochrony...Dziś w stoczni 
zostałem już tylko ja. Dwa-
dzieścia lat pracowałem, gdy 
zdarzyło się to nieszczęście. 
Jechałem rowerkiem, niestety 
wypiłem sobie dwie godziny 
wcześniej piwko. Patrol poli-
cji, dmuchnąłem, 0,28. Po pół 
roku przychodzi pismo z sądu, 
że prawomocnym wyrokiem 
skazany jestem na rok wię-
zienia z zawieszeniem na dwa 
lata. Matko kochana, szok...W 
sądzie ogladam akta, nie ode-
brane dwa awizo.Sprawa roz-
patrzona zaocznie, kara za-
ocznie. W ochronie człowiek 
karany nie ma prawa praco-

wać, więc nie przyznałem się. 
Gdybym się w porę zwolnił, 
dostałbym nawet odprawę. 
Ale powiedziano mi, że to się 
jakoś może załatwi. No i nie 
załatwiło się, bo po demon-
stracji w Warszawie byłem 
przesłuchiwany, wyszło że 
jestem karany, zawiadomiono 
pracodawcę i zwolniono mnie.

Przeżyłem strasznie, blisko 
było wariatkowo, potrzebny 
był psycholog. Bardzo chcia-
łem wrócić do stoczni. Nie 
miałem wyjścia, poradzono 
mi bym zapisał się na rozmo-
wę do prezesa Stokłosy. Był 
zajęty gdy przyszedłem, ale 
przyjął mnie.

– Kogoś pan przejechał na 
pasach samochodem ?– pyta.

– Nie, panie prezesie, je-
chałem na rowerze, po jednym 
piwku...

– Ale uderzył pan kogoś, 
środkiem ulicy jechał?

– Nie, ścieżką rowerową...
– Co mi pan tu pieprzy, 

taki wyrok!? zdenerwował sie 
prezes i zawołał dwóch praw-
ników.

– Ten facet dostał rok z za-
wieszeniem bo jechał ścieżką 
rowerową po jednym piwie, 
czy to możliwe? – pyta prezes.

– Panie prezesie, takie jest 
prawo w Polsce – odpowie-
dzieli prawnicy.

Prezes nie ukrywał zdu-
mienia. Ale powiedział: masz 
24 godziny, znajdziesz sobie 
pracę w stoczni, to cię zatrud-
nię... Pomógł kolega.

Rok pracowałem na zlece-
nie na kolei na terenie Stoczni 
Gdańsk. A teraz, po tych mo-
ich wszystkich perturbacjach 
zostałem przyjęty na stałe do 
stoczni, choć jako nowy pra-
cownik. Cóż cały poprzed-
ni staż pracy przepadł przez 
to jedno piwko... Jakieś 300 

Podsłuchane

jak dobrze jest pracować... 
złotych miesięcznie... Ale to 
wszystko nie ważne, nareszcie 
mam pracę, jestem tu w stocz-
ni, tak mi na tym zależało. 
Mogę mieć pretensje tylko do 
siebie. Z wszystkimi dobrze 
dziś żyję, mam stałą pracę, 
w grudniu będzie przedłużo-
na umowa. Uwielbiam swoje 
zajęcie, moja praca polega na 
przygotowaniu torów kole-
jowych na terenie stoczni do 
jazdy, ludzie mnie widzą cią-
gle na tych torach, niektórzy 
nie wiedzą że taka moja praca. 
A ja tak dzień w dzień, to od 
mojej spostrzegawczości zale-
ży czy gdzieś nie zablokuje się 
zwrotnica, czy pociąg z bla-
chami nie stanie w drodze do 
magazynu. Mam świadomość 
że jestem potrzebny, codzien-
nie z wdziecznością myślę o 
tych dzięki którym mogę w 
stoczni pracować...

NSZZ „Solidarność” chce, by 
członkami organizacji mogli być 
również pracownicy zatrudnieni 
na tzw. umowach śmieciowych. 
Związek złożył wniosek do Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy 
o zbadanie, czy obowiązujące w 
tym zakresie w Polsce przepisy 
nie naruszają międzynarodo-
wych konwencji – pisze „Rzecz-
pospolita”. 

– Z naszych analiz wynika, 
że przepisy międzynarodowe 
dają pracownikom zatrudnio-
nym na umowach śmiecio-
wych większe prawa niż pol-
skie – mówi cytowany przez 
dziennik Marcin Zieleniecki, 
ekspert NSZZ „S” ds. prawa 
pracy. – Na przykład lider 
związku zatrudniony na pod-
stawie umowy cywilnopraw-
nej powinien mieć ochronę 
przed rozwiązaniem umowy. 
Może jakimś zabezpiecze-
niem byłoby odszkodowanie 

o prawa dla „śmieciowych”
wypłacane za zerwanie z nim 
kontaktu – dodaje Zieleniecki.

Gdyby Międzynarodowa 
Organizacja Pracy uwzględniła 
wątpliwości „Solidarności” i 
doszłoby do nowelizacji usta-
wy o związkach zawodowych, 
prawo do ochrony i zrzeszania 
się w organizacjach pracowni-
ków uzyskałoby 800 tys. osób.

Negatywnie o zmianach w 
prawie wypowiedzieli się już 
przedstawiciele pracodawców. 
– To nie najszczęśliwsze roz-
wiązanie. Pracownicy na umo-
wach cywilnoprawnych mogą 
się zrzeszać w innych formach. 
Nie ma powodu, żeby były to 
akurat związki zawodowe – 
powiedział „Rz” Zbigniew Żu-
rek, wiceprezes BCC.

Tej argumentacji nie podzie-
lają eksperci prawa pracy. W 
opinii prof. Jerzego Wratnego z 
Instytutu Pracy i Spraw Socjal-
nych uprawnienia pracownicze 

powinny zostać rozszerzone. 
– Prawo określone w ustawie 
o związkach zawodowych jest 
zbyt wąskie i nie odpowiada 
standardom międzynarodo-
wym. Zgodnie z nimi prawo 
zrzeszania powinny mieć nie 
tylko osoby pozostające w sto-
sunku pracy, ale wszyscy utrzy-
mujący się z własnej pracy. Pra-
wo do reprezentacji powinny 
uzyskać osoby, których sytuacja 
jest podobna do sytuacji pra-
cowników, czyli m.in. związani 
stosunkiem cywilnoprawnym 
w dłuższym okresie z jednym 
czy dwoma pracodawcami – 
ocenił prof. Wratny.

– Wydaje się, że w całej 
sytuacji bardziej niż zmiany w 
prawie przydałby się zdrowy 
rozsądek i interpretacja w jego 
duchu odpowiednich przepi-
sów. Status NSZZ „Solidar-
ność” nie zabrania członko-
stwa w Związku pracownikom 

zatrudnionym w innej formie 
niż umowa na czas nieokre-
ślony. Także Kodeks pracy nie 
ogranicza prawa do zrzeszania 
się w organizacjach związko-
wych – komentuje całą spra-
wę Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”. – Nie 
ulega dla mnie wątpliwości, 
że każda osoba wykonująca 
swoją pracę indywidualnie 
i nie zatrudniająca innego 
pracownika może być człon-
kiem związków zawodowych. 
Obecną interpretację odpo-
wiednich przepisów narzuciły 
osoby nieprzychylne związ-
kom zawodowym. Prawdopo-
dobnie dopiero jakaś sprawa 
precedensowa w sądzie mo-
głaby rozstrzygnąć kwestię i 
udowodnić, że wystarczyłaby 
tu dobra wola, zdrowy rozsą-
dek i logika – dodaje Krzysz-
tof Dośla. 
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W ostatnich wyborach parlamentarnych większość mieszkańców 
Pomorza zagłosowała na polityków Platformy Obywatelskiej.  
W moim przekonaniu o zwycięstwie partii Donalda Tuska zade-
cydowały dwa aspekty. Obietnice „zielonej wyspy” i niezwykła 
przychylność mediów, a właściwie jej  właścicieli. Niestety mit 
zielonej wyspy prysł w exposé Donalda Tuska już miesiąc po 
wyborach 18 listopada. Dowiedzieliśmy się, iż musimy zacisnąć 
pasa, znacznie dłużej pracować ale i tak „nie wszyscy ten kryzys 
przetrwają”.

Do podstawowych zadań parlamentarzysty należy tworzenie 
dobrego prawa i kontrolowanie rządzących. Obiecuję, że zro-
bię wszystko aby swój mandat poselski wypełniać jak najlepiej.  
W obecnej kadencji tak jak w poprzedniej będę pracował w Ko-
misji Skarbu Państwa i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 
Dzięki temu będę mógł nadal zajmować się problematyką prze-
mysłu morskiego, w tym tak bliskiego mi przemysłu stoczniowego.

Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy oddali 
na mnie głos i jednocześnie zaprosić wszystkich zaintereso-
wanych do współpracy. Już dzisiaj musimy myśleć o następ-
nych wyborach. Przykładem mogą być dla nas niedzielne 
wybory w Hiszpanii, gdzie prawica wróciła do władzy po  
7 latach rządów lewicowo-liberalnych.

Andrzej Jaworski

Premier Donald Tusk w 
wygłoszonym  exposé 
wyjawił, kto zapłaci za 
cztery pierwsze lata rzą-
dów Platformy Obywa-
telskiej i cztery kolejne. 
Główne oszczędności 
dokonane zostaną na 
nas wszystkich – przy-
szłych emerytach.

Stopniowo podniesiony zo-
stanie wiek emerytalny. Donald 
Tusk chce też dobrać się do 
skóry rolnikom. Zapowiedział 
zmianę opodatkowania rolników 
i częściową likwidację przywi-
lejów emerytalnych niektórych 
grup. Nie obejdzie się także bez 
zwiększenia danin publicznych. 
O 2 punkty procentowe zwięk-
szona zostanie składka rentowa, 
co oznacza podwyżkę kosztów 
pracy i dalsze pogarszanie sytu-
acji na rynku pracy. 

Tusk nie wspomniał o pro-
blemach służby zdrowia i roz-
grzebanych reformach ochrony 
zdrowia Platformy Obywatel-
skiej – tak bardzo, że minister 
Ewa Kopacz przed ich dalszą 
realizacją umknęła ze swoje-
go resortu na stanowisko w 
parlamencie. Nie było też ani 
słowa o edukacji, kulturze, 
autostradach – które cztery 
lata temu zapowiadał wybu-
dować na Euro 2012, kolei czy 
o rynku pracy. Ani o szybkim 
wepchnięciu Polski do strefy 
euro. Premier zdaje się zapo-
mniał również rozliczyć się z 
liczby Polaków, którzy z zagra-
nicy mieli podobno masowo 
powracać po objęciu – przed 
czterema laty – rządów przez 
Platformę Obywatelską. 

Donald Tusk zapowie-
dział, że o 2 punkty procento-
we – od 2012 roku – zostanie 

podniesiona składka na ubez-
pieczenie rentowe. Choć, jak 
zaznaczył, obejmie to część 
składki płaconej przez pra-
codawców, to w praktyce nie 
ma to znaczenia. Taki ruch 
jednoznacznie będzie skutko-
wał podwyżką kosztów pracy 
i de facto wprost podwyższe-
niem obciążeń podatkowych. 
Wobec zapowiedzi Główne-
go Urzędu Statystycznego o 
wzroście bezrobocia w kolej-
nych miesiącach, możemy się 
spodziewać jeszcze większego 
wzrostu liczby bezrobotnych. 
Na podwyższeniu składki ren-
towej premier chce zyskać 
rocznie 13 miliardów złotych. 
Donald Tusk nie rozliczył się 
z czterech lat swoich rządów i 
nie opowiedział, na jak gigan-
tyczną skalę jego ekipa zadłu-
żyła Polskę. Na koniec 2007 r., 
kiedy PO przejęła władzę, dług 

sektora instytucji rządowych 
i samorządowych, według 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego, wynosił 529 mld 37 mln 
złotych. Po trzecim roku rzą-
dów PO – już 776,8 miliarda, 
czyli 46,7 proc. więcej. Po-
znaliśmy natomiast sposób, w 
jaki Tusk chce te długi spła-
cać. Oszczędności będzie się 
szukało w emeryturach. Rząd 
PO – PSL chce nas wysłać na 
emerytury dużo później niż do 
tej pory i zrównać wiek eme-
rytalny kobiet i mężczyzn. 
Docelowo wiek emerytalny 
kobiet zostanie zwiększony aż 
o 7 lat, a mężczyzn o 2 lata. 
W efekcie oszczędności na 
świadczeniach premier spo-
dziewa się, że relacja długu do 
PKB spadnie w 2020 roku do 
44 proc. PKB, a w 2030 r. – do 
40 proc. PKB. 

„Nasz Dziennik”

czego zabrakło w exposé? 




