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                                                                       Pan Witold Wróblewski 
                                                             Prezydent Miasta Elbląg

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi pełnej dostępnej  informacji dotyczącej sytuacji ponad 180
pracowników firmy odzieżowej Corinna, mieszczącej się w budynkach  byłego Truso. Na początku
grudnia 2019 dotknęły ich zwolnienia grupowe. W uzasadnieniu upadłości firmy prezentowanym
w  materiałach  prasowych  przytacza  się  zaległości  finansowe  ze  strony głównego  kontrahenta
z Niemiec. Majątek przedsiębiorstwa przejął w zarządzanie syndyk.
Nie ulega też wątpliwości, że wzrastające lawinowo koszty pracy wynikające z prowadzonej przez
obecną władzę polityki  gospodarczej,  wywarły wpływ na możliwości  dalszego funkcjonowania.
Należy przyjąć, że podobne skutki odczuje wiele małych , średnich, ale i większych podmiotów
gospodarczych. 
Nawiązują  do  tego  liczne  komentarze  w  mediach  społecznościowych  po  ogłoszeniu  upadłości
Corinny. Wskazuje się również na trudne położenie zawodowe i bytowe zwolnionych pracowników.
Przyrost  ponad 180 osób na elbląskim rynku pracy z  pewnością  przyniesie  komplikacje  w ich
zagospodarowywaniu. 
Panie Prezydencie, 
Przyjmuję , że władze miasta ze zrozumieniem  potraktowały swoje powinności wobec tak licznej
grupy elblążan w sytuacji grupowych zwolnień, nieobecnych od lat 90-tych. Przyjmuję także, że
w porozumieniu z syndykiem, PUP, ZUS  i innymi instytucjami oraz podmiotami realizowany jest
programowy  system  wsparcia  tj.  uzyskanie  przez  pracowników  ustawowych  należności,  jak
również możliwości zatrudnienia.
W związku z powyższym prosiłabym o wspomnianą informację dotyczącą:

-wypłaty świadczeń z FGŚP  za listopad i grudzień  2019 r.;
-zagwarantowanych wypłat należności, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za niewykorzystane
urlopy,   odpraw wynikających ze skróconego  okresu wypowiedzenia;
-danych odnośnie możliwości i stanu zatrudnienia u innych pracodawców, odejścia na emeryturę
czy uzyskania świadczeń przedemerytalnych; 
-innych ważnych dla pracowników, ale i dla opinii publicznej działań.
Według artykułu zamieszczonego na łamach PortEL z dnia 05.02.2020 r. pracownicy nie otrzymali
jeszcze zaległych należności.
Panie Prezydencie,
Sytuacja Corinny jest , jest jak wspomniałam, poważnym wyzwaniem dla rynku pracy w Elblągu,
traktowanego wielośrodowiskowo, a szczególnie boleśnie dla młodych mieszkańców. Ich problemy,
artykułowane  w  wielu  wypowiedziach,  dotyczą  poszukiwania  pracy  odpowiadającej  ambicjom,
kwalifikacjom,  wykształceniu.  Raport  Fundacji  Schumana w ocenie Miasta  przez  mieszkańców



w przedziale wiekowym 16-30 lat postawił Elbląg na pozycji 64 wobec 66 ocenianych samorządów.
Młodzi krytycznie oceniali różne aspekty życia w Elblągu, w tym poziom gospodarki w sposób
ograniczony przyczyniający się do wzrostu zasobu stanowisk pracy. Efektem jest, w porównaniu
z  innymi  samorządami,   nadmierna  emigracja  z  jednoczesnym bardzo  szybkim przybywaniem
seniorów.
Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada ub. roku  proponowałam przeprowadzenie  przez
Pana  Prezydenta,  przy  współpracy  z  elbląskimi  parlamentarzystami,  proinwestycyjnego
przedsięwzięcia.  Udział  przedstawicieli  instytucji  centralnych,  wojewódzkich  i  ogólnopolskich
agencji  promocji  gospodarczej,   związany  byłby  ze  wsparciem  i  pomocą  dla  inwestycyjnego
zagospodarowania terenów miejskich. 
Otrzymałam od Pana Prezydenta zachęcającą odpowiedź co do mojej inicjatywy, że zostanie wzięta
pod  uwagę  w  najbliższych  działaniach,  wraz   z  informacją  o  poszukiwaniu  inwestorów,
ukierunkowanych m. in. na teren Terkawki. 
Bardzo żałuję jednak, że w tym celu nie wykorzystano dobrego wydarzenia, jakim było otwarcie
Centrum Edukacji Zawodowej. Inauguracja którego stwarzała możliwość ukazania, że samorządy
robią  wszystko,  aby  przygotować  absolwentów  do  wymogów  współczesnego  rynku  pracy.
Potrzebne  jest  jednak  wspierające  wejście  centralnych  i  regionalnych  instytucji  zgodnie  z  ich
zadaniami. Uroczystość otwarcia podporządkowana została innemu celowi, a parlamentarzystów,
poza  jednym,  nie  zaproszono.  Mogłoby  to  być  ogólnopolskie  przedsięwzięcie,  zobowiązujące
i  służące  ważnej  sprawie.  Przywiązywałam  duże  znaczenie  do   spotkania  elbląskich
parlamentarzystów  z  Panem Prezydentem,  podczas  którego  wzajemnie  zapewniano  o  budowie
partnerskich relacji . Mam nadal nadzieję, że tak będzie.
Oczekuję więc, że dojdzie do spełnienia  ożywczego dla Elbląga przedsięwzięcia. Może właśnie
z przywołaniem Centrum Edukacji Zawodowej? Być może z przeprowadzeniem wyprzedzającej
wspólnej  refleksji  ?  Zarówno  ja,  jak  i  z  pewnością  pozostali  parlamentarzyści,  będziemy  do
dyspozycji w naszym zakresie działania. 

Szanowny Panie Prezydencie,
Wiem  ,  że  moja  prośba,  dotycząca  szczególnie  Corinny,  wymaga  pozyskania  wiedzy  z  wielu
źródeł . Proszę jednak  o pilne jej potraktowanie i odpowiedź w pierwszej kolejności. Działania
proinwestycyjne, naturalnie ważne, mogą się stać treścią kolejnej  odpowiedzi.

                                                                                             


