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Udzielająca wywiadu 
Adamowi Chmieleckie-
mu z gdańskiego „Ma-
gazynu Solidarność” 
Beata Szydło, kandydat-
ka na premiera rządu, 
który po wygranych wy-
borach zamierza utwo-
rzyć PiS, wiele uwagi 
poświeciła gospodarce 
morskiej. Oto fragment 
jej wypowiedzi:

– W naszym programie jest 
utworzenie Ministerstwa Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi, 
któremu będą podlegały odpo-
wiednie urzędy, zakłady pro-
dukcyjne oraz porty. Chcemy, 
żeby Morze Bałtyckie było 
elementem myślenia państwo-
wego. Chcemy odbudować 
przemysł stoczniowy, który 

został zlikwidowany przez 
PO, zmodernizujemy flotę ry-
backą i postawimy na rozwój 

portów oraz infrastruktury 
drogowej północ–południe – 
zapowiada Beata Szydło. 

Kandydatka na premiera 
zapowiada także przywró-
cenie dialogu społecznego i 
współpracę ze związkami za-
wodowymi, które określiła 
„elementem nowoczesnego 
społeczeństwa”. Wiceprezes 
PiS przekonuje, że gospodarka 
musi mieć ludzkie oblicze. Co 
przez to rozumie? Między inny-
mi podniesienie płac, zniesie-
nie opodatkowania dochodów 
poniżej minimum socjalnego 
oraz opodatkowanie banków  
i sklepów wielkopowierzch-
niowych.

– Chcemy, żeby wielkie 
międzynarodowe korporacje, 
które przez lata były traktowa-
ne ulgowo w obszarze opodat-
kowania, odciążyły zwykłych 
ludzi i zaczęły odprowadzać 
do budżetu państwa należne 
daniny – mówi Beata Szydło.

Beata Szydło: utworzymy Ministerstwo  
Gospodarki Morskiej i Żeglugi   
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Błogosławiony ksiądz Je-
rzy Popiełuszko uosabiał to, 
czym była i jest „Solidarność”. 
W przededniu 31 rocznicy 
męczeńskiej śmierci patrona 
Związku, 17 października o 
godz. 15 w Centrum Edukacji 
Młodzieży w Górsku zostanie 
wystawiona  „Ballada o bło-
gosławionym księdzu Jerzym 
Popiełuszko”. Sceniczny utwór 
słowno- muzyczny powstał  w 
oparciu o historię życia i śmier-
ci patrona NSZZ „Solidarność”. 
Twórcami „Ballady” jest grupa 
artystów: Jan Drechsler (libret-
to), Michał T. Malicki (muzyka 
i aranżacja) oraz Marek Kli-
mentowski (realizacja). Utwór 
jest syntezą życia i męczeńskiej 
śmierci bł. ks. Jerzego na tle 
wydarzeń, jakie miały miejsce 
w PRL

Wspólna modlitwa na tamie 
włocławskiej, miejscu wyło-

wienia zwłok księdza, rozpocz-
nie się 18 października o godz. 
16.30. Delegacje  złożą wieńce, 
następnie uczestnicy uroczy-
stości przejdą z relikwiami pa-
trona Związku do sanktuarium 
męczeństwa we Włocławku, 
gdzie o godz. 17.30 ks. prałat 
Zbigniew Szygenda, kapelan 
„Solidarności” odprawi uroczy-
stą mszę świętą.

19 października w Sanktu-
arium bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki na Żoliborzu w Warszawie 
odbędzie się koncert Alicji Ma-
jewskiej i Włodzimierza Kor-
cza z udziałem Chóru Teatru 
Wielkiego Opery Narodowej w 
Warszawie. O godz. 18 uroczy-
stą mszę świętą koncelebrowa-
ną odprawi kardynał Kazimierz 
Nycz, metropolita warszawski. 
Po mszy św. przy grobie księ-
dza Jerzego zostaną złożone 
wieńce.

Na stronę www.sprawdzam-
polityka.pl co godzinę wchodzi 
500 nowych użytkowników. Po 
6 dniach kampanii strona zano-
towała ponad 600 tys. odsłon i 
ponad 70 tys. nowych użytkow-
ników. To kolejna odsłona oby-
watelskiej kampanii społecznej 
prowadzonej przez NSZZ „So-
lidarność”. W poprzedniej edy-
cji – przy okazji eurowyborów 
– strona zanotowała blisko 2 
mln odsłon.

Sprawdzam polityka to 
kampania oparta o stronę www.
sprawdzampolityka.pl, na 
której zarejestrowane są naj-
ważniejsze z punktu widzenia 
związku zawodowego głoso-
wania. Każdy z obecnych par-
lamentarzystów ze wszystkich 
opcji politycznych ma swój pro-
fil, gdzie można sprawdzić jakie 
decyzje podejmował głosując w 
sprawach takich jak kodeks pra-
cy, wiek emerytalny, obowią-

zek szkolny 6-latków, ustawa o 
zgromadzeniach, itd. 

Jak pokazują statystyki 
strony, najwięcej wejść jest z 
dużych miast. Tylko pięć pierw-
szych (Warszawa, Kraków, 
Gdańsk, Wrocław i Poznań) to 
blisko połowa wszystkich ak-
tywności. Co istotne, ponad 80 
proc. to użytkownicy urządzeń 
mobilnych. – To przede wszyst-
kim elektorat PO – uważają 
twórcy kampanii. 

Jak będzie w rzeczywistości 
pokaże najbliższe głosowanie, 
jednak już teraz widać, że in-
ternauci chcą sprawdzać poli-
tyków. 

W nadchodzących wybo-
rach o fotel posła lub senatora 
ubiega się ponad 8 tysięcy kan-
dydatów. Wśród nich aż 450 
dotychczasowych parlamenta-
rzystów. Kampania potrwa do 
25 października, ale strona ak-
tywna jest przez cały czas.

31 rocznica męczeńskiej śmierci kapłana

Ballada o błogosławionym
księdzu Jerzym Popiełuszko

100 tysięcy osób dziennie 
SPRawdza PolItyków

Beata Szydło w czasie spotkania w siedzibie „Solidarności” w sali 
akwen w Gdańsku, kwiecień 2015 r.
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–  Minęły trzy kwartały 
2015 roku, różne głosy, m. in. 
z ostatniego Forum Okręto-
wego, wskazują że sytuacja 
na światowym rynku okrę-
towym poprawia się; jak na 
tym tle przedstawia się sytu-
acja Stoczni Gdańsk?

–  W rodzinie spółek zwią-
zanych ze Stocznią, w moim 
odczuciu, dzieje się całkiem 
dobrze. Najważniejsze jest to, 
że naprawdę udało nam się 
wreszcie osiągnąć ten poziom 
rentowności, o którym dawno 
marzyliśmy. Wyszliśmy na 
plus. Nieduży, ale wyraźny. 
To pierwszy krok w osiąganiu 
stałej i porządnej rentowności.

–  Spróbujmy spojrzeć na 
ten fakt z punktu widzenia 
pracowników bezpośrednio 
produkcyjnych. Jestem po 
rozmowie z pracownikami 
GSG Towers, którzy dostrze-
gają zachodzące pozytywne 
zmiany, m. in. w zakresie po-
prawy bezpieczeństwa pra-
cy i zaopatrzenia w sprzęt 
BHP. Ale jednocześnie nie-
zwykle krytycznie odnoszą 
się do osiąganych zarobków, 
zwłaszcza gdy porównują z 
uzyskiwanymi przez stocz-
niowców w Remontowej czy 
Północnej. Wiele osób uważa 
też, że wbrew zapowiedziom 

Zarządu Stoczni, straciły na 
przejściu do GSG Towers.

–  Ja wiem dokładnie ile 
poszczególne osoby zarabia-
ły przed przejściem do GSG 
Towers, a ile zarabiają dzisiaj. 
I wiem za jaką pracę byli wy-
nagradzani. Zapewniam pana 
i wszystkich, że na tym przej-
ściu nikt nie stracił. Za porów-
nywalną pracę pracownicy 
dostają porównywalne wyna-
grodzenie. Przypomnę, że za-
powiedzieliśmy rozpatrywanie 
wszystkich reklamacji, gdyby 
warunek ten nie był spełnio-
ny. I rzeczywiście zdarzały się 
błędy z naszej strony, ale stara-
liśmy się je szybko naprawiać. 
Pojawiały się reklamacje, któ-
re szybko rozpatrywaliśmy. 
Był to proces transparentny i 
związki zawodowe były o jego 
przebiegu informowane. Stara-
liśmy się postępować w sposób 
otwarty, kierowaliśmy się zasa-
dą sprawiedliwości. Prowadzi-
liśmy w tym czasie podwójną 
kalkulację: sprawdzaliśmy ile 
pracownik zarobiłby na po-
przedniej umowie o pracę, a ile 
po przejściu do GSG Towers. I 
wybieraliśmy wariant dla pra-
cownika korzystniejszy.   Ten 
etap mamy za sobą i obecnie 
te reklamacje przestały się po-
jawiać.

–  Wielu pracowników 
GSG uważa, że «za płotem», 
czyli w Remontowej lub Pół-
nocnej zarabia się lepiej...

–  Ja się z tym poglądem nie 
zgadzam. Oczywiście, mogą 
być pojedyncze takie przypad-
ki, ale one dotyczą obu stron. 
Są z pewnością przypadki, że 
na porównywalnych stanowi-
skach u nas zarabia się więcej. 
No, ale zadowoleni zwykle nie 
protestują... Natomiast gdy pa-
trzymy na średnie statystycz-

ne, bo tylko do takich mamy 
dostęp, jesteśmy na absolutnie 
porównywalnych poziomach. 
Przecież w przeciwnym przy-
padku pracownicy by od nas 
uciekali... A my  zwiększamy 
zatrudnienie. I nasza oferta 
jest i będzie konkurencyjna.

–  Od dość dawna mówi 
się w stoczni o nowym syste-
mie oceny pracy i pracowni-
ków...

–  Nie tylko się mówi, w naj-
bliższych dniach przystępujemy 
do jego wdrażania. To jedna z 
najważniejszych inicjatyw po-
dejmowanych w GSG. Chce-
my ją zacząć jeszcze w tym 
miesiącu. W najbliższym tygo-
dniu odbędą się jeszcze krótkie 
warsztaty dla wszystkich oce-
niających pracowników.

Nie wykluczam, że pewne 
relacje płacowe w naszych fir-
mach są zaburzone. Z różnych 
powodów, w dużym stopniu 
są to zaszłości historyczne. 
Ustaliliśmy już metodolo-
gię, przedyskutowaliśmy ją 
ze związkami zawodowymi, 
kończymy porządkowanie 
opisów stanowisk, chcemy 
dojść do stanu, by wymagania 
kwalifikacyjne i wycena pracy 
na podobnych stanowiskach 
była porównywalna. A także, 
by w ocenie pracy uwzględ-
niane były wszystkie czynniki 
decydujące o jakości, a więc 
terminowość, przestrzeganie 
bezpieczeństwa pracy, dba-
łość o miejsce pracy, maszyny 
itp. Umożliwi nam to jasne 
sformułowanie tego, czego 
wymagamy od pracowników 
na stanowiskach pracy. Chce-
my też jasno opisać czego od 
pracowników oczekujemy w 
przyszłości, bo przecież się 
rozwijamy jako firma i pra-
cownicy muszą również odpo-
wiednio sie rozwijać. Rozwój 
przedsiębiorstwa i naszych lu-
dzi wsparty konkurencyjnym 
pakietem wynagradzania to 
absolutny priorytet.

–  Czy można się spodzie-
wać, że w wyniku tej oceny 
pracownicy o wysokich kwa-
lifikacjach będą mieli szanse 
na poprawę dotychczaso-
wych zarobków? Muszą być 
na to przewidziane środki.

–  Spodziewam się, że w 
wyniku oceny niektórzy pra-
cownicy otrzymają propo-
zycje awansu, a w związku z 
tym lepszej płacy, ale muszę 
też uczciwie dodać, że mogą 
być i sytuacje odwrotne, gdzie 
w wyniku oceny okaże się ko-

Rozmowa z prezesem  Jarosławem Łasińskim

Chcę by pracownicy byli dumni 
Że PRaCUJą w GSG

ciąg dalszy na str. 4

Nasza przyszłość to 
ludzie. To jest najwięk-
szy kapitał naszej firmy. 
Chcę by nasi pracowni-
cy byli dumni ze swoje-
go zakładu, by chcieli 
podnosić kwalifikacje, 
by mieli takie szanse. 
Chcemy, by nasi pra-
cownicy byli dumni że 
pracują w GSG.
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nieczna korekta zajmowanego 
stanowiska i związanej z tym 
płacy.

–  Czy biorąc pod uwagę 
poprawę sytuacji finanso-
wej GSG można przewidzieć 
wielkość środków na popra-
wę płac w wyniku pozytyw-
nej oceny kwalifikacji pra-
cowników?

–  Nie jestem w tej chwili 
w stanie określić tej wielkości. 
Będzie ona zależna od wy-
ników oceny pracowników, 
od tego jakie będą proporcje 
między tymi, których kwali-
fikacje uznamy za wysokie, 
a tymi którzy nie sprostają 
wymaganiom związanym z 
zajmowanymi stanowiskami. 
Gdy poznamy te proporcje, 
będę mógł określić tę wiel-
kość środków i taką infor-
macją podzielę się z załogą. 
Ustaliliśmy na ostatnim spo-
tkaniu z przedstawicielami 
związków zawodowych, że 
przebieg oceny pracowników 
będzie bieżąco konsultowany 
ze związkowcami.

Proszę pamiętać, że pro-
gram oceny pracy to nie jest 
akcja jednorazowa. Będziemy 
go powtarzać. Każdy pracow-
nik będzie miał szanse rozma-
wiać ze swoimi bezpośredni-
mi przełożonymi na temat co 
robi dobrze, co robi źle, czego 
powinien się nauczyć, czego 
oczekuje od niego firma, w 
jaki sposób może otrzymać 
awans. Chcemy się rozwijać 
jako firma, a więc nasi pra-
cownicy muszą się rozwijać 
razem z nami.

–  Wielu rozmówców 
«Rozwagi» zwraca uwagę na 
niedostateczną, ich zdaniem, 
komunikację pomiędzy pra-
cownikami bezpośrednio 
produkcyjnymi, a kierow-
nictwem –  zarówno tym 
bezpośrednim, jak i całej 

GSG . Narzeka się na brak 
bieżącej informacji, brak 
wiedzy o planach i przyszło-
ści grupy.

–  Przywiązuję dużą wagę 
do komunikacji miedzy pra-
cownikami GSG. Jeżeli idzie 
o kwestie produkcyjne, to 
dane wynikające z planu pro-
dukcji przekazywane są przez 
dyrekcję produkcji w dół, tra-
fiają w postaci zadań produk-
cyjnych na kolejne szczeble 

organizacyjne, a także na ta-
blice informacyjne. 

Tematy nie związane bez-
pośrednio z produkcją staramy 
się podejmować w biuletynie 
informacyjnym. Wielką wagę 
przywiązujemy do spraw 
bezpieczeństwa pracy. W tej 

sprawie osobiście spotykałem 
się z mistrzami. Ustanowili-
śmy nagrodę za inicjatywy 
w zakresie bezpieczeństwa 
pracy. Ze szczególną uwagą 
rozpatrujemy wnioski pra-
cowników w tym zakresie. 
To wszystko spowodowało, 
że w ciągu ostatniego roku 
stan bezpieczeństwa pracy w 
stoczni wyraźnie się poprawił. 
I chciałbym za to wszystkim 
pracownikom serdecznie po-
dziękować. Ta sprawa będzie 
absolutnym priorytetem w 
dalszym ciągu. 

Uruchomiliśmy inicjatywę 
pomysłów pracowniczych. 
Rezultaty ocenimy do końca 
miesiące, ale już dziś mogę 
powiedzieć, że mamy znako-
mite pomysły przedstawione 
przez stoczniowców. Niełatwo 
będzie zdecydować się przy 
przyznawaniu nagrody za naj-
lepszy wniosek... Bardzo się 
cieszę z ciepłego, zaangażo-
wanego przyjęcia przez pra-
cowników naszego pomysłu i 

oczywiście będziemy go kon-
tynuować.

–  Wróćmy jeszcze do 
spraw rynku okrętowego. 
Czy jest szansa, by w naj-
bliższym czasie stocznia po-
wróciła na ten obecnie roz-
wijający się rynek?

–  Na żaden rynek się 
oczywiście nie obrażamy i 
pamiętamy że wywodzimy 
się z okrętownictwa. Nieste-
ty nie ma w tej chwili na tym 
rynku projektów, które dawa-
łyby nam szansę zarobienia. 
Jeśli się taka szansa pojawi, 
to ją naturalnie wykorzysta-
my. Dziś jeszcze takiej szansy 
nie widać. Dlatego będziemy 
rozwijać produkcję tych wy-
robów, na których zarabiamy. 
Takim produktem są dzisiaj 
wieże wiatrowe. 

Jesteśmy w trakcie realiza-
cji programu inwestycyjnego, 
który zwiększy nasze moce 
produkcyjne z 14 wież mie-
sięcznie do 26 –  28. Nowo-
czesna produkcja w tej dzie-
dzinie przypomina wykonanie 
Rolls Royce’a. Każda ope-
racja, każdy spaw musi mieć 
podpisanego wykonawcę, 
gwarantującego jakość. Roz-
wijać będziemy produkcję of-
fshore. To bardo poważne za-
danie zarówno inwestycyjne 
jak i organizacyjne. Jesteśmy 
blisko podpisania dużego kon-
traktu offshore, bezpośrednio 
ze zleceniodawcą, co powinno 
nam zapewnić dużo pracy w 
przyszłym roku. I to o najwyż-
szej jakości. 

–  Na początku roku za-
powiedział pan, że chciałby 
w przyszłości osiągnąć tytuł 
Najlepszego Pracodawcy 
Pomorza. Jest szansa?

–  Będziemy o to walczyć. 
Nasza przyszłość to ludzie. To 
jest największy kapitał naszej 
firmy. Chcę by nasi pracow-
nicy byli dumni ze swojego 
zakładu, by chcieli podnosić 
kwalifikacje, by mieli takie 
szanse. Chcemy, by nasi pra-
cownicy byli dumni że pracują 
w GSG.

Rozmawiał:  
Jacek Mach

Chcę by pracownicy byli dumni 
Że PRaCUJą w GSG
dokończenie ze str. 3

Chcemy się rozwijać 
jako firma, a więc nasi 
pracownicy muszą się 
rozwijać razem z nami.
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StoCzNIa INweStUJe – RoSNą zaMówIeNIa

Grupa Stoczni 
Gdańskiej prowadzi 
intensywne inwesty-
cje, które pozwolą 
w przyszłym roku 
dwukrotnie zwiększyć 
produkcję wież 
wiatrowych, a także 
realizować opłacalne 
kontrakty offshore.

zdjęcia:
Paweł Glanert

fot. Paweł Glanert
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Międzynarodowy protest – pikieta w warszawie

StoP umowom śmieciowym
Stop umowom śmie-
ciowym – takie hasło 
przyświecało uczestni-
kom międzynarodowej 
pikiety, którą zorgani-
zowano 7 października 
w Warszawie przed 
Ministerstwem Pracy  
i Polityki Społecznej.

Międzynarodowy protest 
odbywał się w ramach Świa-
towego Dnia Godnej Pracy. W 
Polsce związkowcy reprezen-
towali sekretariaty branżowe 
„Solidarności” Metalowców, 
Górnictwa i Energetyki oraz 
Przemysłu Chemicznego. 
Region Gdański licznie re-
prezentowali członkowie 
Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego NSZZ „Solidar-
ność”, a w tym związkowcy 
ze Stoczni Gdańsk, Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa” im. 
Józefa Piłsudskiego, Stoczni 
Remontowa Shipbuilding oraz 
Stoczni Gdynia. Protestujący 
związkowcy zwracali uwagę 
na negatywne skutki stosowa-
nia przez pracodawców umów 
śmieciowych. Na ten temat 
wskazując jako przykład gdyń-

ską stocznię Crist mówił m.in. 
Roman Kuzimski, wiceprze-
wodniczący ZRG NSZZ „S”. 
– W tej stoczni pracuje około 
dwóch tysięcy pracowników. 
Nie są to jednak pracownicy 
zatrudnieni na umowach o 
pracę. To jednoosobowe pod-
mioty gospodarcze – mówił 
Roman Kuzimski. – Stocz-
niowcy pracują tam po 12 
godzin dziennie przez siedem 
dni w tygodniu. Są nadmier-
nie eksploatowani. Nie mają 
prawa do urlopów, zasiłków 
chorobowych. Nikt jednak nie 
upomni się o ich prawa pra-
cownicze, bo w myśl obowią-
zującego prawa, ich nie mają. 
Roman Kuzimski wskazywał, 
że stoczniowców pracujących 
w stoczni Crist nie obejmie 
także kontrola Państwowej 
Inspekcji Pracy, ponieważ nie 
występuje w ich przypadku 
stosunek pracy. Wiceprze-
wodniczący ZRG zastanawia 
się także, czy stoczniowcy ob-
jęci są należytymi badaniami 
lekarskimi, które dopuszczają 
pracowników do pracy. – Nie-
dawno miał miejsce śmier-
telny wypadek przy pracy w 

tej stoczni. Pracownika, któ-
rego przewieziono do kliniki 
w Siemianowicach Śląskich 
odebrano spod bramy. Tak na-
prawdę nie wiemy, jak wyglą-
da dbałość o bezpieczeństwo 
pracy w tej stoczni. Na doda-
tek to firma, w której udziały 
ma Skarb Państwa – mówił 
Roman Kuzimski. – Okazuje 
się, że firma XXI wieku cofa 
się o dwa wieki stosując za-
sady wczesnego kapitalizmu. 
W delegacji, która wręczyła 
petycję podsekretarzowi sta-
nu Radosławowi Mleczce był 
Karol Guzikiewicz, wiceprze-
wodniczący „Solidarności” 
ze Stoczni Gdańsk. Związ-
kowcy wskazywali m.in. na 
problem zatrudniania poprzez 
agencje pracy tymczasowej. 
Ten problem dotyczy około 5 
mln pracujących. – W rozmo-
wie z wiceministrem przed-
stawiliśmy także wiele firm, 
w których łamane są przez 
pracodawców prawa pracow-
nicze. Pokazałem przykład 
DCT Gdańsk, gdzie zostali 
wyrzuceni z pracy za dzia-
łalność związkową młodzi 
pracownicy. Zaapelowałem o 

pilną interwencję ministra w 
sprawie obrony związkowców 
z DCT Gdańsk oraz zmianę 
mediatora, który nie ma za-
ufania strony związkowej. 
Jeśli nie będzie pozytywnego 
odzewu, zapowiedzieliśmy 
kolejne protesty, w tym przed 
ambasadą Australii – relacjo-
nuje Karol Guzikiewicz – Ne-
gatywnie oceniłem także rzą-
dowy pomysł zamiany umów 
śmieciowych na kontrakty. To 
przecież będą nadal umowy 
śmieciowe. Międzynarodowy 
protest przeciwko umowom 
śmieciowym zorganizowała 
światowa federacja przemy-
słowa industriALL Global 
Trade Union. 

W historii stoczni  mieliśmy 
już kilku posłów związanych 
z naszym zakładem. Między 
innymi dwóch prezesów czyli 
Jana Szyca i Andrzeja Jawor-
skiego i dwóch przewodniczą-
cych związku czyli  Alojzego 
Szablewskiego i  Jerzego  Bo-
rowczaka.  Jan Szyc do sejmu 
trafił w celu ratowania przemy-
słu morskiego i stoczniowego 
ale jak sam potem przyznał 
był w tej walce osamotniony, 
a „Aloś” Szablewski utkwił 
nam szczególnie w pamię-
ci gdy postawił  na jednym z 
posiedzeń sejmu wniosek o 

zmniejszenie  diet poselskich . 
Wniosek nie przeszedł.  Mamy 
obecnie trzech  kandydatów na 
posłów związanych w różny 
sposób ze stocznią. Wszyscy są 
członkami naszego związku ale 
niestety nie wszyscy z nim się 
utożsamiają, wystarczy  wejść 
na stronę www.sprawdzampo-
lityka.pl aby to sprawdzić.  An-
drzej Jaworski  – były prezes 
stoczni który jak pamiętamy od-
dzielił naszą stocznię od stoczni 
w Gdyni,  do dzisiaj mówi gło-
śno o sfałszowaniu danych o 
pomocy publicznej dla  stoczni 
wysłanych do Brukseli przez 

rząd Donalda Tuska. Nikt go 
nie oskarża o kłamstwo, nikt nie 
pozywa czyli obawiają się nie-
którzy aby prawda nie wyszła 
na jaw. Przy zmianie rządu pew-
nie się dowiemy. Karola bliżej 
przedstawiać  nie trzeba. Znamy 
go wszyscy i możemy być pew-
ni,  że będzie dobrym posłem. 
Na pewno zaangażuje się w 
odbudowę przemysłu stocznio-
wego. Pracuje w stoczni prak-
tycznie od dziecka, udowadniał 
już niejednokrotnie, że potrafi 
walczyć o prawa pracownika, o 
miejsca pracy. Wszyscy wiemy 
jak przemysł stoczniowy dzisiaj 

wygląda, jak wygląda zatrud-
nienie, jakie są umowy o pracę. 
Tu w stoczni widzimy więcej i 
żadna propaganda rządowa nie 
może nas otumanić. Wiemy też 
kto jakie medale za likwidację 
stoczni w Polsce otrzymał i ja-
kie stanowiska. Prezydent An-
drzej Duda i pani Beata Szydło 
zadeklarowali  odbudowę prze-
mysłu stoczniowego. Kto im 
może w tym pomóc?  Kto lepiej 
zna problemy i bolączki jak nie 
posłowie związani ze stocznią?  
Czas na konkretną zmianę. Dla 
naszego dobra.  

Fryderyk Radziusz.

Stoczniowe wybory
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Karol Guzikiewicz: 
Moje główne zadania to:
l budowa suwerennego, demokratycznego i sprawnego państwa, w którym dominować będą trady-

cyjne wartości,
l odbudowa przemysłu, w tym gospodarki morskiej,
l obrona praw pracowniczych i związkowych,
l zagwarantowanie prawa do pracy bezpiecznej i godziwie wynagradzanej,
l stworzenie systemu umożliwiającego pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji,
l reprezentowanie interesów pomorskich zakładów pracy na forum Sejmu,
l ochrona i promocja edukacji, kultury i nauki.

Od 1980 roku działam aktywnie w Solidarności. W 1988 roku zostałem członkiem komitetu strajkowego. W 2001 roku 
zostałem odznaczony przez władze kościelne Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą św. Brygidy. W 2009 roku zostałem zaszczy-
cony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 roku uzyskałem wyróż-
nienie nagrodą Pierścienia Generała Józefa Hallera «Animus et Semper Fidelis», czyli odważny i zawsze wierny ojczyźnie. 

Obecnie pełnię funkcję zastępcy przewodniczącego NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej, jestem także wieloletnim 
członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego oraz delegatem na zjazd krajowy i regionalny NSZZ Solidarność. Jestem też wice-
przewodniczącym Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego. Organizuję pomoc szkoleniową dla tysięcy osób zagrożo-
nych zwolnieniem z pracy oraz bezrobotnym. 

Chciałbym odbudowy zaufania do państwa oraz odbudowy przemysłu, w tym gospodarki mor-
skiej. Sprawne państwo musi mieć realną możliwość zwalczania patologii.

Chcę, aby sferą wolności, równości, solidarności i sprawiedliwości była cała Europa i uważam, że model życia społecznego 
uformowany na wartościach naszej tradycji będzie miał znaczącą siłę oddziaływania. Odrzucam wszelkie działania 
zmierzające do kulturowej unifikacji. Odrzucam także polityczną poprawność narzucaną dziś przez agresję kulturową oraz 
drogą działań administracyjnych i represji karnych.

Dla mnie kluczową wartością jest własne, suwerenne państwo narodowe, gdyż bez takiego 
państwa nie mogą być realizowane inne wartości, które uznaję za podstawowe.  

Jestem przekonany, że szybki rozwój i zasadnicze unowocześnienie naszej gospodarki są najlepszymi gwarantami 
poprawy bytu polskich rodzin. Trzeba umocnić nasze państwo, demokrację w Polsce i rodzimy przemysł, gdyż bez nich nie 
będziemy w stanie osiągnąć zasadniczych celów.

NSZZ

STOCZNiA GdAńSkA

www.blog.guzikiewicz.com.pl
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– Dlaczego Pan kandyduje 
na posła RP?

– Kandyduję dlatego, że 
we współczesnej Polsce wie-
le rzeczy jest zaniedbanych. 
Dotyczy to szczególnie spraw 
pracowniczych. Moim celem 
w Sejmie jest podjęcie walki 
z umowami śmieciowymi i ni-
skimi płacami. W naszym kra-
ju brakuje strategii dla przemy-
słu i jednym z moich głównych 
celów jest promowanie odbu-
dowy przemysłu i powrotu do 
polityki przemysłowej.

– Jaka jest lokalna spe-
cyfika i problemy regionu z 
którego Pan kandyduje?

– Będąc tutaj w Gdańsku, 
mówiąc o przemyśle, mam na 
myśli również przemysł stocz-
niowy, który został w ostatnich 
latach zniszczony. To on two-
rzył miejsca pracy i to nie tylko 
na Wybrzeżu, ale w w Zakła-
dach Cegielskiego w Poznaniu, 
czy hutach na Śląsku. Należy 
dążyć do odbudowy gospodar-
ki morskiej. Jednym z działań 
Prawa i Sprawiedliwości po 
wyborach ma być powołanie 
ministerstwa gospodarki mor-
skiej i śródlądowej. Celem jest 
odbudowa całościowej polityki 
morskiej. Odbudowa floty - za-

równo marynkarki handlowej, 
jak i rybołóstwa morskiego. 
Stworzenie takich warunków, 
żeby polskie firmy, jak Polska 
Żegluga Morska i Polskie Li-
nie Oceaniczne mogły pływać 
pod polską banderą, a nie mu-
siały uciekać pod tanie ban-
dery, żeby w ogóle móc prze-
trwać jako firmy. A także, żeby 
polskie statki były budowane 
przez polskie, a nie chińskie 
stocznie. Chcę być przedstawi-
cielem Trójmiasta i pomagać 
pomorskim zakładom pracy, 
ale tym które chcą szanować 
polskie prawo. Jest wiele firm, 
które prawa nie przestrzegają.

– Jakie Pana zdaniem 
kwestie są najważniejsze dla 
społeczeństwa do załatwienia 
w najbliższej kadencji parla-
mentu?

– Mamy wiele problemów 
i bolączek społecznych. Moja 
żona jest nauczycielką na wsi 
i widzi na co dzień trudną sy-
tuację materialną dzieci i ich 
rodzin. To skandal, że dzisiaj 
w Polsce kilkaset tysięcy dzie-
ci  może nie głoduje, ale jest 
niedożywionych. I to nawet 
na wsi, gdzie według rządowej 
propagandy ponoć żyje się o 
wiele łatwiej. Tymczasem ta 

władza ten problem próbuje 
przemilczeć . Służba zdrowia 
to jest kolejny temat – rze-
ka. Jeżeli nie masz pełnego 
portfela to nie masz co liczyć 
na publiczną służbę zdrowia. 
Platforma zrobiła ze szpitali 
przedsiębiorstwa. A ten, kto nie 
ma pieniędzy nie może się nor-
malnie leczyć. Szkolnictwo to 
kolejna dziedzina wymagająca 
gruntownej naprawy i przebu-
dowy. Przykładowo, jeżeli po-
ważnie myślimy o stworzeniu 
własnej polityki przemysłowej 
to musimy odbudować szkol-
nictwo zawodowe. Dzisiaj 
nie ma specjalności i ludzi z 
odpowiednimi kwalifikacja-
mi. Trzeba także przywrócić 
technika zawodowe. Według 
ostatnich wyliczeń pracodaw-
ców w Polsce brakuje 400 tys. 
ludzi młodych wykształconych 
zawodowo. Nie wystarczy jed-
nak tylko ich wyuczyć. Trzeba 
im stworzyć takie warunki w 
naszym kraju żeby nie uciekali 
na Zachód.

– Jak tyle lat pracy w Soli-
darności wpływa na Pańskie 
postrzeganie spraw społecz-
nych i pracowniczych? I jak 
zamierza je Pan przenieść na 
grunt polityki?

– Moim zadaniem jest ścisła 
współpraca z zarządem Regio-
nu i Komisją Krajową NSZZ 
Solidarność. Należę do tego 
pokolenia, które budowało 
Solidarność. Wielkie nadzieje 
wiązaliśmy ze sprawami spo-
łecznymi. Nie tylko postulaty 
Sierpnia są wciąż aktualne. 
Dlaczego dwa miliony ludzi 
musiało wyjechać z naszego 
kraju? Dlaczego mamy tak 
niskie płace, że najniższe pen-
sje na Zachodzie są lepsze niż 
średnie w Polsce? PO jeszcze 
niedawno nie chciała żeby 
płaca minimalna wzrosła. To 
ta ekipa wprowadziła masowo 
umowy śmieciowe i tak niskie 
płace, że za chlebem wyjechało 
na Zachód dwa miliony Pola-
ków. Umowy zlecenie, umowy 
o dzieło, czy samozatrudnienie 
to jest oszukiwanie ludzi, któ-
rzy za chwilę nie będą mieli 
emerytur. Teraz opowiada się 
o silnej gospodarce i wyż-
szych pensjach, a jednocześnie 
próbuje zniszczyć do końca 
Kodeks Pracy proponując 
wprowadzenie kontraktów. 
Martwimy  się o 10-12 tys. 
uchodźców, a dwa miliony Po-
laków nie ma do czego wracać.

„Tygodnik Solidarność”

Należy dążyć do odbudowy 
GoSPodaRkI MoRSkIeJ
Rozmowa z karolem Guzikiewiczem

Karol Guzikiewicz, pracuje 
w Stoczni Gdańsk, jest też wice-
przewodniczącym stoczniowej 
„Solidarności”, a Jerzy Borow-
czak był swego czasu jej pracow-
nikiem. Dzisiaj jako poseł PO 
Borowczak w swoim medialnym 
przedwyborczym przekazie po-
daje, że przyczynił się do „od-
budowy z sukcesem polskiego 
przemysłu stoczniowego”.

Poseł Borowczak chwali 
się też, że to m.in.  dzięki jego 
sejmowej pracy w polskim 
przemyśle stoczniowym pra-
cuje obecnie – jak sam wyli-
cza – 32 tysiące osób.

– Mój osobisty, bezpo-
średni wkład, polega na 
stworzeniu w tym przemyśle 
1000 miejsc pracy – twierdzi 
poseł PO.

W związku z  tymi wy-
powiedziami posła Jerzego 
Borowczaka kandydujący z 
listy PiS Karol Guzikiewicz 
proponuje debatę, a jej tema-
ty to polityka państwa wobec 
przemysłu i  antypracownicze, 
jak je ocenia Guzikiewcz, ini-
cjatywy rządowe PO-PSL. Na 
miejsce debaty proponuje się 
Salę BHP Stoczni Gdańskiej.

– Politycy PO mówią, że 
jest 30 tysięcy stoczniow-
ców. Nie jest to niestety 
prawda. Tylko kilka tysię-
cy pracuje na umowę o pra-
cę. Przed nami odbudowa 
przemysłu morskiego by 
rozruszać gospodarkę Wy-
brzeża – mówi Karol Guzi-
kiewicz.

Będzie StoCzNIowa deBata? 
karol Guzikiewicz zaprasza posła Po Jerzego Borowczaka

Rozwaga i



GdańSCy StoCzNIowCy 
ChCą GodNeJ PRaCy

Karol Guzikiewicz, wchodzący w skład delegacji, 
która wręczyła petycję podsekretarzowi stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
„podziękował” obecnym władzom za ośmioletnią 
politykę, której efekty ludzie pracy odczuwają dziś tak 
dotkliwie.
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 Lepsze są nieprzyjemne 
fakty, niż przyjemne iluzje  

 J. F. Kennedy

Wiedzieli o tym Fenicja-
nie, Portugalczycy, Hiszpanie, 
Holendrzy, szczególnie zaś 
Anglicy, tworząc największe 
imperium oraz potęgę morską 
i ekonomiczną świata. Wiedział 
o tym Bolesław Chrobry posy-
łając swoich wojów nad Bałtyk. 
Wiedzą o tym Koreańczycy, 
Amerykanie, Japończycy, Chiń-
czycy, Niemcy, Włosi czy Wiet-
namczycy stale rozbudowując 
swój morski potencjał. Tylko 
przyrost produkcji w branży 
okrętowej w Europie Zachod-
niej wynosi ok. 17 proc. rocznie 
Niestety, z przykrością należy 
stwierdzić, że nie wiedzieli i nie 
wiedzą o tym obecnie rządzący 
politycy, którzy wprost plecami 
odwrócili się do morza! 

 Przemysł okrętowy, obok 
górnictwa , hutnictwa (sprze-
dane obcym) oraz przemysłu 
zbrojeniowego  był  jednym 
z nielicznych reprezentantów 
polskiego przemysłu narodo-
wego. Przemysł okrętowy był 
jedynym w Polsce o tak wy-
sokiej pozycji na rynku mię-
dzynarodowym, produkując 
wyroby o bardzo wysokim 
stopniu przetworzenia i dużej 
wartości jednostkowej liczonej 
w dziesiątkach milionów euro, 
zaś jego wyroby  przeznaczone 
były głównie na eksport. Stat-
ki morskie są to swoiste dzieła 

techniki, zawierające w sobie 
do kilku milionów elementów 
w tym urządzeń tj. silniki głów-
ne, prądnice, maszyna sterowe, 
urządzenia kotwiczno– cumow-
nicze, żurawie, pompy, pokry-
wy lukowe, windy itd. Elemen-
ty te oraz maszyny i urządzenia 
generalnie były wykonywane 
w kraju, zaś stocznie są jedynie 
wielkimi montowniami stat-
ków. Urządzenia te muszą ze 
sobą współpracować i spełniać 
trudne wymagania towarzystw 
klasyfikacyjnych (GL, PRS, LR 
i innych) oraz armatora statku 
Niszcząc przemysł stoczniowy, 
na zasadzie prostego domina, 
niszczy się setki a nawet tysiące 
małych (poddostawców) zakła-
dów kooperacyjnych. Skutkuje 
to zwiększeniem bezrobocia 
oraz wzrostem napięcia spo-
łecznego oraz niezadowolenia 
obywateli. 

Powszechnie wiadomo że 
kraje UE wpompowały setki 
milionów euro w inwestycje, 
podźwignęły w ten sposób swój 
przemysł stoczniowy i dalej go 
wspierają. Stocznie niemieckie, 
np. w Rostoku Meyer Werft 
Neptun Rostock,   po wpompo-
waniu w nie olbrzymich pienię-
dzy (posiadają kryte pochylnie), 
są więc drogie i nie znoszą kon-
kurencji. Gdy w 1973 r. studen-
ci PG (w tym ja) mieli praktykę 
stoczniową w NRD w Rosto-
ku, to jeszcze budowano statki 
tzw. ciosane (nie potrafiono 
giąć blach kadłubowych). Tutaj 
wpompowanie miliardów euro 
w niemieckie stocznie, jakoś 
nie było niedozwolona pomocą 
publiczną! 

 Stąd polityka UE, wynisz-
czająca polskie stocznie. Rzą-
dzący w UE, w tym A. Merkel, 
dobrze wiedzieli i nadal wiedzą, 
że ograniczenie produkcji pol-
skich stoczni, usprawiedliwiane 
pomocą państwa, która zakłóca 

konkurencję na unijnym ryn-
ku, jest stwierdzeniem-wytry-
chem mającym usankcjonować 
nieudzielenie tzw. pomocy 
publicznej, a tym samym unie-
możliwić konkurencję polskim 
zakładom z  doinwestowanymi 
stoczniami UE. Nie jest więc 
przypadkiem, że przy tych 
samych światowych cenach 
statków morskich i podobnych 
cenach materiałów, maszyn i 
urządzeń, polscy stoczniowcy 
pracujący w stoczniach UE za-
rabiają wielokrotnie więcej niż 
zarabiali w Polsce.

 Przykładem interwencjoni-
zmu UE (tak potępianego przez 
Unię w odniesieniu do Polski), 

tym razem w branży lotniczej, 
jest pomoc finansowa, ja-
kiej kilka lat temu udzielono 
największemu francuskiemu 
koncernowi lotniczemu produ-
kującemu samoloty AIRBUS, 
gdy firmie groziła upadłość, a 
tysiące ludzi znalazłoby się na 
bruku. 

 Jednym z koronnych argu-
mentów podnoszonych przez 
Unię Europejską jest kwestia 
wydajności, tyle że nie mówi 
się tego, w jaki sposób ta wy-
dajność jest liczona. Nie ujaw-
nia się także faktu, że produkcja 
jest rozkooperowana, tzn. gdy 

Polski przemysł okrętowy  
w cieniu Polityki

dokończenie na str. 12

Potrafimy budować wysublimowane statki. Bark le Qui don dla 
Marynarki wojennej wietnamu zaprojektował zygmunt Choreń,  
a zbudowała go Stocznia Marine Projects
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 Minister skarbu pań-
stwa – Aleksander Grad, 
z wykształcenia geode-
ta, oddał walkowerem 
do likwidacji polskie 
stocznie produkcyjne 
z Gdyni i Szczecina. 
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sekcje kadłubowe oraz całe 
kadłuby wykonywane są np. 
w bułgarskich, rumuńskich 
czy też polskich stoczniach 
(kiepsko płatna tzw. czarna ro-
bota) – to po dostawie ich do 
zachodnich armatorów, przy 
minimalnym własnym nakła-
dzie pracy, wyposażano je do 
końca, uzyskując w ten spo-
sób dużą wartość skumulowa-
ną. Wartość ta odniesiona do 
niskiego nakładu pracy daje 
duży wskaźnik wydajności, 
rzekomo świadczący o lepszej 
wydajności pracy zatrudnio-
nych tam pracowników (często 
polskich stoczniowców). 

 Takie kraje UE jak np. 
Niemcy, Włochy, Francja po-
magają swoim stoczniom. W 
Niemczech istnieje nawet gru-
pa banków tzw. KG zajmująca 
się dofinansowaniem stoczni. 
Osoby fizyczne, kupując długi 
oraz akcje zadłużonych stocz-
ni, dzięki temu uzyskują ulgi i 
umorzenia podatkowe, a prze-
cież to właśnie jest niedozwo-
lona pomoc publiczna, za którą 
zamknięto stocznie w Gdyni i 
Szczecinie! We Włoszech do-
płaca się do budowy lokalnych 
promów pasażerskich. Nawet 
Malta uzyskała na 12 lat zgodę 
UE na dofinansowanie swo-

ich stoczni. Polsce tego prawa 
nie dano. Na czym więc ma 
polegać ta nadrzędna zasada 
obowiązująca w UE tzw. soli-
darności unijnej (obecnie przy-
kładem kolejnego pogwałcenia 
tej zasady jest budowa gazo-
ciągu Nord Stream II dla Euro-
py zachodniej)? Powszechnie 
uważa się, że w przypadku 
chorego organizmu należy go 
leczyć, nie zaś uśmiercać, jak 
to bez walki z UE zrobiły pol-
skie władze m.in. MSP . Mi-
nister skarbu państwa – Alek-
sander Grad, z wykształcenia 
geodeta, oddał walkowerem do 
likwidacji polskie stocznie pro-
dukcyjne z Gdyni i Szczecina. 
Wg naszego geodety z MSP 
„cena Stoczni Gdynia (dwa 
suche doki, cenne – uzbrojone 
tereny nabrzeżne nad morzem, 
suwnica bramowa 1000-to-
nowa, dorobek kilku pokoleń 
stoczniowców) – za którą rząd 
się jej pozbędzie, to tylko 280 
mln zł. Jakże niewiele! Jest to 
77 proc.wartości jednego pił-
karza (Kake) z AC Milan, za 
którego Real Madryt jest go-
tów zapłacić aż 80 mln euro-
(ok. 360 mln złotych). 

W  przeciwieństwie do na-
szego rządu; prezydent Fran-
cji (wówczas N. Sarkozy) 

oraz pani kanclerz Niemiec A. 
Merkel, udzielali olbrzymiej 
pomocy swoim gospodarkom. 
Pani A. Merkel nie przejmuje 
się wypowiedziami pani Ko-
misarz i ratuje niemiecką go-
spodarkę kilkudziesięcioma 
miliardami euro, w tym prze-
kazuje na przemysł stoczniowy 
-1,1 miliarda euro. Podobnie 
robi prezydent Francji, który 
bezzwłocznie, chcąc ratować 
francuski przemysł stocznio-
wy,  nacjonalizuje  go, przeka-
zując na ten cel ok. 750 milio-
nów euro i co najważniejsze, 
cytat za J. Brudzińskim (PiS) 
„wyraźnie dał do zrozumienia 
pani Komisarz N. Kroes, gdzie 
może schować swoje uwagi 
dotyczące interwencjonizmu 
podejmowanego we francu-
skim przemyśle stoczniowym. 
(…) 

Wspólnym problemem 
stoczni było, przeciąganie 
przez polskie władze podej-
mowania decyzji w sprawie 
restrukturyzacji zobowiązań 
powstałych w latach ubiegłych 
(2002 – 2005) tj. z okresu 
schładzania gospodarki, gdy 
szczególnie dotkliwe straty 
ponosiły stocznie, z powodu 
przewartościowania złotówki. 
W przypadku stoczni odsetki 

naliczane co miesiąc od istnie-
jących zobowiązań z lat ubie-
głych obciążały i obciążają 
jej wynik finansowy, czyniąc 
ich działalność nierentowną, 
mimo olbrzymich wysiłków 
załóg, żeby to nadrobić.  Potę-
gowało to kryzys finansowy w 
stoczniach – znane jest powie-
dzenie  „gdy coś trwa długo, to 
drogo  kosztuje”.  Dodatkowo 
negatywne i w pełni nieuza-
sadnione opinie o stoczniach 
prezentowane w prasie polskiej 
uniemożliwiały pozyskanie w 
bankach pieniędzy do ich dys-
pozycji, oraz generowały żąda-
nie przez dostawców przedpłat 
na poczet przyszłych dostaw do 
budowy statków, co dodatko-
wo powiększało koszty finan-
sowe stoczni. Tych problemów 
nie mają stocznie niemieckie i 
francuskie, gdyż tam reakcje 
władz państwowych i regional-
nych na kryzys, który dotyka 
stocznie jest kompetentny i 
błyskawiczny, łącznie do na-
cjonalizacji stoczni we Francji. 
W świetle powyższego nasuwa 
się podejrzenie, że mamy tu do 
czynienia ze zmową instytucji 
unijnej, pozaprawnie żądającej 
likwidacji polskiego przemy-
słu okrętowego, z rządem pol-
skim, który godzi się dokonać 
tej likwidacji i to w sposób tak 
skuteczny, żeby uniemożliwić 
rewitalizację przemysłu okrę-
towego w Polsce. 

Edward Roeding 

Aż 7,4 proc. Polaków 
musi przeżyć za mniej 
niż 540 zł miesięcznie. 
Prawie 3 miliony miesz-
kańcow naszego kraju 
żyje w skrajnym ubó-
stwie.

Portal forsal.pl informuje, 
że choć według GUS, bez-
robocie spada, a przeciętne 
miesięczne dochody wzrosły 
w zeszłym roku o 3,2 proc., 
to statystyki dotyczące biedy 
w naszym kraju wciąż pozo-
stają na tym samym poziomie, 

co w 2013 roku. Zmieniła się  
granica ubóstwa skrajnego, za 
które przyjmowane jest mi-
nimum egzystencji. W 2013 
r. wynosiło ono 551 złotych 
w gospodarstwach 1-osobo-
wych, a w gospodarstwach 
4-osobowych 1486 złotych. 
W 2014 r. spadło odpowiednio 
do 540 złotych i 1458 złotych. 
Tak więc liczba żyjących w 
skrajnej biedzie tak naprawdę 
się zwiększyła i wynosi 2,8 
mln. 

Najbardziej zagrożone 
skrajnym ubóstwem są osoby 

bezrobotne. Z danych GUS 
wynika, że w gospodarstwach 
domowych, w których co 
najmniej jedna osoba była 
bezrobotna, stopa ubóstwa 
skrajnego wynosiła 15 proc., 
czyli dwa razy tyle co średnia 
dla Polski. Gdy na bezrobociu 
pozostawały co najmniej dwie 
osoby, stopa ubóstwa skrajne-
go rosła już do 33 proc.

Stopa skrajnego ubóstwa 
wśród osób poniżej 18. roku 
życia wynosiła w 2014 roku 
10 proc. Dla porównania, 
wśród osób w wieku 18-64 

lata skrajna bieda dotyka 7 
proc. Polaków. W fatalnej sy-
tuacji są także rodziny wielo-
dzietne. W grupie małżeństw 
z trójką dzieci stopa skrajnego 
ubóstwa przekraczała w 2014 
roku 11 proc. Tymczasem w 
gospodarstwach domowych, 
w których na utrzymaniu jest 
co najmniej 4 dzieci, poniżej 
minimum egzystencji żyło aż 
26,9 proc. Czynnikiem, który 
zwiększa ryzyko wystąpienia 
skrajnej biedy jest też obec-
ność osoby niepełnosprawnej 
w rodzinie.

aż 7,4 proc. Polaków żyje w skrajnej biedzie 

w cieniu Polityki
dokończenie ze str.  11
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Spadło bezrobocie
Resort pracy poinformo-

wał, że bezrobocie w Polsce 
spadło do 9,9 proc. - Tak 
dobrego wyniku nie odno-
towano na rynku pracy od 7 
lat - mówi Władysław Kosi-
niak-Kamysz, minister pracy 
i polityki społecznej. Wkrót-
ce problemem nie będzie 
bezrobocie, ale brak chętnych 
do podjęcia płatnego zajęcia, 
ostrzega „Dziennik Gazeta 
Prawna”. 

Z wyliczeń MPiPS wynika, 
że w urzędach pracy na koniec 
września zarejestrowanych 
było 1 mln 540,9 tys. osób, 
co oznacza spadek w ciągu 
miesiąca o 22,6 tys. Sytuacja 
najbardziej poprawiła się w 
województwie mazowieckim, 
śląskim i dolnośląskim.

We wrześniu pracodawcy 
zgłosili do urzędów pracy po-
nad 126 tys. ofert zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej. To o 
niemal 10 tys. więcej niż przed 
rokiem i najwięcej od 2001 r., 
czyli odkąd resort pracy pro-
wadzi statystyki. Najwięcej 
pracowników poszukają firmy 
na Mazowszu (14 tys.), Śląsku 
(12,8 tys.) oraz na Dolnym 
Śląsku (12,7 tys.).Najwyż-
sze bezrobocie we wrześniu 
odnotowano w woj. warmiń-
sko-mazurskim (16,1 proc.), 
kujawsko–pomorskim (13,2 
proc.) i zachodniopomorskim 
(13 proc.).

– Mamy rekordowo niskie 
bezrobocie i rekordową liczbę 
ofert pracy. Jednak bez popra-
wy ich jakości, wzrostu pensji 
i stabilizacji zatrudnienia dal-
sze polepszanie sytuacji na 
rynku pracy będzie znacznie 
trudniejsze. Wkrótce może się 
okazać, że praca jest, ale nikt 
jej nie chce z powodu zbyt ni-
skich stawek – podkreśla mi-
nister Kosiniak-Kamysz. 

Pracy szukaj  
po znajomości

Polacy nie widzą nic zdroż-
nego w poszukiwaniu pracy 
przez znajomości. Tak twier-
dzi 36 proc. badanych przez 
portal Praca.pl Dane opubli-
kował pb.pl.

Tylko 7,9 proc. uważa za 
nieetyczne szukanie pracy 
przez znajomości, a 7,5 proc. 
jest zdania, że to nadużywanie 
kontaktów.

Jeśli chodzi o efektywność 
w znajdowaniu pracy to ponad 
47 proc. respondentów uważa, 
że jest to możliwe głównie 
dzięki znajomościom, a ponad 
75 proc. deklaruje, że poleci-
łoby znajomych do pracy, ale 
tylko wtedy, gdy byliby do-
brymi kandydatami na dane 
stanowisko.

30,8 proc. – tyle osób zna-
lazło ostatnią albo aktualną 
pracę po znajomości.

40,4 proc. – tyle osób w 
wieku 25–34 lat szuka pracy 
po znajomości.

28,4 proc. – nieco starsi 
(35-44 lat) taką metodę stosu-
ją trochę rzadziej

Zadowoleni,  
ale nie do końca 

Ponad 90 proc. Polaków 
jest zadowolonych ze swo-
jej pracy – wynika z badania 
firmy Work Service przepro-
wadzonego na 519-osobowej 
grupie pracowników. Z tego 
34,4 badanych ocenia swoją 
pracę „zdecydowanie pozy-

tywnie”, a 56,3 proc. „raczej 
pozytywnie”. Negatywnie wi-
dzi swoją sytuacją zawodową 
blisko 9 proc. badanych, w 
tym 2,3 proc. „zdecydowa-
nie”. Wyniki badania przed-
stawił dziennik „Rzeczpospo-
lita”.

Wbrew pozorom nie ma 
jednak powodów do popadania 
w nadmierny optymizm. Oka-
zuje się, że polscy pracownicy 
doceniają głównie atmosferę 
w pracy (25,8 proc.) i jej orga-
nizację (24,1 proc.). Tylko 9,6 
proc. badanych jest zadowo-
lonych z „troski o pracowni-
ków”, a 7,1 proc. z „warunków 
do rozwoju życia zawodowe-
go”.

Co przeszkadza, zdaniem 
ankietowanych przez Work 
Service, w rozwoju w pracy? 
Głównie brak możliwości 
realizacji aspiracji zawodo-
wych, łamanie kodeksu pracy 
i brak elastycznego czasu pra-
cy.

Niskie zarobki przeszka-
dzają, co zaskakujące, jedynie 
12,5 proc. badanych. Wynika 
to zapewne z faktu, że więk-
szość badanych osób była w 
wieku do 34 roku życia, a na 
początku kariery zawodowej 
łatwiej akceptuje się niskie 
zarobki. Eksperci cytowa-
ni przez „Rzeczpospolitą” 
zwracają jednak uwagę, że 
w wyniku trudnej sytuacji na 
rynku pracy w ostatnich la-
tach spadły aspiracje Polaków. 
Już samo znalezienie pracy, 
zwłaszcza stałej, staje się tak 
dużym „sukcesem”, że zatrud-
nieni akceptują niższe zarobki.

Czekając na pensję
Aż 9 proc. zatrudnionych 

otrzymało wynagrodzenie z 
opóźnieniem, a 4 proc. wcale 
– informuje „Dziennik Gaze-
ta Prawna” publikując dane 

Big InfoMonitor. Najwięk-
sze problemy z otrzymaniem 
na czas wynagrodzenia mają 
pracownicy zatrudnieni na 
umowach o dzieło i zlecenie. 
Jeśli w strukturze zatrudnienia 
takich osób jest około 20 proc. 
to wśród mających problemy z 
płacą – już 38 proc.

Największą liczbę – 66 
proc. stanowią pracownicy, 
którzy czekali na swoją pen-
sje do miesiąca. Kolejna gru-
pa – 25 proc. to oczekujący na 
wypłatę powyżej miesiąca. 5 
proc. natomiast musiało cze-
kać na wynagrodzenie około 
pół roku.

Najczęściej firmy, które nie 
wypłacają na czas wynagro-
dzeń są z branży budowlanej, 
zajmują się handlem detalicz-
nym lub prowadzą działalność 
usługową.

Budżetówka domaga się 
podwyżek

Kilkanaście grup zawodo-
wych z budżetówki domaga 
się podwyżek. Prawie 70 proc. 
zatrudnionych w tej sferze 
zarabia mniej niż 2,5 tys. zł 
brutto. Większość płac w bu-
dżetówce pozostało na pozio-
mie z 2009 r., nie było nawet 
waloryzacji.

Październik to kolejny mie-
siąc protestów. Domagają się 
podwyżek m.in. pielęgniarki, 
pracownicy medyczni, pra-
cownicy służb mundurowych: 
policjanci, strażacy, służba 
więzienna, strażnicy granicz-
ni, celnicy, pracownicy Sane-
pidu, Urzędu Statystycznego, 
Urzędu skarbowego, wetery-
narze, nauczyciele.

Protestujący podkreślają, 
że nie tylko nie było podwy-
żek, ale również pieniądze z 
funduszu na płace w budże-
tówce nie są w całości prze-
znaczone na ten cel. 

Bezrobocie niskie, ale pracy 
szukaj przez znajomych

Tylko 7,9 proc. Polaków 
uważa za nieetyczne 
szukanie pracy przez 
znajomości, a 7,5 proc. 
jest zdania, że to nad-
używanie kontaktów.
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Jarosław kowalski

Jarosław kowalski jest 
pracownikiem GSG 
Towers, z zawodu mala-
rzem – konserwatorem, 
a obecnie zajmuje się 
transportowaniem wież 
wiatrowych i naprawą 
wszelkich uszkodzeń, 
które mogą się zdarzyć. 
do „Solidarności” nale-
ży od rozpoczęcia pracy  
w stoczni w 2006 roku, 
bierze czynny udział 
w działalności związko-
wej, również w pikietach 
i demonstracjach na 
zewnątrz stoczni. Od 
kilku miesięcy przewod-
niczy „Solidarności” na 
wydziale konserwacyj-
no – malarskim.

– Przejście do GSG Towers 
na dobre nam nie wyszło – 
mówi Jarosław Kowalski. Za-
rząd na różnych spotkaniach 
na początku roku roztaczał 
przed pracownikami zachę-
canymi do podjęcia pracy w 
GSG Towers korzystne per-
spektywy pracy i wynagro-
dzenia. Szczególnie chodzi 
tu o zarobki. Niektórzy moi 
koledzy tak się nimi rozcza-
rowali, że zdecydowali się na 
rezygnację z pracy.

Zmieniony został system 
premii  i nagród, przedtem w 
stoczni był on dość skompli-
kowany, ale w sumie dawał 
wysoki dodatek do zarobków 
podstawowych. Teraz został 
niby uproszczony, zmniejszy-
ła się liczba składników pre-
mii, ale w efekcie uzyskujemy 
w sumie z reguły niższe zarob-
ki niż w poprzedniej pracy. W 
skrajnych przypadkach różni-
ce dochodzą nawet do tysiąca 

złotych, a to w skali naszego 
uposażenia ma ogromne zna-
czenie. Obecna premia sku-
mulowana nie pokrywa tego 
co było wcześniej w postaci 
licznych tytułów premiowych. 
Sytuacja jest taka, że wyko-
nujemy to samo co przedtem, 
ale w sumie premii dostajemy 
mniej. Najbardziej dotknię-
ci finansowo są pracownicy 
pierwszej zmiany. Kiedyś 
gdy pracowali na poprzednich 
umowach mieli nadgodziny, 
dodatki za pracę w soboty, te-
raz pracują od poniedziałku do 
piątku w normalnym czasie, 
co niewątpliwie jest korzyst-
ne dla rodziny, ale odbija się 
to na pieniądzach. W lepszej 
sytuacji są ludzie na drugiej i 
trzeciej zmianie, bo dochodzi 
tam dodatek drugiej zmiany i 
dodatek nocny.

Czujemy się trochę tak, 
jakby zamknięto za nami furt-
kę, dopóki stoczni zależało na 
pozyskiwaniu ludzi do GSG 
Towers roztaczano przed nami 
różowe perspektywy. Ale te-
raz wciąż w pamięci mamy 
zadane na spotkaniu przed 
kilkoma miesiącami pytanie: 
a co jeżeli ktoś się nie zgodzi 
na przejście do GSG Towers? 
Prezes nie chciał wtedy mówić 
wprost o zwolnieniach, ale pa-
dło stwierdzenie, że dla tych, 
którzy nie przejdą do GSG To-
wers może nie być pracy...

Przed przejściem do GSG 
Towers, w marcu i kwietniu 
były dwa spotkania na któ-
rych omawiano perspektywy 
pracy w nowych warunkach, 
akcentowano wtedy korzyści. 
Teraz, gdy furtka się zamknęła 
trudno jest skarżyć się na wy-
sokość premii, słyszy się, że 
przecież jest okey, że jest pra-

ca. Teraz jak do Towers prze-
szło 300 osób, nie ma z kim 
rozmawiać, prezes jest daleko, 
trudno się do niego dostać, 
bezpośrednie kierownictwo 
zabiegane, każdy mówi że jest 
dużo roboty i trzeba się z tego 
cieszyć...

Trzeba przyznać że popra-
wiła się sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa pracy. Kiedyś 
brakowało rękawic, filtrów do 
malowania, okularów, mówi-
liśmy o tym na każdym spo-
tkaniu z kierownictwem. Te-
raz nie brakuje sprzętu BHP, 
wszystko można dostać bez 
czekania. 

Widać też nowe inwesty-
cje. Wkrótce ma być otwarta 
nowa hala, bardzo dobrze, bo 
w obecnych warunkach już 
się nie mieścimy ze zwięk-
szającą się produkcją. Widać 
perspektywę poprawy warun-
ków pracy, świadczy to też o 
tym, że można się spodziewać 
wzrostu produkcji i nowych 
kontraktów. 

Czekamy na zapowiedzia-
ną ocenę pracowników i wy-
magań na stanowiskach pracy. 
Termin tej akcji przesuwa się 
z miesiąca na miesiąc, a wiele 
osób ma nadzieję, że przyczy-
ni się ona do rzetelnej oceny 
naszej pracy i kwalifikacji, a 
w konsekwencji do wzrostu 
zarobków. W naszej ocenie są 
wśród pracowników fachow-
cy, którym się należy więcej. I 
dobrze by dostrzeżono to pod-
czas zapowiedzianej oceny 
kwalifikacji. Braku pracowni-
ków nie rozwiąże się przecież 
zatrudnianiem za małe pienią-
dze nisko kwalifikowanych 
Ukraińców, nowe kontrakty 
produkcyjne będą się z pew-
nością wiązały z dużymi wy-

maganiami jakościowymi, a 
do tego potrzebne są wysokie 
kwalifikacje.

Denerwuje nas też różne 
traktowanie ludzi zatrudnio-
nych na różnych zasadach. 
Pracownik na umowie o pracę 
odpowiada za jakość wyko-
nania, jeśli zdarzają się błędy 
wymagające poprawek, odbija 
się to na jego zarobkach. A ci, 
co są zatrudnieni na zasadach 
„śmieciowych”, kontrakto-
wych, otrzymują wynagro-
dzenie bez patrzenia na jakość 
wykonanej pracy. To powinno 
się zmienić.

Choć w rozmowach wśród 
pracowników  dominują pro-
blemy wewnątrzzakładowe, 
dotyczące pracy, jej organiza-
cji i zapłaty za nią,wiele osób 
dostrzega też to co dzieje się 
poza stocznią. I pełnym po-
parciem cieszą się dążenia 
podejmowane dla zmiany 
zasad zatrudniania, ograni-
czenia umów „śmieciowych”, 
zmniejszenia wieku emery-
talnego. To co dotychczaso-
wy rząd robił w tym zakresie 
przez osiem lat nie satysfak-
cjonuje nikogo. Dlatego ocze-
kujemy zmian.

oczekujemy zmian: w stoczni i poza nią
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taBlICa aNNy waleNtyNowICz 
w StaRaChowICaCh

Z inicjatywy Międzyzakła-
dowej Komisji „Solidarności” 
przy MANBus Starachowice 
odsłonięto tablicę poświęconą 
Annie Walentynowicz, boha-
terskiej suwnicowej Stoczni 
Gdańskiej, która stała sie sym-
bolem Sierpnia 1980 i której 
nieugięta postawa wobec władz 
komunistycznych była wzorem 

dla tysięcy członków „Solidar-
ności”. Anna Walentynowicz 
zginęła w tragicznej katastrofie 
lotniczej w Smoleńsku.

W uroczystości odsłonięcia 
tablicy w Starachowicach uczest-
niczła delegacja gdańskich stocz-
niowców ze sztandarem „Soli-
darności”, a także wnuk Anny 
Walentynowicz - Piotr. 

kaMPaNIa sięgnęła bruku
Mieszkańcy Gdańska na Fa-

cebooku protestuja przeciwko 
chodnikowej kampanii posła 
Borowczaka (Platforma Obywa-
telska), w formie odrysowanej 
od szablonu sprejem jego podo-
bizny wraz z nazwiskiem. „Ma-
lunki” pojawiły się  w różnych 
częściach miasta, m.in. na Przy-
morzu i Morenie. Mieszkańcy są 
zdania, że  to zwykła dewastacja 
przestrzeni publicznej, jej skala 
jest duża, obejmuje  niedawno 
wyremontowane przejścia dla 

pieszych I chodniki. Pomysł  
jest nietrafiony – piszą – bo kto 
by chciał, aby ludzie deptali po 
czyimś wizerunku. Mam na-
dzieję, że inni kandydaci nie 
wpadną na podobny pomysł, 
bo to tylko zniechęci ludzi do 
wyborów. Spółdzielnia More-
na, na naszą prośbę sprawdza 
teraz skalę zniszczeń. A Za-
rząd Dróg i Zieleni zapowiada 
interwencję w tej sprawie, bo 
pozwolenia na chodnikową re-
klamę dla posła nie było... 



Borowczak 
zdradził

Stoczniowcy mówią: przepraszamy  
za krzywdy wyrządzone przez BoRowCzaka 
i cytują www.sprawdzampolityka.pl

Czytaj też na str. 15


