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Załoga Stoczni Gdańsk szczególnie mocno odczuwa skutki kryzysu finansowego w spółce.  
O przyczynach kryzysu, a także o nadziejach na jego zażegnanie piszemy na str. 3 – 5.

fot.  Paweł Glanert

Stocznia GdańSka
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Na pytanie 1: Czy wieźmiesz udział  
w przygotowywanym przez NSZZ „Soli-
darność” strajku przeciwko wymienionym 
powyżej (na plakacie) zmianom w kodek-
sie pracy i za ograniczeniem stosowania 
umów śmieciowych? – 93,97 proc. głosu-
jących odpowiedziało TAK. 

W StOcZni GdańSk  
frekwencja w referendum sondażowym wyniosła 66,5 proc. 

Na pytanie 2: Czy weźmiesz udział w przy-
gotowywanej przez NSZZ „Solidarność” 
ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie 
przeciwko wymienionym powyżej zmia-
nom w kodeksie pracy i za ograniczeniem 
stosowania umów śmieciowych?   
83,62 proc. głosujących odpowiedziało TAK.
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W poniedziałek w Warszawie przedstawiciele 
stoczniowych związków zawodowych spotkali 
się z członkami kierownictwa właścicieli Stoczni 
Gdańsk, ukraińskiej grupy ISD i Agencji Rozwoju 
Przemysłu, reprezentującej Skarb Państwa. 

Rozmawialiśmy – mówi 
przewodniczący stoczniowej 
„Solidarności” Roman Gałę-
zewski o trudnej sytuacji fi-
nansowej stoczni, jej przyczy-
nach i sposobach wybrnięcia 
z kryzysu.  Spotkanie niewąt-
pliwie wpłynęło korzystnie 
na klimat w jakim współwła-
ściciele stoczni szukają spo-
sobów zaradzenia obecnemu 
kryzysowi. Optymistyczne 
jest to, że zarówno ISD jak i 
ARP zapewniają, że wśród po-
szukiwanych sposobów wyj-
ścia z trudnej sytuacji finanso-
wej nie jest brana pod uwagę 
upadłość stoczni. W sumie 
pozwala to przypuszczać, że 
znajdą się rozwiązania, które 
będą bezpieczne dla pracow-
ników stoczni.

Stoczniowe związki zawo-
dowe znajdują sie w sporze 
zbiorowym z Zarządem Stocz-
ni, przewidującym podjęcie 
akcji protestacyjnej. Jednak 
widząc obecne dążenia wła-
ścicieli stoczni do szukania 
rozwiązań, doceniając pod-
jęcie rozmów ze związkow-
cami, a także zapewnienie, 
że upadłość stoczni nie jest 
brana pod uwagę – wstrzy-
mujemy się z planowaną ak-
cja protestacyjną, dając szan-
se na powodzenie rozmów i 
przedstawienie konkretnych 
propozycji wyjścia z kryzysu. 
Planujemy jednak 26 czerwca 
wyjazd grup stoczniowców do 
Warszawy, w celu zademon-
strowania naszego stanowi-
ska w obronie miejsc pracy 
zarówno przed siedzibą sądu, 
gdzie odbywać ma się rozpra-
wa przeciwko stoczniowcom 

i pracownikom Cegielskiego, 
którzy w 2009 roku demon-
strowali pod Pałacem Kultu-
ry, jak i pod siedzibą Agencji 
Rozwoju Przemysłu, repre-
zentującej Skarb Państwa, by 
podkreślić nasze zaangażo-
wanie w rozwiązanie kryzysu 
finansowego stoczni.

– Mamy obecnie do czynie-
nia z kryzysem światowym w 
gospodarce – kontynuuje Ro-
man Gałęzewski – co powo-
duje że sytuacja jest zupełnie 
inna niż w momencie kiedy 
kupowano stocznię. Przygo-
towywany wtedy i akcepto-
wany przez Komisję Europej-
ską biznesplan przewidywał 
długofalowe, dziesięcioletnie, 
działania restrukturyzacyjne. 
Dziś podstawowe założenia 
tego planu nadają się do la-
musa, ze względu na świato-
wy kryzys, który rozpoczął 
się w kilka miesięcy po kup-
nie przez Ukraińców stoczni. 
Czas niezbędny na przepro-
wadzenie restrukturyzacji w 
warunkach kryzysu wydłużał 
się. Traciliśmy go bo nie było 
dostatecznych ilości pieniędzy 
by godzić restrukturyzację, 
osiąganie rentowności pro-
dukcji, z głębokim kryzysem, 
powodującym m.in. nieko-
rzystne dla stoczni zmiany 
cen światowych. Za późno 
podjęto też decyzje związane 
z utrzymaniem miejsc pracy w 
stoczni przy nieopłacalności 
produkcji okrętowej. 

Optymistyczną konkluzją 
poniedziałkowego spotkania 
było stwierdzenie, że taniej 
jest utrzymać miejsca pracy 
niż tworzyć je na nowo. A do 

tego, trzeba brać pod uwa-
gę, że przemysł stoczniowy, 
podobnie jak chemiczny, ge-
neruje miejsca pracy w całej 
gospodarce.

Z ostatnich wiadomości ja-
kie docierają do  nas wynika 
że w dalszym ciągu prezes ISD 
Sergiej Taruta podtrzymuje 
wolę nie tylko kontynuowa-
nia obecnej produkcji Stoczni 
Gdańsk, ale i jej rozwijania, 
oczywiście w warunkach eko-
nomicznej efektywności. Zmia-
ny, jakie w programie produk-
cyjnym ostatnio wprowadziła 
stocznia pozwalają spodziewać 
się rentowności  we wszystkich 
płaszczyznach gospodarczych. 

Oczywiście jest problem 
zasypania tych dziur finanso-
wych, które powstały w prze-
szłości, a nie da się tego zrobić 
bez podniesienia kapitału spół-
ki. Oczywistym jest, że musi 
nastąpić taki zastrzyk finanso-
wy. Prezes Taruta potwierdza 
gotowość takiego działania.

Jest problem z jednym, 
mniejszościowym, udziałow-
cem spółki – Agencją Rozwo-
ju Przemysłu. Eksperci Agen-
cji Rozwoju Przemysłu chyba 
nie bardzo wiedzą co robią i 
do takiego poglądu bym się 
skłaniał, biorąc pod uwagę 
efekty restrukturyzacyjne 
wszystkich firm, które znala-
zły się w orbicie działalności 
agencji. Agencja Rozwoju 
Przemysłu np. podpisywała 
dokumenty mówiące o zain-
teresowaniu kupnem części 

terenów stoczniowych, a po 
jakimś czasie oświadczała, że 
jest to niezgodne np. z przepi-
sami unijnymi, lub nie wcho-
dzi w grę z innych przyczyn. 
Powstaje pytanie – gdzie są 
ci eksperci, którzy jakiś czas 
wcześniej doradzali takie roz-
wiązania, kto odpowiada za 
straty czasu i niepotrzebnie 
przygotowywane dokumenty? 
Delikatnie mówiąc takie sy-
tuacje są ośmieszające. Jak w 
tych warunkach można sądzić, 
że kolejne ustalenia podejmo-
wane w trakcie długotrwałych 
rozmów będą realizowane?

Z tego typu podmiotem jak 
Agencja Rozwoju Przemysłu 
bardzo trudno jest rozmawiać, 
nie wiadomo jak traktować 
partnera, który nie bardzo 
wiadomo czego chce i który 
co i rusz gotowy jest zmienić 
zdanie. Atmosfera rozmów 
z takim nieprzewidywalnym 
partnerem pełna jest niedo-
mówień, obaw, podejrzeń. A 
przecież ten partner repre-
zentuje Skarb Państwa, co do 
którego decyzji chciałoby sie 
mieć pewność.

Decyzje podejmowane 
przez instytucje reprezentują-
ce Skarb Państwa podejmo-
wane sa z bardzo dużym opóź-
nieniem. To co wydaje się że 
można by zrobić w tydzień 
trwa miesiącami, czasami sło-
wa, że coś się robi zastępują 
szybkie działanie. A efektem 
dla stoczni jest później nie-

dokończenie na str. 4
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dotrzymywanie terminów, 
wycofywanie się partnerów z 
kontraktów.

Gdy podejmowano roz-
mowy na temat sposobów 
wyjścia z trudnej sytuacji  fi-
nansowej stoczni i ratowania 
miejsc pracy dla 1500 osób 
nie mogłem się powstrzymać 
od refleksji: Broń cię Panie 
Boże przed rozmowami z 
agencją rządową, szczególnie 
tak upolitycznioną jak ARP. I 
która jak już coś zrobi, podej-
mie jakąś decyzję, to z reguły 
za późno.

Trzeba powiedzieć sobie 
jasno: jeżeli robi się projekcje 
finansowe, z których wynka, 
że potrzeba X pieniędzy w 
określonym czasie, to – po 
pierwsze – jeżeli kwota tych 
pieniędzy będzie mniejsza 
niż X, albo – po drugie – je-
żeli te pieniądze pojawią się 
po zakładanym terminie – 
zamierzonego efektu się nie 
osiągnie, całe działanie będzie 
można wrzucić do kosza... A 
przedstawiciele agencji mó-
wią: no przecież daliśmy... 
Tylko  że dwa miesiące póź-
niej – to już na nic się zdało. 
Czasami odnosi się wrażenie 
że lepiej by było bez żadnych 
obietnic, które tylko wprowa-
dzały w błąd.

Co tu dużo mówić... Obser-
wowaliśmy skutki takich dzia-
łań Agencji Rozwoju Prze-
mysłu w przypadku stoczni w 
Gdyni i Szczecinie. Czym się 
to skończyło – wszyscy wie-

my. A teraz, dodatkowo, za-
stanawia nieraz różne trakto-
wanie podmiotów powstałych 
np. w miejscu Stoczni Gdynia 
niż naszej stoczni. Trudno do-
ciec jakie są tego powody, ale 
faktem jest, że ktoś podległy 
agencji przysyła do Stoczni 
Gdańsk dyrektora Cristu, by 
wycenił majątek na K3, któ-
rego kupnem Crist jest zain-
teresowany. Powstaje pytanie: 
jak można tak działać, czy to 
nie ociera się o wykroczenie? 
Przecież musimy zdawać so-
bie sprawę, że ARP jest ak-
cjonariuszem Stoczni Gdańsk 
i ma wszystkie dane na temat 
stoczni. I jednocześnie godzi 
się by konkurencyjna dla na-
szej stoczni firma dokonywała 
wyceny naszego majątku. Jak 
w takiej sytuacji uchronić się 
przed podejrzeniami, że coś 
tu jest nie w porządku, że nie 
o  wyprowadzenie Stoczni 
Gdańsk z kryzysu tu chodzi? 
Wydaje mi się, że takie dzia-
łania ARP  nie do końca są 
transparentne.

Gdy działa się w takich wa-
runkach, trudno przewidzieć 
co może się zdarzyć. Bo może 
się zdarzyć tak – jak ostatnio 
stwierdzano w gazetach czy te-
lewizji – że stocznia nasza, po 
skutecznych zabiegach restruk-
turyzacyjnych, będzie osiągała 
sukcesy, tak jak sąsiednia „Re-
montowa”. Ale może być i tak, 
jak znamy to z literatury, że 
„wśród serdecznych przyjaciół 
psy zająca zjadły”.

Zaczęliśmy się już przy-
zwyczajać do wypłat na raty, 
tak się dzieje w wielu dużych 
zakładach w Polsce, powodem 
z reguły jest to, że wszyscy 
wszystkim zalegają z płat-
nościami. Co nie znaczy, że 
my, związkowcy, godzimy 
się z taką sytuacją. Nie godzi-
my się, a także nie jesteśmy 
obrońcami czy nie tłumaczy-
my właścicieli stoczni, ani 
większościowego udziałowca 
ukraińskiego, ani Skarbu Pań-
stwa, reprezentowanego przez 
Agencję Rozwoju Przemysłu. 
Właściciel ma wiele praw, 
ale też i ustawowe obowiązki 
dotyczące zapłaty za pracę. I 
musi się z tego wywiązywać. 
Z tym, że musimy sobie też 
zdawać sprawę z tego, że gdy-
by firma miała upaść, to stra-
cimy wszyscy, bo nie będzie 
miejsc pracy, nie będzie na-
wet tych cząstkowych wypłat. 
Dlatego w tej dynamicznie 
zmieniającej się sytuacji  mu-
simy zachowywać się racjo-
nalnie, starając się pomagać 
w szukaniu wyjścia z trudnej 
sytuacji.

Przyczyny obecnych trud-
ności są wielowątkowe. Z jed-
nej strony wzrosły o prawie 40 
proc. ceny stali, co przy pro-
dukcji niewyposażonych ka-
dłubów powodowało nieopła-

calność produkcji. Nie znamy 
szczegółów kontraktów, być 
może w takiej sytuacji nale-
żało je odważniej renegocjo-
wać. Mamy wątpliwości co do 
uzyskiwanych cen za kadłuby, 
znane są opinie armatora, że 
za takie ceny jakie płacił w 
Gdańsku nie mógłby wybu-
dować kadłubów w Norwegii. 
Na budowie kadłubów „poło-
żyły się” np. firmy sąsiadujące 
ze stocznią, które też nie po-
trafiły w tej produkcji uzyskać 
rentowności.

Naszym zdaniem Zarząd 
Stoczni zbyt późno przystąpił 
do restrukturyzacji produk-
cji, bo dopiero w tym roku 
zaprzestał budowy kadłubów, 
koncentrując się na opłacalnej 
produkcji wież wiatrowych i 
konstrukcji wielkogabaryto-
wych. Podobnie jak uważamy 
że niedostatecznie dużo starań 
włożono by zakontraktować 
budowę statków o dużym 
stopniu wyposażenia, co uda-
ło się przecież znajdującej się 
obok nas Stoczni Północnej, 
wchodzącej w skład grupy 
„Remontowa”. W Stoczni Pół-
nocnej skoncentrowano budo-
wę małych, ale wyposażonych 
jednostek do obsługi fiordów, 
co okazało się opłacalne. 

Pisaliśmy też wielokrotnie 
w „Rozwadze” o złej organi-
zacji pracy w naszej stoczni, 
o marnowaniu czasu pracy, o 
złym wykorzystaniu majątku 
stoczniowego i błędnych de-
cyzjach organizacyjno-kadro-
wych, czy inwestycyjnych, jak 
zakup suwnicy. To wszystko 
obciąża niewątpliwie kierow-
nictwo stoczni. Ale przy naj-
lepszym kierownictwie, przy 
wzroście cen stali o 40 proc. 
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dokończenie ze str. 3
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mniej demagogii, 
więcej 
odpowiedzialności
Wszystko jest dyna-
miczne, od ostatniego 
wydania „Rozwagi” wie-
le się zmieniło, niestety 
bardzo często na nie-
korzyść pracowników 
Stoczni Gdańsk – mówi 
wiceszef stoczniowej 
„Solidarności” Karol 
Guzikiewicz. 
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nie da się lepszą wydajnością 
i organizacją pracy wyjść na 
plus. Zbyt późno wstrzyma-
no nieopłacalną budowę ka-
dłubów, zbyt późno podjęto 
zmianę profilu produkcji, 
koncentrację na opłacalnych 
wyrobach.

Na pewno takimi wyroba-
mi są wieże wiatrowe, a także 
platformy transformatorowe 
dla farm wiatrowych. Nieste-
ty, wskutek zawirowań wokół 
stoczni, straciliśmy kontrakt 
na budowę kolejnej takiej 
platformy. Takie są bowiem 
skutki licznych negatywnych 
publikacji prasowych i tele-
wizyjnych, podkopujących 
zaufanie do stoczni jako rze-
telnego, pewnego producenta. 

Opłacalną jest także pro-
dukcja stóp do wież wiatro-
wych. Ale do tego potrzebne 
są dźwigi. A tu powtórzyła się 
historia podobna do polsko – 
polskiej wojny o kontrakty 
na statki, które „podkupowa-
ły” sobie nasze firmy. Dziś, 
przez nieprawdziwe publi-
kacje na temat fikcyjnej upa-
dłości stoczni, prowokuje się 
wycofywanie kontrahentów z 
negocjowanych umów. Nikt 
nie chce mieć do czynienia z 
firmą zadłużoną, mającą pro-
blemy finansowe.

Szum medialny, wspiera-
ny – naszym zdaniem – przez 
instytucje rządowe, ogłaszanie 
bezzasadnych, nieuprawnio-
nych, informacji o upadłości, 
pogarsza sytuację stoczni, 
podważa jej wiarygodność 
wśród kontrahentów, prowa-
dzi do utraty negocjowanych 
umów.

Nie ulega wątpliwości, 
oczywiście, że poprawa sy-
tuacji finansowej stoczni jest 
związana ze spłatą istnieją-
cych długów. Żeby to mo-
gło nastąpić  konieczne jest 
podniesienie kapitału spółki 
w proporcji do posiadanych 
udziałów (75 proc. strona 
ukraińska, 25 proc. Skarb Pań-
stwa. Podpisano w tej sprawie 
długo negocjowane porozu-
mienie wstępne miedzy udzia-
łowcami. Strona ukraińska 
zadeklarowała wpłatę kilku-

dziesięciu milionów złotych 
(dotychczas zaangażowanie 
inwestycyjne większościowe-
go udziałowca wynosi ponad 
300 milionów). Istnieje spór 
na temat wykorzystania tych 
pieniędzy. Inwestor ukraiński 
twierdzi np. że był zmuszany 
do zapłaty zobowiązań wobec  
ZUS, czy z tytułu dawnej po-
mocy publicznej, o którą – jak 
pamiętamy – toczyliśmy spór 
z rządem Tuska, wskazując na 
wielokrotne zawyżenie kwot 
tej pomocy. A różnica – jak 
wykazywaliśmy – wynosiła 
ok. 700 mln. zł! Wydaje się, 
że należy domagać się wy-
jaśnienia spraw związanych 
ze spłatą pomocy publicznej 
przez obecnego właściciela, 
gdyż ktoś tutaj kłamie i cała 
sprawa wymaga wnikliwego 
sprawdzenia.

Inwestor większościowy za-
pewnia załogę, że nie dąży do 
upadłości stoczni, że szuka roz-
wiązania trudnej sytuacji finan-
sowej. Taki też jest cel restruktu-
ryzacji, koncentracja  produkcji 
na budowie wież wiatrowych i 
wielkogabarytowych konstruk-
cji, przy czasowym wstrzyma-
niu produkcji okrętowej (niewy-
posażonych kadłubów).

Niestety, pojawiają się in-
formacje wskazujące że usi-
łuje się wymusić na stoczni 

niekorzystne decyzje zwią-
zane z urządzeniami do bu-
dowy statków i dźwigami. 
Dotychczasowe porozumienia 
przyznawały stoczni, nawet 
po sprzedaży tych urządzeń, 
możliwość  korzystania z nich 
w razie potrzeb produkcyj-
nych. Nie uwzględnienie tych 
porozumień nakładałoby (wy-
rokiem sądowym) wysokie 
kary (200 mln zł) na Synergię. 
Wymuszanie dziś na stoczni 
rezygnacji z tych uprawnień 
zakrawa na skandal.

Wymusza się też na obec-
nym Zarządzie Stoczni nie-
korzystne decyzje co do cen 
sprzedaży niepotrzebnego 
sprzętu. Z udziałem instytucji 
państwowych próbuje się do-
prowadzić do tego, by stocz-
nia pozbywała się niepotrzeb-
nych, ale sprawnych urządzeń, 
po cenie złomu. Zamiast za 6 
mln np. tylko za 1 milion. Wy-
korzystuje się trudną sytuacje 
finansową stoczni, by konku-
rencyjnym firmom ułatwić ta-
nie kupno. 

Mniejszościowy właści-
ciel, czyli ARP Skarb Pań-
stwa), usiłuje zmniejszyć swą 
odpowiedzialność za obecną 
sytuację stoczni wskazując 
na proporcje w udziałach. Ale 
25 proc. udział w kapitale, nie 
pozbawiał ARP uprawnień 

właścicielskich, czy możliwo-
ści protestu. A nie korzystano 
z tych możliwości.

Nie ulega dziś wątpliwo-
ści, że przy oddłużeniu stoczni 
szansa na jej rentowność jest. 
Zaniechano budowy nieopła-
calnych kadłubów, rozwija 
się opłacalna produkcja wież 
wiatrowych i konstrukcji 
wielkogabarytowych. Doko-
nano zmian w strukturze za-
trudnienia. Wyjście z kryzysu 
wymaga jednak wspólnych 
skoordynowanych działań obu 
właścicieli stoczni i to działań 
szybkich, gdyż zwlekanie z 
podejmowaniem skutecznych 
decyzji kapitałowych prowa-
dzi tylko do pogłębienia trud-
ności. Rząd i jego instytucje 
muszą też zaprzestać niezro-
zumiałych ataków prowadzo-
nych z wykorzystaniem me-
diów, które rozpowszechniają 
nieprawdziwe, szkodzące na-
szej firmie informacje. Prze-
cież wspólną sprawą i stoczni 
i rządu jest utrzymanie 1500 
miejsc pracy w Gdańsku, jest 
zażegnanie krytycznej dziś sy-
tuacji i wykorzystanie poten-
cjalnych możliwości zakładu, 
który zainwestował niemałe 
pieniądze w uruchomienie no-
woczesnych linii produkcyj-
nych, zapewniających stabilną 
i rentowną produkcję.
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Przewodniczący gdańskiej 
„Solidarności” Krzysztof 
Dośla przedstawił kalendarz 
wyborczy na kadencję 2014 
– 2018 roku. Zgodnie z nim 
wybory władz podstawowych 
jednostek organizacyjnych 
Związku trwać będą od 1 li-
stopada 2013 roku do 31 mar-
ca 2014 roku. Nad wyborami 
czuwać będzie Regionalna 
Komisja Wyborcza, w skład 

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” ws. Stoczni Gdańskiej

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża 
pełne poparcie dla koleżanek i kolegów ze Stoczni Gdańskiej 
walczących o swoje miejsca pracy. Zarząd wzywa właścicieli 
Stoczni do podjęcia działań, których celem będzie utrzymanie 
miejsc pracy i uratowanie zakładu przed likwidacją. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku przemysłu stoczniowego, ge-
nerującego także miejsca pracy w zakładach kooperujących, 
wytwarzającego produkt technologicznie zaawansowany, 
przeznaczony głównie na eksport. ZRG popiera także wnio-
sek Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego domagający się 
zwołania w trybie pilnym posiedzenia Komisji Trójstronnej w 
tej sprawie.

Od rządu, agencji państwowych, a także specjalnych stref 
ekonomicznych domagamy się wsparcia dla tworzenia do-
brych i stabilnych miejsc pracy, a nie budowania nieuczciwej 
konkurencji, która często eliminuje z rynku uczciwych praco-
dawców. Takie działania nie tylko rujnują rynek pracy, ale rów-
nież są zagrożeniem dla stabilnego rozwoju regionu. Domaga-
my się jednoznacznego stanowiska w tej sprawie także władz 
wojewódzkich i samorządowych.

Stanowisko Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego „S”

Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidar-
ność” wystąpiła do Ministerstwa Skarbu Państwa o zwołanie 
w trybie pilnym Komisji Trójstronnej w sprawie sytuacji Stoczni 
Gdańsk. Związkowcy liczą, że Skarb Państwa, będący współ-
właścicielem zakładu, zaangażuje się w jego ratowanie.

Stocznia Gdańsk znowu walczy o przetrwanie. Od kilku 
miesięcy zakład ma kłopoty z wypłatą wynagrodzeń, nie od-
prowadza m.in. składek do ZUS. Pensje kwietniowe pracowni-
cy otrzymali w ratach. 17 maja pracodawca wypłacił z opóźnie-
niem pierwszą ratę wynagrodzenia, reszta ma być wypłacona 
do końca maja.

Poparcie  
Regionu „S”  
dla StOcZni GdańSk

której weszli: Bożena Brauer, 
Edward Fortuna, Stefan Gaw-
roński, Irena Jenda, Wojciech 
Korytowski, Sławomir Kalwa-
siński, Zbigniew Kowalczyk, 
Zbigniew Sikorski, Krzysztof 
Prokopiuk, Jerzy Protasewicz 
i Krzysztof Żmuda.

Niewątpliwie najważniej-
szym punktem Zarządu Regio-
nu była sprawa referendum we-
wnątrzzwiązkowego. – Na razie 
spłynęło kilkadziesiąt protoko-
łów z przeprowadzonych badań 
w organizacjach związkowych. 
Myślimy, że większość dotrze 
do nas do końca tygodnia – po-
wiedział przewodniczący ZR 
Krzysztof Dośla. Dodał jedno-
cześnie, że nie można jeszcze 
mówić o tym, jakie odpowiedzi 
przeważają, co jest jednak po-
zytywne to fakt, że jeśli już ta-
kie referendum odbyło się w or-
ganizacji związkowej to wzięło 
w nim udział średnio 70 proc. 
członków związku.

Niepewna sytuacja Stoczni 
Gdańsk to następna ze spraw 
omawianych na czerwcowym 
posiedzeniu Zarządu Regionu. 
– Pensje w ratach praktycz-
nie otrzymujemy od początku 
roku. Także pensja czerwco-
wa jest poważnie zagrożona 
– mówił Karol Guzikiewicz 
zastępca przewodniczego 
stoczniowej „Solidarności”. 
Przedstawił on członkom ZR 
przyczyny, które doprowadziły 
do tragicznej sytuacji Stoczni 
Gdańsk. Są wśród nich przy-
czyny obiektywne, jak choćby 
wzrost cen stali, co powodu-
je nieopłacalność budowania 
samych kadłubów bez wypo-
sażenia, ale i takie na które 
wpływ ma rząd i jego agencje, 
jak na przykład nie dotrzyma-

nie złożonej obietnicy o do-
kapitalizowaniu stoczni przez 
Agencję Rozwoju Przemysłu, 
czy też wspieranie podmiotów 
konkurencyjnych, które znane 
są z zatrudniania pracowników 
na umowach śmieciowych czy 
samozatrudnieniu.

Członkowie Zarządu Re-
gionu przyjęli stanowisko, w 
którym poparli pracowników 
Stoczni Gdańsk walczących 

Sytuacja Stoczni 
Gdańsk oraz przebieg 
wewnątrzzwiązkowego 
referendum to główne 
tematy posiedzenia 
Zarządu Regionu, które 
odbyło się 3 czerwca br. 
Członkowie ZR wybrali 
również skład Regio-
nalnej Komisji Wybor-
czej, która nadzorować 
będzie wybory władz 
Związku na nową ka-
dencję 2014 – 2018.
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o swoje miejsca pracy. Jedno-
cześnie wezwali właściciela 
Stoczni do podjęcia działań, 
których celem będzie utrzy-
manie miejsc pracy i uratowa-
nie zakładu przed likwidacją.

Ponadto związek domaga 
się od rządu, agencji państwo-
wych, a także zarządzających 
specjalnymi strefami ekono-
micznymi „wsparcia dla two-
rzenia dobrych i stabilnych 
miejsc pracy, a nie budowania 
nieuczciwej konkurencji, któ-
ra często eliminuje z rynku 
uczciwych pracodawców”. 
Sekcja Krajowa Przemysłu 
Okrętowego NSZZ „S” wystą-
piła do Ministerstwa Skarbu 
Państwa o zwołanie w trybie 
pilnym Komisji Trójstronnej 
w sprawie Stoczni Gdańsk.



Na konferencji prasowej 
w Gdańsku wystąpili wspól-
nie szefowie trzech najwięk-
szych central związkowych 
w Polsce:  Piotr Duda z Ko-
misji Krajowej NSZZ „So-
lidarność”, Jan Guz z Ogól-
nopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych oraz 
Tadeusz Chwałka z Forum 
Związków Zawodowych.

– Ten rząd ma tylko jeden 
sukces, którym może się po-
chwalić. Udało mu się skon-
solidować związki zawodowe. 
Będziemy teraz działać wspól-
nie, do współpracy zaprosimy 
też mniejsze, niereprezenta-
tywne centrale związkowe 
– mówił Duda. –  Dzisiaj wi-
dzimy, że dialog z tym rządem 
nie przynosi żadnych efektów. 
A nawet wręcz przeciwnie. 
Dlatego razem z obecnymi tu 
kolegami będziemy podejmo-
wać decyzje, koordynować 
działania, przygotowywać ak-
cje protestacyjne.

Przewodniczący „Soli-
darności” zwrócił uwagę, że 
niedobrze się dzieje wokół 
projektu ustawy o elastycz-
nym czasie pracy. Z posel-
skiego projektu, który według 
premiera Tuska nie interesuje 
rządu, są przenoszone do rzą-
dowego projektu niekorzystne 
dla pracowników zapisy. 

Tadeusz Chwałka, szef 
FZZ przypomniał o niedo-
trzymywaniu przez rząd po-
rozumień podejmowanych w 

ramach Komisji Trójstronnej 
w sprawie płacy minimalnej. 
– Właśnie została podana do 
wiadomości publicznej infor-
macja, że rząd oraz pracodaw-
cy mają wspólne stanowisko 
w sprawie płacy minimalnej 
na rok 2014. Wzrost ma wy-
nosić 88 zł. Dla nas brzegową 
kwotą jest 1720 zł i w żadnym 
wypadku nie wyrażamy zgody 
na niższe wynagrodzenie – 
podkreślał Chwałka. 

„Solidarność” prowadzi 
już referendum strajkowe w 
zakładach pracy. Forum rów-
nież przeprowadza podobną 
akcję wśród swoich członków. 
Wkrótce dołączy OPZZ. – Nie 
pozwolimy rzucić się na kola-
na – mówił Jan Guz, przewod-
niczący OPZZ. – Nie pozwo-
limy na dalsze ograniczanie 
praw pracowniczych w kodek-
sie pracy. My pomagamy temu 
rządowi, uprzedzamy o nie-
bezpieczeństwach, do jakich 
doprowadzi złe prawo w na-

szym kraju. Ale rząd nie chce 
słuchać – kontynuował Guz. 
Szef OPZZ zwracał uwagę na 
cel akcji. – Naszym celem nie 
jest strajk, a załatwienie pro-
blemów – mówił. 

Trzej przewodniczący po-
informowali, że wypracowali 
już koncepcję i program, a 
wkrótce rozpoczną się przygo-
towania do wspólnej akcji pro-

Zapowiada się gorący WRZeSień
Szczyt związkowy w Gdańsku

– Warunkiem jakichkol-
wiek rozmów z rządem 
jest wycofanie z Sejmu 
poselskiego i rządo-
wego projektu ustawy 
o elastycznym czasie 
pracy – podkreślał na 
konferencji prasowej 
Piotr Duda. – To jest 
absolutnie podstawowy 
warunek. Nie zmienimy 
zdania.

testacyjnej, która ma odbyć się 
we wrześniu. Przewodniczący 
KK pytany przez dziennikarzy 
o plany strajkowe poinfor-
mował, że do wrześniowych 
akcji protestacyjnych związki 
zawodowe chcą i muszą przy-
gotować się bardzo dobrze. – 
Jeśli już pojedziemy do War-
szawy, to tylko po zwycięstwo 
– zaznaczył Duda.

Od lewej: tadeusz chwałka z Forum Związków Zawodowych., Piotr duda z komisji krajowej nSZZ „Soli-
darność” i Jan Guz z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

fo
t. 

P
aw

eł
 G

la
ne

rt

fo
t. 

P
aw

eł
 G

la
ne

rt



StOcZniOWcy W PROceSJi BOżeGO ciała

zd
ję

ci
a:

 P
AW

eł
 G

lA
N

eR
T



StOcZniOWcy W PROceSJi BOżeGO ciała

Od 28 lat NSZZ „Solidarność” pełni symboliczną wartę przy 
grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu  
w parafii św. Stanisława Kostki. 20 maja w Sali Akwen w sie-
dzibie gdańskiego Zarządu Regionu zebrało się blisko 80 osób 
z 98 z naszego Regionu, które zostały uhonorowane specjalnym 
medalem „Zło dobrem zwyciężaj” za służbę przy grobie bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. Dziękując wszystkim za aktywność i po-
święcenie, Regionalny koordynator akcji, Krzysztof Żmuda, 
podkreślił, że blisko 100 osób z naszego Regionu na ogólną 
liczbę 550 świadczy najlepiej o naszej pamięci i zaangażowaniu. 
Żmuda dodał, że są osoby, które do Warszawy jeździły wielo-
krotnie – nawet 12 razy, jak  Leszek Troć z Remontowej Shipbu-
ilding S.A. (dawniej: Stocznia Północna). Wśród wyróżnionych 
byli też tacy, którzy służbę zaczęli jeszcze w latach osiemdzie-
siątych, w rok po męczeńskiej śmierci ks. Jerzego, jak Elżbieta  
i Jerzy Pałubiccy czy Wacław Stankiewicz  i  Zbigniew Stefański 
ze Stoczni Gdańsk. Zebrani opowiadali o swoich doświadcze-
niach ze służby. Za ofiarność, poświęcenie i pamięć zebranym  
w Sali Akwen w siedzibie „Solidarności” dziękował też Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący gdańskiej „S”, który wraz z Krzysz-
tofem Żmudą i Jackiem Rybickim wręczyli medale i pamiątkowe 
legitymacje. W ciągu ostatnich kilku lat swoje delegacje do służ-
by przy grobie ks.Jerzego wystawili m.in. Komisje Zakładowe 
Remontowej Shipbuilding S.A., Gdańskiej Stoczni Remontowej, 
Stoczni Gdańskiej, Portu Gdańsk, Polpharmy Starogard Gd., 
Oświaty Gdańsk, Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku, Gaz-
-System, a także Oddziału Chojnice, Regionalnego Koła Eme-
rytów i Rencistów i Komisji Rewizyjnej Regionu Gdańskiego 
„S”. Krzysztof Żmuda podkreślił, że obserwuje w ostatnim cza-
sie wzrost zainteresowania służbą i nie ma żadnego problemu 
z obsadzeniem przypadających naszemu Regionowi terminów. 

Medale za służbę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

Zło dOBRem zwyciężaj

zdjęcia: PAWeł GlANeRT



6 czerwca 2013 roku Urząd Marszałkowski nasze-
go województwa zorganizował przegląd projektów 
innowacyjnych, któremu nadał charakter targów i 
konferencji w kontekście Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Pomorskiego 2020. Od 2007 roku w woje-
wództwie realizowane jest 21 projektów innowacyj-
nych dofinansowanych z europejskiego Funduszu 
Społecznego (eFS), w tym jeden realizuje stocznio-
wa „Solidarność”

nasza droga dO dOSkOnałOści zawodowej

Pisaliśmy już o początkach 
tego projektu w 2012 roku. 
Projekt „Droga do doskonało-
ści zawodowej” dotyczy zin-
tegrowanych systemów kom-
puterowych typu CAD/CAM/
CAE dla inżynierów, techni-
ków i osób z wykształceniem 
zawodowym pracujących na 
stanowiskach inżynieryjno-
-technicznych z różnych branż 
projektowo-produkcyjnych, 
w szczególności w przemy-
śle stoczniowym. Do projek-

tu pozyskaliśmy współpra-
cę naukowców Politechniki 
Gdańskiej, w szczególności 
wydziału Oceanotechniki i 
Okrętownictwa, specjalistów 
Centrum Doskonalenia Kadr 
„EuroPartner” i wielu eks-
pertów m.in. z Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdyńskiej Ini-
cjatywy Akademickiej im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego i Instytutu Ba-
dawczego Eksploatacji z Ra-
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domia, a także Zespołu Szkół 
Technicznych w Gdyni. Na 
początku bardzo ważna była 
dla nas współpraca z partne-
rem brytyjskim Safety at Sea, 
który umożliwił zaproszonym 
pracownikom naszej Stoczni 
poznanie polityki rządu brytyj-
skiego w zakresie innowacyj-
ności w przemyśle i odwiedze-
nie szkockiej stoczni w Rosyth 
budującej lotniskowce.

Na Targach Innowacji 
zorganizowaliśmy stoisko 
numer 15 prezentujące nasze 
dotychczasowe osiągnięcia 
w projekcie „Droga do do-
skonałości zawodowej”. Je-
steśmy liderem tego projektu 
odpowiadającym za całość 
przedsięwzięcia, a więc wize-
runek zewnętrzny został zdo-
minowany symbolami stoczni 
(kaski) i Solidarności, ale tak-
że z dumą eksponowaliśmy 
udział Politechniki Gdańskiej 
(naszego głównego partnera). 
Krótki opis projektu został 
zawarty w publikacji targo-
wej.

Projekt  trwa już 1.5 roku i 
jest na półmetku. Jego celem 
jest (jak każdego z 21 projek-
tów innowacyjnych) poszuki-
wanie nowych, lepszych i bar-
dziej efektywnych sposobów 
rozwiązywania problemów 
mieszczących się w obszarach 
EFS tj. rynek pracy, integracja 
społeczna, regionalne kadry 
gospodarki, rozwój wykształ-
cenia. Nasz projekt dotyczy 
obszaru regionalne kadry go-
spodarki i skupia się na pro-
blemie braku nowoczesnych 
narzędzi. Sposób rozwiązania 
tego problemu znaleźliśmy i 
opracowaliśmy go dzięki bio-
rącym udział w projekcie na-
ukowcom i praktykom - pra-
cownikom SG i innych firm 
okołostoczniowych. Pomogli 
nam najbardziej otwarci i kre-
atywni inżynierowie, technicy 
i pracownicy z wykształce-
niem zawodowym we wszyst-
kich grupach wiekowych, ze 
stażem pracy co najmniej 2 
lata i sukcesami zawodowymi 

w różnych specjalnościach i 
fazach „cyklu życia produktu” 
(ponad 30 osób). 

Jesteśmy na początko-
wym etapie testowania tego 
rozwiązania. Wydaje się, że 
jest ono doskonałe dla dzie-
lenia się wiedzą i umiejęt-
nościami w województwie 
pomorskim przez ok. 80 ty-
sięcy osób wykształconych 
w kierunkach technicznych i 
przygotowanych do pracy na 
stanowiskach inżynieryjno-
-technicznych. Obecnie trud-
no przetrwać małym i dużym 
firmom przemysłowym nie 
tylko z powodu kryzysu, ale 
przede wszystkim z powodu 
przestarzałych i nieefektyw-
nych narzędzi. Wszyscy mu-
simy zadbać o nasze projek-
towo-produkcyjne stanowiska 
pracy, umiejętności narzędzio-
we i kwalifikacje zawodowe, 
gdyż przedsiębiorstwa prze-
mysłowe upadają, a wraz z 
upadającymi firmami topnieje 
liczba miejsc pracy, gwałtow-
nie maleje produkcja, rośnie 
liczba osób bezrobotnych i 
wszyscy ubożejemy. Praco-
dawcy nie radzą sobie. Nato-
miast my prywatnie potrafimy 
(efektywnie) wykorzystywać 
telefony, smartfony, tablety, 
notebooki i komputery, nato-
miast na stanowiskach pracy 
korzystamy z nich rzadko i 
mało skutecznie. Jak wynika z 
naszych anonimowych badań 
ankietowych (diagnoza poten-
cjału i potrzeb – rys.) koniecz-
ny jest wzrost procentu osób 
korzystających codziennie z 
nowych technologii niezależ-
nie od wykonywanej pacy i 
niezależnie od wykształcenia.  
(patrz wykres).

Prywatnie nie wyobrażamy 
sobie przetrwać choćby jeden 
dzień bez tej technologii infor-
macyjno-komunikacyjnej zwa-
nej ICT (ang. Information and 
Communication Technology), 
a służbowo możemy i „jakoś 
tam ciągniemy”. Codziennie 
korzysta z ICT od 10 proc. do 
70 proc. badanych osób pracu-

jących na stanowiskach inży-
nieryjno-technicznych. Warto 
zastanowić się dlaczego warto 
osiągnąć lepszy wskaźnik np. 
50 – 90 proc.? 

Choćby dlatego, aby nie 
zostać niewolnikiem do prac 
prostych lub technologicznym 
analfabetą! Choćby dlatego, 
aby konkurować na rynku pra-
cy (nie tylko lokalnym, nie tyl-
ko krajowym, ale europejskim 
i światowym) niezależnie od 
losów pracodawcy! Choćby 
dlatego, aby wspólnie z praco-
dawcą podjąć wysiłek techno-
logicznego rozwoju aktualne-
go stanowiska pracy w swojej 
firmie! Choćby dlatego, aby 
nasze przedsiębiorstwa prze-
mysłowe nie przekształciły się 
w skanseny!

Właśnie kluczowym pyta-
niem projektu zadanym przez 
sponsora (reprezentowanego 
przez Urząd Marszałkowski) 
jest: jakie nowe umiejętności 
powinny zdobywać osoby pra-
cujące (m.in. w branży okręto-
wej) w celu przystosowania 
się do nowych warunków i na 
wypadek ewentualnych zmian 
w karierze zawodowej? Od-
powiedź naszego projektu jest 
kategoryczna i ukierunkowa-
na na rozwój technologii ICT, 
gdyż na stanowiskach inżynie-
ryjno-technicznych konieczna 
jest powszechna świadomość 
i umiejętność korzystania ze 
zintegrowanych narzędzi typu 
CAD/CAM/CAE uniwersal-
nych dla różnych branż i dla 
różnych etapów cyklu życia 
produktu przemysłowego, 
użytecznych dla praktyków o 
różnym poziomie wykształce-
nia technicznego.

Mieczysław Struk, Marsza-
łek Województwa Pomorskie-
go, w przedmowie publikacji 
targów innowacji zaakcento-
wał, że projekty innowacyjne 
różnią się od pozostałych fi-
nansowanych z EFS tym, że o 
skali ich efektywności świad-
czy nie wypracowany produkt, 
ale jego użyteczność po zakoń-
czeniu realizacji przedsięwzię-

cia. Produkt finalny naszego 
projektu „Droga do dosko-
nałości zawodowej” będzie 
gotów dopiero w drugiej po-
łowie 2014 roku i przetestuje 
go ponad 60 osób. Na Targach 
Innowacji prezentowaliśmy 
produkt w wersji testowej i 
cieszył się zainteresowaniem 
osób rozumiejących specyfi-
kę rozwoju przemysłu w XXI 
wieku. Większość rozwiąza-
nia prezentowaliśmy w wersji 
elektronicznej wykorzystując 
duży zestaw urządzeń mul-
timedialnych powszechnego 
użytku, stosowanych w życiu 
codziennym i relatywnie ta-
nich, które na stoisku służy-
ły do graficznej komunikacji 
głównie za pośrednictwem 
elektronicznego rysunku tech-
nicznego, izometrycznego 
oraz modeli bryłowych i po-
wierzchniowych 3D należą-
cych do obowiązującego stan-
dardu, który w Polsce jeszcze 
nie zadomowił się w sposób 
właściwy i nasz alarm to „last 
minut” dla pomorskiego prze-
mysłu.

Niewątpliwie, zgodnie 
z zaproszeniem Marszałka 
Województwa Pomorskiego 
Targi Innowacji były dobrym 
początkiem refleksji: jak nasz 
projekt może przyczynić się 
do rozwoju naszego woje-
wództwa w najbliższych la-
tach? Obecnie pozostajemy w 
przekonaniu, że może on być 
ogromnym kołem zamacho-
wym dla kolejnego renesansu 
środowisk inżynieryjno-tech-
nicznych oraz takiego rozkwi-
tu przemysłu z jakiego dumny 
byłby Eugeniusz Kwiatkow-
ski. Model już jest prawie go-
tów i niewątpliwie potencjał 
regionalnych kadr gospodarki 
mamy duży (ilościowy i jako-
ściowy), ale niestety narzędzia 
przestarzałe (jest to opinia 
zarówno pracodawców, jak  
i pracowników stanowisk in-
żynieryjno-technicznych).

Jolanta Sala
Zdjęcia: Marcin Grządziela

nasza droga dO dOSkOnałOści zawodowej
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Mija już kolejny miesiąc, 
a sytuacja finansowa nasze-
go zakładu jest nadal trudna 
i stoi pod znakiem zapyta-
nia. W oświadczeniu Biura 
Prasowego przedstawionym 
w Kurierze Stoczni Gdań-
skiej Nr 5 czytamy o poro-
zumieniu z marca 2013 roku, 
między Agencją Rozwoju 
Przemysłu i Gdańsk Shipy-
ard Grup, większościowym  
właścicielem Stoczni Gdańsk. 
Czytając w oświadczeniu 
między wierszami, takie 
sformułowania jak w pkt.1 
,,przewiduje daleko idącą 
współpracę», w pkt.2 ,,przewi-
duje współpracę obu stron w 
uzyskaniu finansowania» lub 
,,inwestor zobowiązał się do 
dofinansowania», w pkt.4,,są 
na ostatnim etapie uzgodnień» 
czy też, w pkt.6 ,,będzie pod-
stawą do zatwierdzenia zmo-
dyfikowanego planu moder-
nizacji» dowodzą tylko, że tej 
współpracy tak naprawdę nie 
ma, jest to dopiero negocjowa-
ne. Brakuje w tym wszystkim 
konkretnych rozwiązań, praw-
dziwych decyzji a nie dekla-
racji. Wszystko oparte jest na 
czymś co może być, ale wcale 
nie musi. Dlatego przedłuże-
niem tych działań jest nasza 
sytuacja, którą odczuwamy 
wszyscy. Brak płynności fi-
nansowej przekłada się na 

ZauFanie
problemy związane z naszymi 
wynagrodzeniami, produkcją 
i wiarygodnością firmy przez 
co jest bardziej odczuwalny. 
Niewypłacenie wynagrodze-
nia w terminie, do końca brak 
informacji z tym związanych 
doprowadziło do wszczęcia 
przez Związki Zawodowe w 
dniu 10 maja 2013 roku sporu 
zbiorowego dotyczącego: wy-
płaty wynagrodzeń, wypłaty 
zaległości składek związko-
wych, składek do Kasy Zapo-
mogowo Pożyczkowej i PZU 
oraz bonów świątecznych.       
Na spotkaniu 10 maja 2013 
roku, gdzie omawiana, była 
aktualna sytuacja Stoczni Za-
rząd został poinformowany 
o naszej wspólnej decyzji. 
To spotkanie odbyło się na-
prawdę w trudnej sytuacji, 
spowodowanej brakiem wy-
nagrodzenia nawet jego czę-
ści. Z informacji uzyskanych, 
można było wywnioskować, 
że sytuacja Stoczni jest zła 
i zależna od wspomnianych 
wcześniej deklaracji, na które 
nie mamy wpływu. Dziwne 
jest tylko to że już 15 maja 
2013 roku owa sytuacja uległa 
znacznym zmianom co przy-
czyniło się do podpisania mię-
dzy wszystkimi Związkami 
Zawodowymi działającymi w 
naszym zakładzie a Pracodaw-
cą oświadczenia, w którym 

deklaruje się wypłatę wyna-
grodzenia za miesiąc kwiecień 
2013 w dwóch ratach tj. pierw-
sza rata w wysokości 2000 tys. 
złotych do 17 maja 2013 roku, 
a reszta wynagrodzenia do 27 
maja 2013 roku, uregulowanie 
zaległości składek związko-
wych pracowników będących 
członkami Związków Zawo-
dowych, zaległości składek do 
Kasy Zapomogowo Pożycz-
kowej i PZU. Przekazanie 
tych zaległości ma nastąpić 
też w dwóch ratach, pierwsza 
do końca maja 2013 roku i 
druga do końca czerwca  2013 
roku oraz zadeklarowano wy-
danie bonów świątecznych. 
Wszystko zostało zapisane i 
weryfikacja nastąpiła bardzo 

szybko. Życie pokazało swoje, 
nie 2000 złotych tylko 1500 
złotych, nieuregulowanie 
zaległości pierwszej raty 
składek związkowych, Kasy 
Zapomogowo Pożyczkowej 
i PZU. Sprawdził się pogląd, 
że lepiej nieraz obiecać mniej, 
niż więcej. Mniej, bo inaczej 
można stracić wiarygodność 
i zaufanie, które jest wiarą w 
określone działanie. Pomaga 
w kontaktach między partne-
rami ,wypracowuje jak naj-
lepsze  stosunki do wzajemnej 
współpracy. I to właśnie wza-
jemna współpraca nie funk-
cjonuje tak jak powinna w 
naszym zakładzie.

Dariusz Łuba

Stopa bezrobocia w kwiet-
niu 2013 roku, według sposo-
bu badania Eurostatu, wynio-
sła w Polsce 10,8 proc. wobec 
10,7 proc. w marcu – to dane 
unijnego biura statystyczne-
go. Według metodologii GUS 
bezrobocie wyniosło 14 proc.

Natomiast stopa bezrobocia 
w strefie euro w kwietniu 2013 
r. – uwzględniając czynniki se-
zonowe – wyniosła 12,2 proc., 

a 12,1 proc. w poprzednim 
miesiącu.

11 proc. z kolei wyniosła 
przeciętna stopa bezrobocia 
w 27 krajach UE. Jak poda-
je unijne biuro statystyczne:  
W porównaniu z marcem 2013 
roku, liczba osób bezrobotnych 
wzrosła o 104 tysiące w UE  
i o 95 tysięcy w strefie euro.

Największe bezrobocie  w 
kwietniu zanotowano w krajach: 

Hiszpanii (26,8 proc.) i Portu-
galii (17,8 proc.). Jeśli chodzi o 
Grecję nie ma jeszcze danych 
za kwiecień, ale w lutym stopa 
bezrobocia sięgnęła 27 proc. 
Najniższe wskaźnik bezrobo-
cia zanotowano w: Austrii (4,9 
proc.), Niemczech (5,4 proc.) i 
Luksemburgu (5,6 proc.).

Nadal znaczącą grupę 
wśród poszukujących za-
trudnienia stanowią młodzi 

ludzie. W kwietniu w całej 
UE bezrobocie dotykające tej 
właśnie grupy wyniosło 23,5 
proc., a w strefie euro 24,4 
proc. Najwyższą stopę bezro-
bocia wśród młodych poszu-
kujących pracy odnotowano 
w kwietniu w Hiszpanii (56,4 
proc.), a w lutym w Grecji 
(62,5 proc.). Również w Por-
tugalii i we Włoszech przekra-
cza ono 40 proc.

Bezrobocie według euROStatu
fo
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– Pracownicy Stoczni 
Gdańsk otrzymali drugą 
część wypłaty?

– Tak, ale wypłata przedłu-
żyła się o kilkanaście godzin. 
Zwłokę spowodowało zamie-
szanie wokół stoczni. Skoro 
miała być jej upadłość, to kon-
trahenci wstrzymali przelewy. 
To oburzające, że jeden z akcjo-
nariuszy takie rzeczy rozpowia-
dał. To powinno być tajne.

– Mówi Pan o Agencji Roz-
woju Przemysłu? Jej rzecz-
niczka oświadczyła, że nie 
ma porozumienia w sprawie 
przyszłości stoczni.

– Jest porozumienie, z któ-
rego wynika co, kto, którego 
dnia robi, ile wpłaca i tak da-
lej. Właściciele ukraińscy chcą 
podwyższyć kapitał i wpłacić 
pieniądze. Podejrzewano ich, 
że chcą zbić interes na stocz-
niowych trenach, to uznali, że 
skoro te tereny są takie dobre, 
to mogą je przekazać rządo-
wi. Nagle, po kilku miesiącach 
trudnych negocjacji, wybucha 
tego typu zagranie.

– Rzeczniczka ARP 
oświadczyła, że szukają 
miejsc pracy dla pracowni-
ków Stoczni Gdańskiej w 
stoczniach, gdzie skarb pań-
stwa ma udziały. 

– Jak rzeczniczka może mó-
wić o szukaniu miejsc pracy w 
innych stoczniach? Czy ma na 
myśli firmę w Gdyni, w której 
ARP zaangażowała olbrzymie 
środki i gdzie pracownicy są 
zatrudnieni na umowach śmie-
ciowych? Po raz pierwszy je-

steśmy w takim oto kłopocie, 
że prywatny właściciel wpłacił 
390 milionów złotych i chce 
jeszcze dopłacić, natomiast dru-
ga strona to blokuje i kłamie. 

– Ponoć ukraińscy właści-
ciele chcą milionów od skarbu 
państwa?

– Ukraińcy nie chcą milio-
nów, oni je chcą dać, ale jed-
nocześnie uważają, że skarb 
państwa, który nie dotrzymał 
pewnych zobowiązań, powi-
nien się z nich wywiązać. Stro-
na ukraińska wywiązała się ze 
wszystkiego.

– To znaczy?
– Wywiązała się ze wszyst-

kich zobowiązań finansowych, 
natomiast strona polska nie do 
końca.

– Ale kapitału nie podwyż-
szyła? 

– Już raz podwyższyła i te-
raz drugi raz chce podwyższyć. 
Obawiam się, że oni mogą 
wkurzyć Tarutę (ukraińskiego 
współwłaściciela koncernu, 
który ma większościowe udzia-
ły w Stoczni Gdańsk). 

– Pan broni ukraińskich 
właścicieli.

– Jak mam ich nie bronić, 
skoro są przestrzegane umowy 
o pracę, warunki bhp, nie ma 
umów śmieciowych. Starają się 
robić wszystko zgodnie z pol-
skim prawem. W przeciwień-
stwie do innych spółek z bran-
ży, które wykorzystują umowy 
sieciowe do zbijania interesów.

– Spór toczy się o to, że 
ukraińscy właściciele, propor-
cjonalnie do udziałów chcą 
podwyższyć kapitał, a skarb 
państwa nie chce dokapitali-
zować swoich udziałów?

– Tak jest, chodzi o solidarne 
podwyższenie kapitału zgodne 
z wysokością udziałów. Skarb 
państwa tylko o tym mówi.

– Pan jest bardziej rady-
kalny w ocenie działań przed-
stawicieli skarbu państwa niż 
Pana zastępca Karol Guzikie-
wicz. 

– Jako członek rady nad-
zorczej widziałem dokumen-
ty, w tym porozumienie z 15 
kwietnia. Oni, skarb państwa, 
powinni podwyższyć kapitał o 
25 procent, a Siergiej Taruta o 
75 procent. On nie może tego 
zrobić, bo w porozumieniu jest 
zapis, że wpłaci te pieniądze po 
pięciu dniach od daty podwyż-
szenia kapitału przez Agencję 
Rozwoju Przemysłu. Ze strony 

ARP to porozumienie podpisał 
prezes. Dlatego szlag mnie tra-
fia! Dziś mamy większe zaufa-
nie do Ukraińców niż do pol-
skiego rządu.

– Rządowi zależy na upa-
dłości stoczni?

– Nie wiem, ale mam takie 
wrażenie, że Agencja Rozwoju 
Przemysłu utopiła ogromny ka-
pitał w firmach i teraz chce jak-
by odbić się na Stoczni Gdań-
skiej, przejmując za bezcen 
część jej majątku.

– Mocne oskarżenie. Po 
stronie zarządu stoczni nie 
ma żadnej winy?

– Zarząd zbyt wolno wpro-
wadzał plany restrukturyzacyj-
ne, które dywersyfikowałyby 
produkcję na czas kryzysu. Te 
proces jest spóźniony od ośmiu 
do dziesięciu miesięcy.

– W dalszym ciągu trwa 
spór zbiorowy z zarządem 
stoczni?

– Tak, ponieważ są inne po-
wody wewnętrzne pomiędzy 
zarządem a związkami.

– Ale co będzie ze stocznią? 
– Zarząd rozmawia w Ki-

jowie z ukraińskimi właścicie-
lami. Przedstawiciele zarządu 
chcą przekonać Tarutę, aby 
pomimo iż skarb państwa jest 
pasywny, zaangażował się ka-
pitałowo. Czekamy na wyniki 
tych rozmów.
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Bardziej ufam ukRaińcOm  
niż polskiemu rządowi

„tygodnik Solidarność”

Jak mam nie bronić ukraińskich właścicieli, skoro 
są przestrzegane umowy o pracę, warunki bhp, nie 
ma umów śmieciowych? Starają się robić wszystko 
zgodnie z polskim prawem – mówi ROMAN  
GAłęZeWSKI, przewodniczący Międzyzakładowej 
Komisji NSZZ Solidarność Stoczni Gdańsk, w roz-
mowie z Barbarą Madajczyk-Krasowską. 
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Po raz pierwszy około 1500 pracowników Stoczni 
Gdańsk nie otrzymało nawet zaliczki pensji w dniu 
wypłaty. Dlatego zakładowa Solidarność 10 maja 
weszła w spór zbiorowy z zarządem spółki. Nie wy-
klucza też strajku.

mają dostać pensje i to jest dla 
nas najważniejsze.

 Solidarność uważa, że 
główną winę ponosi kierow-
nictwo stoczni, ale związek 
nie ma zamiaru domagać się 
zmiany dyrektora. – Rada nad-
zorcza i właściciele powinni 
ocenić, dlaczego doszło do 
takiej sytuacji i czy winny nie 
powinien być odsunięty od za-
rządzania – proponuje.

 Stocznia jeszcze produkuje 
statki, ale już wygasza produk-
cję i skupia się na produkcji 
konstrukcji stalowych. Straty, 
w ocenie Guzikiewicza, spo-
wodowała właśnie produkcja 
statków. – Produkcja statków 
niewyposażanych powoduje 
ogromne straty. Gdyby kon-
trakty na statki były z pełnym 
wyposażeniem do takiej sy-
tuacji by nie doszło. Robimy 
same kadłuby, im więcej ich 
produkujemy, tym większe 
mamy straty, a to jest związane 
ze wzrostem cen blachy. Ceny 
stali wzrosły w ostatnim czasie 
około 47 proc. i za to oczywi-
ście zarząd nie odpowiada, ale 
odpowiada za organizację pra-
cy i za to, że nie kontraktuje 
statków z wyposażeniem – ob-
jaśnia Guzikiewicz.

Podaje przykład sąsiadują-
cej Stoczni Północnej, która 
wchodzi do grupy Stocznia 
Remontowa. 

– Oni budują statki i mają 
zyski, bo to są statki z wypo-
sażeniem – małe jednostki, ale 
wyposażane. To przynosi im 
zyski. Ich przykład pokazuje 
też, że w kryzysie można sobie 
poradzić w przemyśle stocz-
niowym – podkreśla Guzikie-
wicz.

 Zarzuca kierownictwu 
Stoczni Gdańsk brak wyobraź-
ni, odpowiedniej organizacji 
pracy. Zamiast tego wcześniej 

zarząd zaproponował zwolnie-
nie około 200 osób.

– Restrukturyzacja to nie 
zwolnienie ludzi czy kupowa-
nie urządzeń, które nie funk-
cjonują, np. zakup suwnicy, 
która jest niesprawna. To kwe-
stia uruchomienia produkcji, 
która będzie rentowna oraz 
organizacja pracy, zarządzania 
– tłumaczy wiceszef stocznio-
wej Solidarności. – Jeżeli było 
wiadomo, że ceny na towary 
niskoprzetworzone tak wzro-
sły, to trzeba było się z tego 
szybciej ewakuować, a nie bu-
dować następne promy – pod-
kreśla.

 Stocznia ostatnio wybudo-
wała dwa promy z minimal-
nym wyposażeniem dla stoczni 
norweskiej. 

– Przedstawiciele tej stocz-
ni powiedzieli, że gdyby te 
promy były zrobione za tę cenę 
w Norwegii, to stocznia by 
zbankrutowała. Teraz gdańska 
stocznia bankrutuje przez to, że 
robiła niewyposażone promy. 
A nawet jeśli na kadłubie ma 
się stratę, to zysk jest na wypo-
sażeniu – ocenia Guzikiewicz.

Upadłość Stoczni 
Gdańsk jest realnym 
zagrożeniem?

– Mamy nadzieję, że skarb 
państwa i Ukraińcy się poro-
zumieją, podwyższą kapitał i 
upadłości nie będzie – oczeku-
je Guzikiewicz.

 Mówi, że toczą się nego-
cjacje w tej sprawie. Ale jest 
zaniepokojony informacją w 
jednej z lokalnych gazet, że 
Ukraińcy jakoby żądali milio-
nów od polskiego rządu.

– Trwa jakaś gra politycz-
na. Być może chodzi o to, by 
stocznię zniszczyć i pokazać, 
że Ukraińcom się nie powiodło 
– zastanawia się Guzikiewicz. 
Zastrzega jednak, że nie jest 
obrońcą ukraińskiego właści-
ciela, bo rada nadzorcza, w 
której są przedstawiciele ukra-
ińskiego i polskiego właścicie-
la, zatwierdzała nierentowne 
kontrakty, które doprowadziły 
stocznię na skraj bankructwa. 

– Konstrukcje do elektrowni 
wiatrowych, wieże, stacje trans-
formatorowe, platformy są dwa, 
trzy razy wyżej wyceniane niż 
konstrukcje okrętowe – ocenia 
Guzikiewicz i zaznacza, że już 
wcześniej stocznia powinna zająć 
się produkcją tych elementów.

 W jego ocenie, gdyby 
stocznia upadła, to najwięcej 
straci ukraiński właściciel, bo 
firma więcej wpłaciła do bu-
dżetu niż wynosi obecny jej 
dług. 

– Jeśli właściciele się po-
rozumieją, to będzie spokój, 
jeśli nie, to będzie upadłość i 
awantura – puentuje wiceszef 
stoczniowej „S”._

Barbara  
Madajczyk-Krasowska
(Tygodnik Solidarność) 

kolebka „Solidarności” ZaGROżOna

– Żądamy wypłaty, potrą-
ceń składek związkowych oraz 
innych dobrowolnych składek 
na kasy pożyczkowe, zalicz-
ki, składki PZU, pożyczki 
związkowej, wydania bonów 
świątecznych. To jest złamanie 
prawa – zaznacza Karol Guzi-
kiewicz, wiceprzewodniczący 
Międzyzakładowej Solidarno-
ści w Stoczni Gdańsk.

 Zarząd stoczni obiecał, że 
pensje pracownikom wypłaci 
w dwóch ratach 17 i 27 maja.

– Jeżeli w poniedziałek nie 
będzie pieniędzy na naszych 
kontach, to w ramach sporu 
zbiorowego zaostrzymy pro-
test – informuje Guzikiewicz. 
– Ogłosimy strajk ostrzegaw-
czy i wyjdziemy na ulice. 

Kto zawinił
Stocznia Gdańsk od kilku 

miesięcy ma problemy finanso-
we, ale do tej pory, wprawdzie 
w ratach, pracownicy otrzy-
mywali pensje. Teraz, po raz 
pierwszy w dniu wypłaty, nie 
dostali zarobionych pieniędzy.

Stoczniowa Solidarność 
przeznaczyła ponad 2 mln zł 
na pomoc dla pracowników, 
ale jest to pomoc doraźna i na 
pewno pensji nie zastąpi. Sytu-
acja finansowa Stoczni Gdańsk 
jest zła od kilku miesięcy. Wła-
ścicielem stoczni są: ukraiński 
koncern LSD (75 proc. udzia-
łów) i skarb państwa poprzez 
Agencję Rozwoju Przemysłu 
(25 proc.).

Guzikiewicz informuje, że 
o złej sytuacji stoczni zdecydo-
wały przyczyny wewnętrzne i 
zewnętrzne. – My obwiniamy 
zarówno właściciela większo-
ściowego jak i mniejszościo-
wego – tłumaczy Guzikiewicz, 
ale zaraz dodaje, że w tej chwi-
li nie powody są ważne, ale los 
pracowników. – Pracownicy 

 Stocznia ostatnio wybudowała dwa promy z minimalnym wyposaże-
niem dla stoczni norweskiej

fo
t. 

P
aw

eł
 G

la
ne

rt



15Rozwaga i

Rozwaga i Solidarnoœæ – gazeta Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.  
Wydawca – Wydawnictwo Gdańskie Sp. z o.o., 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 27/28
Adres redakcji: 80-873 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 15/20, tel. 769-15-00, fax  769-14-41. 
Uwagi prosimy kierować do sekretariatu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.

Polska znajduje się na trzecim miejscu w Ue pod względem wymuszonego 
zatrudnienia na czas określony, w szczególności wśród osób w wieku 15–24 
lat. Według autorów raportu działania podejmowane przez rząd w celu przeciw-
działania temu zjawisku są zdecydowanie niewystarczające. 

ochrony socjalnej. Według 
rządowego sprawozdania 
„Młodzież 2011” ponad 50% 
młodych pracowników jest 
zatrudnionych na podstawie 
takich umów. Doprowadziło 
to do tego, że mamy jeden z 
najwyższych w UE odsetek 
ubóstwa wśród pracujących. 

Perspektywy wzrostu 
zostały ograniczone przez  
niewielki udział wydatków 
pobudzających wzrost (na 
kształcenie, badania i inno-
wacje). Całkowity stosunek 
wydatków na badania i rozwój 
do PKB w Polsce jest jednym 
z najniższych w UE.

Bezrobocie osób młodych 
rośnie, co jest w dużej mie-
rze skutkiem niedostatecz-
nego dopasowania wyników 
nauczania do potrzeb rynku 
pracy. Oprócz tego Polska 
boryka się również z niskim 
poziomem zatrudnienia wśród 
starszych pracowników.

Starania rządu skoncen-
trowane są na wdrożeniu 
programu „Maluch”. Liczba 
żłobków wzrosła niemal dwu-
krotnie w ostatnich dwóch 
latach, ale w porównaniu z 
innymi państwami jest wciąż 
bardzo niska i nie zaspokaja 
istniejącego zapotrzebowania.

Ograniczenia w dostę-
pie do opieki, a także brak 
oszczędności kosztowej to 
najpoważniejsze problemy 
polskiej służby zdrowia. Wy-
datki na opiekę zdrowotną 
mają znacząco wzrosnąć w 
perspektywie średnio– i dłu-
goterminowej z powodu sta-
rzenia się społeczeństwa, co 
zwiększy ciężar spoczywający 
na finansach publicznych.

Kolejną przeszkodą dla 
wzrostu gospodarczego jest 
słabo rozwinięta infrastruk-
tura transportowa. Nastąpił 
pewien postęp w realizacji 
dużych projektów z zakresu 

Przygnębiający raport 
kOmiSJi euROPeJSkieJ
w sprawie umów 
śmieciowych

„Pomimo powtarzające-
go się argumentu, że umowy 
na czas określony pozwalają 
bezrobotnym wejść na rynek 
pracy, a następnie uzyskać 
umowę na czas nieokreślony, 
najwyraźniej nie jest tak w 
przypadku większości pra-
cowników w Polsce” – czy-
tamy w raporcie. Pracownicy 
czasowi mają często mniejszy 
dostęp do szkolenia zawodo-
wego, a ich wynagrodzenie 
jest dużo niższe. Powszechne 
jest także stosowanie prze-
dłużanych umów “śmiecio-
wych” przewidujących dużo 
mniejsze prawa w zakresie 

infrastruktury drogowej, ale 
podupadająca infrastruktura 
kolejowa wymaga znacznych 
i coraz większych inwestycji.

Funkcjonowanie polskiej 
administracji publicznej także 
zostało ocenione dużo poniżej 
unijnej średniej. Do najważ-
niejszych problemów należą 
m.in: skomplikowany system 
podatkowy, wydłużanie się 
czasu trwania postępowań w 
sprawach cywilnych i handlo-
wych oraz długie postępowa-
nia upadłościowe.

Rada przeanalizowała pro-
gram konwergencji Polski na 
lata 2012– 2016 oraz zaleciła 
podjęcie licznych działań mają-
cych na celu m.in wzmocnienie 
i wdrożenie strategii budżeto-
wej na rok 2013 i kolejne lata, 
zwiększenie wysiłków na rzecz 
obniżenia bezrobocia osób mło-
dych, kontynuowanie wysiłków 
na rzecz zwiększenia udziału 
kobiet w rynku pracy, uprosz-
czenie egzekwowania umów 
i wymogów dotyczących po-
zwoleń budowlanych oraz ob-
niżenie kosztów przestrzegania 
przepisów prawa podatkowego.
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Domagamy się  
oD koalicji rząDzącej

Wycofania szkodliwych projektów nowelizacji 
kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia czasu 
pracy 

Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających 
stosowanie tzw. umów śmieciowych

Zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania prze-
rzucania finansowania szkolnictwa publicznego na 
samorządy

Stworzenia osłonowego systemu regulacji finan-
sowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw 
utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinio-
nego przestoju produkcyjnego

Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie 
z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”

Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla 
przedsiębiorstw energochłonnych

Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przy-
sługujących pracownikom zatrudnionym w warun-
kach szczególnych i o szczególnym charakterze

RegioN
gdańSki 


