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Zła sytuacja gospodarki morskiej i przemysłu stoczniowego, skut-
kujące utratą w sektorze około 20 tysięcy miejsc pracy, ograniczanie dzia-
łalności kolejnej stoczni Marynarki Wojennej i prowadzone w tych dniach 
zwolnienia grupowe kilkuset osób, bardzo wysokie bezrobocie przekra-
czające 13%, zmuszanie do samozatrudnienia jako alternatywy posiadania 
pracy, zwiększająca się liczba osób żyjących poniżej minimum socjalnego, 
gwałtownie rosnąca inflacja, wzrost cen podstawowych płatności, takich jak
czynsz, woda, gaz, benzyna, bilety tramwajowe powodują, iż zwracamy się 
do Pana, jako szefa władzy wykonawczej, z żądaniami:

• większych środków na walkę z bezrobociem
• podniesienia progów uprawniających do korzystania z pomocy 

społecznej
• podniesienia płacy minimalnej
• czasowego obniżenia akcyzy na paliwa.

Nie oczekujemy od władz ręcznego sterowania gospodarką. Żąda-
my jednak w ramach dialogu społecznego promowania takiej polityki 
gospodarczej, która będzie polityką prospołeczną, służącą wszystkim, 
niezależnie od ich statusu majątkowego, pozycji i poglądów lub przy-
należności do grup interesu. Oczekujemy tworzenia takiego prawa, które 
będzie traktowało rozwój gospodarczy i rozwój społeczny jako elementy 
równoważne a pracownika jako najważniejszy a nie drugorzędny element 
gospodarki.

Protestujemy wobec przerzucania kosztów kryzysu na pracowników, 
dla których nie istnieje „zielona wyspa” wzrostu gospodarczego. W real-
nym świecie spotykamy się z drożyzną, rosnącym bezrobociem i ubó-
stwem. Zamiast ochrony miejsc pracy i inwestowania w ludzi – mamy spi-
ralę cięć, które ograniczają skutecznie popyt, uniemożliwiają inwestycje 
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i w konsekwencji – nie napędzają realnej gospodarki. Dziś przegrywamy 
wyścig z tymi krajami, które w czasie kulminacji kryzysu postawiły na roz-
wój, które chroniły i chronią miejsca pracy oraz rodzime firmy produkcyj-
ne. U nas niszczono system emerytalny, zamiast gruntownie przeanalizować 
i poprawić, tak by stał się stabilnym i pewnym źródłem utrzymania dla eme-
rytów. Prawo pracy coraz częściej jest jedynie pustym tekstem w kodeksie, 
gdyż pracownicy są wykorzystywani do granic wytrzymałości, z najwyż-
szym w Europie procentem zatrudnienia na czas określony. Pracownik staje 
się elementem kosztów, a nie motorem rozwoju firmy, a tym samym i kraju.
Naszymi atutami winno być mądre, prorozwojowe i ograniczające biu-
rokrację prawo, inwestycje w człowieka i ochrona miejsc pracy, a nie 
tania siła robocza!

Coraz częściej dostęp do usług publicznych, gwarantowany konstytu-
cją, przegrywa z polityką powszechnej komercjalizacji i prywatyzacji. Brak 
należytych środków na ochronę zdrowia, rozwój nauki czy nowe zadania 
edukacyjne uniemożliwia dogonienie Europy i właściwy rozwój, a pracow-
ników tych branż spycha często w sferę ubóstwa. 

Państwo, które wybiło się na niepodległość dzięki poświęceniu mi-
lionów zrzeszonych w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodo-
wym „Solidarność”, nie może dziś zapomnieć o najsłabszych, bezrobot-
nych i wykluczonych; nie może odrzucić dialogu jako metody rozwiązy-
wania społecznych napięć i konfliktów, nie może promować maksyma-
lizacji zysku za cenę podstawowych praw pracowniczych, w tym prawa 
do godziwie wynagradzanej i bezpiecznej pracy.

Nie akceptujemy takiego działania i dlatego po raz kolejny wzywamy 
rząd do rzetelnego, obejmującego zgłaszane przez nas problemy, dialogu. 
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