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Trwają rozmowy na temat przyszłości Grupy Stoczni Gdańsk. Trzeba znaleźć środki na doinwestowanie 
grupy; szczególnie ważne jest przyjęcie koncepcji rozwoju produkcji okrętowej. 
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W środę, 2 lutego, Rada Nadzorcza Stoczni Gdańsk 
odwołała z funkcji prezesa stoczni Jarosława 
Łasińskiego i powołała na to stanowisko Ludmiłę 
Buimister. 

Zmiany w Zarządzie Grupy Stoczni Gdańsk

Ludmiła Buimister. 

 Rada Nadzorcza Stoczni 
Gdańsk odwołała również wi-
ceprezesa Adama Zaczeniuka. 
Łasiński i Zaczeniuk byli też w 
zarządzie spółki GSG Towers i 
z tych funkcji zostali odwołani 
w poprzednim tygodniu.

Obecnie prezesem obu 
spółek – Stoczni Gdańsk i 
GSG Towers – jest Ludmiła 
Buimister, wcześniej prze-
wodnicząca Rady Nadzorczej 
GSG.

Ludmiła Buimister z Grupą 
Stoczni Gdańsk związana jest 
od ponad trzech lat. Dotych-

czas pełniła funkcje wiceprze-
wodniczącej Rady Nadzorczej 
GSG Towers oraz przewod-
niczącej Rady Nadzorczej 
Stoczni Gdańsk. Wcześniej 
pracowała dla jednej z naj-
większych spółek przemysło-
wych na Ukrainie – Industrial 
Union of Donbass, piastowała 
funkcję doradcy prezesa za-
rządu oraz członka rady nad-
zorczej Huty ISD Dunaferr na 
Węgrzech oraz Huty Często-
chowa w Polsce. Z przemy-
słem ciężkim związana jest od 
2006 r.

Jest absolwentką Moskiew-
skiego Państwowego Instytutu 
Stosunków Międzynarodo-
wych (MGIMO) ze specjaliza-
cją w Międzynarodowym Pra-
wie Morskim oraz Finansów 
w London Business School.

 Po niedawnych zmianach 
własnościowych, obecnie w 
Stoczni Gdańsk strona polska 
i ukraiński współwłaściciel 
mają po 50 proc. udziałów. 

Prezes Polskiego Fundu-
szu Rozwoju Paweł Borys 
poinformował PAP, że PFR 
prowadzi rozmowy na te-
mat strategii rozwoju Stoczni 
Gdańskiej. „Rozmowy doty-
czą tego, jaką Ukraińcy mają 
wizję, jaką my mamy wizję 

rozwoju, na jakie wsparcie 
finansowe można liczyć z ich 
strony, a jakie z naszej” – wy-
jaśnił. Borys powiedział PAP, 
że do tej pory odbyły się dwa 
spotkania przedstawicieli PFR 
z ukraińskimi udziałowcami 
stoczni. 

39 proc. Polaków wyraża 
zadowolenie ze sposobu funk-
cjonowania demokracji w na-
szym kraju. Większość, bo aż 
52 proc. jest niezadowolonych 
– to najnowsze dane CBOS.

Największą grupę zado-
wolonych z funkcjonowania 
demokracji odnaleźć można 
w elektoracie PiS (76 proc.), 
najmniejszą w elektoracie No-
woczesnej (8 proc.)

Z funkcjonowania demo-
kracji w Polsce wśród zwolen-
ników PiS niezadowolonych 
jest 18 proc.

W elektoracie Kukiz ‘15 
zadowolonych z demokra-
cji jest 33 proc., a niezado-

wolonych – 60 proc. Wśród 
sympatyków PO 16 proc. jest 
zadowolonych, przeciwnego 
zdania jest 81 proc.

Najmniej zadowolonych z 
funkcjonowania demokracji w 
Polsce jest w elektoracie No-
woczesnej – 8 proc.; niezado-
woleni stanowią 90 proc.

Wśród niezdecydowa-
nych, czy wziąć udział w wy-
borach, zadowoleni z funk-
cjonowania demokracji to 38 
proc. badanych, a niezadowo-
leni – 44 proc. W przypadku 
osób deklarujących, że nie 
zamierzają głosować, te war-
tości wynoszą odpowiednio: 
30 i 56 proc.

Co trzeci Polak twierdzi: 
demokracja w kraju ma się dobrze

Aż o 8,3 proc. zwiększyło 
się zatrudnienie pracowników w 
2016 roku dzięki koniunkturze 
napędzanej przez polskie duże, 
nowoczesne firmy produkcyj-
ne – takie są nowe dane GUS. 
Znacząco wzrosła także liczba 
zgłoszonych ofert zatrudnienia 
w ubiegłym roku. Było ich 1495 
tys., co oznacza, że ich liczba 
w stosunku do ubiegłego roku 
wzrosła o 16,9 proc.

Duże polskie firmy odno-
towały w każdym z kwartałów 
ubiegłego roku wysoki wskaź-

nik zatrudnienia, a na koniec 
czwartego przekroczyły ba-
rierę 5-procentową. W skali 
całego roku firmy te zwiększy-
ły liczbę pracowników o 4,5 
proc. Rekordowy wynik zano-
towano w sektorze produkcji, 
gdzie zatrudnienie wzrosło o 
ponad 7,9 proc. w skali roku.

Te tendencje wpływają na 
odczucia polskich pracowników 
dotyczące gotowości zmiany pra-
cy. 83 proc. Polaków twierdzi bo-
wiem, że w razie potrzeby w cią-
gu pół roku znajdzie nową pracę.

Rośnie zatrudnienie  
w działalności  
produkcyjnej

Niektórzy przedsiębiorcy, 
przynajmniej ci, którzy mają 
coś przed skarbówką do ukry-
cia, przyjęli wiadomość o no-
wych przepisach z niezadowo-
leniem. Od 1 marca bowiem 
kontrolerzy celno-skarbowi 
będą mogli przeprowadzać 
kontrole bez zapowiedzi. Do-

tychczas skarbówka informo-
wała na tydzień przed plano-
waną kontrolą o zamiarze jej 
przeprowadzenia. A w tym 
czasie nieuczciwi przedsię-
biorcy czy też ci, którzy mają 
bałagan w dokumentacji, mo-
gli zrobić porządek z doku-
mentacją firmy.

Kontrolerzy celno-skar-
bowi otrzymają także nowe 
uprawnienia. Będą mogli 
przeprowadzać kontrole na 
terenie całej Polski, żądać do-
kumentów spoza zakresu kon-
troli, przesłuchać każdą osobę 
z firmy, a nawet przeszukać 
mieszkania.

Dla przedsiębiorców po-
jawiły się także korzystne re-
gulacje. Na przykład będą oni 
mogli w ciągu 14 dni od roz-
poczęcia kontroli złożyć ko-
rektę deklaracji. Nowe zasady 
kontroli wprowadza ustawa o 
Krajowej Administracji skar-
bowej.

Fiskus wpadnie bez zapowiedzi
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– Ministerstwo Rozwoju 
przygotowuje ofertę dla ukra-
ińskich udziałowców w Grupie 
Stoczni Gdańsk – mówi Roman 
Gałęzewski, szef stoczniowej 
„Solidarności”. Stocznia potrze-
buje dokapitalizowania, o czym 
mówimy od dawna, jeśli tego 
dokapitalizowania nie będzie 
inni nas wyprzedzą w rozwoju. 
Nie ukrywam, że jesteśmy zde-
nerwowani przedłużającym się 
procesem tych przygotowań, 
ale niestety, tam gdzie w grę 
wchodzą pieniądze, wszystko 
długo trwa. Jesteśmy na etapie 
gdzie rozważane są propozycje 
składane przez Ministerstwo 
Rozwoju i proces ten, co zrozu-
miałe, objęty jest tajemnicą roz-
mów. Jako stoczniowcy wiemy, 
czego byśmy chcieli, ale czy tak 
będzie – zobaczymy. Dla nas –  
stoczniowców sprawą najważ-
niejszą jest powrót do budowy 
statków, żeby była stocznia. 

– Moim zdaniem w działa-
niach rozwojowych musimy 
dojść do tego by nie inwesto-
wać w to, co jest już zainwe-
stowane u sąsiada. Trzeba do-
prowadzić do tego, by w pełni 
wykorzystywać możliwości 
produkcyjne już istniejące, 
bez względu, kto jest formal-
nie ich właścicielem. Innymi 
słowy – jeżeli ja dysponuję 
jakimś innowacyjnym urzą-
dzeniem, to powinno ono być 
w pełni wykorzystywane rów-
nież dla potrzeb przedsiębior-
stwa znajdującego się obok. 
A ono, zamiast dublować in-
westycję w to co ja posiadam, 
powinno tworzyć nowe możli-
wości produkcyjne, nie istnie-
jące jeszcze w naszej branży.

Powinniśmy dokładnie 
przeliczyć nasz majątek pro-
dukcyjny, ocenić go zgodnie 

Jaka jest prawda?
– Pani Aleksandra Jankowska, prezes zarządu Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, atakuje nas w mediach, 
zarzucając  kłamstwa – mówi Roman Gałęzewski, przewodni-
czący stoczniowej „Solidarności”. Do tej pory się na jej temat 
nie wypowiadałem, zajmowaliśmy natomiast stanowisko w 
sprawie spółki PSSE Media Operator, działającej na nieko-
rzyść stoczni. Ostatnio pani Jankowska zarzuciła mi mówie-
nie nieprawdy w sprawie cen, które spółka Media Operator 
stosowała w rozliczeniach ze stocznią. Jak wyglądają fakty?
Stocznia po zerwaniu umowy ze spółką Media Operator 
podpisała umowę z Tauronem. W umowie tej ceny za energię 
i gaz są o ponad 40 proc. niższe niż płaciliśmy Media Opera-
torowi. A byłyby o 60 proc. niższe, gdybyśmy mogli zawrzeć 
umowę przed podwyżką cen gazu. Te różnice cen najlepiej 
świadczą o tym, jak źle zarządzana jest spółka Media Opera-
tor i na jakie straty naraża stocznię.
Pani Jankowska lubi występować w mediach, być może wynika 
to z dobrych kontaktów z Jackiem Kurskim. Prezes TVP w 
rozmowie telefonicznej ze mną – mówi Roman Gałęzewski – 
powiedział, że to on wspierał pana Piotra Dziadula (prezesa 
należącej do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spółki 
Media Operator), którego dyktowane skrajnie nacjonalistycznymi 
poglądami zachowania wielokrotnie krytykowane były w lokalnej 
prasie. Powiedziałem mu, że to jest skandalem, by człowiek 
kierujący telewizją publiczną wtrącał się w sprawy przemysłu 
okrętowego, optując za obsadą  w kierownictwie spółki dostar-
czającej stoczni media człowieka konfliktowego, obrażającego 
działaczy związkowych, działającego na szkodę stoczni.
Jeżeli tak jak w przypadku Media Operator ma wyglądać polityka 
kadrowa z poparciem szefa TVP,  to trudno się dziwić, że efekty 
wielu nominacji w spółkach Skarbu Państwa przynoszą  skutki 
dalekie od zamierzonych – stwierdza Roman Gałęzewski.
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Roman Gałęzewski 

Współpraca korzystna  
dla wszystkich

z planami produkcyjnymi,  
z tym jaki poziom konstruk-
cji, statków, wież, urządzeń 
offshore chcemy osiągnąć. 
Po takim bilansie okaże się 
czy i gdzie posiadamy zbęd-
ny majątek produkcyjny, nie-
efektywnie wykorzystywany 
i przesunąć go tam, gdzie 
efekty z jego wykorzystywa-
nia będą lepsze. A środki na 
rozwój, zainwestować w takie 
urządzenia produkcyjne, któ-
re przyspieszą pracę i obniżą 
koszty . Wracając do przy-
kładów: jeżeli w GSG mamy 
bardzo dobrą linię do cięcia 
sekcji płaskich i ich spawania, 
to bez sensu jest kupowanie 
takiego urządzenia w Szcze-
cinie czy Gdyni, bez maksy-
malnego wykorzystania tego, 
które istnieje u nas. Natomiast 
tam warto kupić urządzenia, 
których w branży nie ma,  
a które pozwoliłyby na przy-
spieszenie postępu.

Utworzenie współpracu-
jącej ze sobą grupy przedsię-
biorstw, produkujących róż-
nego rodzaju urządzenia, jak 
statki, trafostacje, dźwigi pły-
wające, wieże itp, o wysokim 
poziomie technicznym, po-
zwoliłoby też stworzyć dobre 
biuro projektowe, opracowu-
jące nowoczesne rozwiązania 
techniczne. Bo dzisiaj, żadnej 
z polskich stoczni nie stać na 
nowoczesne projekty kon-
strukcyjne.

– Uważam, że utworzenie 
takiego nowoczesnego kon-
cernu morskiego nie musia-
łoby się ograniczać do firm 
będących własnością państwa, 
forma własności powinna być 
sprawą drugorzędną.  Chodzi 
o to, by na rynku pojawiały się 
oferty korzystne dla klientów, 

nowoczesne, a przedsiębiorca 
je oferujący nie był zmuszony 
do proponowania ich poniżej 
kosztów. 

W przemyśle okrętowym 
koniunktura rynkowa ma 
charakter sinusoidy, są lep-
sze lata, są gorsze. Myślę, 
że też z tego względu łatwiej 
jest przy współpracy po-
między przedsiębiorstwami 
utrzymać taki poziom pro-
dukcji, który ułatwi przeży-
cie trudnych lat.

Gdy patrzy się na przed-
siębiorstwa naszej branży od 

razu widać, gdzie są tereny 
niewykorzystane, choć ich po-
łożenie, z dobrą komunikację, 
dostępem do mediów, nabrze-
ży, wskazywałyby na wysoką 
wartość.

– Wśród naszych zakła-
dów istnieje naturalna chęć 
dominowania w branży. To 
zrozumiałe, choć myślę, że 
w trosce o rozwój całej go-
spodarki morskiej dobrze jest 
zrezygnować z części ambicji 
przodowania, by osiągać ko-
rzyści z dobrze rozumianej 
współpracy. 
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– Muszę zacząć od tego 
– mówi Karol Guzikiewicz, 
wiceprezes stoczniowej „So-
lidarności” – że nasze pismo, 
„Rozwaga i Solidarność” stało 
się ostatnio popularnym źró-
dłem informacji dla mediów 
lokalnych i ogólnopolskich. 
Jesteśmy  cytowani nie tylko 
przez „Dziennik Bałtycki”, 
gdańską „Gazetę Wyborczą” 
czy portal Trójmiasto, ale tak-
że przez wydawnictwa specja-
listyczne, jak „Puls Biznesu” 
czy „Gazeta Bankowa”, a także 
zajmujące się gospodarką mor-
ską. Nakłada to na nas obowią-
zek szczególnej dbałości o rze-
telność informacji, o trafność 
przewidywań. Zachęcamy 
stoczniowców, naszych czytel-
ników, do współredagowania 
„Rozwagi”, ale pamiętać musi-
my, by to co publikujemy było 
zgodne z rzeczywistością.

W ostatnim czasie mamy 
do czynienia z wieloma roz-
mowami, spotkaniami, które 
decydować będą o dalszych 
losach naszej stoczni. W 
ostatnich tygodniach Siergiej  
Taruta, nasz współwłaści-
ciel, prowadził konsultacje z 
przedstawicielami rządu. Nie 
znamy wszystkich szczegó-
łów tych rozmów, ale mamy 
świadomość, że toczą się one 
zgodnie z wcześniejszymi 
deklaracjami Ministerstwa 
Rozwoju, z deklaracjami Ja-
rosława Kaczyńskiego o od-
budowie polskiego przemysłu 
okrętowego. Przemysłu, któ-
ry został doprowadzony do 
upadku szkodliwymi decyzja-
mi rządu Donalda Tuska. Po-
twierdzamy, że były to decy-
zje polityczne, mające na celu 
przy wykorzystaniu fałszywie 

Karol Guzikiewicz

Przyszłość i dzień 
dzisiejszy

interpretowanych informacji 
o pomocy publicznej, spowo-
dować upadek tej dziedziny 
gospodarki, z korzyścią dla ta-
kich państw europejskich jak 
Niemcy, czy Francja.

Obecny rząd chce odbudo-
wać polski przemysł okręto-
wy, odtworzyć zdekapitalizo-
waną Stocznię Szczecińską, 
gdzie działa ponad 20 mikro 
podmiotów; nie lepiej wyglą-
da sytuacja w Gdyni. Stocznia 
Gdańska podzielona została 
na kawałeczki, na szczęście 
istotna część majątku pro-
dukcyjnego należy do Skarbu 
Państwa, m.in. dawny wydział 
K3, obecnie  stocznia Nauta 
Nowe Budowy. W ostatnich 
dniach nastąpiło połączenie 
majątku Stoczni Marynarki 
Wojennej i stoczni Nauta  w 
100 proc. w gestii Skarbu Pań-
stwa. Pozwala to optymistycz-
nie myśleć  o wykorzystaniu 
tego potencjału produkcyjne-
go i nawiązania współpracy w 
budowie statków przez Stocz-
nię Gdańsk z tą grupą.

Celem, który przyświeca 
„Solidarności” w naszym za-
kładzie jest odbudowa czę-
ści okrętowej Grupy Stoczni 
Gdańsk. W pełni doceniamy 
korzyści z rozwoju produkcji 
wież wiatrowych, z produkcji 
konstrukcji stalowych. Stocz-
nia i w dawnych czasach nie 
ograniczała się jedynie do 
produkcji statków, po wojnie 
budowano wagony kolejowe, 
składano samochody cięża-
rowe, ale uważamy, że trze-
ba przywrócić w strukturze 
stoczni  funkcję budowy stat-
ków. W tym celu konieczna 
jest współpraca ze stocznią 
Nauta, z jej strukturą Nowe 

Budowy, wykorzystującą nie 
tylko dawne urządzenia Stocz-
ni Gdańskiej, ale i zatrudnia-
jącą wielu fachowców, nie-
gdyś pracujących w naszym 
zakładzie. Za 2 lata kończą 
się formalne sankcje unijne i 
będzie można rozpocząć roz-
mowy o włączenie tego ma-
jątku do grupy GSG. Szansą 
na powrót do okrętownictwa 
są także kontrakty i zlecenia 
prefabrykacji np. pod budowę 
promów pasażerskich, która 
jest przygotowywana. Stocz-
nia Gdańsk dysponuje linia-
mi technologicznymi w tym 
zakresie; nie byłoby racjonal-
ne inwestowanie w podobne 
urządzenia w innej stoczni, 
w Gdyni czy Szczecinie (wy-
datek ok. 20 milionów zł). 
Mamy potwierdzenie że stocz-
nia takie zlecenie otrzyma. 

 Jesteśmy wdzięczni Sier-
giejowi Tarucie, że osiem lat 
temu zangażował się w utrzy-
mywanie produkcji w Stoczni 
Gdańskiej, bo gdyby nie on, 
podzielilibyśmy los stocz-
ni w Gdyni i Szczecinie. Nie 
możemy być jednak zadowo-
leni, że mimo deklaracji od-
było się  zamykanie produkcji 
stoczniowej. Nie była to wina 
pracowników stoczni, lecz 
niefortunnych umów, finan-
sowo obciążających stocznię. 
Niestety, brak staranności w 
zakresie zawieranych umów 
zdarza się i dziś, co powoduje 
oczywiste straty (np. nieter-
minowo dostarczona doku-
mentacja techniczna lub ma-
teriały).  Jakie znaczenie mają 
właściwie zawierane umowy 
– świadczy przykład sąsied-
niej stoczni, która przeżywa 
poważne trudności finansowe 

z powodu nieodebrania przez 
zagranicznego armatora 4 stat-
ków.

Pomysł odbudowy Stoczni 
Gdańskiej polega na powięk-
szeniu kapitału spółki ma-
jątkiem, który przeszedł do 
Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. To pozwoliło-
by na przejęcie terenów nie-
zbędnych dla produkcji okrę-
towej, ich zagospodarowanie 
zgodnie z realnymi potrze-
bami. Dobrym przykładem 
jest tu firma Montex, która 
wykorzystuje tereny pochylni 
C4, gdzie składa się z części 
statek, co wskazuje na moż-
liwość  efektywnego spożyt-
kowania dawnych urządzeń. 
Ten teren powinien być też 
odzyskany  przez stocznię jak 
i inne tereny Wyspy Ostrów, 
których absolutnie nie wolno 
wyprzedawać lecz dzierżawić 
wieloletnio. W tym zakresie 
konieczna jest współpraca 
z Pomorską Specjalną Stre-
fą Ekonomiczną. Niestety, 
tu jesteśmy w konflikcie z 
zarządem. W kierownictwie 
strefy nie dokonano dobrej 
zmiany, uważamy że zarząd 
strefy, ostatnio wymieniony 
w części, powinien być zmie-
niony w całości. Jego dzia-
łalność naraziła stocznię na 
duże straty, choćby z tytułu 
pobierania zawyżonych cen 
energii i gazu. Grupa Stoczni 
Gdańsk traciła ok. 1,5 mln zł 
rocznie w wyniku stosowa-
nia cen wyższych o 40 proc. 
od obecnie płaconych spółce 
Tauron. Nie mamy pretensji 
do szeregowych pracowników 
spółki Media Operator, czę-
sto dawnych stoczniowców, 
o bardzo wysokich kwalifika-
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cjach.  Chętnie będziemy ich 
widzieć znów w GSG, gdy na-
stąpią zmiany własnościowe. 
Ale nie mogliśmy tolerować 
wykorzystywania monopoli-
stycznej sytuacji przez zarząd 
tej spółki.

Dwa zdania o zmianach 
zarządu GSG. Oczywiście 
Siergiej Taruta miał prawo do-
konać takiej zmiany. Choć nie 
jest tajemnicą, że strona pol-
ska prosiła, by nie dokonywać 
zmian w zarządzie w trakcie 
trwania rozmów. Wydaje się, 
że decyzja o zmianie jest for-
mą pewnej gry negocjacyjnej, 
pewnego nacisku przypomina-
jącą grę w pokera. Ale mamy 
nadzieję, zwłaszcza po wy-
powiedziach Siergieja Taruty 
w stoczni, że zmiany te nie 
odbiją się na pracownikach. I 
że wszystkie decyzje podjęte 
przez poprzedni zarząd będą 
realizowane. A niestety, już 
musieliśmy jako związkowcy 
interweniować gdyż powstały 
w wyniku bałaganu admini-
stracyjnego opóźnienia w czę-
ści wypłat za styczeń. Mam 

nadzieję, że był to incydent 
biurokratyczny, zwłaszcza że 
Taruta zapewniał iż spółka nie 
ma żadnych problemów pła-
cowych i nie istniej zagroże-
nie terminowych wypłat. 

Jako związkowcy uważa-
my, że bez względu na formę 
zatrudnienia i płac wszystkich 
pracowników stoczni należy 

traktować równo. Czy w grę 
wchodzi umowa o pracę, czy 
działalność gospodarcza, czy 
stawka godzinowa.

W ostatnich dniach poinfor-
mowano nas, że trwają zmiany 
w umowach o działalności  go-
spodarczej. Okres wypowiedze-
nia umowy dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą  
powinien być taki sam, jak umo-
wy o pracę. Zarząd uwzględ-
nił postulaty związkowców, i 
zapowiedział wprowadzenie 
aneksów do umów. Okres wy-
powiedzenia wyniesie od 1-3 
miesięcy, w zależności od stażu 
pracy (po 3 latach 3 miesiące).   
Zarząd utrzymał urlop wypo-
czynkowy dla pracowników 
na działalności gospodarczej, 
zmienił tylko formę zapisu. To 
rozwiązanie niespotykane w in-
nych zakładach pracy. Związek 
podtrzymuje stosowanie zasady 
dobrowolnej zmiany przez pra-
cownika zasad zatrudnienia np. 
z działalności gospodarczej na 
umowę o pracę.

I to co najważniejsze na ko-
niec: zgodnie z wcześniejszy-

mi zapowiedziami w styczniu 
miały rozpocząć się rozmowy 
na temat ponownej regulacji 
płacowej, nie tylko awansów, 
wynikających z oceny pracy. 
Poprzedni zarząd zapowie-
dział też że od stycznia roz-
pocznie się przesuwanie części 
premii do stawki podstawo-
wej. Obecną sytuację, gdzie 
premia często łącznie wynosi 
50 proc. zarobków uznano w 
stoczni za nienormalną i szko-
dliwą zarówno dla pracowni-
ków jak i zakładu. W stycz-
niu miało być przesunięte do 
stawki podstawowej pierwsze 
10 proc. premii. A jest już ma-
rzec... Poprzedni zarząd zapo-
wiedział też, że po podpisaniu 
kontraktu z Siemensem, który 
da gwarancję  stabilności, mi-
nimum na 3 lata, nastąpi rewa-
loryzacja wszystkich stawek 
zaszeregowania. Czekamy na 
realizację tych zobowiązań, 
potwierdzonych przez Siergie-
ja Tarutę. W następnej „Roz-
wadze” napiszemy o dalszych 
szczegółach działań nowego 
zarządu stoczni.

Jesteśmy wdzięczni 
Siergiejowi Tarucie, 
że osiem lat temu 
zangażował się  
w utrzymywanie 
produkcji w Stoczni 
Gdańskiej, bo gdyby nie 
on, podzielilibyśmy los 
stoczni w Gdyni  
i Szczecinie. Nie możemy 
być jednak zadowoleni, 
że mimo deklaracji 
odbyło się  zamykanie 
produkcji stoczniowej. 
Nie była to wina 
pracowników stoczni, 
lecz niefortunnych 
umów, finansowo 
obciążających stocznię. 

Dotychczasowy prezes Zarządu GSG Jarosław Łasiński zwrócił 
się do pracowników GSGTowers i Stoczni Gdańskiej z serdecz-
nym listem, którego tekst publikujemy poniżej. Z posiadanych 
przez nas informacji wynika, że Jarosław Łasiński ma zająć się 
restrukturyzacją i konsolidacją aktywów morskich Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej, która przejęła Stocznię Marynarki Wojennej i Szcze-
ciński Park Przemysłowy i do której należy fundusz Mars.

Koleżanki i Koledzy, 
Informuję, że decyzją akcjonariusza ukraińskiego zostałem odwo-

łany z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu GSG Towers sp. z o.o. i 
Stoczni Gdańsk S.A. Dokonane zmiany, które objęły także Wicepre-
zesa Adama Zaczeniuka, nastąpiły w bardzo ważnym i jednocześnie 
niezwykle obiecującym dla Grupy Stoczni Gdańsk czasie.

Pozwolę sobie tylko nadmienić, że w 2015 roku GSG Towers 
osiągnęła pozytywny wynik netto. W 2016 roku Grupa według wstęp-
nych danych odnotowała dobre wyniki finansowe, wyższe niż zakła-
dane w budżecie. W związku z poczynionymi inwestycjami, także w 
najnowocześniejszą linię produkcyjną, przed Grupą Stoczni Gdańsk 
otwierają się nowe rynki, a także szanse na udział w strategicznych 
planach Polski dotyczących rozwoju przemysłu morskiego.

Sukcesy i perspektywy rozwojowe, wyłaniające się po latach bar-
dzo trudnych, nadeszły dzięki niezwykłej determinacji Nas wszystkich 
- całej Załogi oraz wiary w Grupę Stoczni Gdańsk i jej możliwości. 
Dzięki Waszej wierze i determinacji, które wielokrotnie widziałem w 
Waszej pracy i w każdym z Was, pracujących na produkcji, w utrzy-
maniu ruchu i w transporcie, u mistrzów i kierowników, pracowników 
wsparcia i administracyjnych oraz dyrekcji. Wiary i determinacji, które 

stawały się naszym udziałem, które dawały siłę. I które przyniosły 
bardzo dobre efekty w wymiarze biznesowym i społecznym. Wielo-
krotnie przekonywaliśmy się, że siła jest w Zespole!

Swoją misję pracy w zarządach dla Grupy Stoczni Gdańsk koń-
czę z poczuciem satysfakcji i dumy, że warto było z całym Zespo-
łem, każdego dnia walczyć, najpierw o przetrwanie Zakładu, o każde 
miejsce pracy, o każdą złotówkę, a następnie i wreszcie o rozwój, o 
lepsze perspektywy. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu. I dla-
tego swoją misję kończę także z nadzieją, że uda się zrealizować 
zakładane przez Nas wspólnie cele. 

Dziękuję Wam Wszystkim i każdemu z osobna za lata dynamicz-
nej współpracy, kreatywnych pomysłów i pozytywnej energii, – dzięki 
czemu niemożliwe stawało się rzeczywiste!. Praca z Wami była dla 
mnie czymś więcej, niż zwykłym wypełnieniem zadań zawodowych. 
Była codzienną troską o Zakład, z poczuciem odpowiedzialności za 
jego historyczny dorobek i dobrą obiecującą przyszłość. Tego także 
uczyłem się od Was… Życzę Wam codziennego wytrwałego spełnia-
nia marzeń zawodowych, prywatnych i również sportowych!

A skoro pewien etap się kończy, to kolejny się zaczyna. Dlatego 
chcę uczynić wszystko, aby, nie tylko mieć w dobrej i wdzięcznej pa-
mięci lata pracy z Wami w Grupie Stoczni Gdańsk i niezmienną tro-
skę o jej przyszłość, ale także, aby jak najlepiej nadal służyć naszej 
branży i rozwojowi polskiego przemysłu morskiego.

Trzymam kciuki za Was – Najlepszy Zespół w branży morskiej i 
całą Grupę Stoczni Gdańsk! 

Do zobaczenia!
Jarek Łasiński

List Jarosława Łasińskiego do pracowników 
GSGTowers i Stoczni Gdańsk



6 Rozwaga i

Członkowie Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”, obradujący 
6 stycznia br. w sie-
dzibie Gdańskiej „So-
lidarności”, przyjęli 
stanowisko w sprawie 
potwierdzenia przez eks-
pertów autentyczności 
podpisów Lecha Wałęsy 
na dokumentach SB.

Zdecydowanie większe 
podatki dochodowe 
płacą polskie firmy niż 
zagraniczne – wynika 
z analizy firmy Bisnode, 
dotyczącej lat 2014-15. 
Co istotne, firmy zagra-
niczne płacąc niższe 
podatki wykazują wyż-
sze zyski.

500 największych polskich 
firm w 2015 roku do budże-
tu państwa odprowadziło 7,2 
mld zł podatku dochodowego 
– wynika z wyliczeń Bisnode, 
na które powołuje się portal 
wgospodarce.pl. To o 13,3 
proc. więcej niż 500 najwięk-

szych spółek zagranicznych 
działających w naszym kraju. 
Firmy zagraniczne w 2015 
roku łącznie do budżetu pań-
stwa odprowadziły 6,3 mld zł.

Podobnie było w 2014 
roku. Polskie spółki do bu-
dżetu państwa odprowadziły 
ponad 8,6 mld zł, a zagranicz-
ne – 6,1 mld zł. Tym samym 
nasze krajowe spółki zapłaciły 
wyższe podatki w stosunku do 
zagranicznych o 40,1 proc.

Jak wyglądała sytuacja w 
sprawozdaniach finansowych? 
500 największych polskich 
firm w 2015 roku wykazało 
493 mld zł przychodu. War-
tość 7,2 mld zł odprowadzo-

nego podatku dochodowego 
stanowi 1,4 proc. przychodu. 
Natomiast 500 największych 
spółek zagranicznych w 2015 
roku wykazało sprzedaż na 
poziomie 502,3 mld zł, płacąc 
6,3 mld zł podatku CIT, co sta-
nowi 1,2 proc. ich przychodu.

Podobne proporcje występo-
wały również w 2014 roku. Wte-
dy to 500 największych polskich 
firm wykazało prawie 497 mld 
zł przychodu, odprowadzając 
8,6 mld zł z tytułu podatku do-
chodowego. To 1,7 proc. przy-
chodu. Spółki zagraniczne wy-
kazały 426,1 mld zł sprzedaży, 
płacąc 6,1 mld zł podatku, który 
stanowi 1,4 proc. przychodów.

500 największych polskich 
firm w 2015 roku uzyskały zyski 
na poziomie 20,7 mld zł i odpro-
wadziły 7,2 mld zł podatku do-
chodowego, który stanowi 34,8 
proc. ich zysku. Natomiast spół-
ki zagraniczne mając zyski na 
poziomie 29,6 mld zł, zapłaciły 
6,3 mld zł podatku dochodowe-
go, który stanowi 21,4 proc. ich 
zysku. W 2014 roku, odprowa-
dzony podatek w stosunku do 
zysku dla polskich firm wyniósł 
22,2 proc. a zagranicznych bli-
sko 25 proc. Rok później jednak, 
jak wynika z danych, zagranicz-
ne spółki zdecydowanie lep-
szy „robiły biznes”.

Zarząd Regionu Gdańskiego 

Trzeba zmierzyć się ze swoją przeszłością
ataków na Instytutu Pamięci 
Narodowej i naukowców zaj-
mujących się nią (tekst całego 
stanowiska poniżej).

Część lutowego posie-
dzenia Zarządu Regionu 
poświęconą sytuacji w po-
szczególnych zakładach pracy 
rozpoczął Krzysztof Rzeszu-
tek z „Solidarności” z Opery 
Bałtyckiej, gdzie od ponad 
roku trwa spór w sprawie wy-
nagrodzeń (TUTAJ). Niestety 
„dobrej zmiany” nie widać w 
Porcie Gdańskim Eksploata-
cji, którego sytuacja ekono-
miczna pogarsza się z roku 
na rok i którego pracownicy 
zwrócili się z listem otwartym 
do między innymi premier Be-
aty Szydło.

Zmiany w prawie pracy, 
które weszły w życie 1 stycz-
nia 2017 roku, omówił dr 
Waldemar Uziak, koordynator 
Działu Prawnego Zarządu Re-
gionu. Informację dotyczącą 
tworzenia nowej sieci szkolnej 
przedstawił Wojciech Ksią-
żek, przewodniczący oświa-
towej „Solidarności” Regionu 
Gdańskiego.

Większe podatki od polskich koncernów 
niż zagranicznych. Choć zyski mniejsze

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” w sprawie potwierdzenia 
przez grafologów autentyczności podpisów 
Lecha Wałęsy na dokumentach SB

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z przy-
krością przyjmuje do wiadomości potwierdzenie przez eks-
pertów z Instytutu Ekspertyz Sądowych faktu współpracy 
Lecha Wałęsy z peerelowską „bezpieką” w latach siedem-
dziesiątych XX w. Szkoda, że w ciągu kilkudziesięciu lat 
pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego i 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie potrafił zmierzyć 
się ze swoją przeszłością. Oczekujemy, że dowiedzione 
fakty nie będą wykorzystywane do bezpodstawnych ataków 
na Instytut Pamięci Narodowej czy naukowców, którzy po 
blisko roku pracy taką opinię sformułowali. Zaprzeczanie 
za wszelką cenę, wbrew potwierdzonym faktom i dowodom 
rzeczowym, nie służy ani porozumieniu, ani prawdzie; pogłę-
bia chaos i polityczne zacietrzewienie. Mówimy to z żalem, 
gdyż Lech Wałęsa jest trwale wpisany w jakże dramatyczną 
historię „Solidarności” także w Regionie Gdańskim i naszą 
drogę do wolnej Polski.

Zarząd Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” 
z przykrością przyjmuje do 
wiadomości potwierdzenie 
przez ekspertów z Instytutu 
Ekspertyz Sądowych faktu 
współpracy Lecha Wałęsy z 
peerelowską „bezpieką” w 
latach siedemdziesiątych XX 
w. Szkoda, że w ciągu kilku-
dziesięciu lat pierwszy prze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego i Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” nie 
potrafił zmierzyć się ze swo-
ją przeszłością – czytamy w 
przyjętym stanowisku.

Związkowcy podkreślili 
również, sprawa ta nie powin-
na być wykorzystywana do 
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Stoczniowa diorama w Sali BHP
Na 12 metrach 

kwadratowych 
znalazły się 

modele kilkuset pojazdów, 
kilkudziesięciu budynków 
różnej wielkości, ponad 2,5 
tysiąca figurek, kilkadziesiąt 
zminiaturyzowanych obiektów 
technicznych typu suwnice, 
dźwigi. Razem tworzą dioramę 
(obecnie „diorama” oznacza 
częściowo trójwymiarową, 
pełnowymiarową replikę lub 
model przedstawiający wyda-
rzenia historyczne, krajobrazy, 
widoki miast) terenów Stoczni 
Gdańskiej w dniu podpisania 
Porozumień Sierpniowych 
(31 sierpnia 1980 roku). Od 
grudnia można ją oglądać 
w historycznej Sali BHP.

Gdańska diorama to dzieło 
warszawskiej Grupy Rekon-
strukcji Historycznej REKO.

– Projekt tworzyliśmy 9 
miesięcy, pięć dni w tygodniu 
po kilka godzin dziennie. 
Powstała ona we współpra-
cy kilkunastu specjalistów 
różnych specjalności. Zanim 
graficy i modelarze przystąpili 
do realizacji projektu, przepro-
wadzono dokładną kwerendę 
dokumentów i zdjęć historycz-
nych – wyjaśnia Jan Nałęcz, 
kierujący zespołem modelarzy 
archeolog muzealnik, historyk 
wojskowości.

– W dioramie są zawarte 
emocje towarzyszące danemu 
wydarzeniu. To nie jest tylko 
makieta określonego miejsca, 
niektóre elementy są celowo 
przerysowane. Z drugiej stro-
ny stoczniowa diorama jest 
bardzo szczegółowa, odwzo-
rowana z najdrobniejszymi 
elementami i starannością 
– mówi Mateusz Smolana, 
pełnomocnik zarządzający 
Salą BHP.

Zdjęcia: Paweł Glanert



Stoczniowe dzieci jadą na kolonie do Grecji

Apartamenty Asklipios.

Kanał Koryncki. Partenon.

Na promie.

Starożytny teatr w Epidavros.

Po latach przerwy wra-
camy do organizowania 
kolonii letnich dla dzieci 
naszych pracowników. 

Dział administracyjny  za-
prasza w lipcu dzieci do lat 13 
na kolonie w Karkonoszach,  
a starsze dzieci, w wieku od 
13 lat do 18 do Grecji. Pobyt 
w Karkonoszach jest wła-
śnie dopinany i szczegóły 
będą prawdopodobnie znane  
w momencie ukazania się 
tego numeru gazety. Kolonie  
w Grecji odbędą  się w miej-
scowości Tolo na Peloponezie 
w terminie 9-21 sierpień 2017. 
Zakwaterowanie w aparta-
mentach „Asklipios” z pełnym 
wyżywieniem. W programie 
między innymi zwiedzanie 
najciekawszych miejsc zwią-
zanych z historią starożytną, 
miejsc związanych z mitami 
greckimi, a także wieczory 
greckie i kąpiele w morzu 
Egejskim. Przejazd autokarem 
i promem, opieka pilota, wy-
chowawców i ratownika. Ko-
lonie organizujemy we współ-
pracy z biurem turystycznym 
Damptour, które to już zajmo-
wało się organizacją naszych 
kolonii w przeszłości. Kolonie 
są ubezpieczone i zgłoszone 
do Kuratorium Oświaty. Od-
płatność od dziecka zależy 
od dochodu rodzica i wynosi 
według wstępnych wyliczeń 
od 550 zł do 680 zł.  Zapisy i 
informacje w dziale socjalnym 
stoczni.



Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” GSG Towers zaprasza:
24 czerwca – 1 lipca 2017 r. Zakopane (Słowacja, Wieliczka, Kraków)
Tydzień z wyżywieniem za 210 zł, bez żadnych dodatkowych opłat 

(zaproszenie skierowane jest do pracowników GSG Towers)

Noclegi w komfortowych pokojach z balkonami, łazienkami, tv i Wi-Fi w willi Olivia,  
położonej blisko Krupówek, wyżywienie – śniadania i obiadokolacje.

Transport autobusem, opieka pilota. 

W trakcie pobytu istnieje możliwość zorganizowania w zależności  od zainteresowania,  
bez dodatkowych kosztów:

• Wycieczki do Morskiego Oka, Doliny Kościeliskiej, Chochołowskiej, spływu przełomem Dunajca, wyjazdu 
w ciekawe miejsca na Słowację.

• Imprezy integracyjnej i regionalnej z występem góralskiej kapeli. 
• Wizyty w kopalni soli w Wieliczce

Odpłatność:
• Pracownik GSG Towers – 210 zł

• Współmałżonek, dzieci do lat 25 uczące się, na utrzymaniu – 320 zł.
• Członek związku NSZZ „Solidarność” odpowiednio 90 zł i 180 zł 

Zapisy z wpłatą całej kwoty i informacje w biurze NSZZ „Solidarność” tel. 15-00 lub 503199626
Program i miejsce zakwaterowania może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Akcja e-life 1% dla OPP  
z darmową wersją on-line

Akcja e-life dedykowna jest wszystkim OPP, uprawnionym do otrzymania 1% 
podatku za 2016 rok. Program e-pity 2016 on-line aktywnie wspiera organizacje 
pożytku publicznego. W naszym programie do rozliczania PITów w 2017 roku 

wspieramy ideę 1%. Wiemy, że wielu z Państwa od lat sympatyzuje i wspiera kon-
kretne OPP, dlatego podjęliśmy decyzję o udostępnieniu bezpłatnej wersji on-line 

naszego programu wszystkim OPP w Polsce, uprawnionym do otrzymania 1% 
podatku za 2016 rok. Dzięki programowi e-pity od dnia jego premiery, użytkownicy 

przekazali już ponad 140 000 000 złotych dla ponad 7000 organizacji.

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2016 przez internet i przekaż 1% na OPP
POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY

Numer KRS: 0000337122

Więcej informacji na www.e-life.org.pl



Na razie wieże, ale będą i statki...

Zdjęcia: Paweł Glanert
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W poprzednim numerze „Rozwagi” wspomniałem  
o pewnych zmianach w regulaminie ZFŚS w 2017 r. 
Nie będę tu przytaczał treści regulaminu, jest on 
dostępny w poszczególnych komórkach organiza-
cyjnych 

ska rybacka którą z powodu 
położenia zaczęto odwiedzać 
coraz częściej i wystarczyło 
kilka lat aby zmieniła zdecy-
dowanie swój charakter. W 
pobliżu znajduje się najlepiej 
zachowany w Grecji staro-
żytny amfiteatr w Epidauros, 
kilkanaście kilometrów obok 
–  Mykeny – kiedyś znaczą-
ce państwo– miasto z którego 
wyruszyła wyprawa na Troję. 
Również w pobliżu znajduje 
się starożytne miasto Argos 
i ruiny Tirynsu gdzie urodził 
się słynny Herakles. 7 kilo-
metrów dzieli Tolo od uro-
czego Nauplion – pierwszej 
stolicy Grecji po wyzwoleniu 
spod niewoli tureckiej. To 
wszystko zobaczą dzieci w 
czasie trwania tegorocznych 
kolonii. Odwiedzą Korynt i 
Ateny po drodze zatrzymując 
się nad Kanałem Korynckim. 
Oczywiście na miejscu w Tolo 
dla dzieci najważniejsza jest  
piaszczysta plaża, niesamo-
wicie czysta i bardzo ciepła 
woda. Ciekawe zajęcia, gry,  
kąpiele, spacery deptakiem po 
kolacji, rejs promem z Ancony 
do Patry na pewno długo po-
zostaną w pamięci. 

Kolonie dla dzieci do lat 
13 organizowane będą w lipcu 
gdzieś w Karkonoszach. Tu-
taj odpłatność będzie jeszcze 
niższa, ale w tej chwili nie jest 
jeszcze znana szczegółowa 
lokalizacja  ani czas i koszty. 
Sprawa ma się rozstrzygnąć w 
ciągu kilku dni.

Do dzieci również skiero-
wana jest oferta wyjazdu do 
Legolandu. Wycieczka ta od-
będzie się od 22 sierpnia do 

27 sierpnia (trzy dni urlopu  
rodzica). Program w zasadzie 
nie będzie się różnił od pro-
gramu zeszłorocznego, od-
płatność też będzie podobna. 
Odwiedzimy po drodze stare 
średniowieczne miastecz-
ko Ribe i ogromną plażę na 
wyspie Romo. Dzieci człon-
ków związków zawodowych  
oczywiście mają zagwaran-
towany darmowy wyjazd i 
bilety wstępu do Legolandu, 
Givskud Zoo i Lalandii. Przyj-
mujemy już wstępne zapisy, a 
jeżeli zainteresowanie będzie 
duże, ponowimy wyjazd ty-
dzień później. Fajnie by było 
pojechać też na jednodniową 
wycieczkę statkiem po kanale 
Ostródzko-Elbląskim, ale bio-
rąc pod uwagę brak zaintere-
sowania wśród stoczniowców 
w tamtym roku,  w tym sobie 
to chyba  odpuścimy, choć 
szkoda, gdyż  to duża atrakcja. 
Organizowaliśmy wycieczkę 
zawsze w niedzielę, a koszt to 
kilka, kilkanaście złotych od 
osoby.

Wyjazdy sobotnio-
niedzielne

Tutaj krótko: 26 maja do 
Chmielna, we wrześniu do 
Chmielna i w czerwcu może 
jeszcze gdzieś (czekamy na 
propozycje). 

Wyjazd za 1 zł 
Podobnie jak w zeszłym 

roku organizujemy dla wszyst-
kich członków związku i ich 
rodzin wyjazd do Chmielna 
za 1 zł. Warunkiem jest przy-
należność do związku NSZZ 
„Solidarność” i nie korzystanie 
z żadnego dofinansowania wy-
poczynku w ciągu roku licząc 
od dnia 11 czerwca wstecz. 
Każdy członek związku ma 
szansę wyjazdu, ale w przy-
padku dużej liczby chętnych 
pierwszeństwo mają pracow-
nicy Grupy Stoczni Gdańskiej.

Pielgrzymki
Tradycyjnie organizujemy 

wyjazdy do Lichenia na Ogól-

Zaproszenie  
na atrakcyjne wycieczki  

Przedstawiam kilka najbar-
dziej istotnych zmian:
• zostaje wykreślona z re-

gulaminu tak zwana osoba 
towarzysząca. 

• dodatek urlopowy przysłu-
gujący pracownikowi zo-
staje podwyższony o 100 
zł. 

• wprowadzony zostaje do-
datek za urodzenie dziecka 
czyli tak zwane becikowe 
w wysokości 1000 zł.
Poza tym regulamin i zasa-

dy dofinansowania pozostają 
bez większych zmian. Regula-
min dotyczy wszystkich spół-
ek w Grupie Stoczni Gdańsk

Imprezy dla dzieci:
Przede wszystkim kolonie. 

Znana jest cena, czas i miejsce 
kolonii w Grecji. Zapłacimy 
550 zł za udział dziecka jeżeli 
zarobek nasz nie przekracza 
6000 zł. Jeżeli przekracza – 
odpłatność wyniesie 680 zł. 
Miejsce kolonii nie jest przy-
padkowe. Miejscowość Tolo 
jest nam znana od lat. Pierw-
sze wycieczki do Tolo dla 
stoczniowców były organizo-
wane jeszcze przez Waldka 
Wilanowskiego z ZZPSG przy 
współpracy z nieistniejącym 
już biurem „Partenon”. Póź-
niej jeździliśmy już sami i za-
wsze wyjazdy te cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, a 
po kilku latach Biuro Podróży 
Damptour z Kartuz wzięło na 
siebie organizację kolonii dla 
dzieci i we współpracy z dzia-
łem socjalnym stoczni wysła-
no kilka grup młodzieży na 
wypoczynek. Tolo to jeszcze 
do niedawna nieznana wio-

Dokończenie na str. 12

Miejscowość Tolo jest nam znana od lat. 
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nopolską Pielgrzymkę NSZZ 
„Solidarność” i Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Ludzi Pracy do 
Częstochowy. Termin Liche-
nia to 29-30 kwiecień a do 
Częstochowy  9-10 wrzesień. 
Prowadzimy już zapisy. Piel-
grzymka jest organizowana 
dla wszystkich członków na-
szego związku i dla pracow-
ników Grupy Stoczni Gdańsk. 

Wycieczki
W tym numerze „Rozwa-

gi” prezentujemy propozy-
cję wyjazdu do Zakopanego. 
Wycieczka dotyczy tylko 
pracowników GSG Towers. 
W poprzednim i w tym roku 
udział w wycieczkach wzięło 
lub zadeklarowało wpłacając 
zaliczki 30 proc. pracowni-
ków Stoczni Gdańsk i tylko  
5 proc. pracowników GSG 
Towers. Cena 90 złotych  (180 
za członka rodziny) za osobę 
w przypadku członka związ-
ku z GSG Towers za tydzień 
w luksusowej willi w pobliżu 
centrum Zakopanego, z peł-
nym wyżywieniem  i opłaco-
nymi już atrakcjami,  przejaz-
dem autokarem, opieką pilota 
i z przewodnikiem jest chyba 
odpowiednią zachętą dla pra-
cownika. Porównując – bilet 
PKP do Zakopanego dla jed-
nej osoby kosztuje ponad 100 
zł. W programie istnieje moż-
liwość spływu Dunajcem, wy-
cieczki na Słowację, imprezy 
góralskiej i zwiedzania Wie-

Dokończenie ze str. 11

Zaproszenie na atrakcyjne wycieczki  

Pierwszy miesiąc roku 
przyniósł w  budżecie państwa 
solidną nadwyżkę. O  ponad 
20  proc. urosły dochody po-
datkowe, a  szczególnie moc-
no te  z VAT

Początek roku w budżecie 
zaczął się bardzo dobrze. W 
kasie państwa jest 6,7 mld zł 
nadwyżki. Na budżetowe ra-

chunki wpłynęło 37 mld zł do-
chodów, a wydano 30,2 mld zł.

Duży optymizm płynie z 
dochodów podatkowych, któ-
re zwiększyły się w porówna-
niu z ubiegłym rokiem o po-
nad jedną piątą.

Styczeń był rekordowy 
jeśli chodzi o wpływy do pu-
blicznej kasy z VAT w tym 

miesiącu. Dochody z podatku 
od towarów i usług wyniosły 
blisko 22 mld zł i wzrosły w 
ujęciu rocznym o ponad 25 
proc. Dwucyfrową dynamikę 
wzrostu fiskus miał także w 
CIT (15 proc.) i akcyzie liczo-
nej z podatkiem od gier (17,1 
proc.). Wpływy z PIT zwięk-
szyły się o 5,4 proc. Z podatku 

bankowego udało się zaś ze-
brać ok. 400 mln zł.

Wykonanie wydatków 
wyniosło 30,2 mld zł, czyli 
7,9 proc. planu. To wyższy 
poziom niż w styczniu 2016 
r., gdzie z kasy państwa prze-
kazano 29 mld zł na wydat-
ki.  Głównie to efekt wypłat 
świadczeń z programu 500+.

VAT wystrzelił w  styczniu

liczki – oczywiście wszystkie 
te atrakcje nie będą dodatko-
wo płatne. Zapisy i informacje 
w naszym biurze.

Informujemy, że zapisy 
na pozostałe organizowane 
przez nas wycieczki  (Rzym, 
Fatima, Grecja) wielokrotnie 
ogłaszane na tablicach ogło-
szeń i w poprzednich wyda-
niach naszej gazety  zostały 
już zakończone.

W roku 2016 nie znaleźli-
śmy chętnych na wyjazdy w 
Karkonosze i do Zakopane-
go. W tym roku nie odbędzie 
się wyjazd na Węgry. Może 
nie robimy wycieczek tam 
gdzie jest zapotrzebowanie? 
W praktyce wygląda to tak, 
że przychodzi grupa kilku, 
kilkunastu osób i proponują 

wyjazd do... My to ogłaszamy 
i niestety później chętnych nie 
widać. Teraz też znalazła się 
grupa pracowników którzy 
proponują wyjazd na  wcza-
sy tygodniowe w Chmielnie. 
Ośrodek w Chmielnie cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
wśród stoczniowców, jest w 
miarę tani z uprzejmą obsługą 
i często wyjeżdżamy tam na 
soboty i niedziele. Koszt ta-
kiego wyjazdu tygodniowego 
z pełnym wyżywieniem dla 
pracownika to około 200 zł., 
członka związku to około 90 
zł. z opcją nieodpłatnego ko-
rzystania ze sprzętu wodnego, 
z udziałem w zabawie ludowej 
i innych atrakcjach, również 
wyjazdowych w okoliczne 
ciekawe miejsca. Termin wy-

jazdu to pierwszy lub drugi ty-
dzień września.  Przyjmujemy 
zapisy chętnych – dotyczy to 
wyłącznie pracowników GSG 
Towers. Zapraszamy do nasze-
go biura po szczegółowe in-
formacje, w celu zapisania się 
na wybrany rodzaj wypoczyn-
ku lub po prostu z pomysłem. 
Najnowszy pomysł to wyjazd 
10 dniowy do Gruzji w maju 
przyszłego roku. Oczywiście 
samolotemi z wyżywieniem. 
Koszt to około 900 złotych od 
członka związku, pracownika 
grupy.  Członkowie rodzin za-
płacą około 700 złotych wię-
cej. Jeżeli znajdą się chętni do 
listopada to polecimy. Jeszcze 
raz zapraszamy do naszego 
biura.

Fryderyk Radziusz

Tolo. 
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Ludzie i pieniądze: biurokracja ma się dobrze
Średnio 4 godziny 17 mi-

nut musiałby poświęcić co-
dziennie polski przedsiębiorca 
aby zapoznać się ze zmianami 
prawnymi wprowadzonymi 
w polskim prawodawstwie w 
ubiegłym roku. O utrudniają-
cej Polakom życie biurokracji 
rozmawiali  w Radiu Gdańsk: 
Krzysztof Dośla, przewodni-
czący Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”, 
Zbigniew Canowiecki, prezes 
Zarządu Pracodawców Pomo-
rza oraz Artur Kiełbasiński z 
Radia Gdańsk. Audycję „Lu-
dzie i Pieniądze” prowadziła 
Iwona Wysocka.

Problemy, jakie niesie ze 
sobą nadmierna biurokracja to 
pierwszy z tematów audycji. 

Zbigniew Canowiecki z orga-
nizacji Pracodawcy Pomorza 
stwierdził, że ciągłe zmiany 
w prawie bardzo utrudniają 
prowadzenie przedsiębior-
stwa. Poza tym nowe prawo 
powinno być wprowadzane z 
rozwagą.

– Zmiany w prawodawstwie 
w Polsce wprowadzane były 
często pod wpływem różnego 
rodzaju lobby, co nie przekła-
dało się na jego poziom. Przy-
kładem są ustawy dotyczące 
budownictwa, na których ko-
rzystali przede wszystkim de-
weloperzy – mówił Krzysztof 
Dośla. Zdaniem szefa gdań-
skiej „Solidarności” w proce-
sie legislacji ważny jest etap 
szerokich konsultacji społecz-

nych, bez których nie można 
uchwalić dobrego prawa.

Sytuacja na rynku pracy to 
drugi z tematów poruszanych 
w czasie  audycji. Bezrobocie 
w styczniu br. było najniższe 
w tym okresie od 26 lat. – No-
towania styczniowe pokazują, 
że jest to trwała tendencja na 
polskim rynku pracy. Pokazuje 
to, że gospodarka w Polsce jest 
odporna na zawirowania zwią-
zane z polityką – mówił prezes 
Pracodawców Pomorza.

Zdaniem Krzysztofa Dośli, 
niski poziom bezrobocia cie-
szy, jednak trzeba na to spoj-
rzeć szerzej.

– Bezrobocie spada, po-
wstają nowe miejsca pracy. 
Ale wciąż zagranicą jest 2,5 

mln Polaków. A do zarejestro-
wanych 1,4 mln bezrobotnych 
trzeba dodać 2 mln nigdzie nie 
zgłoszonych osób – mówił Do-
śla. Stwierdził on również, że 
jednym ze sposobów zatrzy-
mania w Polsce młodych ludzi 
jest tworzenie dobrych miejsc 
pracy, które z jednej strony za-
pewniłyby godziwe życie, ale 
przede wszystkim dawałyby 
perspektywę rozwoju.

Artur Kiełbasiński z Ra-
dia Gdańsk pokreślił, że nie 
sprawdziły się przewidywa-
nia niektórych ekspertów, że 
podniesienie płacy minimal-
nej i wprowadzenie stawki 
godzinowej na poziomie 13 
zł doprowadzi do masowych 
zwolnień.

Z okazji przejścia na emeryturę 
HENRYKOWI RADLIńSKIEMU

obecnemu przewodniczącemu Komisji Zakładowej 
„Solidarności” Stoczni Gdańskiej, niegdyś

wieloletniemu szefowi komisji „S” wydziału K1
serdeczne życzenia  dobrego zdrowia i dalszej 

aktywności życiowej
składają
Koledzy 

Jeżeli będziesz miał dalej zdrowie i siłę – pracuj  
i bądź nadal z nami.

Nawet 200 tysięcy miejsc 
pracy w Polsce może zostać 
zlikwidowanych w ciągu kil-
ku najbliższych lat dzięki roz-
wojowi technologii i sztucznej 
inteligencji – informuje wgo-
spodarce.pl. Eksperci Accen-
ture przewidują, że roboty 
przejmą jednak głównie pro-
ste czynności, a jednocześnie 
pojawią się nowe stanowiska 
związane z obsługą i udosko-
nalaniem tych maszyn.

Sztuczna inteligencja do-
tknie miejsca pracy głównie 

w sektorze usługowym. Jest 
to branża, która w ostatnich 
dwóch dekadach powstała w 
Polsce od zera i cały czas się 
rozwija. Jednak sztuczna inte-
ligencja będzie w stanie wiele 
miejsc pracy w tym sektorze 
zastąpić lub zmienić w taki 
sposób, że proste czynno-
ści wykonywane przez ludzi 
przejmą roboty. Ale w zamian 
mają powstać miejsca pra-
cy związane z budowaniem i 
udoskonalaniem takich ma-
szyn.

Bójmy się robotów

Byli działacze tajnych 
struktur NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej na Wydzia-
le K2, Jan Skiba i Brunon Ba-
ranowski, przekazali 2 grudnia 
2016 roku do Muzeum „Soli-
darności” w Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej maszynę do pisania 
„Olympia”, która służyła do 
drukowania ulotek i publikacji 
różnych doraźnych informa-
cji  w Stoczni Gdańskiej od 
pierwszego dnia stanu wojen-
nego aż do 1989 roku. Służba 
bezpieczeństwa bezskutecz-
nie wielokrotnie próbowała 

skonfiskować maszynę i na-
mierzyć autorów tekstów na 
niej pisanych. Bez rezultatów  
przeprowadzano rewizje dzia-
łaczom tajnych struktur „S” w 
pracy i w domach.

Dziś nadszedł czas, by 
maszyna znalazła właściwe, 
historyczne miejsce. Raz jesz-
cze dziękujemy tym wszyst-
kim stoczniowcom, często 
anonimowym, którzy dostar-
czali wszelkich akcesoriów 
potrzebnych do druku na tej 
maszynie.

Jasiu i Bronek

Jasiu, Bronek i maszyna...
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To ostrzeżenie przeciwko różnym kombinacjom 
mającym zmniejszyć wydatki przedsiębiorców 
i obejść przepis ustanawiający 13 złotych jako 
stawkę minimalną za godzinę pracy przy umowach 
– zleceniach. Ta stawka – to wynik kompromisu 
zawartego pomiędzy pracodawcami i związkami 
zawodowymi w ramach Rady Dialogu Społecznego. 
Taki postulat był też elementem umowy programo-
wej „Solidarności” z kandydatem na prezydenta 
Andrzejem Dudą.

13 zł ... i nie kombinuj! 

ten sposób, bojąc się utraty pra-
cy, nie zgłasza się samodzielnie 
do Państwowej Inspekcji Pracy. 
Te sygnały kierują często bezpo-
średnio do nas – napisał w liście  
do szefa PIP Piotr Duda.

Duda zaproponował wspól-
ną akcję. – Przez wiele lat PIP 
miała ograniczone uprawnie-
nia, zmniejszano wysokość 
kar, zmniejszano finanso-
wanie tej niezwykle ważnej 
z punktu widzenia pracow-
ników i związków zawodo-
wych instytucji – mówił szef 

„Solidarności”. Dlatego zade-
klarowaliśmy pomoc , przede 
wszystkim w zakresie przeka-
zywania informacji.

Główny Inspektorat Pracy 
chętnie skorzystał z propono-
wanego wsparcia. 

Jak będzie wyglądała 
wspólna akcja? Na stronie 
internetowej „Tygodnika So-
lidarność” – partnera akcji  
– pojawił się formularz kon-
taktowy, połączony ze spe-
cjalnym adresem e-mail. Dla 
ochrony danych osobowych 
podstrona jest szyfrowana i 
zabezpieczona, a administra-
torem danych jest Komisja 
Krajowa „S”. Zgłoszenia in-
formujące o nieprawidłowo-
ściach ze strony pracodaw-
ców, po wstępnej weryfikacji, 
przekazywane są właściwe-
mu oddziałowi Państwowej 
Inspekcji Pracy, który prze-
prowadza kontrolę.

Akcja skierowana jest 
przede wszystkim do praco-
dawców i ma na celu rów-
nież charakter  edukacyjny, 
uświadamiający że wszelkie 
kombinacje ze stosowaniem 
niższych stawek godzinowych 
to zwykłe  łamanie prawa.

Na terenie naszej stoczni za-
trudnionych jest wielu pracow-
ników, których pracodawcami 
są firmy zewnętrzne – jak się 
wydaje – nie zawsze stosujące 
się do obowiązujących przepi-
sów prawa. Akcja „13 zł... i nie 
kombinuj” może być okazją 
do zaprowadzenia porządku 
wszędzie tam, gdzie krzyw-
dzeni  są pracownicy, których 
oszukuje się na stosowaniu 
minimalnej stawki godzino-
wej. Warto dlatego skorzystać 
z akcji „Solidarności” i PIP, 
warto wziąć udział w szerokiej 
próbie przeciwstawiania się ła-
maniu prawa pracy. 

Niestety ten przepis praw-
ny nie zawsze jest stosowany  
przez wielu pracodawców. 
Próbuje się go ominąć na wie-
le sposobów. Nie są np. rene-
gocjowane umowy zawarte w 
ubiegłym roku przy niższych 
stawkach, próbuje się obcią-
żać pracowników opłatami za 
korzystanie ze sprzętu, któ-
ry stanowi narzędzie pracy, 
niektórzy pracodawcy już na 
starcie proponują stawkę w 
umowie niższą niż 13 zł. Pró-
buje się też potrącać pieniądze 
za wynajem fotela, na którym 
pracownik siedzi, czy mundu-
ru, w którym ma obowiązek 
pracować. Ilość pomysłów ze 
strony pracodawców jest ol-
brzymia. Stosuje się próby za-
stąpienia godzinowych umów 
– zleceń, umowami o dzieło, 
gdzie nie obowiązuje 13 zło-
towa stawka godzinowa.

Zdaniem szefa „Solidarno-
ści” Piotra Dudy tego rodza-
ju usiłowania mają charakter 
zwykłego omijania prawa. 
– Nie po to wywalczyliśmy 
stawkę minimalną, aby teraz 
bezczynnie przyglądać się jak 
kombinatorzy próbują ją omi-
jać – powiedział Piotr Duda 
w rozmowie z „Tygodnikiem 
Solidarność”. Dlatego – dodał 
przewodniczący – zwrócili-
śmy się do Głównego Inspek-
tora Pracy Romana Giedrojcia 
o wspólne działanie.

– Jako inicjatorzy wprowa-
dzenia minimalnej stawki w 
umowach-zleceniach zauważa-
my, że wiele osób pracujących w 

Państwo Minimalna stawka (brutto)
miesięczna godzinowa

Niemcy 1 498,00 € 8,64 €
Irlandia 1 563,00 € 9,25 €
Francja 1 480,00 € 9,76 €
Wlk. Brytania 1 397,00 € 8,82€
USA 1 192,00 € 6,88 €
Serbia 348,00 € 2,00 €
POLSKA 2000,00 zł (453,00 €) 13,00 zł (3 €)

W styczniu 2016 r. krajowa płaca minimalna obo-
wiązywała w 22 z 28 państw członkowskich UE; 
wyjątkami były: Dania, Włochy, Cypr, Austria, 
Finlandia i Szwecja. W niektórych krajach, np. w 
Austrii, stawki wynagrodzenia minimalnego okre-
ślają branżowe układy zbiorowe pracy.

Płaca minimalna w Europie

Podstawowa krajowa płaca 
minimalna jest ustalana dla 
stawki godzinowej, tygodnio-
wej lub miesięcznej i egze-
kwowana przepisami prawa 
(przez rząd), często po konsul-
tacjach z partnerami społecz-
nymi lub bezpośrednio w dro-
dze krajowego porozumienia 
międzysektorowego. Krajowa 
płaca minimalna zwykle ma 
zastosowanie do wszystkich 
pracowników lub przynaj-
mniej do przeważającej więk-
szości pracowników w danym 
państwie. Informacje na temat 
płacy minimalnej podawane 
są w wartościach brutto.

W Polsce obowiązują dwie 
stawki wynagrodzenia mini-
malnego: miesięczna (2000 zł 
brutto) oraz godzinowa (13 zł 
brutto).

Na dzień 1 stycznia 2016 r. 
miesięczne płace minimalne 

znacznie się różniły w zależno-
ści od państwa członkowskie-
go UE, sięgając od 215 EUR 
w Bułgarii do 1 923 EUR w 
Luksemburgu. Krajowa pła-
ca minimalna obowiązywała 
także w następujących krajach 
kandydujących: Albanii, Czar-
nogórze, byłej jugosłowiań-
skiej republice Macedonii, 
Serbii i Turcji.

W tabelce minimalne staw-
ki godzinowe w niektórych 
krajach:
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80-855 Gdańsk
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Telefon: 58 308 43 56

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Założyciele Fundacji
LicZy  
Się  
każda  
wpłata,  
także  
twoja!

Rok 2015. Młodzi stypendyści z andrzejem dudą, prezydentem Rp, piotrem dudą, 
przewodniczącym komisji krajowej NSZZ „Solidarność” i krzysztofem doślą, 
przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

fot. Paweł Glanert

www.pomorskafundacja.org.pl

Jak dowiedziała się „Rozwaga”, jest jeszcze jedno wolne stypendium za rok 2016, dla uzdolnionego ucznia (uczen-
nicy) szkoły ponadgimnazjalnej – z puli Stoczni Gdańsk –  który osiągnął oceny średnio ponad 4,5. 
Informacje i zgłoszenia: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, Karol Guziikiewicz.


