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Na pochylni B1 dobiegają końca pracę przy montażu kadłuba promu dla armatora norweskiego.
fot. Paweł Glanert

Czy rok 2012 będzie rokiem protestów?
Mimo nawrotu zimy bieżący rok zaczął się gorąco w wyniku licznych
społecznych protestów
spowodowanych niefrasobliwymi decyzjami
rządu. Zaczęło sie od
fatalnie przygotowanej
ustawy refundacyjnej
lekarstw i konfliktów
z pacjentami, lekarzami
i farmaceutami.
Niskie temperatury, zwiększona liczba chorych u lekarzy
i w aptekach, biurokratyczne
naciski na lekarzy i farmaceutów, przeciwstawiły rządowi
miliony ludzi. Nieprzemyślane decyzje rządowe w sprawie
refundacji lekarstw dowiodły
złego funkcjonowania rządu i
ministerstwa zdrowia, marnowania niemałych środków, które zamiast usprawnić leczenie
pogłębiały frustracje i niezadowolenie pacjentów, lekarzy
i farmaceutów. A wydawało by
się, że wprowadzenie dziesięć
lat temu powszechnych kart
magnetycznych, jak zrobiono
to na Ślasku, skutecznie rozwiązałoby problem...
Druga fala protestów nie
dotyczyła tylko młodzieży fascynujacej się internetem, ale
była reakcją wobec zamachu
na wolność słowa w Polsce.
Decyzja rządu o podpisaniu regulacji ACTA odebrana została
nie tylko jako zgoda na ingerencję w swobodną wymianę
myśli, czym od wielu lat dla

milionów ludzi jest internet,
ale jako wsparcie dla interesów
organizacji kapitalistycznych,
dla których najważniejszy jest
zysk. Regulacje ACTA dotyczą
bowiem nie tylko internetu, ale
ingerują w szeroko pojęty rynek
produkcji różnego rodzaju dóbr
powszechnego użytku jak leki,
części samochodowe, ubrania
itp. To zamach wielkich korporacji na indywidualne interesy
każdego obywatela, na swobodę wyboru każdego z nas.
Z chwilą gdy zaczęło błyskawicznie spadać społeczne poparcie dla rządu, premier Tusk
zreflektował się jak fatalnie
opinia publiczna odebrała decyzje o podpisaniu przez Polskę
dokumentu ACTA i wycofał sie
z pierwotnej dycyzji. Wskazuje
to jak silny jest wpływ zdecydowanej reakcji nas wszystkich na
nieprzemyślane, sprzeczne z interesem obywateli dycyzje rządowe. Wycofanie się premiera
z pierwotnej decyzji to kolejna
kompromitacja rządu, świadcząca o nieprzemyślanych, społecznie szkodliwych decyzjach.
Na rozstrzygnięcie w Sejmie czeka projekt ustawy o
płacy minimalnej opracowany
przez „Solidarność” i wiążący
jej wysokość ze stanem gospodarki państwa. Jest to projekt
wyważony, ale domagający się
by korzyści z rozwoju gospodarczego kraju, z poprawy sytuacji przedsiębiorstw, ich właścicieli, odnosili także ludzie
najmniej zarabiający, żyjący w
najtrudniejszych warunkach.

Znów procesy polityczne?

22 maja rozpoczyna się
w Warszawie proces przeciwko pracownikom Stoczni
Gdańsk: Karolowi Guzikiewiczowi,
Zbigniewowi
Stefańskiemu i Robertowi
Puszczowi, uczestnikom manifestacji w obronie stoczni.
Grozi im po 10 lat więzienia.
Jednocześnie
prokuratura
umorzyła śledztwo za nad-
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użycie władzy policji, która
spowodowała
uszkodzenia
ciała ponad 20 stoczniowców.
Pomimo 200 Świadków potwierdzającego te działania
oraz użycie gazów bojowych
umorzono sprawę.
Proces przeciwko stoczniowcom zapowiada powrót
ery politycznych rozpraw z
opozycją i próbę zatraszenia.

Ale największej siły nabiera społeczny protest przeciwko projektowi podniesienia
wieku emerytalnego. 1400000
podpisów zebranych pod tym
protestem, to więcej niż liczy
związek „Solidarność”, co
świadczy o sile sprzeciwu wobec wydłużania czasu pracy.
Ta sprawa dotyczy wszystkich
pracujących, w tym oczywiście też stoczniowców. W naszym przypadku, to kolejny
zamach na warunki w jakich
pracujemy, bo trzeba przypomnieć, że nie tak dawno
odebrano stoczniowcom tzw.
I kategorię zatrudnienia, pozwalającą na emeryturę w wieku 60 lat. A przecież z reguły
nie zmieniły się w stoczni warunki pracy na pochylni, wystarczyło popatrzeć tej zimy
jak trudna i wyczerpująca to
praca. A teraz zamierza się ludziom pracującym na pochylni podnieść wiek emerytalny
do 67 lat! Podobnie rzecz ma
się z wieloma innymi zawo-

dami, trudno sobie wyobrazić
67 letnie nauczycielki, pielęgniarki, kierowców autobusowych czy maszynistów.
Choć trwa jeszcze zima
– mówi Karol Guzikiewicz,
wiceprzewodniczący stoczniowej „Solidarności”, nagromadzenie konfliktów społecznych na początku roku
zapowiada gorącą atmosferę
w nadchodzących miesiącach.
Coraz częściej słyszymy ze
strony rządu, że pracujący nie
powinni liczyć na państwo, że
powinni liczyć na siebie... To
oznacza też że nie możemy
się zgadzać na takie decyzje
rządowe, które godzą w nasze indywidualne interesy,
w nasz materialny byt. Musimy wspólnie protestować
przeciwko nim, uświadamiać
rządzącym że jesteśmy silni
jednością naszego protestu,
że mamy głębokie poczucie
sprawiedliwości społecznej i
z naszego prawa do godnego
życia nie zrezygnujemy.

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” z zażenowaniem odebrało pospieszne przeprowadzenie debaty
nad porozumieniem ACTA w historycznej Sali BHP. Jedną
z niewielu osób, której udało się zadać pytania zgromadzonym na podium był Karol Guzikiewicz, ze stoczniowej Solidarności. Stwierdził on, że rząd przestraszył się młodzieży i
zażądał jednoznacznej odpowiedzi, czy rząd zamierza ratyfikację ACTA podpisać czy odrzucić, i czy zastosuje się do
woli wyborców w sprawie przeprowadzenia referendum; czy
przedstawiciele rządu mają świadomość, że treść ACTA jest
sprzeczna z konstytucyjnie zagwarantowaną wolnością słowa; oraz iż całkowicie uniemożliwia stosowanie zamienników
w wielu dziedzinach życia codziennego, jak części zamienne
do samochodów oraz suplementacja leków.

Bez względu na trudności kontraktowe Związek zawsze będzie za pracownikiem

System płac
musi być korygowany
Po pierwszych kilku miesiącach od wejścia
w życie nowego systemu płac okazało się jak
wielu korekt on wymaga, jak bardzo codzienna praktyka płacowa różni się od teoretycznie
opracowanych zasad. Redakcja „Rozwagi” zanotowała opinie na ten temat wyrażone przez
przedstawicieli największych stoczniowych
związków zawodowych.

Roman Gałęzewski, przewodniczący
stoczniowej „Solidarności”
– Wydawało się, że kłopoty
z którymi w ostatnich latach
borykała się stocznia dobiegły końca i wychodzimy na
prostą. To był efekt wytężonej
pracy wielu ludzi w stoczni,
zarówno w kierownictwie jak
i wśród załogi produkcyjnej,
a także ze strony związków
zawodowych. Ale okazało się,
że mimo wielu zapewnień ze
strony odpowiedzialnych osób
w państwie nastąpiło opóźnienie w udzieleniu gwarancji
przez KUKE i kontrahent rosyjski wstrzymał decyzję o zawarciu kontraktu na trawlery
rybackie, stanowiące istotną
część tegorocznych stoczniowych planów produkcyjnych.
Ta
sytuacji
postawiła
stocznię w niezwykle trudnej sytuacji produkcyjnofinansowej. Powróciło tak
dotkliwe w ubiegłych latach
widmo niedostecznego obciążenia potencjału produkcyjnego stoczni w części dotyczącej
budowy statków. Wymaga to
od stoczni zmiany polityki
produkcyjnej, grozi powrotem
do sytuacji, którą pamiętamy
sprzed lat. Ale wciąż mam nadzieję że intensywne zabiegi
Zarządu i powrót do rozmów
z kontrahentem doprowadzą

do sytuacji w której będzie
można realizować nasze plany
produkcyjne.
Jako związkowcy nie zgodzimy się jednak na przerzucenie konsekwencji trudnej
sytuacji stoczni na jej pracowników. Powstałe problemy
kontraktowe nie usprawiedliwiają braku właściwej realizacji nowego systemu wynagrodzeń. W tej sprawie odnosimy
jako związkowcy wrażenie,
że Zarząd jest informowany o
problemmach tendencyjnie i
zbyt późno. A do tego nasze,
związkowe, uwagi odbierane
są przez kierownictwo stoczni
jako nie zawsze słuszne. A potem następuje zaskoczenie Zarządu niezadowoleniem wsód
pracowników, oburzeniem i
protestami.

Niektórzy nasi koledzy
uważają że niedostatecznie
bronimy spraw pracowniczych. Tych, którzy tak myślą odsyłam do dokumentów
związkowych, dziesiątków
naszych wystąpień w sprawie błędów w realizacji
układu płacowego. Najlepszym przykładem są ostatnie uzgodnienia z Zarządem
stoczni w sprawie zniesienia
premii kwartalnej, zmian w
sposobie naliczania premii
miesięcznej, obniżenia wskźnika wyrobienia normy i dodatku brygadzistowskiego.
To świadczy, że w sprawach
pracowniczych nigdy nie staliśmy z boku.
Mamy świadomość że
stocznia jest w trodnej sytuacji ze względu na kryzys

kontraktowy, ale nie usprawiedliwia to błędów i zaniechań w stosowaniu właściwych proporcji zarobkowych.
Pozytywnie oceniamy ostatnie porozumienie z Zarządem, mam nadzieję że będą
też korzystne decyzji w sprawie kolejnych grup zawodowych. Od początku prac nad
nowym systemem płacowym
mówiliśmy że jest on niedoskonały i będzie wymagał
stałego monitoringu i korekt.
Niestety czas kryzysu jest
najgorszym okresem wprowadzania korekt. Ale gdy są
one konieczne, trzeba ich dokonywać, w interesie załogi,
w interesie całej stoczni.
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Ciąg dalszy na str. 4
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System płac musi być korygowany
Ciąg dalszy ze str. 3

Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący
stoczniowej „Solidarności”
– Sytuacja materialna pracowników stoczni znów się pogorszyła. Stary system płac był
z pewnością anachroniczny i
niesprawiedliwy, układy decydowały o faworyzowaniu niektórych grup pracowniczych, o
wysokości płac. Mieliśmy nadzieję, że nowy system będzie
sprawiedliwszy, okazało się że
po pierwszych trzech miesiącach nie jesteśmy z niego zadowoleni. I można powiedzieć,
że jak nie byliśmy za starym
systemem, tak i nie jesteśmy za
nowym w obecnej jego formie.
Nie jesteśmy ani za tym, ani za
tamtym.
Dziś mamy do czynienia z
koniecznością korekty nowego
systemu płac. Związki zawodowe ostrzegały przed niedoskonałościami nowego systemu. Domagaliśmy się pełnego
monitoringu, proponowałem
przez pierwsze miesiące drukowanie dwóch kwitków, według nowego i starego sytemu,
żeby było bieżące porównanie.
I mieliśmy rację, bo nowy system nie funkcjonuje dobrze.
Naprawa systemu płacowego nie może następować
poprzez zabieranie zarobków.
Mieliśmy zapewnienie że w
nowym systemie pracownicy nie stracą. A tymczasem
naprawa systemu polegała że
zabrano niektórym grupom
zawodowym, a niektórym dołożono. A tak nie można.
Obecna presja na korekty
nowego systemu musi uświadomić zarządowi, że jej powodem jest nie widzimisię działaczy związków zawodowych,
lecz odczuwana niesprawiedliwość dużych grup pracowników.Od samego początku
nowego systemu występowaliśmy z żądaniami korekt, tam
gdzie były niesprawiedliwości.
Rozumiemy też, że bywają
sytuacje trudne. Ale te trzeba
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na bieżąco wyjaśniać, trzeba z
ludźmi rozmawiać i muszą to
robić członkowie zarządu, dyrekcji. Mówienie prawdy jest
zawsze korzystniejsze niż jej
unikanie. Nawet jeżeli przez
jakiś czas sytuacja bedzie
trudna. Nawet jeżeli na wyrównanie skutków błędnych
decyzji trzeba będzie trochę
poczekać.
Porozumienie
płacowe
podpisane zostało zgodnie z
literą prawa, gdyby system
był gorszy niż poprzedni, nie
wszedłby z tego tytułu w życie, nie zgodziłaby się choćby
Państwowa Inspekcja Pracy.
Kodeks pracy mówi wyraźnie,
że jeżeli warunki płacy i pracy
są gorsze niż poprzednio, to
obwiązuje ustawowe wypowiedzenia. Podpisujące strony
zagwarantowały sobie prawo
do bieżących korekt, związki
zawodowe od początku prawo
to wykorzystywały. I robimy
to nadal.
Od początku prac nad
zmianą systemu uzgodniono,
że pracownik na tej zmianie
nie może stracić. Jeżeli takie
straty występowały – interweniowaliśmy. Bo np. przeszeregowanie było niewłaściwe, grupa zaszeregowania za
niska. Uważam też, że mistrz
musi otrzymywać porównanie
zarobków brygady w poprzednim i obecnym systemie. Żeby
ludzie wiedzieli, jaka jest ich

sytuacja płacowa jako zespołu, czy nie stracili.
Elementem, który się nie
sprawdził – to premia kwartalna. Ludzie żyją z dnia na
dzień, w rytmie miesięcznym,
nie mogą, zwłaszcza przy
obecnych zmianach cen czekać na wyrównania za trzy
miesiące. Postulujemy, by pieniądze przeznaczane na premię kwartalną były wypłacane
bieżąco, co miesiąc.
Uważamy też, że nie może
być tak wysoki udział premii
w zarobkach, wzrosnąć musi
stawka zaszeregowania, co
wpłynie na stabilność zarobków. Domagamy sie też zmiany zbyt restrykcyjnego systemu, pozbawiającego prawa do
premii przy 3 dniowych zwolnieniach chorobowych. Premia musi być też naliczana od
wszystkich przepracowanych
godzin, a nie tylko wynikających z zaszeregowania. Kolejny nasz postulat, to podniesienie kategorii zaszeregowania,
tam gdzie są one niesprawiedliwe.Muszą nastąpić uczciwe
przeszeregowania, tak by pracownicy nie zarabiali mniej
niż poprzednio. Istotne jest też
przestrzeganie przez stocznię

zasad wynagrodzenia pracowników przyjmowanych. Nie
mogą oni dostawać wyższego wynagrodzenia niż dobrzy
stoczniowcy już pracujący.
Postulujemy, by przyjmowani do stoczni przez pierwszy
miesiąc mieli najniższą płacę,
a potem, po sprawdzeniu się,
otrzymywali stosowną grupę
zaszeregowania.
Zarząd zgodził się też obniżyć o 4 pkt procentowe na
K3 tzw. współczynnik wyrobienia, np z 96 do 92 proc., co
pozwoli poprawić zarobki w
brygadach o zróżnicowanych
kwalifikacjach pracowników.
Konkludując: związek zawodowy „Solidarność” nie będzie przeciwko pracownikom
i zawsze będzie bronił ich
interesów. Będziemy domagać się od Zarządu bieżących
korekt systemu tam gdzie jest
on niesprawiedliwy. I mamy
nadzieję, że wraz z poprawą
sytuacji kontraktowej w stoczni coraz rzadsze będą postoje
i istniejące napięcia bieżąco
będa eliminowane. Ale do
każdej zmiany potrzebne są
pieniądze. Żeby te były, muszą być kontrakty. I to jest najważniejsze.

Waldemar WilaNowski,
przewodniczący ZZZP Stoczni Gdańsk
– Od listopada ubiegłego
roku mamy w stoczni nowy
system wynagradzania. Negocjowaliśmy go przez prawie cztery miesiące. I choć
uczestniczyłem cały czas w
negocjacjach, a mój podpis
widnieje pod zawartym porozumieniem, dziś czuję się
oszukany. Z tego względu,
że przez cały czas naszych
rozmów członkowie kierownictwa stoczni zapewniali,
że w nowym systemie pracownicy zakładu nie tylko
finansowo nie stracą, ale nawet nieco zyskają. Cały czas

nam pokazywano wykresy,
wyliczenia, symulacje, udowadniano że tak będzie. A 10
grudnia, po pierwszej wypła-

cie w nowym systemie, okazało sie że ponad 200 osób w
stoczni straciło na zarobkach.
Zgodnie z porozumieniem,
pracownicy ci odwołali się
do Zarządu, który uznał ich
racje i przyznał wyrównanie
za listopad. Niestety, podobna sytuacja powtórzyła się
również w grudniu i styczniu.
W styczniu obniżenie zarobków było jeszcze większe,
gdyż w tym miesiącu nie we
wszystkich zawodach była
praca. Zmniejszone zarobki objęły znacznie większą
liczbę pracowników, a że w
grupie D10 zarobki zależą
od tzw. wyrobienia, mistrzowie nie mieli pieniędzy. Do
tego, w sytuacji braku pracy,
nie została wypłacona premia kwartalna, a stanowi ona,
zgodnie z zapisami nowego
systemu, istotną część wynagrodzenie.
To spowodowało masowe niezadowolenie i protesty wśród pracowników. 13
stycznia ludzie dostali kwitki,
następnego dnia przyszli do
swoich związków protestując.
I mieli rację. Tak przecież być
nie może. 17 stycznia na K3,
gdzie jest najwięcej niezadowolonych, odbyło się spotkanie pracowników z udziałem
dyrekcji stoczni i związków.
W gorącej, burzliwej atmosferze próbowaliśmy szukać
wyjścia z sytuacji. Przede
wszystkim zaprotestowałem
przeciwko opinii dyrektora produkcji, który usiłował
przerzucić
odpowiedzialność za powstałą sytuację na
związki zawodowe, bo podpisały przecież porozumienie.
Otwarcie przyznałem, że teraz żałuję iż podpisałem takie
porozumienie płacowe, które
zamiast stabilizacji spowodowało spadek zarobków pracowników.
Sytuacja stoczni jest zła.
Kontrakt na statek rybacki
w pełni wyposażony jeszcze
się chyba nie uprawomocnił,
gwarancje KUKE udzielone
zostały z opóźnieniem, dopiero w końcu stycznia, a to
spowoduje że robota ruszy

dopiero w połowie roku. A już
w styczniu czuło się że roboty
na K1 i prefabrykacji brakuje.
Jedyna robota jest jeszcze na
K3, gdzie kończy się statek,
który wodowany ma być w
marcu.
Jako związkowcy, już przed
ostatnimi protestami, wystąpiliśmy do zarządu z wnioskami
o modyfikację porozumienia
płacowego. Przede wszystkim
domagamy się odstąpienia od
premii kwartalnej. W sytuacji braku pracy ludzie muszą
otrzymywać pieniądze premiowe co miesiąc w 100 procentach, bez podziału 60/40.
Kolejna sprawa – urealnienie
współczynnika
wyrobienia
planu. W sytuacji gdy nie z
winy pracowników występują
braki w dokumentacji, kompletacji materiałów itp. uzgodniliśmy np. na K3 obniżenie o
4 pkt. procentowe dotychczasowego rozliczeniowego poziomu zadań. Następna sprawa – premia będzie wypłacana
w stosunku do wszystkich
przepracowanych
godzin,
a nie tylko wynikających
z płac zasadniczych. Mam
nadzieję, że wprowadzane
do układu poprawki i bieżące
zmiany zmienią na lepsze sytuacje płacową pracowników.
Ale to nie rozwiązuje sprawy na dłuższą metę. Sprawa
zasadnicza, to kwestia wartościowania pracy, zaszeregowania płacy pracownika
zgodnie z jego kwalifikacjami
i podejściem do wykonywanych obowiązków. Uważamy,
że obecne zaszeregowania są
zaniżone i muszą być zweryfikowane. Nie mówiąc o tym,
że nie może być tak iż stocznia przyjmuje nowych, często
o niewysokich kwalifikacjach
pracowników i zaszeregowuje
ich wyżej niż sprawdzonych,
wykwalifikowanych pracowników o długoletnim stażu.
To jawna niesprawiedliwość,
której nie można tłumaczyć
specyfiką rynku pracy... I nie
będziemy się z tym godzić, nie
mówiąc że jest to niezgodne z
zakładowym
regulaminem
pracy.

Marek Bronk,
przewodniczący ZZ „Okrętowiec”
– Podejście do nowego
systemu wynagradzania w
stoczni wydawało się w moim
odczuciu racjonalne i zdrowe.
Pracowaliśmy przedtem w
systemie zadaniowym, a cały
świat korzysta z zasad systemu dniówkowego, ewentualnie z premią motywacyjną.
Wydawało sie, że ten kierunek
i u nas będzie dobry i słuszny.
Niestety życie pokazało że
jest inaczej. Pewne założenia
przyjęte zostały przez negocjujące strony, ale szybko okazało się że daliśmy się uwieść
symulacjom i zapewnieniom,
że tu się nic nie zdarzy nieoczekiwanego,
a
przede
wszystkim że pracownicy nie
stracą, a jeśli nawet stracą to
będą wyrównania...
Niestety życie pokazało, że
w nowym systemie ludzie tracą i to w większości przypadków ci, którzy mieli przedtem
wysoką efektywność, często
powyżej 90 proc. Największym problemem stało się
wartościowanie pracy, kategorie zaszeregowania. Robiono
analizy, wydawało sie że prace idą w dobrym kierunku, że
kwalifikowana, wydajna praca
bedzie dobrze opłacana. A nagle zarząd od tego odstąpił,
pozostały często stare grupy
zaszeregowania, które w starym systemie nie miały decydujacego znaczenia, a teraz
obciągały zarobki w dół. I stare kategorie zaszeregowania
spowodowały że pracownicy
z wysoką wydajnością zaczęli
tracić w nowym systemie. W
kość dostali ci, którzy byli najlepsi, to nie mogło pozostać
bez protestu.
Zarząd stoczni wielokrotnie zapewniał że nikt nie
może stracić, że wszystkie obliczenia to potwierdzają. A po
pierwszym miesiącu już było
widać że tak nie jest. Że tracą
najlepsi.
– Oto kwitki, które przynoszą nasi koledzy: w poprzednim systemie miał 2700

zł, teraz wyliczono mu 2100.
Następny podobnie. I tak dalej. To duża różnica 600 zł, to
się w domu odczuwa. A były i
różnice sięgające 1000 zł.
Dlatego dobrze sie stało,
że zapisaliśmy sobie po tych
trzech miesiącach, konieczne
zmiany. Wszystkie związki zgodziły się że generalnie
chodzi o właściwą wycenę i
wartościowanie pracy. Uzgodniliśmy też rezygnację z podziału premii na miesięczna i
kwartalną. Ludzie żyją od 10
do 10, każde 100 złotych się
liczy co miesiąc, a kwartał – to
niewiadoma...A jak potrzebne
są pieniądze na bieżąco to my
w związkach wiemy najlepiej,
świadczy o tym ilość kolegów,
którzy przychodzą po chwilówki.
Zmiana będzie też w obliczaniu funduszu premiowego, do tej pory był liczony
od stawki zasadniczej (praktycznie od ok. 1850 zł). Teraz
będzie liczony od wszystkich
przepracowanych
godzin.
Chcieliśmy tego od początku.
Bo przecież całkowita liczba
przepracowanych godzin – to
obraz zaangażowania człowieka w pracy, często gdy stocznia go najbardziej potrzebuje.
A ci najbardziej zaangażowani, finansowo na tym tracili.
Powiem tak: każda zmiana
systemu kosztuje. Jeżeli ktoś
wyobrażał sobie że dokona zmiany systemu płac bez
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System Droga do doskonałości
płac... zawodowej

Dokończenie ze str. 5

kosztów – to wyszło tak jak
okazało sie po trzech miesiącach.
I wreszcie – wskaźniki
wyrobienia. Jedna stocznia,
jedna produkcja, a siedem różnych wskaźników wyrobienia.
A do tego bywa że podstawą
jest np. 70 proc.wyrobienia.
I człowiek pyta – to jaka jest
organizacja produkcji, jakie
planowanie, zaopatrzenie itp.
jeżeli z góry zakłada sie 70
proc. wyrobienia. A przy zdrowym rozsądku powinno być
przecież 100. To co, z góry się
zakłada, że warunki w jakich
pracujemy pozwalają jedynie
na 70 proc.wykonania zadań?
Coś tu chyba nie gra. Zwłaszcza gdy jedni mają wskaźnik
90 proc., a inni 70...
Odnoszę wrażenie jakbyśmy cały system organizacji
pracy tworzyli z założeniem
że nie może on funkcjonować
normalnie, na 100 proc. A to
jakiś absurd. Tak jakby ktoś
myślał, że gdy ktoś pracuje
na 100 proc. to musi coś kombinować, cuda jakieś robić. I
zamiast naprawiać organizacyjnie naszą firmę tworzymy
system podporządkowany istniejącej złej organizacji pracy.
Niestety mam wrażenie, że
cała przyczyna kłopotów w
stoczni tkwi w organizacji naszej firmy. W nieuporządkowanej firmie nie będzie dobrze
funkcjonował najlepszy nawet
system płacowy.
Zarząd stoczni generalnie
zgodził sie z naszym uwagami
i poprawkami, ale jak zwykle
diabeł tkwi w ... pieniądzach.
W założeniach nowego systemu ludzie mieli nie stracić. Po
trzech miesiącach okazało się
że stracili, niektórzy niemało... A więc pieniądze gdzieś
zostały. I powinny do ludzi
wrócić.
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Od kilku lat stoczniowa
„Solidarność” z inicjatywy jej
wiceprzewodniczącego Karola Guzikiewicza zrealizowała
kilkanaście programów, których celem było stworzenie
możliwości zdobycia nowoczesnej wiedzy zawodowej i
ogólnej przez pracowników
zagrożonych utratą pracy lub
już bezrobotnych. Szkolenia, współfinansowane przez
Unię Eropejską, obejmowały zarówno zdobywanie
nowoczesnych
kwalifikacji
stoczniowych np. w zakresie
współczesnych
technologii
spawalniczych, jak i w zakresie technik informatycznych, nauki języków obcych,
podstaw prawa, zasad prowadzenia firm,nauki jazdy itp.
W ciągu kilku lat różnorodne
kwalifikacje, ułatwiające zdo-

bycie pracy uzyskało ponad
1400 osób.
Ostatni projekt innowacyjny „Droga do doskonałości
zawodowej” zakłada opracowanie przy udziale partnera
brytyjskiego innowacyjnego
rozwiązania instytucjonalnego
i metodycznego niwelującego
brak nowoczesnych narzędzi
teleinformatycznych wspierających prace inżynierskie. Celem projektu jest upowszechnienie na rynku pracy i rynku
edukacyjnym województwa
pomorskiego metod gwarantujących transfer wiedzy na
rzecz rozwoju zawodowego i
gospodarczego oraz realizacji
idei flexicurity w 50 przedsiębiorstwach i ośrodkach edukacyjnych.
W realizacji projektu,
który prowadzony będzie
na poziomie inżynierskim,
technicznym i zawodowym,
uczestniczą m.in. Wydział
Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej,
Centrum Doskonalenia Kadr
EuroPartner Sp.z o.o., a także
firmy brytyjskie udostępniające rozwiązania wzrocowe w
zakresie Partnerstwa Transferu Wiedzy. W projekcie
wykorzystana będzie wiedza
zdobyta w trakcie dotychczasowych szkoleń z wykorzysta-

niem funduszy unijnych m.in.
w dziedzinie narzędzi elektronicznych typu CAD/CAM/
CAE w branży okrętowej.
Realizacja projektu „Droga
do doskonałości zawodowej”
trwać będzie 36 miesięcy i zaangażuje liczne grono fachowców z gospodarki morskiej i
szkolnictwa.
We wtorek, 28 lutego, w
siedzibie stoczniowej „Solidarności” odbyła się konferencja na temat projektu „Droga
do doskonałości zawodowej”,
podczas której dziekan Wydziału
Oceanotechniki
i
Okrętownictwa Politechniki
Gdańskiej prof. Marek Dzida
przedstawił potencjał badawczo-rozwojowy i edukacyjny
pomorskich środowisk akademickich, omówiono metodologiczne i narzędziowe
założenia realizacji programu
(Alicja Zajączkowska, Maciej Dębski i Karol Niklas), a
także zasady upowszechniania
programu i włączenia go do
głównego nurtu praktyki i polityki (Jolanta Sala). Znaczenie działań Eugeniusza Kwiatkowskiego dla współczesnego
rozwoju gospodarki przedstawił Piotr Dwojacki, prezes
Fundacji Gdyńska Inicjatywa
Akademicka im. Eugeniusz
Kwiatkowskiego.

Czesław Kiszczak został
uznany za winnego w sprawie
wprowadzenia stanu wojennego i skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć
lat. Stanisław Kania został
uniewinniony od zarzucanego mu czynu. Postępowanie
przeciwko Eugenii Kemparze
zostało umorzone – taki wyrok ogłosił Sąd Okręgowy w
Warszawie ws. autorów stanu
wojennego. Czesław Kiszczak
uznany został winnym zbrod-

ni komunistycznej poprzez
udział w związku przestępczym. Sąd skazał go na cztery
lata więzienia, na mocy amnestii kara została zmniejszona
o połowę – do dwóch lat i
zawieszona na pięć lat. Stanisław Kania został uniewinniony. Postępowanie ws. Eugenii
Kempary zostało umorzone.
86-letni dziś generał Czesław Kiszczak w 1981 r. był
szefem Wojskowej Służby Wewnętrznej i Ministrem Spraw

Wewnętrznych. Został uznany
za winnego zbrodni komunistycznej, jakim był jego udział
w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, który doprowadził do uchwalenia przez
Radę Państwa PRL dekretów o
stanie wojennym. Sąd potwierdził, że wprowadzenie stanu
wojennego było nielegalne.
Kara dwóch lat więzienia dla
Czesława Kiszczak została zawieszona na pięć lat ze względu
na wiek i stan zdrowia.

To nieco pompatyczne
hasło jest nazwą kolejnego projektu innowacyjnego realizowanego
przez Organizację
Miedzyzakładową NSZZ
„Solidarność” Stoczni
Gdańskiej, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 lata w zawieszeniu dla Czesława Kiszczaka

Mroźny początek roku
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spotkanie opłatkowe stocznio
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owych emerytów i rencistów
Na opłatkowe spotkanie Koła Emerytów i Rencistów „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, które
odbyło się 13 stycznia 2012 roku, przybyła liczna
grupa emerytów i rencistów – byłych pracowników
Stoczni Gdańskiej.
Minutą ciszy uczczono pamięć naszych Koleżanek i Kolegów
związkowców, którzy odeszli od nas na wieczną wachtę, a także
Kapelana – legendę „Solidarności” – Księdza Prałata Henryka
Jankowskiego; niech odpoczywają w pokoju!
W klubie „Akwen”, gdzie odbywało się spotkanie, na stołach
znalazły się słodycze,ciasto, owoce, kawa i herbata.
Przewodniczący Koła Franciszek Jankowski powitał i zaprosił
do stołu prezydialnego znamienitych Gości: Księdza Arcybiskupa
Metropolii Gdańskiej – Sławoja Leszka Głódzia i Proboszcza
Świętej Brygidy Księdza Kanonika – Ludwika Kowalskiego, którym wręczono piękne kwiaty.
Władze „Solidarności” repezentowali : Przewodniczący
Regionu Gdańskiego – Krzysztof Dośla, Przewodniczący Sekcji
Regionu Gdańskiego Emerytów i Rencistów – Jan Klasa,
Przewodniczący Organizacji Miedzyzakładowej „S” – Roman
Gałęzewski i Honorowy Przewodniczący „Solidarności” Stoczni
Gdańskiej – Alojzy Szablewski.
Władze Stoczni reprezentował wiceprezes Zarządu, Dyrektor
Generelny – Profesor Bożydar Meczkow.
Nastrojowe kolędy pięknie zaśpiewał Zespół Chóralny „Biesiada” z Pszczółek. Powiataliśmy też ekipę Telewizji „Trwam”, która
nagrywała nasze spotkanie i wyemitowała je na ogólnopolskiej
antenie w dniach 14 i 15 stycznia w godzinach wieczornych.
Przewodniczący Zarządu Koła w imieniu własnym i całego
Zarządu wszystkim Członkom Związku i ich Rodzinom oraz
zaproszonym Gościom złożyl najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i długich lat życia. Gość spacjalny
spotkania abp.Sławoj Leszek Głódź m.in. zwrócił się do uczestników spotkania z prośbą o kontynuowanie tradycji takich spotkań.
Następnie poświęcił opłatek i udzielił Błogosławieństwa Bożego.
Przemawiali i składali życzenia zaproszeni Goście; w ciepłych
słowach życzyli wszystkiego najlepszego i godnego życia. Deklarowali pamięć, pomoc i wsparcie materialne – w miarę swoich
możliwości.
Zarząd Koła składa podziękowanie Prezesowi i całemu Zarządowi, Komisji Socjalnej Stoczni Gdańskiej, a także Przewodniczącemu Organizacji MIędzyzakładowej i całemu Zarządowi
„Solidarności” oraz Komisji Socjalnej Związku. Dziękujemy za
otrzymane paczki świąteczne, bony oraz bezzwrotne zapomogi i
dopłaty do wycieczek.
Jeszcze raz wszystkim dziękujemy, żeby nigdy o nas nie
zapomnieli!
Zarząd Koła Emerytów i Rencistów składa szczególne podziękowanie Prezesowi i Zarządowi Stoczni Gdańskiej za załatwienie
przedłużenia korzystania z dotychczas użytkowanych pomieszczeń biurowych przez emerytów i rencistów oraz za założenie
nowej instalacji elektrycznej i piecyki grzewcze – inaczej byśmy
zamarzli!
Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy podzielili
się opłatkiem, składając sobie życzenia.
Jeszcze raz dziękujemy i prosimy żeby o nas nie zapominano! Do spotkania w przyszłym roku w zdrowiu i szczęściu!
Zarząd Koła Emerytów i Rencistów popiera przeprowadzenie
referendum w sprawie nie przedłużania wieku emerytalnego do
67 lat. Zebraliśmy około 180 podpisów w tej sprawie. Emeryci
składali też podpisy na listach Organizacji Wydziałowych.
Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej
Franciszek Jankowski

Uznanie dla stoczniowej „Solidarności”

Razem bezpieczniej
Organizacje
związkowe
Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego,
Radmoru, Portu Gdańskiego
Eksploatacja, Portu Północnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku,
Fabryki Mebli Okrętowych
FAMOS, Kaufland Polska
Markety Region Gdańsk, Zakładu Usług Komunalnych w
Wejherowie, Stoczni Gdańsk
oraz Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty
i Wychowania Rejon Tczew –
to laureaci konkursu „Razem
bezpieczniej!”. Nagrody dla
komisji wyróżniających się
w aktywności związkowej i
działaniach na rzecz rozwoju
Związku wręczono podczas
spotkania organizacji związkowych Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” 20 stycznia w gdańskim kinie „Neptun”.

Spotkanie podsumowujące
rok 2011 cieszyło się dużym
zainteresowaniem członków
Związku. Ok. 1000 osób wysłuchało okolicznościowych
przemówień byłego i obecnego przewodniczącego ZRG –
Janusza Śniadka i Krzysztofa
Dośli – oraz krótkiego wykładu prof. Jakuba Steliny, kierownika Katedry Prawa Pracy
Uniwersytetu Gdańskiego, nt.
umów śmieciowych. Działania Związku w Regionie
zaprezentopwano w specjalnym filmie dokumentalnym.
Uczestnicy spotkania zapoznali się również z regionalnymi i ogólnopolskimi planami Związku nanajbliższy rok,
a na specjalnych stoiskach
mogli zdobyć informacje dot.
związkowej oferty, m.in. szkoleń i programów europejskich.

Przy okazji spotkania
prowadzono również bieżące działania Związku, m.in.
zbieranie podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum emerytalnego. Na
deser członkowie „S” z Regionu Gdańskiego mogli obejrzeć

niedawną hollywoodzką superprodukcję „Niepokonani”.
Zarząd Regionu Gdańskiego zapowiada, że coroczne spotkania przedstawicieli
wszystkich organizacji związkowych z regionu będą kontynuowane w kolejnych latach.
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SKĄD MY TO ZNAMY...

Jak tobą manipulują?

Oto dziesięć punktów, które stanowią krótką instrukcję postępowania przy manipulacji społeczeństwem.
I choć rzecz dotyczy nieokreślonych bliżej realiów,
nietrudno wydaje się zapytać – skąd my to znamy?
1. ODWRÓĆ UWAGĘ
Kluczowym
elementem
kontroli społeczeństwa jest
strategia polegająca na odwróceniu uwagi publicznej od
istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne
i ekonomiczne elity, poprzez
technikę ciągłego rozpraszania
uwagi ... rozwijania całości nagromadzonych nieistotnych informacji. Strategia odwrócenia
uwagi (tzw. puszczanie szczura) jest również niezbędna,
aby zapobiec zainteresowaniu
społeczeństwa
podstawową
wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii
i cybernetyki. „Opinia publiczna odwrócona od realnych problemów społecznych, zniewolona przez nieważne sprawy.
Spraw, by społeczeństwo było
zajęte, zajęte, zajęte, bez czasu na myślenie, wciąż na roli
ze zwierzętami itd. (cyt. tłum.
za „Silent Weapons for Quiet
Wars”– Cicha broń dla cichej
wojny).
2. STWÓRZ PROBLEMY,
PO CZYM ZAPROPONUJ
ROZWIĄZANIE
Ta metoda jest również
nazywana „problem – reakcja – rozwiązanie”. Tworzy
problem, „sytuację”, mającą
na celu wywołanie reakcji u
odbiorców, którzy będą się
domagali podjęcia pewnych
kroków zapobiegawczych. Na
przykład: pozwól na rozprzestrzenienie się przemocy, lub
zaaranżuj krwawe ataki tak,
aby społeczeństwo przyjęło
zaostrzenie norm prawnych
i przepisów za cenę własnej
wolności, lub: wykreuj kryzys
ekonomiczny aby usprawie-

dliwić radykalne cięcia praw
społeczeństwa i demontaż
świadczeń społecznych.
3. STOPNIUJ ZMIANY
Akceptacja aż do nie akceptowalnego poziomu. Przesuwaj
granicę stopniowo, krok po kroku, przez kolejne lata. W ten sposób przeforsowano radykalnie
nowe warunki społeczno-ekonomiczne (neoliberalizm) w latach
1980. i 1990.: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność
jutra, elastyczność, masowe bezrobocie, poziom płac, brak gwarancji godnego zarobku – zmiany, które wprowadzone naraz
wywołałyby rewolucję.
4. ODWLEKAJ ZMIANY
Kolejny sposób na wywołanie akceptacji niemile widzianej zmiany to przedstawienie
jej jako „bolesnej konieczności” i otrzymanie przyzwolenia
społeczeństwa na wprowadzenie jej w życie w przyszłości.
Łatwiej zaakceptować przyszłe
poświęcenie, niż poddać się mu
z miejsca. Do tego społeczeństwo, masy, mają zawsze naiwną tendencję do zakładania, że
„wszystko będzie dobrze” i że
być może uda się uniknąć poświęcenia. Taka strategia daje
społeczeństwu więcej czasu na
oswojenie się ze świadomością
zmiany, a także na akceptację
tej zmiany w atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas.
5. MÓW DO
SPOŁECZEŃSTWA JAK
DO MAŁEGO DZIECKA
Większość treści skierowanych do opinii publicznej wy-

korzystuje sposób wysławiania się, argumentowania czy
wręcz tonu protekcjonalnego,
jakiego używa się przemawiając do dzieci lub umysłowo
chorych. Im bardziej usiłuje
się zamglić obraz swojemu
rozmówcy, tym chętniej sięga
się po taki ton. Dlaczego? „Jeśli będziesz mówić do osoby
tak, jakby miała ona 12 lat, to
wtedy, z powodu sugestii, osoba ta prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście
miała 12 lub mniej lat” (zob.
tłum. Silent Weapons for Quiet War -Cicha broń dla cichej
wojny).
6. SKUPIAJ SIĘ NA
EMOCJACH, NIE NA
REFLEKSJI

Wykorzystywanie aspektu emocjonalnego to klasyczna technika mająca na
celu obejście racjonalnej
analizy i zdrowego rozsądku
jednostki. Co więcej, użycie
mowy nacechowanej emocjonalnie otwiera drzwi do
podświadomego zaszczepienia danych idei, pragnień,
lęków i niepokojów, impulsów i wywołania określonych zachowań.
7. UTRZYMUJ
SPOŁECZEŃSTWO
W IGNORANCJI
I PRZECIĘTNOŚĆ
Spraw, aby społeczeństwo
było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli i zniewolenia. „Edukacja
oferowana niższym klasom
musi być na tyle uboga i przeciętna na ile to możliwe, aby
przepaść ignorancji pomiędzy
niższymi a wyższymi klasami
była dla niższych klas niezrozumiała (zob. Silent Weapons
for Quiet War).

8. UTWIERDZAJ
SPOŁECZEŃSTWO
W PRZEKONANIU, ŻE
DOBRZE JEST BYĆ
PRZECIĘTNYM
Spraw, aby społeczeństwo
uwierzyło, że to „cool” być
głupim, wulgarnym i niewykształconym.

9. ZAMIEŃ BUNT
NA POCZUCIE WINY
Pozwól, aby jednostki
uwierzyły, że są jedynymi
winnymi swoich niepowodzeń, a to przez niedostatek
inteligencji, zdolności, starań.
Tak więc, zamiast buntować
się przeciwko systemowi
ekonomicznemu, jednostka
będzie żyła w poczuciu dewaluacji własnej wartości, winy,
co prowadzi do depresji, a
ta do zahamowania działań.
A przecież bez działań nie ma
rewolucji!
10. POZNAJ LUDZI
LEPIEJ NIŻ ONI SAMI
ZNAJĄ SIEBIE
Przez ostatnich 50 lat
szybki postęp w nauce wygenerował rosnącą przepaść
pomiędzy wiedzą dostępną
szerokim masom, a tą zarezerwowaną dla wąskich elit.
Dzięki biologii, neurobiologii
i psychologii stosowanej „system” osiągnął zaawansowaną
wiedzę (zarówno fizyczną jak
i psychologiczną) na temat istnień ludzkich i ich zachowań.
Obecnie „system” zna lepiej
jednostkę niż ona sama siebie.
Oznacza to, że w większości
przypadków ma on większą
kontrolę nad jednostkami, niż
jednostki nad sobą.
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O tym się pisze, o tym się mówi
niosła 48,1 mld dol., 41 proc.
więcej niż rok wcześniej. Miał
też 631 mln dol. zysku netto,
który jednak spadł o 45 proc.
w porównaniu z 2010 r. Firma
powstała w 1994 r., rok później
rozpoczęła sprzedaż w sieci, a
dzisiaj sama jej marka warta
jest 12,8 mld dol.

Nie tylko samymi problemami stoczniowymi żyją
czytelnicy „Rozwagi”. Dla tych, którzy interesują
się wydarzeniami w Polsce utworzyliśmy rubrykę
pod tytułem „O tym się pisze – o tym się mówi”.
Będziemy w niej zamieszczać krótkie cytaty z
różnych pism i forów internetowych dotyczące,
naszym zdaniem, najciekawszych wydarzeń społecznych, politycznych i gospodarczych.
„Rzeczpospolita”:
Solidarna Polska złoży
w Sejmie projekt ustawy
w sprawie ratyfikacji ACTA

TVP uwięziła film dokumentalny o Wojciechu Jaruzelskim „Towarzysz generał”.
Pod pretekstem błędu prawnego odprawiane są firmy, które
chciały uzyskać licencję, by
wydać go na płycie DVD – czytamy w „Naszym Dzienniku”.
Gazeta opisuje nieudane
próby uzyskania takiej licencji.
Zainteresowani
otrzymywali
odpowiedź z TVP, że z powodu
„pewnych problemów natury
prawnej” film ten został do czasu wyjaśnienia sprawy wycofany całkowicie z eksploatacji.
Zdaniem cytowanego przez
gazetę współtwórcy filmu Roberta Kaczmarka, TVP po prostu blokuje możliwość wydania
go na płytach DVD. Wynika to
z faktu, że dwie dziennikarki
zarzuciły reżyserowi filmu, iż
bez ich zgody wykorzystał fragmenty innego filmu. Wstrzymało to możliwość wydania licencji na jego rozpowszechnianie.
Film „Towarzysz generał”
miał emisję w TVP. Obejrzało
go ponad 3 mln widzów.

„Uważam Rze”: Gigant
u bram

Wszyscy czekają na wejście do Polski Amazona. Sam
zainteresowany nie udziela
informacji, ale nie tylko internetowy rynek może czekać
rewolucja
Amazon to największy sklep
internetowy na świecie, dlatego nic dziwnego, że oczekiwania odnośnie do jego debiutu
w naszym kraju są bardzo duże.
Sklep działa już w 45 krajach,
ma setki milionów klientów rocznie. Jego sprzedaż w 2011 r. wy-

RMF FM: rząd się sypie,
musimy być gotowi na
przejęcie władzy – mówi
Hofman

Andrzej Krauze / „Uważam Rze”

Rzecznik klubu SP Poseł
Patryk Jaki powiedział na konferencji prasowej, że jego klub
przygotował „bezprecedensowy w historii polskiego parlamentaryzmu projekt”, bowiem
nigdy jeszcze „grupa posłów
nie składała samodzielnie projektu ratyfikującego umowę
międzynarodową”.
Dodał, że SP składa projekt
z powodu wielokrotnej zmiany zdania premiera Donalda
Tuska ws. ratyfikacji umowy
ACTA. – Prawdziwą swoją
wolę wyraża się nie na konferencji prasowej, tylko w głosowaniu. Dlatego SP zamierza
w tym pomóc premierowi oraz
całemu klubowi parlamentarnemu PO – powiedział Jaki.
W jego ocenie należy jak najszybciej rozwiązać sprawę ratyfikacji umowy, ponieważ zwłoka
w tej kwestii jest szkodliwa dla
polskiego społeczeństwa.
Polska podpisała ACTA –
porozumienie dotyczące m.in.
ochrony praw autorskich w internecie – razem z 21 innymi
krajami unijnymi 26 stycznia w
Tokio. Już wcześniej w kraju
rozpoczęły się protesty internautów przeciwko tej umowie.

„Nasz Dziennik”:
„Towarzysz generał”
uwięziony na Woronicza

W połowie lutego premier
Tusk zapowiedział, że Polska
nie ratyfikuje tej umowy w jej
obecnym kształcie. Przyznał
też, że w sprawie ACTA nie miał
racji. Niedawno Tusk stwierdził,
że jeśli chodzi o ACTA – – rządowi zabrakło refleksu, a akceptację porozumienia ocenił
jako jedną ze „wpadek”.
Zdaniem posła SP Mariusza Orion-Jędryska jedynym
sposobem odrzucenia umowy
ACTA jest wyrażenie takiej woli
przez głosowanie w Sejmie.
-Kiedy będę uzasadniał projekt,
będę absolutnie przeciwko niemu. Będę namawiał wszystkich
posłów, żeby głosowali przeciwko projektowi i sam też zagłosuję przeciw – zaznaczył.
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– Rząd zaczyna się sypać
– ocenia na antenie RMF FM
rzecznik PiS Adam Hofman. –
Widać, że jest w nim wiele problemów – dodaje zaznaczając,
że nie wie czy rząd będzie sypał się tak szybko, aby już w
tym roku trzeba było organizować przyspieszone wybory.
Hofman podkreśla, że niezależnie od tego jak szybko
sypie się rząd, PiS musi być
gotowe do wzięcia na siebie
odpowiedzialności za państwo. – Czasem wydarzenia w

polityce przyśpieszają bardzo
mocno – podkreśla. – Naszą
ofertę Polacy niedługo zobaczą. Powiemy, co trzeba zrobić
szybko w tym kraju, żeby było
dobrze – zapewnia poseł PiS.
Dlaczego, skoro PiS wie co
zrobić „żeby było dobrze” Jarosław Kaczyński nie wykorzystał spotkania klubu PiS z premierem Donaldem Tuskiem w
sprawie reformy emerytalnej,
aby przedstawić pomysł PiS-u
na emerytury? (Kaczyński nie
pojawił się na tym spotkaniu).
Hofman tłumaczy, że pomysł PiS
-u na to spotkanie był inny. – Zrealizowaliśmy go według swojej
koncepcji – dodaje zaznaczając,
że w spotkaniu wzięło udział
„kierownictwo klubu i eksperci”.
Zapewnia przy tym, że Kaczyński zna się na sprawach systemu
emerytalnego, bo „był premierem, rządził państwem”, ale – jak
dodaje rzecznik PiS – Kaczyński
„ekspertem w tej kwestii na co
dzień nie jest”.
Hofman mówiąc o spadających sondażach PO i samego
rządu ocenia, że gabinet Donalda Tuska „chce dojechać
do Euro 2012, bo to Euro 2012
przykryje wszystko”. A potem?
– Zobaczymy po wakacjach –
ucina temat Hofman.

Niezależna.pl: „Nowe
Państwo”: Idzie zimna
wojna

Ukazał się nowy numer
„Nowego Państwa”. Dokonując analizy geopolitycznej, redakcja stawia pytania niepokojące, ale i budzące w Polakach
nadzieję.
Jesteśmy częścią globalnych puzzli. Raczej średnim
niż małym graczem. Jednak
rządzący nie mogą wyrwać
się z postawy klienta obcych
dworów. Polski rząd musi zerwać z polityką samomarginalizowania. Bo dotychczasowa
polityka ekipy Tuska to „dyplomacja na kursie, na ścieżce...”.
Zobaczmy, jak nasze szanse
na wykorzystanie dokonującej
się właśnie zmiany globalnych
scenariuszy widzą autorzy
miesięcznika „Nowe Państwo”.
Czy Rosja wysadzi się w powietrze, idąc dalej mocarstwową i bardzo kosztowną ścieżką

„Nasz Dziennik”: Rząd
przegrywa z opozycją

Wbrew rekomendacji rządu
Sejm nie zgodził się na odrzucenie już w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu
ustawy w sprawie zachowania
przez Skarb Państwa kontroli
w Grupie Lotos – pisze Artur
Kowalski.
Projekt trafi teraz do dalszych prac w sejmowej Komisji
Skarbu Państwa. Za dalszymi
pracami nad obywatelskim

Rafał Zawistowski / „Uważam Rze”

wybraną przez Putina? Mamy
bowiem do czynienia z nową
sytuacją geopolityczną.
Idzie nowa „zimna wojna”.
Jak piszą sami Rosjanie: „Reset został anulowany”. Putin
na przełomie września i października 2011 r. w czasie wizyty w Pekinie zapewnił sobie
wsparcie Chin. Wspólne blokowanie działań ONZ-etu w sprawie Iranu i Syrii są tylko jednym z elementów tej strategii.
Amerykańska polityka resetu –
popierania imperialnych dążeń
Rosji w nadziei na stworzenie
przeciwwagi dla Chin i uzyskania pomocy przeciwko Iranowi
– legła w gruzach. „Jednocześnie Europa – pisze autor »Nowego Państwa« Józef Darski
– zdominowana przez Niemcy zaczęła się dystansować
do Stanów Zjednoczonych.
Groźba izolacji zmusza więc
USA do całkowitej zmiany polityki zagranicznej i powrotu
do naszego regionu podarowanego cztery lata temu Rosji.
Zapowiada się konfrontacja
rosyjsko-amerykańska
jako
element konfliktu amerykańsko-chińskiego”. USA znajdują
się na kursie kolizyjnym z Chinami. Oba państwa zaczęły
przygotowania do ewentualnej
konfrontacji zbrojnej. „W 1989
r. Polska weszła na potrójną
ścieżkę modernizacji: politycznej, gospodarczej i kulturowej”
– pisze Mateusz Matyszkowicz.
Wejście na tę ścieżkę wcale nie
oznacza dla Polski końca historii – być może przeciwnie: procesy historyczne gwałtownie
przyspieszają. Czy 20 lat temu
ktokolwiek mógł sobie wyobrazić międzynarodowe upokorzenia, z którymi zmagamy się
co najmniej od 2010 r.? Tak
naprawdę nasza historia może
się właśnie teraz zaczynać – z
wszystkimi tego dobrymi i złymi
konsekwencjami.

projektem ustawy o zachowaniu przez państwo polskie
większościowego pakietu akcji Grupy Lotos opowiedziało
się 219 posłów, przeciw było
215, a 10 wstrzymało się od
głosu. Tym razem jednak to
rząd – który chciał odrzucenia
w sejmowym głosowaniu projektu, pod którym podpisało się
blisko 200 tys. obywateli – musiał uznać wyższość opozycji.
I wcale nie z powodu absencji
znacznej liczby członków rządzącej koalicji podczas głosowania. Od głosu wstrzymało
się bowiem 3 posłów Platformy Obywatelskiej i 6 Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dwóch ludowców – Eugeniusz
Kłopotek i Janusz Piechociński
– wbrew rekomendacji rządu –
opowiedziało się za dalszymi
pracami nad projektem. Rekomendację rządu w sprawie odrzucenia projektu podsumował
wczoraj minister skarbu Mikołaj Budzanowski. Stwierdził, iż
szanuje 200 tysięcy obywateli,
którzy podpisali się pod projektem, lecz jest on w jego ocenie
„niespójny, nielogiczny i jest
bublem”. Budzanowski zapewniał, że obecnie nie ma projektu prywatyzacji Grupy Lotos,
a kwestię prywatyzacji zakończono 20 grudnia 2011 roku.
Proces prywatyzacyjny został
zakończony bez rozstrzygnięcia, gdyż do ministra skarbu nie
wpłynęły wiążące oferty na zakup pakietu akcji spółki. Przed
blisko rokiem premier Donald
Tusk publicznie stwierdził, że
nie wyklucza sprzedaży akcji
Grupy Lotos inwestorowi rosyjskiemu. Budzanowski, krytycznie odnosząc się do projektu,
zaznaczył, że jego realizacja
kosztowałaby budżet państwa
około 2,5 mld złotych. Tyle
Skarb Państwa miałby wydać
na dokupienie akcji Lotosu,

aby osiągnąć 70-procentowy
udział w akcjonariacie spółki.
Wnioskodawcy ustawy uzasadniają jej projekt koniecznością prawnego zabezpieczenia
interesu państwa polskiego i
utrzymania w ten sposób znaczącego wpływu na rynek paliwowy w naszym kraju. Aktualnie Skarb Państwa posiada
53,19 proc. udziałów w notowanej na warszawskiej giełdzie Grupie Lotos.

„Gazeta Wyborcza”: III
filar dogorywa
Nie ma chętnych do odkładania dodatkowych pieniędzy na
emeryturę w trzecim filarze. W
pierwszym półroczu tego roku
liczba indywidualnych kont emerytalnych (IKE) spadła o 36 tys.
Na
starość
możemy
oszczędzać w trzecim filarze
już od sześciu lat. Wystarczy
otworzyć indywidualne konto
emerytalne w banku, firmie
ubezpieczeniowej,
towarzystwie funduszy inwestycyjnych
lub biurze maklerskim. Ma to
być ostatni z trzech filarów
naszej przyszłej emerytury
po części pochodzącej z ZUS
(pierwszy filar) i otwartego funduszu emerytalnego (drugi).
Zachętą dla Polaków do
dodatkowego
oszczędzania
miało być zwolnienie z podatku Belki. Okazało się niewystarczające. Liczba IKE spada już trzeci rok z rzędu. W
pierwszym półroczu ubyło kolejnych 36 tys. kont – wynika z
najnowszego raportu nadzoru
finansowego. W efekcie liczba
wszystkich oszczędzających
zmalała do 797 tys. osób. To
jedynie 5 proc. pracujących.
Największy spadek odnotowano w bankach (o prawie 11
proc.) i w zakładach ubezpieczeniowych (o ponad 5 proc.).

Nieznacznie zmniejszyła się
liczba kont prowadzonych
przez fundusze inwestycyjne – o 1,3 proc. Jedynie biura
maklerskie odnotowały wzrost
liczby chętnych – o prawie jedną piątą.
W sumie na kontach emerytalnych Polacy odłożyli dotąd
2,4 mld zł. To o 30 proc. więcej
niż przed rokiem. Nie ma się
jednak z czego cieszyć. Wzrost
wynika z tego, że instytucje finansowe dobrze pomnażały
pieniądze swoich klientów, a
nie z tego, że ich klienci odkładają coraz więcej pieniędzy.
Średnia wpłata wzrosła nieznacznie – o 133 zł, do 1,2 tys.
zł. Przy tegorocznym limicie
wpłat na IKE zwolnionych z podatku Belki – 9,6 tys. zł. Blisko
niego byli jedynie klienci biur
maklerskich, którzy na swoje
konta wpłacili średnio 6,7 tys.
zł. Dla porównania średnia u
ubezpieczycieli nie przekroczyła 800 zł.
Co gorsza, wyższa średnia
wpłat wynika jedynie z tego, że
spada liczba rachunków, na które wpłacono jakiekolwiek pieniądze. Z raportu KNF wynika, że
trzy czwarte kont jest praktycznie martwych, czyli nie wpływają
na nie żadne środki. Z każdym
rokiem jest ich coraz więcej.
Sytuację próbował ratować
rząd. Z jego inicjatywy Sejm
w 2008 r. zwiększył m.in. limit
wpłat na IKE zwolniony z podatku Belki – z 4,5 tys. zł, do
9,6 tys. zł rocznie. Pozwolił też
na wypłacanie części oszczędności jeszcze przed przejściem
na emeryturę.
Na niewiele to się zdało. –
Podniesienie limitu wpłat na
IKE nie zachęci do oszczędzania osób o niższych dochodach, bo one i tak nie wykorzystują dzisiejszych limitów
– uważa Małgorzata Rusewicz.
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Pomóżmy koledze

Tragiczny
pożar
Pożar wybuchł 27
stycznia br w domu przy
ulicy Żuławskiej 4 w
Gdańsku. Klatka schodowa szybko wypełniła się
dymem, zawiadomiono
straż pożarną. Po 15 minutowej akcji strażakom
udało sie ugasić ogień.
Niestety, w mieszkaniu
które pomimo szybkiej
akcji gaśniczej, spłonęło
niemal doszczętnie, zginął
39 letni mężczyzna.
Tragiczny pożar wybuchł w mieszkaniu pracownika Stoczni Gdańsk,
Andrzeja Bajkowskiego,
długoletniego pracownika
stoczni. Śmierć poniósł
jego szwagier, a rodzina
pozostała praktycznie bez
dachu nad głową. Zniszczeniu uległy wszystkie
sprzęty, znajdujący się w
płonącym mieszkaniu cały
dobytek.
Apelujemy o pomoc
rodzinie Andrzeja Bajkowskiego. Akcję prowadzi NSZZ „Solidarność”
Stoczni Gdańskiej. Prosimy wszystkich pracowników stoczni o wsparcie
finansowe do skarbonek
znajdujących się u przewodniczących
wydziałowych organizacji „Solidarności”, a także w
siedzibie NSZZ „Solidarność”, pokój 24.
Każda złotówka wspomoże rodzinę naszego kolegi, która znalazła się w
tragicznej sytuacji.

1 procent
dla potrzebujących
Już przeszło 7 tysięcy organizacji pożytku publicznego jest w wykazie OPP uprawnionych
do przyjmowania 1 proc. podatku za 2011 rok. Wykaz tych OOP można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy (www.mpips.gov.pl).
W ubiegłym roku 10,1 mln osób przekazało 1 proc. swoich podatków organizacjom pożytku publicznego. To o 1,5 mln więcej niż rok wcześniej. W sumie OPP otrzymały od nas
400,2 mln zł, 20 mln zł więcej niż przed rokiem. Jak co roku apelujemy do naszych czytelników
o przekazanie 1 proc. naszych podatków na rzecz potrzebujących. Jednocześnie zamieszczamy podziękowania i apele o dalszą pomoc.

Pomóż Paulince

Drodzy Państwo, jesteśmy
rodzicami Paulinki, która
urodziła sie z licznymi sprzężeniami zaburzenia słuchu,
mowy oraz ruchu (prawie
siedzi samodzielnie, stoi przy
pomocy). Paulinka mieszka w
Mikoszewie, ma 14 lat. Bardzo nas cieszą wszelkie postępy jakie robi nasza córka,
nawet te najmniej zauważalne.
W celu większych postępów
niezbędna jest systematyczna
i wszechstronna rehabilitacja
oraz pomoc specjalistów. W
tym roku Paulince potrzebny
będzie nowy wózek. Niestety

jego koszt przekracza nasze
możliwości.
W imieniu Paulinki zwracamy się o pomoc do wszystkich
ludzi dobrej woli. Chcemy wykorzystać każdą szansę, żeby
nasza córeczka mogla lepiej
rozwijać się i robić postępy.
Aby przekazać 1 proc. podatku należy w składanym
zeznaniu podatkowym podać
nazwę fundacji KRS i dane
dziecka. Dziękujemy.
Fundacja
dzieciom
„Zdążyć z Pomocą” KRS:
0000037904 Dla Pauliny
Skocz.

Podziękowanie
Maluchy Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w
Gdańsku serdecznie dziękują za
odpisanie 1% podatku na rzecz
naszego Domu. Dzięki Waszemu
wsparciu mogliśmy spełnić wiele
marzeń oraz ćwiczyć na nowym
sprzęcie rehabilitacyjnym.
Każdy przekazany 1 proc.
to cudowny uśmiech dziecka!
Pamiętajcie o nas również w
tym roku....
Fundacja „Serce”
im. Janusza Korczaka
ul. Abrahama 56
80-307 Gdańsk
KRS 0000301475

sPŁONĘŁA STOCZNIA JACHTOWA
19 stycznia 2012 roku
w godzinach wieczornych
wybuchł pożar w hali firmy
HTEP Sunreff Yachts położonej na terenach Stoczni Gdańskiej. Z ogniem walczyło 19
zastępów straży pożarnej, niestety hala w której budowano
luksusowe jachty spłonęła
doszczętnie. Jeszcze następnego dnia trwało dogaszanie
zgliszcz. Na szczęście w pożarze nikt nie zginął.
W działaniach gaśniczych
19 i 20 stycznia brali udział
strażacy Zakładowej Straży
Pożarnej Stoczni Gdańsk SA.
Na ręce komendanta stoczniowej straży pożarnej ko-

mendant miejski Państwowej
Straży Pożarnej w Gdańsku
Wojciech Prusak złożył podziękowanie i wyrazy uznania

dla strażaków stoczniowców,
którzy działali w bezpośredniej strefie zagrożenia, gasząc
niebezpieczne substancje.

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.
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Rozwaga i

Nowości w wypożyczalni

Harry Potter Insygnia
śmierci cz. 2; reż.
David Yates
Druga część serii o walkach
dobra i zła czarodziejskiego świata przekształca się w otwartą wojnę. Nikt nie czuje się bezpieczny,
stawka nigdy nie była tak wysoka.
Nieuchronnie zbliża się ostateczna
rozgrywka pomiędzy Lordem Voldemortem a Harrym Potterem. Obaj idą
na całość...

Transformers 3;
reż. Michael Bay
Tajemnicze wydarzenie z przeszłości Ziemi może wywołać wojnę
tak wielką,. że nawet Transformersi
nie będa w stanie uratować planety.
Sam Witwicky (Shia LaBeouf) oraz
Autoboty muszą walczyć z siłami
ciemności by obronić naszą planetę
przed pochłaniającym wszystko złem
Deceptikonów.

Szybcy i wściekli 5;
reż. Justin Lin

Geneza planety małp;
reż. Rupert Wyatt

Znakomita zabawa, dynamiczne
samochody, piękne kobiety. Dwayne
Johnson w roli policjanta ścigającego
parę szalonych kierowców. Akcja filmu przekracza wyobrażalne granice
prędkości i bezpieczeństwa. Przestępczy świat Rio de Janeiro, handel
narkotykami, skorumpowani policjanci i bezwzględni agenci. Cel: szalony
skok warty 100 milionów dolarów!

Zdarza się że szympans ma inteligencję równą ludzkiej...Taki okazuje
się Caesar na którym genetycy prowadzą testy zapowiadające przełom
w medycynie. Ale inteligentny szympans, widząc jak ludzie źle traktują
jego pobratymców staje na czele
rebelii małp. O tym kto będzie dominował na planecie zadecyduje wynik
walki...

Inwazja. Bitwa
o Los Angeles; reż.
Jonathan Liebesman
Wrogo nastawieni obcy atakują naszą planetę. Sierżant piechoty
morskiej (Aaron Eckhart) na czele
swojego plutonu staje do walkmi z
wrogiem, jakiego do tej pory żołnierze nie spotkali. Koniecznie trzeba
zobaczyć epicki film z gatunku sf,
którego niesamowitość przewyższa
znane „Dzień Niepodległości” i „Dystrykt 9”.

Kac Vegas
w Bangkoku;
reż. Todo Phillips
Kontynuacja przezabawnej komedii Tody Phillipsa, której akcja
toczy się tym razem w Bangkoku, w
atmosferze pełnej komizmu erotyki
i egzotyki. Grupa przyjaciół spotyka
się na weselu jednego z nich w stolicy Tajlandii. Wieczór poprzedzający
uroczystość weselną przeradza się
jednak w kalejdoskopowy ciąg wydarzeń, które nie sposób opowiedzieć...
To trzeba zobaczyć!

Wypożyczalnia bezpłatna
dla członków NSZZ „SDolidarność”

