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Karol Guzikiewicz, wice-
szef MKZ „S” w gdań-
skiej stoczni, został 
brutalnie powalony na 
ziemię przez strażnika 
miejskiego, gdy rozkle-
jał plakaty nawołujące 
do odwołania prezy-
denta Gdańska Pawła 
Adamowicza (PO). 

Arogancja władzy w Gdańsku rośnie

„łapaNka” karola guzikiewicza

Komitet Odwołania Prezydenta Miasta Gdańska Pawła 
Adamowicza  oświadcza, że w dniu 10.07.2012 prowadził ak-
cję plakatową na terenie miasta  Gdańska.  Służby miejskie 
podległe P. Adamowiczowi  przeprowadziły łapankę na plaka-
tujących. W wyniku użycia siły zatrzymano Karola Guzikiewi-
cza po pościgu, oskarżając go o nielegalne wieszanie plaka-
tów „Solidarności”.

„Solidarność” po raz kolejny  stała się „nielegalna” w mie-
ście Gdańsku. Przypomina to niechlubne czasy komunizmu.  
Wiemy już teraz dlaczego na bramie nr 2 zawieszono Lenina.   

Komitet wystąpił do Zarządu Dróg i Zieleni o zgodę na pla-
katowanie, by nie dochodziło do takich incydentów.

Za Komitet Fryderyk Radziusz

gu doby, albo obciążą nas ra-
chunkiem za ich uprzątnięcie. 
Ale wola była by nas prowo-
kacyjnie zatrzymać – twierdzi 
Guzikiewicz. Wiceprzewod-
niczący stoczniowej „Solidar-
ności” nie kryje żalu, że do 
„obezwładnienia” doszło przy 
Wałach Piastowskich, w po-
bliżu siedziby związku.

– To oznacza że niewygod-
na dla władzy Solidarność jest 
w pojęciu rządzących Gdań-
skiem nielegalna – mówi Gu-
zikiewicz. 

– My nie krytykujemy 
obecnego od lat na fotelu pre-
zydenta Adamowicza za histo-
rię i nazwę Lenin nad bramą. 
My mówimy o drożyźnie, o 
kosztach życia w Gdańsku, 
o opłatach za ogrzewanie za-
serwowanych przez przedsię-
biorstwo, którego szefem rady 
nadzorczej jest tenże prezy-
dent. My pytamy jak to on dba 
o interesy gdańszczan, skoro 
koszta życia są horrendalne. 
I te pytania budzą zachowa-
nia agresywne. Gdzie tu jest 
demokracja, gdy pytanie o za-
dłużenie miasta powoduje wy-
kręcanie rąk i rzucanie o glebę 
– pyta Guzikiewicz. 

– Demokracja się w Pol-
sce sypie. Gdzie są wyborcze 
obietnice. Premier wołał „Nie 
róbmy polityki – budujmy 
szkoły” a teraz szkoły zamyka 
się choćby w Gdańsku dwa-

dzieścia kilka szkół – przypo-
mina Guzikiewicz. 

Komitet Odwołania Prezy-
denta Miasta Gdańska Pawła 
Adamowicza wydrukował ty-
siąc plakatów i 5 tysięcy ulo-
tek z wizerunkiem prezydenta 
Gdańska i Włodzimierza Ilji-
cza „Lenina” a nad nimi hasło 
„Nie chcemy Iljicza i Adamo-
wicza”.

W przygotowaniu jest usta-
wa rozszerzająca kompetencje 
strażników miejskich. Nowa 
ustawa o policji municypalnej 
zakłada wyposażenie strażni-
ków miejskich w broń palną, 
a także przyznaje prawo do 
osobistej kontroli. Rozszerza 
też uprawnienia do stosowa-
nia przymusu bezpośredniego 
i inwigilacji. We wrześniu ma 
trafić pod obrady Sejmu. Bę-
dzie to wymagało szczegól-
nego monitoringu ze strony 
organizacji zajmujących się 
obroną praw człowieka i swo-

bód obywatela. Bowiem nowa 
regulacja prawna wyposaży 
kolejny organ po policji, CBŚ, 
ABW, żandarmerii w upraw-
nienia, które godzić mogą – 
bez dodatkowej kontroli – w 
obywatelskie swobody.

Z ostatniej chwili:
Spór między „Solidarno-

ścią” a władzami Gdańska, 
reprezentowanymi przez Paw-
ła Adamowicza, jest bardzo 
dynamiczny i sytuacja zmie-
nia się dosłownie z godziny 
na godzinę. W czwartek, 12 
lipca, dowiedzieliśmy się że 
Prokuratura Okręgowa uznała 
nasze zażalenie na umorzenie 
śledztwa w związku z zarzu-
tami „S”, że władze miejskie 
popełniły przestępstwo roz-
powszechniając symbole ko-
munistyczne, a także niszcząc 
historyczny zabytek. Proku-
ratura Okręgowa przesłała 
dokumenty w tej sprawie do 
sądu. Tak więc o sporze „So-
lidarność” – władze miasta 
będzie teraz decydował sąd. 
To niełatwa decyzja, gdyż 
sprawa nie dotyczy jedynie 
rozpowszechniania symboli 
komunistycznych, lecz wszel-
kich, związanych ze zbrodni-
czą działalnością przeciwko 
ludzkości, a więc i symboli 
faszystowskich. Tolerancja 
dla symboli komunistycznych 
otwierałaby drogę do publicz-
nego demonstrowania rów-
nież symboli faszystowskich 
– mówi Karol Guzikiewicz.

Guzikiewicz w rozmowie 
z „Rozwagą” stwierdził, że od 
kilku dni grupka rozklejająca 
plakaty była obserwowana. 
Do interwencji doszło przy 
popularnym „Zieleniaku”. 
Magistrat broni się przed za-
rzutem o nadużycie siły ar-
gumentem o egzekwowaniu 
prawa.

– Namierzyli nas kamerą 
przy „Zieleniaku”. Podjecha-
ły dwa radiowozy. Strażni-
cy chcieli mnie wciągnąć do 
radiowozu. Widząc agresję 
oddaliłem się mówiąc, że idę 
do pobliskiej siedziby Zarzą-
du gdańskiej „Solidarności”.  
Wtedy nastąpił prawdziwy po-
ścig. Po doścignięciu strażnik 
wykręcił mi ręce i zostałem 
powalony na ziemię – relacjo-
nuje nam Guzikiewicz.

Jego zdaniem plakatowa-
nie przebiegało zgodnie z de-
mokratycznymi normami wy-
rażania opinii. Teraz jednak 
zwolennicy referendum zwró-
cili się do „zieleni miejskiej” 
o oficjalne wskazanie gdzie 
mogą wieszać plakaty. 

Po akcji strażników media-
cji podjął się przewodniczący 
ZRG „S” Krzysztof Dośla. 
Guzikiewicz zaś nie zamierza 
zrezygnować z kontynuowa-
nia akcji.

– Plakaty były podpisane. 
Jeśli nawet jakiś został nakle-
jony na miejscu do tego niedo-
stosowanym to inne powinny 
być procedury. Powinniśmy 
zostać wezwani do jego usu-
nięcia. Albo usuniemy w cią-
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Obok tunelu w którym 
prowdzone są prace malar-
skie, w pakamerze grupka 
pracowników z brygady wy-
konującej powłoki malarskie. 
Pytanie o to jak się pracuje i 
jak się tu zarabia wywołuje 
natychmiastową reakcję.

– Mówi nam się, że gdy wy-
konujemy prace zastępcze, bo 
malarsko – konserwacyjnych 
nie wystarcza dla wszystkich 
– to się nic nie traci. Ale wy-
starczy wziąć do ręki kwitek 
i okazuje się że jest inaczej. 
Moja stawka godzinowa wy-
nosi tysiąc osiemset. Ale jeże-
li jestem na postoju 30 godzin 
to nie dostaję takiej stawki, 
ale 1340 na przykład – mówi 
z nieukrywanym rozżaleniem 

jeden z członków brygady. 
A od tych 1340 obliczane są 
wszystkie pochodne moich 
zarobków. Stawki urlopowe, 
premia na postoju też mi się 
nie należy. To jest karygodne. 
Nawet za komuny nie było tak 
jak teraz jest... Jest nas w bry-
gadzie 30 osób. Roboty ma-
larskiej wystarcza może dla 
pięciu. A reszta zapieprza cały 
czas na postoju...

– A bywa i tak, że jak idę 
do sekretarki i pytam dlacze-
go mam takie zarobki – mówi 
inny  członek brygady, to ona 
nawet nie potrafi mi wytłuma-
czyć. A najwyżej mówi żebym 
sobie wyliczył sam z kwitka...

– A swoją drogą, kto to 
widział, żeby premia stano-

wiła 50 – 60 proc. naszych 
zarobków. Nie wiadomo co o 
niej decyduje.A jest przecież 
mistrz, jest kierownik, oni 
powinni oceniać ile jest warta 
moja praca i premia powinna 
stanowić część mojej stawki 
godzinowej. Bo ja pracuję za-
wsze dobrze, zgodnie z moimi 
umiejętnościami. Byle tylko 
była ta praca..

– Oczywiście byłoby zróż-
nicowanie w stawce w zależ-
ności od umiejętnosci zawo-
dowych, zaangażowania w 
pracy, to normalne. A tak jak 
jest teraz, to nikt nie wie o co 
chodzi...

– A w gazetach piszą – 
szlag by ich trafił – siedem 
tysięcy będziesz zarabiał w 
stoczni – słyszę głos z tyłu. 

– A znacie panowie kogoś 
tu na produkcji, kto zarabia 
siedem tysiecy? – pytam. Naj-
pierw zapada cisza, a potem 
gromki śmiech...

Na stanowiskach obróbki 
elementów stalowych sekcji 
szum palników zagłusza roz-
mowę.       Jerzy Sarnowski, 
brygadzista prefabrykacji 
wstępnej, wpatruje się w plik 
rysunków trzymanych w ręku. 

– I co, znów się coś nie 
zgadza? – pytam

– Niestety, to jest nagmin-
ne. Mnóstwo czasu tracimy by 
dojść do właściwych informa-

cji w dokumentacji przygoto-
wanej przez Norwegów. Niby 
sporo się zmieniło na wydzia-
le, zainstalowano wiele no-
wych maszyn, ale w zakresie 
dokładności rysunków wyko-
nawczych nic się nie zmienia.

– A jak przedstawia się sy-
tuacja płacowa?

– No, jeżeli zapowiadane 
zmiany w systemie premio-
wym okażą się rzeczywisto-
ścią, to nie będzie źle. Ale 
to zobaczymy dopiero po 10 
sierpnia.

– Jest nas 10 w bryga-
dzie, robimy na dwie zmia-

Na k1 o pracy i płacy
Ze strony Zarządu stoczni nie brakuje pozytyw-
nych sygnałów. Rośnie zapotrzebowanie na pra-
cowników, Kurier SG zamieszcza ogłoszenia o 
poszukiwaniu spawaczy, członek Zarządu stoczni 
Arkadiusz Aszyk mówi iż do końca roku trzeba 
będzie przyjąć 300 pracowników, a w następnym 
roku kolejnych 300. Zmiany w systemie premiowym 
zapowiadają że dobrze pracujący pracownicy będą 
mogli zarobić nawet 7 tys, zł brutto miesięcznie. 
Postanowiliśmy sprawdzić jak te optymistyczne in-
formacje odbierane są wśród pracowników zatrud-
nionych bezpośrednio w produkcji. Odwiedziliśmy 
wydział K1.
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członkowie brygady malarsko-konserwacyjnej.

Rozmowa z brygadzistą  
Jerzym sarnowskim.

po raz pierwszy na k1.

Dokończenie na str. 4
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ny. Wykonujemy elementy 
do produkcji sekcji. Niestety, 
naprawdę jest bardzo źle z 
jakością dokumentacji tech-
nicznej. Jest wiele takich rze-
czy których nie możemy wy-
łapać, potem na sekcji jest już 
inaczej. A u nas nie widać na 
rysunku jak mają być ułożone 
wobec siebie dwa płaskowni-
ki. A jak się tego nie wyłapie u 
nas, to potem wychodzą błędy 
na sekcji. Ale jak się pójdzie 
do majstra na komputer, to się 
wyłapuje takie błędy. Tylko że 
komputer powinien być tutaj, 
pod ręką, wtedy byśmy nie 
tracili czasu i błędów by było 
mniej. Problem jest też z ad-
resowaniem niektórych blach. 
Ich szukanie powoduje też 
niemałe straty czasu. Trzeba 
czasami intuicji zawodowej, 
by znaleźć taką blachę,,,

Z daleka świeżością kom-
binezonów wyróżnia sie grup-
ka młodych ludzi.

– Początki pracy w stoczni? 
– pytam

– Tak, chcemy przez waka-
cje troche popracować, nieco 
zarobić...

– A ile wynosi to nieco?
– 9 zł za godzinę...
Niektórzy z młodych ludzi 

są już po studiach, wprawdzie 
innej specjalności niż wyko-
nywana praca w stoczni, ale 
w wakacje się nie wybiera. 
Potem przyjdzie czas na zasta-
nowienie i ewentualne zmiany 
decyzji. Na razie adaptują sie 
do pracy w ogromnej hali K1, 
sprawdzają zgodność grubości 
blach z dokumentacją, czują 
się jeszcze trochę niepewnie. 
Jednego nie można im tylko 
odmówić. Zainteresowania 
tym co robią, zauważalnego 
skupienia, ciekawości w po-
znawaniu otoczenia. Na kry-
tyczne uwagi, które słyszałem 
od starszych, bardziej do-
świadczonych kolegów jesz-
cze przyjedzie czas...

Na k1  
o pracy i płacy
Dokończenie ze str. 3

Przez kilka tygodni kibi-
cowaliśmy piłkarzom, trwały 
mistrzostwa Europy, choć nie 
spisała się drużyna polska, na 
medal zasłużyli entuzjaści pił-
ki nożnej z kraju i zagranicy, 
którzy stworzyli wspaniałą, 
pełną humoru i zabawy at-
mosferę. Kolejnymi sporto-
wymi akordami ostatnich dni 
były wspaniałe zwycięstwa 
siatkarzy, którzy zdobyli zło-
ty medal i finał Radwańskiej 
w Wimbledonie. Czas spor-
towych emocji się jednak 
kończy – mówi Karol Guzi-
kiewicz, wiceprzewodniczący 
stoczniowej „Solidarności” i 
zaczyna sie ponownie proza 
życia, tak w naszej stoczni jak 
i mieście.

Myśleliśmy że miną już 
emocje związane ze sporem 
o obecność Lenina na bramie 
nr 2 stoczni, ale wystarczy-
ły dwa dni po zakończeniu 
Euro, by prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz przystąpił 
do działania, odsłaniając nie-
chciany przez stoczniowców 
napis. Zarząd Regionu i Ko-
misja Krajowa „Solidarności” 
postanowiły że nie ustąpimy 
w walce z Leninem i w miarę 
możliwości codziennie napis 
ten będzie zasłaniany transpa-
rentem „Solidarności”.

Protestujemy nie tylko 
przeciwko powrotowi Leni-
na na bramę stoczni. Protesty 
„Solidarności” mają znacznie 
szerszy kontekst, wiążą się z 
trudnościami życia codzienne-
go w Gdańsku, za co odpowia-
da zarząd miasta i prezydent 
Paweł Adamowicz. Gdańsk 
jest miastem w którym miesz-
kańcy, zwłaszcza ci nie naj-
lepiej sytuowani, odczuwają 
szczególnie dotkliwie najwyż-
sze w kraju stawki opłat ko-
munalnych: za mieszkania, 
za wodę i odprowadzenie 
ścieków, za dostawy ciepła. A 
przecież nie kto inny jak Pa-

weł Adamowicz jest przewod-
niczącym Rady Nadzorczej 
spółki GPEC, dostarczającej 
ciepło mieszkańcom. I uważa-
my że ponosi osobistą odpo-
wiedzialność za to że w Gdań-
sku ciepło tak drogo kosztuje. 
Paweł Adamowicz jako pre-
zydent miasta odpowiada też 
za kłopoty finansowe tysięcy 
pracowników podwykonaw-
ców Hydrobudowy Polska 
SA, którzy nie dostali pienię-
dzy za prace wykonane przy 
budowie ulicy Słowackiego. 
Domagamy się też przedsta-
wienia mieszkańcom planów 
spłaty zadłużenia miasta, pla-
nów imprez na nowym sta-
dionie, które gwarantowałyby 
rentowność tej gigantycznej 
inwestycji, harmonogramu 
dokończenia robót drogo-
wych, których nie zakończono 
przed Euro. Domagamy się 
programu wspierania han-
dlu detalicznego i drobnych 
przedsiębiorców, zaprzestania 
likwidacji szkół (zlikwidowa-
no już 7), a przede wszystkim 
dbania o ludzi ubogich, któ-
rym tak bardzo brakuje pienie-
dzy. To wszystko powoduje, 
że aktywną działalność podjął 
Komitet Odwołania Prezyden-
ta m. Gdańska Pawła Adamo-
wicza, który rozpocznie zbie-
ranie podpisów niezbędnych 
dla uruchomienia procedury. 
Wydajemy plakaty pokazujące 
krytycznie działalność władz 
miasta, przygotowujemy edy-
cję specjalnych kartek poczto-
wych.Spór o Lenina na bramie 
stoczni uruchomił społeczny 
protest przeciwko arogancji 
władzy miejskiej, przeciwko 
nieliczeniu się z interesami 
mieszkańców Gdańska. Jesz-
cze niedawno mówiło się, że 
Gdynia – to miasto drogie, 
miasto przyjazne tylko ludzim 
majętnym. Pod tym względem 
Gdańsk dawno przegonił Gdy-
nię, nie mówiąc o tym, że wła-

dze Gdyni coraz więcej uwagi 
poświęcają potrzebom więk-
szości mieszkańców, czym 
zdobywają sobie znaczące 
poparcie.

W naszej stoczni z ko-
lei mamy dobrą wiadomość. 
Zarząd podjął decyzję o pre-
miach dla dobrze pracujących, 
pisaliśmy o tym w poprzednim 
numerze „Rozwagi”. Decyzja 
ma charakter pilotażowy, na 
trzy miesiące, nie mamy pew-
ności jakie będa jej efekty, ale 
akceptujemy każde działanie, 
które poprawi sytuację mate-
rialną pracowników. Wiemy, 
że Zarząd chce zwiększyć 
poziom średnich zarobków 
w stoczni w grupie D10 do 
4300 złotych. Uważamy jed-
nak, że na dłuższą metę sys-
tem premiowy zwiększający 
zarobki jest nie do przyjęcia, 
poprawa płac powinna się od-
być przez zwiększenie stawki 
osobistego zaszeregowania, z 
możliwością, oczywiście, wy-
powiadania w uzasadnionych 
przypadkach tej stawki. Nie 
może być 20 składników pre-
miowych decydujących o po-
ziomie zarobków, bo zawsze 
będzie to powodowało wątpli-
wości co do rzetelności ocen.

Uważamy że władze spół-
ki muszą przewartościować 
obecne stawki do końca roku, 
gdyż od 1 stycznia wzrasta 
płaca minimalna, co będzie 
wymagało dokonania zmian 
w dotychczas obowiązujących 
tabelach. Mam nadzieję że 
zmiany płacowe będą nastę-
pować w dobrym kierunku, 
jako związkowcy popiera-
my to wszystko co będzie się 
wiązało z poprawą zarobków, 
uważamy jednak że trzeba 
stosować rozwiązania racjo-
nalne i czytelne, a takim jest 
podniesienie stawki osobowej 
zamiast licznych i nie zawsze 
jednoznacznych składników 
premiowych.  

skończyło się euro 2012 
zaczyna się proza życia 
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No i doczekaliśmy się 
normalnego funkcjonowa-
nia Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Po pół-
rocznej przerwie spowodowa-
nej umownym zawieszeniem 
działalności Komisji Socjalnej 
stoczni wracamy do normalne-
go wykorzystywania środków z 
funduszu, zgodnie z obowiązu-
jącym regulaminem. Nie było 
żadnych przeszkód ze strony 
zarządu a wręcz przeciwnie, 
zarząd jest pozytywnie nasta-
wiony a nowa pani dyrektor, 
pani Małgorzata Frankowska 
jest pełna chęci do współpracy 
ze związkami zawodowymi i 
pełna nowych pomysłów. Za-
proponowała organizowanie 
dodatkowych imprez dla dzieci 
i powrót do organizowania od 
przyszłego roku zapomnianego 
już Dnia Stoczniowca. O tym 
będziemy dyskutować, propo-
zycja jest godna uwagi. Tym-
czasem możemy już ogłosić, 
że zaczęto wypłacać zaległe 

powrót do normalności. 
krótko o „socjalu”

zapomogi i dodatki urlopowe. 
Oczywiście będzie to następo-
wać sukcesywnie, np. urlopowe 
wypłacono na razie za pierwsze 
trzy miesiące bieżącego roku. 
Wracamy też do organizowa-
nia wycieczek i wyjazdów 
sobotnio- niedzielnych wycho-
dząc z założenia, że nie tylko 
pracą człowiek żyje. Fundusz 
socjalny zgodnie z obowią-
zująca ustawą może być wy-
korzystywany tylko na ściśle 
określone cele, nie może też 
być dzielony równo pomiędzy 
pracowników. W naszej stocz-
ni o sposobie wykorzystania 
funduszu decyduje Komisja 
Socjalna złożona z przedsta-
wicieli wszystkich związków 
zawodowych i zarządu stoczni. 
Na ostatnim posiedzeniu komi-
sja przyjęła do realizacji impre-
zy przygotowane przez związ-
ki zawodowe na rok 2012. 

Nasza Komisja Socjalna 
(NSZZ „S”) zorganizuje zapo-
wiedziane już w zeszłym roku 

wszystkie wyjazdy oprócz 
wycieczki do Izraela na któ-
rą po prostu nie stać naszych 
pracowników i wycieczki na 
Krym, w tym przypadku hotel 
na Krymie nie chciał tak dłu-
go czekać na potwierdzenie 
rezerwacji. Osoby które od 
listopada 2011 r zapisywały 
się na poszczególne wycieczki 
prosimy o kontakt. Już w lip-
cu natomiast zapraszamy do 
Paryża i Eurodisneylandu – o 
tym wyjeździe piszemy w in-
nym miejscu „Rozwagi”. Pod 
koniec sierpnia zorganizujemy 
drugi wyjazd przeznaczony-
głównie dla dzieci – wyjazd do 
duńskiego Legolandu. Praw-
dopodobnie 4 lub 5 sierpnia 
zorganizujemy jednodniową 
wyprawę na Kanał Elbląski. 
We wrześniu zaczynamy wy-
jazdy sobotnio – niedzielne, w 
tym przypadku większość wy-
jazdów organizują poszcze-
gólne komisje wydziałowe. 
Z informacji dochodzących 

do nas od przewodniczących 
na wydziałach wiemy, że do 
Chmielna wybiera się Komi-
sja nr 5, do Łasina komisje 
numer 3 i 4. Do Funki trady-
cyjnie wyjadą już pracownicy 
wydz. K-1 czyli komisja nr 1 
– planują także „Andrzejki” 
w Funce. Komisja numer 2 
wyjeżdża natomiast do Ocy-
pla. W tym roku po raz pierw-
szy odwiedzimy ośrodki w 
Ocyplu i Łasinie, pierwszym 
odważnym jak zwykle jest 
przewodniczący wyposażenia 
który od lat jako pierwszy od-
krywa nowe miejsca, )cypel 
to z kolei „odkrycie przewod-
niczącego K-2”. We wrześniu 
tradycyjnie już wyjedziemy 
na pielgrzymkę ludzi pracy do 
Częstochowy. Informujemy że 
dla członków naszego związ-
ku przewidujemy we wszyst-
kich przypadkach dodatkowe 
dofinansowanie. Wszelkich 
informacji udzielamy pod nu-
merem telefonu 15-60 i 15-00.

Art. 2 konstytucji stanowi, 
że „Rzeczpospolita Polska 
jest demokratycznym pań-
stwem prawnym urzeczywist-
niającym zasady sprawie-
dliwości społecznej”– pisze 
Robert Gwiazdowski.

W imię tej sprawiedliwo-
ści rząd ma jakoby pomagać 
biednym. Ale rząd częściej 
pomaga bogatym –  a biedni 
muszą za to płacić.

Biedni płacą podatki, a 
rząd postanowił za te pienią-
dze znacjonalizować firmy 
budowlane, których właści-
ciele zgodzili się wybudować 
dla rządu autostrady poniżej 
ich ceny kosztorysowej –  w 
przekonaniu zapewne, że na-

leży wygrać przetarg, a potem 
się będzie renegocjować ceny.

Co ciekawe, prywatne 
banki bardzo chcą, żeby rząd 
znacjonalizował firmy bu-
dowlane, bo pomoże w ten 
sposób i bankom, które zgo-
dziły się udzielić kredytów na 
te budowy –  w przekonaniu 
zapewne, że firma realizują-
ca inwestycje publiczne „nie 
może upaść”. Biedni ludzie 
kredytów nie mogą dostać, 
ale za to muszą płacić po-
datki, żeby rząd miał za co 
znacjonalizować firmy bu-
dowlane, żeby te miały za co 
spłacić kredyty.

Ciekawe, ilu podwyko-
nawców autostrad ma zacią-

gnięte kredyty? Bo  70 proc. 
małych i średnich przedsię-
biorstw, które tworzą prawie 
70 proc. PKB, nie ma ich w 
ogóle. Kredyty dostali duzi 
przedsiębiorcy. Dlatego dziś 
bankierzy stoją w pierwszym 
szeregu tych, którzy doma-
gają się od rządu pomocy 
dla tych, którym bezmyślnie 
udzielili kredytów, żeby mo-
gły one zostać spłacone.

Już słyszę, jak zbankrutu-
ją firmy budowlane, to ludzie 
stracą pracę. A jak zbankru-
tują banki, to ludzie stracą 
oszczędności. To może niech 
rząd chroni oszczędności lu-
dzi w bankach, a nie same 
banki?

Bankructwo nie jest wadą 
kapitalizmu. Jest jego zaletą! 
Majątek upadłych firm, które 
były źle zarządzane, przecież 
nie znika. Zostaje sprzedany 
przez komornika na licytacji. 
Kupują go lepsi od bankru-
tów –  ci, którzy staranniej 
zarządzali swoim majątkiem 
i dlatego nie zbankrutowali. 
Więc będą go lepiej wyko-
rzystywać. I tworzyć miejsca 
pracy. Aż kiedyś i oni popeł-
nią może błędy i też zban-
krutują. I po nich ich mają-
tek przejmą następni, którzy 
błędów uniknęli i znowu go 
lepiej wykorzystają. I stąd się 
bierze postęp.

„Rzeczpospolita”

Nacjonalizacja niepowodzeń
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Prezydent UEFA Micha-
el Platini był gościem NSZZ 
„Solidarność”. Przed meczem 
ćwierćfinałowym w Gdańsku 
zwiedził wystawę „Drogi do 
wolności” oraz historyczną 
salę BHP w Stoczni Gdańskiej. 

– Trudno sobie wyobrazić 
takie wydarzenie bez przypo-
mnienia, że to właśnie w Gdań-
sku narodziła się „Solidar-
ność”, która była początkiem 
zmian w Polsce i całej Europie. 
Bez zwycięstwa „S” Euro 2012 
nie odbyłoby się ani w Polsce, 
ani na Ukrainie – mówił Piotr 
Duda, przewodniczący KK 
NSZZ „Solidarność”.

W siedzibie „S” Platini wraz 
z delegacją, w której byli m.in. 
Zbigniew Boniek i Martin Ka-
len spotkał się z prezydium 
Komisji Krajowej. W drodze 
do Sali BHP delegacja UEFA 
zatrzymła się przed pomni-
kiem Poległych Stoczniow-
ców, gdzie zrobiono wspólne 
zdjęcie. – Przyjechałem tutaj 
poznać historię i zobaczyć 
miejsce gdzie to wszystko się 
zaczęło – powiedział Prezy-
dent UEFA Miachael Platini. 
Dodał, że nie jest to wizyta na 
której zamierza wygłaszać ja-
kiekolwiek oświadczenia.

Podczas spotkania prze-
wodniczący Duda opowiedział 
szefowi UEFA historię miejsc, 
które zwiedzali. Na zakoń-
czenie goście wpisali się do 
pamiątkowej księgi i złożyli 
swoje autografy na fladze „S”.

 „Solidarność” przygotowała 
się i do turnieju i do spotkania 
z szefem piłkarskiej federacji. 
Na budynku siedziby Związku 
w Gdańsku zawisły bannery z 
hasłem „I tak wygramy...!”. To 
hasło, które towarzyszyć będzie 
„Solidarności” w najbliższym 
czasie podczas kolejnych akcji 
związkowych. Oprócz banneru 
Związek zaprojektował rów-
nież koszulki czy znaczki z pol-
ską i angielską wersją hasła: „I 
tak wygramy...” – „We will win, 
anyway!”.

platini i Boniek 
w sali BHp

W drugą rocznicę śmierci 
kapelana stoczniowej „Soli-
darności” ks. prałata Henryka 
Jankowskiego, w bazylice św. 
Brygidy odbyły się uroczysto-
ści żałobne. W mszy św. udział 
wzięli liczni przedstawiciele 
społeczeństwa gdańskiego, w 
tym stoczniowej „Solidarno-
ści”.

31 sierpnia w Gdańsku od-
słonięty zostanie pomnik ks. 
prałata Henryka Jankowskiego.

– Ks. prałat był człowiekiem 
mówiącym prawdę i głośno ar-
tykułującym swoje zdanie, a ta-
kie osoby zawsze mają kłopoty. 
Udowodnił jednak, że idąc pod 
prąd, wbrew większości i panu-
jącym trendom można realizo-
wać najbardziej szczytne cele 
– powiedział przewodniczący 
ZRG NSZZ „S” Krzysztof Do-
śla podczas prezentacji pomni-
ka ks. Henryka Jankowskiego. 

Spotkanie odbyło się na tere-
nie zakładu Pellowski, którego 
właściciel Grzegorz Pellow-
ski był spiritus movens całego 
przedsięwzięcia. Szef gdańskiej 
„S” wymienił również inne 
osoby, które przyczyniły się 
do powstania pomnika ks. Jan-
kowskiego – m.in. Jana Kosie-
dowskiego (koordynatora prac 
technicznych), Annę Smółkę 
(autorkę planu zagospodaro-
wania terenu wokół pomnika). 
Krzysztof Dośla podkreślił tak-
że przychylność dla idei uho-
norowania ks. prałata ze strony 
Rady Miasta Gdańska i metro-
polity gdańskiego abp. Sławoja 
Leszka Głódzia.

– Długo można by wymie-
niać zasługi ks. Henryka Jan-
kowskiego dla „Solidarności”, 
mieszkańców Gdańska i ca-
łej Polski – mówił Krzysztof 
Dośla – Pod koniec życia był 
osamotniony, zostało przy nim 
niewiele osób z tych, które dużo 
mu zawdzięczają. Przewodni-
czący ZRG i jednocześnie szef 

druga rocznica śmierci  
kapelana „solidarności”

społecznego komitetu budowy 
monumentu poinformował, że 
koszt fundamentów, cokołu i 
samego pomnika wyniósł 130 
tys. zł.

Grzegorz Pellowski uzu-
pełnił, że na tą sumę złożyły 
się przede wszystkim wpła-
ty od regionalnych struktur 
NSZZ „Solidarność” z całego 
kraju oraz od indywidualnych 
darczyńców, choć często nie-
wielkie, szczególnie cenne, bo 
pokazujące pamięć zwykłych 
mieszkańców o kapelanie „S”.

Pomnik ks. Henryka Jan-
kowskiego zostanie uroczyście 
odsłonięty na skwerze jego 
imienia w pobliżu Bazyliki 
św. Brygidy 31 sierpnia. Do 

Gdańska przywiózł go 5 lipca 
z Kijowa, gdzie pomnik był 
odlewany, proboszcz wielolet-
niej parafii ks. prałata ks. Lu-
dwik Kowalski. Jak powiedział, 
ostatnia droga ks. Jankowskie-
go do Gdańska wyniosła blisko 
1,5 tysiąca kilometrów i trwała 
2 dni.

Pomnik odlany z brązu ma 
2,3 m wysokości, całość wraz 
z cokołem będzie mierzyć 3,7 
m. Autorem monumentu jest 
Giennadij Jerszow, artysta-rzeź-
biarz ukraińskiego pochodzenia 
od lat mieszkający w Gdańsku. 
Warto podkreślić, że artysta w 
tym przypadku zrezygnował ze 
swojego honorarium.

(jm, ach)

pomnik ks. prałata podczas prezentacji.

Uroczystości w drugą rocznicę śmierci, bazylika św. Brygidy
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fot. Paweł Glanert

eURo 2012 i „solidaRNość”







Bruksela: w obronie tV trwam

© Paweł Glanert

5 czerwca w Brukseli, na placu 
Luksemburskim, przed Parlamentem 
Europejskim odbyła się demonstracja  
w obronie TV Trwam, w której udział wzięła 
liczna grupa gdańskich stoczniowców.
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Komisja Socjalna NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej za-
prasza na atrakcyjną wycieczkę adresowaną szczególnie dla 
dzieci ale również dla osób dorosłych do Eurodisneylandu i 
Paryża. 
Wyjazd nastąpi w dniu 26 lipca o godz. 16.00. (brama przy ul. 
Doki). Powrót 31.07. 2012 r.
 W programie oprócz całodziennej wizyty w parku rozrywki 
Eurodisneyland także zwiedzanie Paryża (cmentarz Pere La-
chaise, gdzie pochowany jest miedzy innymi Fryderyk Chopin, 
Centrum Pompidou, katedra Notre Dame, Panteon, Ogrody 
Luksemburskie, bazylika Sacre Coeur, dzielnica malarzy na 
wzgórzu Montmart, dzielnica XXI wieku, Łuk Triumfalny, Pola 
Elizejskie, Plac Concorde, Plac Vendome , Ogrody Tuileries i 
Luwr. Będzie również sporo czasu wolnego, wizyta pod wieżą 
Eiffla i rejs wieczorny po Sekwanie. 
Noclegi w hotelu ze śniadaniami.
Koszt wycieczki wynosi:

• dla dzieci(do lat 16) pracownika stoczni członka NSZZ 
„Solidarność” wyjazd jest nieodpłatny.

• pracownicy stoczni, członkowie NSZZ „Solidarność” – 
200zł. 

• uprawnione osoby spoza stoczni – 350 zł. (osoby towa-
rzyszące, współmałżonkowie i dzieci powyżej 16 lat – pra-
cowników stoczni, członków związku)

• pozostali pracownicy 220 zł (pracownik stoczni) 
• 385 zł. (osoby towarzyszące, współmałżonkowie i dzieci). 

Zapisy i informacje pod numerem 15-60 i 15-00 do 19 lipca 
2012. Przy zapisie obowiązuje zaliczka 50 zł. Zebranie organi-
zacyjne uczestników wycieczki w poniedziałek 23.07. o godz. 
10.00 w siedzibie NSZZ „  Solidarność”

zapraszamy  
do eURodisNeylaNdU i paRyża

Ponad 180 nowych organi-
zacji NSZZ „Solidarność” po-
wstało w 2011 roku – podaje 
Dział Rozwoju Komisji Kra-
jowej NSZZ „S”. Łącznie po-
zyskano blisko 6 tys. nowych 
członków. Właśnie rozpoczął 
się tegoroczny cykl spotkań z 
Regionami, poświęconych bu-
dowaniu siły związku.

Mają one wypracować kon-
kretne kampanie i wprowadzić 
konieczne zmiany systemowe 
aby skuteczniej budować siłę 
naszego związku.

– Umiarkowanym optymi-
zmem napawa wyhamowanie 
dynamiki spadku uzwiąz-
kowienia, aczkolwiek trend 
spadkowy nadal występuje 
– mówi Kacper Stachowski, 

szef Działu Rozwoju Związku 
KK.

Zdaniem Stachowskiego 
trend taki utrzymuje się w całej 
Europie a nawet świecie. Stąd 
też konieczne są nowe pomysły i 
większe zaangażowanie wszyst-
kich struktur. Przede wszystkim 
należy budować zespoły zajmu-
jące się rozwojem w regionach 
i branżach. Zgodnie z uchwałą 
programową Krajowego Zjaz-
du Delegatów, rozwój związku 
jest jednym z głównych priory-
tetów, dlatego konieczne są od-
powiednie środki na ten cel. Bez 
profesjonalnej strategii rozwoju, 
na którą składają się również 
badania, szkolenia, współpraca 
międzynarodowa oraz szeroko 
pojęty marketing związkowy, 

nie osiągnie się sukcesu, aczkol-
wiek obszary te mają wspierać 
kampanie organizowania pra-
cowników, które są kluczowe.

Pierwsze spotkanie Działu 
Rozwoju z regionami odbyło 
się w dniach 27-28 czerwca w 
Brennej. Wzięli w nim udział 
brali udział przedstawiciele z 
Ziemi Łódzkiej, R. Piotrkow-
skiego, Częstochowskiego, 
Śląsko-Dąbrowskiego i Pod-
beskidzia. Kilka dni wcze-
śniej w spotkaniu wzięli udział 
związkowcy z Dolnego Śląska, 
Śląska Opolskiego, Zagłębia 
Miedziowego, R. Jeleniogór-
skiego i R. Zielonogórskiego, a 
cały cykl zapoczątkowany zo-
stał kwietniowym spotkaniem 
ogólnopolskim.

6 tysięcy nowych  
członków „solidaRNości” Już 23 tys. osób zatrud-

nionych w przemyśle dostało 
wypowiedzenia. A to dopiero 
półmetek zwolnień.

Sektor finansowy szykuje 
zwolnienia dla około 2 tys. 
osób. Od początku roku, z 
miesiąca na miesiąc spada 
zatrudnienie w firmach prze-
mysłowych, w których licz-
ba pracujących przekracza 9 
osób. Jeszcze w styczniu było 
ono tylko o 0,3 proc. mniejsze 
niż przed rokiem, a w maju 
skurczyło się już w skali roku 
o 0,9 proc. W rezultacie liczba 
osób pracujących w przedsię-
biorstwach przemysłowych 
zmniejszyła się o 23 tys. do 
2 mln 469 tys. - wynika z da-
nych GUS. Wśród 25 branż 
zatrudnienie spadło w 11. 

Rośnie liczba 
zwolnień
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„Nasz Dziennik”: 
Działkowcy obawiają się 
o los ogrodów

 
Trybunał Konstytucyjny 

uznał, że 24 z 50 przepisów 
ustawy o rodzinnych ogród-
kach działkowych jest nie-
zgodnych z Konstytucją RP. 
Główne zastrzeżenia dotyczyły 
monopolu Polskiego Związku 
Działkowców (PZD).

Trybunał uznał za niekon-
stytucyjne przede wszystkim 
te zapisy, które dotyczyły funk-
cjonowania i praw przysługują-
cych PZD.

– Z wejściem w życie wy-
roku PZD traci podstawę swo-
jego istnienia – powiedział w 
uzasadnieniu Andrzej Rzepliń-
ski, prezes TK.

Trybunał zakwestionował 
m.in. niezależność Związku 
przy wykonywaniu przez nie-
go zadań (art. 25 ust. 1, 2 i 4), 
przydział działek w rodzinnych 
ogrodach działkowych (art. 
31) czy zwolnienia Polskiego 
Związku Działkowców od opłat 
i podatków z tytułu prowadze-
nia działalności statutowej (art. 
16).

Ponadto Trybunał uznał 
za niekonstytucyjny art. 14 
ustawy, który przyznawał PZD 
prawo ustanawiania na rzecz 
swoich członków prawa bez-
płatnego i bezterminowego 
używania działki i pobierania 
z niej pożytków. Niekonsty-
tucyjny – zdaniem TK – jest 
także art. 26, według którego 
organy administracji rządowej i 
samorządu terytorialnego mu-
szą wspierać realizację zadań 
PZD.

Poseł Solidarnej Polski 
Andrzej Dera w rozmowie z 

o tym się pisze, o tym się mówi
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 spo-
łecznych, politycznych i gospodarczych.

NaszymDziennikiem.pl zazna-
czył, że najistotniejszą kwestią  
orzeczenia było przekreślenie 
monopolu należącego do PZD.

– Trybunał Konstytucyjny w 
dzisiejszym orzeczeniu pod-
ważył fundamentalną rzecz za-
pisaną w ustawie o rodzinnych 
ogródkach działkowych, czyli 
monopol Polskiego Związku 
Działkowców. Jest to instytucja 
żywcem przejęta ze starego 
systemu prawnego – powie-
dział Dera.

Powstał on – wyjaśnił po-
seł – w 1981 roku, zaś w 2005 
roku został zaadaptowany do 
nowego systemu prawnego. 
– Trybunał druzgocącej opinii 
poddał ten system. 24 artykuły, 
które prawnie utwierdzały mo-
nopol Związku, zostały uzna-
ne za niezgodne z Konstytu-
cją. Teraz zadanie stoi przed 
Sejmem, który musi podjąć 
natychmiast pracę nad zmia-
ną tego modelu – powiedział 
Dera.

Jednocześnie zapowie-
dział, że Solidarna Polska bę-
dzie ubiegała się o powstanie 
specjalnej komisji bądź podko-
misji, w których posłowie SP 
aktywnie będą uczestniczyć.

– Chcemy zagwarantować 
dwie rzeczy: nie pogorszyć 
sytuacji działkowców i jedno-
cześnie stworzyć model orga-
nizacji oraz funkcjonowania 
ogrodów, który będzie zgodny 
z Konstytucją – wyjaśnił.

Andrzej Dera wyjaśnił w 
rozmowie, że w opinii publicz-
nej funkcjonuje mylne stwier-
dzenie, iż działkowcy stracą 
swoje ogrody, będące często 
dorobkiem całego życia.

– Są to groźby, które nie 
mają żadnego uzasadnienia. 

Proszę zwrócić uwagę, że 
Trybunał nie zakwestionował 
użytkowania ogrodów i mecha-
nizmów, które tam funkcjonują. 
Trybunał zakwestionował tylko 
sytuację organizacyjną PZD, 
czyli przywileje, którymi dys-
ponował w sposób wyjątkowy 
Związek. – Nadal obowiązuje 
prawo mówiące, iż aby zlikwi-
dować ogródek, potrzebna 
jest na to odpowiednia zgoda. 
Można jedynie je wywłaszczyć 
na cele publiczne. Takie rzeczy 
miały miejsce np. przy budo-
wie stadionu w Gdańsku, gdzie 
powstał on na terenie tamtej-
szych ogródków działkowych 
– powiedział poseł. Wyjaśnił, 
że władze miasta Gdańska po-
rozumiały się z działkowcami i 
udostępniły im inne tereny.

Wyrok Trybunału dotyczy 
ponad 966 tysięcy działek o 
łącznej powierzchni ponad 43 
tysięcy hektarów (według sta-
nu z początku 2011 r.). Sza-
cunkowo z działek korzysta od 
4 do 5 mln osób.

Wyrok w tej sprawie za-
padł niejednogłośnie. Zdanie 
odrębne do wyroku zgłosili 
sędziowie Marek Kotlinowski 
i Andrzej Wróbel. Trybunał, 
rozpatrując ustawę w pełnym 
składzie, nie zakwestionował 
jej w całości, jak pierwotnie 
chciał tego wnioskodawca 
Lech Gardocki – były pierwszy 
prezes Sądu Najwyższego.

„Rzeczpospolita”: 
Drodzy rządzący, 
czekamy na więcej

Sprowadzająca się wyłącz-
nie do cięć budżetowych euro-
pejska metoda walki z kryzy-
sem okazuje się zabójcza dla 
rynku pracy – pisze Waldemar 
Grzegorczyk.

Jak poinformowała Między-
narodowa Organizacja Pracy, 
od początku kryzysu finanso-
wego w 2008 r. w Europie ubyło 
3,5 mln miejsc pracy, a kolejne 
4,5 mln jest zagrożonych. Ma 
to oczywiście ogromny wpływ 
na gospodarkę – ubytek 3,5 
mln konsumentów to mniejszy 
wzrost gospodarczy i mniej-
sze wpływy podatkowe, oraz 
większe wydatki państwa np. 

na zasiłki dla bezrobotnych, a 
to oznacza, że konieczne będą 
kolejne cięcia budżetowe.

Wielu ekonomistów już od 
dawna wskazuje, że kura-
cja zaaplikowana Grecji czy 
Hiszpanii pogrąży oba kraje 
w jeszcze większej zapaści 
gospodarczej. Na pytanie, co 
jest ważniejsze: ograniczanie 
deficytów budżetowych, czy 
działania pobudzające wzrost 
gospodarczy, przywódcy kra-
jów strefy euro do niedawna 
odpowiadali jednoznacznie. 
Grupa krajów Północy, z Niem-
cami i ich kanclerz na czele, 
forsowała drastyczne progra-
my oszczędnościowe. Angela 
Merkel zmiękła dopiero, kiedy 
okazało się, że zwalnia też 
oparta na eksporcie gospodar-
ka jej kraju. Stąd na ostatnim 
szczycie przywódców strefy 
euro zdecydowano się prze-
znaczyć pieniądze również na 
działania pobudzające wzrost 
PKB.

„Nasz Dziennik”: Będą 
nas tysiące

Ponad 2,3 mln osób pod-
pisało się już pod protestem 
przeciwko dyskryminacji Te-
lewizji Trwam. W tej sprawie 
próbują cały czas interwenio-
wać parlamentarzyści, a na 
15 września planowany jest 
w Warszawie drugi ogólnopol-
ski Marsz w obronie Telewizji 
Trwam. 

Poseł Andrzej Romanek 
(Solidarna Polska) wskazał 
na  konferencji prasowej, że 
decyzja Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji o nieprzyznaniu 
Telewizji Trwam koncesji na 
naziemne nadawanie cyfrowe 
ma na celu wyrugowanie tra-
dycyjnych, chrześcijańskich 
wartości z życia publicznego.

Dowodem na to jest choćby 
raport Najwyższej Izby Kontroli 
z wykonania budżetu Krajowej 
Rady za 2011 rok, udowadnia-
jący, że KRRiT wcale nie kie-
rowała się przy przyznawaniu 
koncesji tym, czy firmy mają 
pieniądze na działalność, w 
tym opłacenie koncesji.

– Stanowisko NIK obnaża 
nieracjonalne i różne przesłan-
ki przyznawania koncesji na 
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multipleksie cyfrowym. Mówiąc 
wprost: KRRiT stosuje różne 
standardy wobec różnych pod-
miotów. Trzeba sobie zdawać 
sprawę, że ta decyzja nace-
chowana jest potężnym ładun-
kiem politycznym. Chodzi o to, 
żeby właśnie Telewizja Trwam 
i wartości, jakie ona promuje, 
wyrugować z życia społeczne-
go – zauważył Romanek.

Poseł SP wysłał w tej spra-
wie pismo do przewodniczą-
cego Krajowej Rady Jana 
Dworaka. „Od kilku miesięcy 
toczy się publiczna debata w 
sprawie odmowy przyznania 
przez Krajową Radę Radiofo-
nii i Telewizji koncesji na mul-
tipleksie naziemnym Fundacji 
Lux Veritatis, nadawcy Telewi-
zji Trwam. W opinii ogromnej 
części naszego społeczeń-
stwa, decyzja ta była przeja-
wem ewidentnej dyskryminacji 
katolickich mediów. Przyjęte 
przez KRRiT rzekomo obiek-
tywne kryteria przyznawania 
koncesji w kontekście opubli-
kowanego przed kilkoma dnia-
mi raportu NIK-u z wykonania 
jej budżetu jaskrawo dowodzą 
dyskryminacyjnego charakteru 
decyzji. Próba obrony stanowi-
ska prezentowana przez Pana 
jest żenująca i całkowicie irra-
cjonalna” – napisał Romanek 
w piśmie do Dworaka.

Trudno jednak się spodzie-
wać, aby ten list wpłynął na 
zmianę stanowiska KRRiT. 
Dlatego poseł Romanek za-
pewnił, że SP będzie walczyć 
o wolność mediów innymi me-
todami, m.in. uczestnicząc w 
przewidywanym na 15 wrze-
śnia ogólnopolskim Marszu w 
obronie Telewizji Trwam. W 
pierwszym, 12 kwietnia, wzięło 
udział 120 tys. ludzi.

Wrześniowy marsz, który 
może zgromadzić jeszcze wię-
cej osób, jest organizowany 
przez SOS – Komitet Obrony 
Telewizji Trwam. Jego koor-
dynator poseł Andrzej Jawor-
ski (PiS) zaznacza jednak, że 
jeszcze ustalane są szczegóły 
dotyczące przebiegu tej mani-
festacji.

– Hasłem roboczym spotka-
nia, które zaproponowaliśmy, 
są słowa: „Obudź się, Polsko”. 
Chcemy, żeby wzięły w nim 
udział wszystkie środowiska, 
bez względu na sympatie po-
lityczne. Będziemy mówili nie 
tylko o wolności mediów, dys-
kryminacji katolickiej Telewizji 

Trwam, ale chcemy też za-
prosić do udziału NSZZ „So-
lidarność”. Będziemy mówić 
o wszystkich bolesnych spra-
wach w Polsce, czyli o wyso-
kim bezrobociu i podniesieniu 
wieku emerytalnego – podkre-
śla Jaworski.

Nie jest jeszcze ustalona 
trasa marszu. – Pewne jest 
jedno, że będziemy zarówno 
pod kancelarią premiera Do-
nalda Tuska, jak i pod Pała-
cem Prezydenckim Bronisława 
Komorowskiego. Dlatego że 
chcemy zwrócić uwagę, iż te 
dwie osoby są odpowiedzialne 
za to wszystko, co dzieje się 
teraz w Polsce, także w sferze 
przekazu i wolności mediów 
oraz kompromitujących decyzji 
KRRiT – konkluduje Jaworski.

„Gazeta Polska” 
– Zombie na czele 
maskarady

Walka przeciwko wydłu-
żeniu wieku emerytalnego, 
spotkania z przedsiębiorcami 
pokrzywdzonymi przy budo-
wie autostrad na Euro, krytyka 
umów śmieciowych – oto ak-
tywność SLD w ostatnich mie-
siącach – pisze Magdalena Mi-
chalska. Ugrupowanie Leszka 
Millera kreuje się na partię so-
cjalną i zabiega w ten sposób 
o część elektoratu PiS. Diabeł 
w ornat się ubrał i ogonem na 
mszę dzwoni? Oczywiście, ale 
powodzenie tej maskarady ma 
bardzo silnych sojuszników.

Bliska zażyłość osobista 
Leszka Millera i Donalda Tu-
ska nie jest ani w PO, ani w 
SLD tajemnicą. Dziś ten drugi 
jako koalicjanta zdecydowa-
nie chętniej widziałby SLD niż 
PSL. Partia Pawlaka przy każ-
dej niepopularnej decyzji po-
dejmowanej przez rząd Tuska 
odgrywa swój teatrzyk. Robi 
groźne miny, negocjuje, waha 
się, by w końcu zagłosować 
„za”. Ale po wizerunkowym 
ugraniu swojego. Kosztem 
koalicjanta. Dla Tuska jest to 
uciążliwe, a wraz ze spadkiem 
popularności może się stać 
niebezpieczne.

Wizje władzy dzielonej z 
PO snuto w SLD przed ostat-
nimi wyborami. Ci sami polity-
cy, którzy oficjalnie „przywalali” 
rządowi, po wyłączeniu kamer 
mówili, że pewnie będzie koali-
cja z Platformą.

Sojusz wybory przegrał, 
plany diabli wzięli. Teraz po-
mysł odżywa. Tym bardziej że 
na czele klubu parlamentarne-
go, a potem całej partii, stanął 
Leszek Miller. I – wiedzą to 
wtajemniczeni w SLD – posta-
nowił za wszelką cenę zostać 
wicepremierem lub marszał-
kiem sejmu. To drugie byłoby 
dla Tuska nawet opłacalne. 
Niezależnie od tego, jak wiel-
ką sympatię żywi dla Ewy Ko-
pacz, dobrze wie, że wyróżnia 
się ona negatywnie na tle poli-
tyków, którzy wcześniej pełnili 
tę funkcję.

„Niezależna.pl”: PiS chce 
pomóc ubogim rodzinom

Prawo i Sprawiedliwość 
wychodzi naprzeciw trudnej 
sytuacji rodzin w Polsce – mó-
wił poseł PiS Stanisław Szwed. 
Na konferencji prasowej za-
prezentowano kilka projektów 
ustaw dotyczących problema-
tyki społecznej.

Projekty PiS, którymi w 
najbliższym czasie zajmie się 
Sejm, to m.in. nowelizacje 
ustaw o świadczeniach rodzin-
nych i o płacy minimalnej.

– W Polsce bieda nara-
sta szczególnie wśród rodzin 
wielodzietnych, stąd klub PiS 
wychodzi naprzeciw i chce 
pomóc. W tej chwili ponad 
20 proc. dzieci żyje w Polsce 
poniżej ustawowej granicy mi-
nimum egzystencji, stąd po-
trzeba wzmocnienia polskiej 
rodziny – powiedział Szwed.

Dlatego – jak zaznaczył – 
klub PiS złożył projekt noweli-
zacji ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, który wprowadza 
nowy rodzaj takiego świadcze-
nia – roczny dodatek z tytułu 
wychowania dziecka w wyso-
kości 600 zł. Świadczenie mia-

łoby przysługiwać, jeżeli do-
chód rodziny w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza 1008 zł 
miesięcznie. Dodatek przysłu-
giwałby do ukończenia przez 
dziecko 18. roku życia i byłby 
wypłacany raz w roku.

Inna propozycja PiS pole-
ga na zmianie zasad ustala-
nia kryterium dochodowego 
uprawniającego do zasiłku ro-
dzinnego. Jak powiedziała po-
słanka Elżbieta Rafalska kry-
terium to powinno wynosić 50 
proc. minimalnego wynagro-
dzenia na osobę w rodzinie, a 
w przypadku rodzin wychowu-
jących dziecko niepełnospraw-
ne – 60 proc.

– Ta sytuacja pozwoliłaby 
co roku aktualizować kryte-
rium dochodowe. To, co dzisiaj 
rząd proponuje – podwyżkę 
kryterium o 35 zł to jest kpina 
z kryterium dochodowego – 
to nie zahamuje corocznego 
spadku ilości rodzin, jakim za-
siłek przysługuje – podkreśliła 
Rafalska.

Ponadto – na tym samym 
posiedzeniu sejmowej komi-
sji – odbędzie się pierwsze 
czytanie projektu PiS nowe-
lizacji ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu.  Jak powie-
działa Rafalska, obecne prze-
pisy przewidują, że wysokość 
wynagrodzenia pracownika 
w okresie jego pierwszego 
roku pracy, może stanowić 80 
proc. wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. We-
dług niej oznacza to, że młoda 
osoba może zarabiać jedynie 
902,29 zł netto miesięcznie, 
co jest kwotą niedającą szan-
sy na normalne życie. PiS 
proponuje więc zlikwidowanie 
tego przepisu, tak aby wszy-
scy pracownicy mieli prawo do 
wynagrodzenia w jednakowej 
wysokości.
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– Mamy cztery jednostki 
bojowe: wóz ratowniczy, dwa 
wozy gaśnicze i wóz z drabiną 
pożarniczą, ale jakby przyszło 
do działania to wystarcza nas 
do obsługi tylko jednego po-
jazdu – mówi nie bez żalu w 
głosie Karol Kieliński, star-
szy ratownik i nurek zakłado-
wej straży pożarnej Stoczni 
Gdańsk. A do tego tylko wóz 
ratowniczy jest jednostką no-
woczesną, spełniającą wy-
mogi współczesnych zasad 
działania. Wóz gaśnicze Jelcz 
pochodzi z 1981 roku, a Star 
jest o dwa lata młodszy. Strach 
nimi jeździć, drzwi kabiny są 
dosłownie powiązane sznur-
kami, bo inaczej by wypadły. 
A drabina strażacka na wozie 
Magirus to już zabytek muze-
alny, pochodzi z 1947 roku! 
Całe szczęście, że ostatnio nie 
było większych pożarów, od 
czasu spłonięcia stoczni jach-
towej, przed ponad rokiem, 
nie uczestniczyliśmy w żad-
nej większej akcji bojowej. 
A jak się nie pali, to nikt nie 
ceni strażaka – to powiedzenie 
sprawdza się na naszym przy-
kładzie. Nie dość że jest nas 
mało, siedmiu ludzi do obsady 
zmiany i kilku dyżurnych, to 
wciąż się mówi o konieczno-
ści dalszego obcięcia etatów – 
dodaje Zbigniew Kowalczyk, 
starszy ratownik, dowódca 
sekcji. A do tego nie wystarcza 
pieniędzy na odnowienie naj-
bardziej potrzebnego sprzę-
tu gaśniczego, węży, złączy. 
Pneumatyczne podnośniki nie 
mają już atestów, strach po-
myśleć co by się stało gdyby 

któryś pękł podczas akcji ra-
towniczej... Nie mówię już o 
takich drobiazgach jak kom-
binezony – o proszę spojrzeć 
– na moim dziura na dziurze, 
dobrze że ostatnio jest gorąco, 
niewesoło żartuje Kowalczyk.

– A nie można powiedzieć 
że pracujemy niewydajnie – 
mówi Krzysztof Adamowicz. 
Ja pełnię trzy funkcje: jestem 
ratownikiem medycznym, kie-
rowcą wozu bojowego i stra-
żakiem. Choć pensję mam, 
oczywiście, jedną... Szkoda że 
w stoczni nie chce się skorzy-
stać z moich kwalifikacji: przy-
dałoby się szkolenie w zakresie 
ratownictwa dla brygadzistów. 
Gdy ostatnio zasłabł pracow-
nik na pochylni, do czasu na-
szego przyjazdu nikt nie wie-
dział jak udzielić mu pomocy. 
A w takich przypadkach czas 
jest szczególnie ważny...

Musimy sobie, oczywiście, 
jakoś radzić w tych trudnych 
warunkach, pełnimy stałe 
dyżury na pochylni, dbamy 
o sprzęt gaśniczy na budo-
wanych statkach i w stocz-
niowych pomieszczeniach, 
wyjeżdżamy do różnych wy-
padków. Możemy prowadzić 
działania ratownicze na wo-
dzie, mamy dwa szybkie pon-
tony, które w każdej chwili 
można przewieźć wózkiem 
nad wodę, na wypadek zalania 
pomieszczeń są w dyspozycji 
pompy pływające. Bezpie-
czeństwo pożarowe stoczni 
niewątpliwie się poprawiło: na 
pochylni nie ma już drewnia-
nych rusztowań czy podestów, 
wiele starych budynków, w 

których często się coś paliło 
zostało rozebranych, ale cóż 
– licho nie śpi – trzeba być 
czujnym w każdej chwili. I 
dlatego tak bardzo odczuwa-
my braki sprzętowe. Gołymi 
rękami, wyposażeniem pozba-
wionym atestów, muzealnymi 

gdy się nie pali
nikt nie ceni stRażaka

wozami bojowymi nie da się 
zapewnić bezpieczeństwa w 
nowoczesnym,  wyposażonym 
w drogie maszyny i urządze-
nia zakładzie jakim jest dzisiaj 
Stocznia Gdańsk – mówią z 
troską strażacy.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 lipca 2012 r.  
zmarł nasz Kolega

ś.Vp.

Roman Stusziński
Długoletni pracownik wydziału wyposażeniowego  
Stoczni Gdańskiej, Członek Komisji Rewizyjnej  

NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej
Żegnamy człowieka o gołębim sercu, szczerego  
i serdecznego kolegę,  przyjaciela wielu z nas.

Pamięć o Nim na zawsze pozostanie 
w naszych sercach.

Koledzy, koleżanki i przyjaciele z NSZZ „S”  
Stoczni Gdańskiej



Szanowni Państwo, 

Oferta skierowana jest do wszystkich pracowników STOCZNI GDAŃSKIEJ i ich rodzin 
ubezpieczonych w PZU.

Oferta IKZE - Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego to nowoczesny i korzystny sposób gromadzenia oszczędności 
na czas „jesieni życia”. 

Założenie IKZE przez pracownika jest całkowicie bezpłatne. 

UWAGA – O chęci gromadzenia środków na rachunku decyduje sam 
ubezpieczony w dowolnym monecie trwania umowy.   

Dla zainteresowanych oszczędzaniem w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku PZU Życie SA wprowadza 
promocję. Zasady promocji przeznaczone są dla posiadaczy ubezpieczenia grupowego będących członkami „Klubu PZU Pomoc”. 
Polega ona na zwolnieniu z opłaty manipulacyjnej wszystkich wpłat dokonywanych w trakcie pierwszego roku członkostwa od 
daty zawarcia umowy na prowadzenie IKZE,  pod warunkiem dokonania pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł. 

Po podpisaniu umowy IKZE, każdy
z posiadaczy ubezpieczenia otrzyma potwierdzenie zawarcia oraz blankiety wpłaty. 

Korzyści wynikające z posiadania IKZE, to przede wszystkim:
• dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę, 
• zapewnienie bieżącej ulgi podatkowej. Wpłaty dokonane na IKZE można bowiem co roku odliczać od swojej podstawy 

opodatkowania. Odliczeń dokonujemy w deklaracji PIT.
• możliwość wycofania pieniędzy w każdym czasie poprzez rozliczenie ulgi z Urzędem Skarbowym,
• swoboda decydowania o czasie i wysokości wpłat, 
• możliwość zawarcia umowy przez osobę, która ukończyła 16 lat i uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie 

umowy o pracę, 
• brak górnej granicy wieku oszczędzającego w IKZE, 
• umowa zawierana na czas nieokreślony, 
• brak oceny ryzyka (badań lekarskich).

Podstawowe zasady

Maksymalna wpłata na IKZE w 2012 r. wyniesie 4 030,80 zł (4% x 100 770 zł). 
Minimalna wpłata na IKZE w 2012 r. 665,28 zł (4% x 16 632 zł).

Przykład obliczenia kwoty którą można wpłacić na IKZE dla osób w I progu podatkowym (płacących 18%):

• Osoba zarabia miesięcznie 3 000 zł brutto (kwota ta stanowi podstawę obliczenia składki emerytalnej) w roku 2011. 
• Jej przychód roczny to 36 000 zł (3 000 zł x 12) 
• 4% tej sumy to 1 440 zł. 
• 1 440 zł będzie mogła wpłacić do IKZE w  roku 2012 i odliczyć od dochodu w deklaracji PIT 
• Ulga w podatku w I progu podatkowym wyniesie 259,2 zł (1 440 zł x 18%). 

 

NSZZ SOLIDARNOŚĆ STOCZNI GDAŃSKIEJ rekomenduje zawarcie umowy IKZE na specjalnie przygotowanych 
warunkach. Do czasu pierwszej wpłaty umowa nie jest aktywna i gromadzenie środków nie jest obowiązkowe.

Podpisywanie umów u przewodniczących na wydziale oraz w sekretariacie NSZZ Solidarność Tel.15-00

Informacje i dane znajdujące się w niniejszej propozycji są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. 
Nie należy traktować ich jako:rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 25.03.2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych do ustawy o indywidualnych 
kontach emerytalnych z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 398)

NOWA OFERTA DLA PRACOWNIKÓW
   STOCZNI GDAŃSKIEJ




