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Stocznia Gdańska

Nawet w dobrze dotychczas prosperującej GSG Towers panują pustka i cisza. Nowych kontraktów do
końca roku nie będzie, nadzieja na rok przyszły; zarząd stoczni finalizuje rozmowy z trzema firmami.

Paweł Borys, prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Stocznia Gdańsk
oraz GSG Towers
mają szansę na rozwój
Polski Fundusz Rozwoju
od 2016 roku aktywnie angażuje się w proces, mający na
celu zapewnienie perspektyw
rozwoju Stoczni Gdańsk oraz
spółki GSG Towers. Współpracujemy w tym zakresie z
Agencją Rozwoju Przemysłu
z Grupy PFR, która jest bezpośrednim udziałowcem obu
spółek. Jako PFR krytycznie
odnosimy się do skuteczności realizacji dotychczasowej

strategii spółek, standardów
zarządzania i jakości komunikacji z pracownikami oraz
bieżącej sytuacji i możliwości rozwojowych. Grupa PFR
realizuje szereg działań w
zakresie wzmocnienia polskiego sektora stoczniowego,
zarówno pod kątem finansowania zamówień, jak również spółek stoczniowych.
Uważamy, że w oparciu o
bardzo dobry zespół, wykwa-

Marek Gróbarczyk:
dwa lata gospodarki
morskiej pod rządami PiS
Przemysł stoczniowy jest
priorytetowy, odbudowa tego
przemysłu stała się nadrzędnym
celem naszych działań – podkreślił 15 listopada minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.
Minister przypomniał podczas konferencji podsumowującej dwa lata pracy jego resortu, że odbudowie polskiego
przemysłu stoczniowego ma
pomóc uchwalona jeszcze w
ubiegłym roku tzw. ustawa
stoczniowa.
Dodał, że zakłada ona
m.in. zerową stawkę VAT na
produkcję, import i wyposażenie dla statków morskich
czy mniejsze obciążenia podatkowe w miejscach, strefach gdzie buduje się statki.
„Będziemy robili ocenę, jak
oddziałuje ustawa stoczniowa
na przemysł” – zapowiedział.

2

Rozwaga i

Gróbarczyk zwrócił uwagę, że produkcja stoczniowa
kiedyś sięgała 500 tys. ton stali liczonych w ciężarze statku,
a w 2014 r. było to już ledwie
25 tys. ton. „Naszym celem
jest powrót do możliwości
odbudowy tego przemysłu.
Przede wszystkim ma to być
budowa statków w sposób
rynkowy” – zaznaczył.

lifikowanych i zaangażowanych pracowników Stoczni
Gdańsk oraz GSG Towers,
jak również posiadane aktywa wytwórcze można zapewnić długoterminowy rozwoju produkcji stoczniowej
oraz wiatrowej. Niezbędne
w tym celu jest współdziałanie udziałowców obu spółek,
gdzie niestety historycznie,
często brak było porozumienia. Dlatego rozpoczęliśmy

kilka miesięcy temu rozmowy z parterami ukraińskimi
na temat ich dalszego zaangażowania w spółki oraz
nowej strategii wobec nich.
Jesteśmy przekonani, że 2018
rok będzie w tym zakresie
decydujący i pozwoli na osiągniecie porozumienia, które
zapewni możliwość rozwoju Stoczni Gdańsk i GSG z
korzyścią dla pracowników
obydwu spółek.

Filar Praw Socjalnych
proklamowany
17 listopada na szczycie
Unii Europejskiej w Goeteborgu, nastąpiła oczekiwana
proklamacja Filaru Praw Socjalnych podpisana przez szefów państw i rządów krajów
członkowskich UE. Filar to
szereg zasad i praw istotnych
dla pracowników, w tym do
bezpiecznego i dostosowanego do pracownika zatrudnienia, prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia czy prawa
do ochrony bhp na wysokim
poziomie. Czy i tym razem
skończy się na słownych deklaracjach?
Europejska
Konfederacja Związków Zawodowych
(EKZZ) oczekuje, że Europa
w końcu przejdzie od cięć wydatków socjalnych do polityki
solidarności i promocji praw
socjalnych. Najwyższy czas
przywrócić europejski model
społeczny rozmontowywany

podczas dekady oszczędności
i postawić solidne fundamenty
dla społecznej gospodarki rynkowej, gdzie prawa socjalne
nie byłyby przesłaniane przez
swobody ekonomiczne.
W przeddzień szczytu europejscy partnerzy społeczni, czyli EKZZ i organizacje
pracodawców wydali oświadczenie, w którym podkreślają
znaczenie wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej, konieczność wsparcia
dla sprawnych i powszechnych służb publicznych jako
istotnej części europejskiego
modelu społecznego, promowania układów zbiorowych
i dialogu partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym, branżowym
i zakładowym, stanowiącego klucz do dobrobytu
i sprawiedliwości społecznej
w Europie.

Co dalej ze Stocznią Gdańsk?
Rozmowa z Marcinem Chludzińskim,
prezesem zarządu Agencji Rozwoju
Przemysłu

– Od kilku miesięcy
trwają rozmowy pomiędzy
udziałowcami Grupy Stoczni
Gdańsk – Agencją Rozwoju
Przemysłu i ukraińską grupą
kapitałową Siergieja Taruty
na temat przyszłości stoczni.
Jaki jest stan rozmów?
– Kilka miesięcy temu
przedstawiliśmy ukraińskiemu
właścicielowi realne scenariusze dotyczące przyszłości
Stoczni Gdańsk i GSG Towers.
Każda propozycja uwzględnia
wykorzystanie potencjału pracowników i zaplecza technicznego Stoczni Gdańsk oraz jej
rozwój. Zależało nam, aby jak
najszybciej przejść od propozycji do realizacji. Uważamy,
że mamy dobry plan, który
odwróci złą passę Stoczni.
Jednak przedstawiciele ukraińskiego właściciela zwlekali
z odpowiedzią, a w międzyczasie szukali w różnych środowiskach poparcia dla utrzymania
status quo. Wobec naszej twardej postawy próbowali znaleźć
sojuszników, co im się nawet
czasami udawało. To opóźniało rozmowy. Przełom nastąpił w połowie października

na spotkaniu z panem Tarutą,
zorganizowanym z naszej inicjatywy. Ponowiliśmy wówczas nasze propozycje, które
znalazły wreszcie zrozumienie.
Na tej podstawie udało się nam
wówczas uzgodnić harmonogram działań, zaakceptowany
przez obie strony.
– Na początku września
przedstawiciele ARP zapowiedzieli, że do 15 października zapadną decyzje w tej
sprawie. Termin minął – co
dalej?
– My dotrzymujemy terminów. Nie możemy jednak
podjąć ostatecznej decyzji bez
przeprowadzenia rzetelnej oceny kondycji obu spółek. To byłoby nieodpowiedzialne, bo są
to aktywa dużej wartości. W
połowie października podpisaliśmy ze stroną ukraińską list
intencyjny, ale do tanga trzeba
dwojga. Terminy i realizacja
jego zapisów zależy mocno od
tempa i jakości pracy drugiej
strony. Takie opóźnienia nastąpiły w procesie przygotowania
do badania sytuacji finansowo-prawnej spółek. Dla nas każdy
dzień jest ważny w kontekście

naszych planów rozwojowych
dotyczących Stoczni. Dlatego liczymy w tym zakresie na
wsparcie pracowników.
Przygotowania do audytu, którego wyniki dadzą
nam wiarygodne informacje
na temat kondycji spółek, są
zaawansowane. Wybraliśmy
wyspecjalizowane podmioty,
które pomogą nam w ocenie
sytuacji prawno-ekonomicznej
Stoczni Gdańsk i GSG Towers.
Niecierpliwie czekamy na
przekazanie przez spółki dokumentów, z czym były dotychczas spore problemy i z tego
powodu są już dwa tygodnie
opóźnienia. W ostatnich dniach
przekazywanie dokumentacji
idzie już sprawniej. Liczymy,
że badanie rozpocznie się w
najbliższych dniach. Po jego
zakończeniu
przedłożymy
ostateczną propozycję ukraińskiemu właścicielowi.
– Brak decyzji na temat
GSG odbija się negatywnie
na nastrojach pracowników
grupy. Gdańscy stoczniowcy,
ich organizacje związkowe,
domagają się zdecydowanych rozwiązań w sprawie
przyszłości stoczni, zwłaszcza
że odczuwa się zahamowania
w produkcji, również wież
wiatrowych, co może prowadzić do bankructwa grupy.
Czy świadomość tego towarzyszy rozmowom?
– Oczywiście ARP zna potencjał, jaki stoi za pracownikami dawnej Stoczni Gdańskiej, którzy po prywatyzacji
pracują w należącej do ukraińskiego właściciela Stoczni
Gdańsk i nowej spółce GSG
Towers. Ten potencjał powinien być wykorzystany w odbudowie przemysłu stocznio-

wego. Mamy dobry plan, ale
jeśli ma być naprawdę zrealizowany, to od początku ARP
musi mieć kontrolę nad jego
wdrażaniem. W obecnej strukturze właścicielskiej wszystkie
decyzje co do funkcjonowania
Stoczni Gdańsk, ale także GSG
Towers zależą od strony ukraińskiej i to ona obecnie ma decydujący głos.
ARP jest świadoma sytuacji
płynnościowej spółek, choćby
dlatego, że strona ukraińska
nie spłaca pożyczki od ARP.
Sytuacja taka jest konsekwencją niesprawnego zarządzania
obiema spółkami przez GSG.
Odpowiedzialność za płynność
stoi po stronie właściciela.
Przypominam, że w Stoczni
Gdańsk mamy tylko 19 procent akcji, i w związku z tym
nasze możliwości są bardzo
ograniczone. W GSG Towers,
w której ARP jest właścicielem
50 procent udziałów mamy
tylko jednego przedstawiciela
w zarządzie. Tak niekorzystne zapisy dla polskiej strony,
niestety zaakceptowali nasi
poprzednicy. Teraz chcemy to
zmienić. Obecnie monitujemy
zarządy i rady nadzorcze obu
spółek, aby udostępniły nam
dokumenty niezbędne do dokonania wyceny. ARP jest zdecydowana na przeprowadzenie
transakcji, która pozwoli przejąć kontrolę nad działalnością
obu spółek, aby zmienić ich
złą sytuację jak najszybciej.
Nie pozwolimy, aby rozmowy
przeciągały się ponad miarę.
Nie damy się zwodzić, kolejnymi planami rozwoju, które
pozostają na papierze. Liczę, że
przedstawiciele ukraińskiego
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Ciąg dalszy na str. 4
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Co dalej
ze Stocznią Gdańsk?
Dokończenie ze str. 3
inwestora zrozumieją, że czas
się kończy. Nie będzie kolejnej
kroplówki finansowej, jak za
czasów rządów PO/PSL, które
konserwowały zły stan stoczni.
Nie ulega wątpliwości, że formuła współpracy między ARP
a ukraińskim właścicielem
Stoczni Gdańsk, stosowana
przez naszych poprzedników,
po prostu nie sprawdziła się i
nie ma żadnego uzasadnienia,
aby ją kontynuować.
– Pracownicy stoczni domagają się konkretnych kroków w zakresie rozwinięcia
produkcji okrętowej w GSG,
m.in. na terenach przejętych
przez Pomorską Strefę Ekonomiczną, terenach dawnego
wydziału K3 (dzierżawionych
przez Nautę), pochylniach
C, wykorzystywanych przez
Montex i stoczniowej płycie
montażowej. Jakie kroki dla
realizacji tych zamierzeń podejmować będzie ARP?
– Zgodnie z rządową Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju chcemy rozwijać przemysł
stoczniowy, w oparciu o krajowe aktywa, co jest zbieżne z
oczekiwaniami stoczniowców.
Nasze plany zna wicepremier
Mateusz Morawiecki i je popiera. Rożne warianty są możliwe, wszystkie wymienione
przez Pana Redaktora aktywa
są pod bezpośrednią albo pośrednią kontrolą Skarbu Państwa. O tym, gdzie i w jakim
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zakresie będzie prowadzona ta
działalność zależy od wyników
negocjacji ze stroną ukraińską
dotyczących przyszłego wykorzystania obecnych aktywów
Stoczni Gdańsk.
Jednak jeśli nie uda się nam
porozumieć z ukraińskim inwestorem, mamy gotowy, ciągle aktualizowany, alternatywny plan działań, który możemy
wdrożyć w krótkim czasie.
Na razie nie mogę odkrywać
wszystkich kart, bo mogłoby
to wpłynąć na przebieg negocjacji, jak i ich końcowy efekt.
– Załoga Grupy Stoczni
Gdańsk z pełną aprobatą
przyjęła przed dwoma laty
zapowiedzi rządu i prezydenta RP o krokach przywracających stoczni jej możliwości
produkcyjne. Co ARP zamierza uczynić, by przyspieszyć
realizację tych zapowiedzi?
– W ARP bardzo poważnie
podchodzimy do deklaracji
złożonych przez polski rząd
i czujemy się odpowiedzialni
za ich realizację. Plan rozwoju przemysłu stoczniowego na
terenach dawnej Stoczni Gdańskiej przygotowaliśmy na przełomie roku. Negocjacje przeciągały się nie z naszej winy.
Opóźnienie w stosunku do
harmonogramu wynosi około
pół roku. Liczę, że ten stracony
czas uda się nadrobić.
– Dziękuję za rozmowę.
Jacek Mach

„Solidarność” namawia do dialogu

Trzeba rozmaw
Z inicjatywy stoczniowej „Solidarności”, w czwartek
16 listopada doszło do spotkania prezesa Stoczni
Gdańsk Karena Oganesiana oraz członków Zarządu
z liczną grupą pracowników stoczni i GSG Towers.
Spotkanie, które prowadził
Roman Gałęzewski, przewodniczący stoczniowej „Solidarności”, poświęcone było aktualnej
sytuacji spółki, na której kondycji produkcyjnej i finansowej
negatywnie odbijają się trwające
od wielu miesięcy negocjacje
pomiędzy udziałowcami w kapitale: Skarbem Państwa i ukraińską grupą Siergieja Taruty. Brak
zdecydowanych rozwiązań kapitałowych prowadzi do spadku
aktywności produkcyjnej, również w GSG Towers, a w konsekwencji do zmniejszenia
przychodów stoczni i zarobków
pracowników.
Mamy zapewnienie ze strony
przedstawicieli skarbu państwa
– mówił Roman Gałęzewski
– że bez względu jak się potoczą rozmowy z akcjonariuszem
ukraińskim i jaki będzie ich rezultat, wkrótce podjęte zostaną
kroki dla utworzenia na terenach przejętych przez Pomorską
Strefę Ekonomiczną i dzierżawionych przez Nautę terenach
dawnego K3, tzw. stoczni technicznej, która podjęłaby przygotowania do budowy statków.
Zapewniono nas, że utworzenie
stoczni technicznej da gwarancje
pracy wszystkim zatrudnionym
obecnie stoczniowcom. Gdyby
rozmowy z Ukraińcami skończyły się pomyślnie, utworzona
stocznia techniczna weszła by
w skład obecnej spółki. Tak czy
inaczej mamy zapewnienie skarbu państwa, że dotychczasowi
pracownicy Stoczni Gdańskiej
będą mieli
zagwarantowane
zatrudnienie i zarobki. Nie może
bowiem być tak jak obecnie, gdy
zarobki wielu pracowników spadły nawet o połowę. Utworzenie
stoczni technicznej pozwoli na

wykorzystanie potencjału, jakim
wciąż dysponujemy. Pracownicy Stoczni Gdańskiej posiadają
kwalifikacje pozwalające na
przygotowanie i realizację praktycznie wszystkich rodzajów
kontraktów okrętowych.
Zdaję sobie sprawę – mówił prezes Karen Oganesian
– że najbardziej wartościowym
potencjałem naszej firmy są
jej pracownicy. I zdaję sobie
sprawę z obecnych trudności
spółki, które wynikły z odejścia
kontrahentów z najbardziej dochodowej GSG Towers, dającej
70 proc. naszych przychodów.
Żaden kontrahent nie chce pracować z firmą niestabilną, której
grożą strajki, która ma kłopoty
z wypłatą i jest tematem nieprzychylnych publikacji. Ale
chcę powiedzieć, że choć jesteśmy obecnie w trudnej sytuacji,
liczymy na poprawę. W GSG
Towers mam 3 oferty na różne
projekty Siemensa, jesteśmy
w fazie uzgodnień liczby wież
dla firmy Vestas, przygotowujemy rozmowy z Nordexem. To
daje perspektywę poprawy sytuacji firmy, choć dopiero w połowie przyszłego roku.
Wystąpienie prezesa przerywane jest głosami z sali: nikt
z nas nie chce strajkować, ale nie
może być spokoju, gdy dostajemy o połowę mniej pieniędzy...
Kiedyś zapowiadano zarobki
podobne do zachodnich – i co!...
Miał być zmieniony system premiowy, bo gdy nie ma produkcji,
to i nie ma pieniędzy...
Przed kilkoma laty mówiło się, że stocznia będzie stała
na trzech nogach: wieże, statki
i konstrukcje stalowe – przypomina Roman Gałęzewski. W takiej sytuacji, gdy mamy zapaść

wiać, nawet gdy słowa są ostre
Siergiej Taruta – mówił
Karol Guzikiewicz
– będąc w Gdańsku
obiecywał, że na zmianie
Zarządu pracownicy
nie stracą. Obiecano
nam zmianę systemu
premiowego, analizę
systemów płacowych.
A efekt jest taki, że dziś
stoi pusta hala gdzie
produkowano wieże. Tak
nigdy nie było w stoczni.

w produkcji wież, można by
było wygasić tam działalność i
rozwijać budowę statków czy
wielkich konstrukcji stalowych.
Narobiono bałaganu z przenoszeniem ludzi do GSG Towers,
zaniedbano działalność dwóch
„nóg”, a na jednej nie utrzyma
się żaden zakład... Najwyższa
pora, by powrócić do produkcji
shippingowej, budować konstrukcje stalowe.
Odwołaliśmy strajk – mówi
Karol Guzikiewicz – bo Zarząd
zapewniał o terminowości wypłat, a także o radykalnej zmianie systemu premiowania, tak
żeby premia nie stanowiła połowy zarobków. I co? Zmian w
systemie premiowym niemal nie
było, a teraz wiadomo dlaczego
– gdy nie ma pracy na wieżach, a
premie stanowią połowę zarobków, to te spadły aż o 50 proc.
Widać jak trudno ruszyć system
premiowy... A skoro o pieniądzach mowa: panie prezesie – ile
są winne spółki Taruty naszej
GSG Towers i Stoczni Gdańsk?
– 10 milionów – odpowiada
prezes Oganesian. Ale wystąpiłem o zwrot...

– A na ile wypłat by to wystarczyło?
– No, na półtora miesiąca –
pada odpowiedź.
Siergiej Taruta – mówił
Guzikiewicz – będąc w Gdańsku obiecywał, że na zmianie Zarządu pracownicy nie
stracą. Obiecano nam zmianę
systemu premiowego, analizę
systemów płacowych. A efekt
jest taki, że dziś stoi pusta hala
gdzie produkowano wieże. Tak
nigdy nie było w stoczni.
Nie broniliśmy żadnego
zarządu – dodaje Gałęzewski.
Taruta zapewniał, zapowiadając zmianę, że będzie lepiej.
Prawem właściciela jest decydować o składzie zarządu.
Ale do poprzedniego mamy
pretensję o wygaszenie produkcji shippingowej, brak
troski o wielkie konstrukcje
stalowe. Gdyby dziś rozwinięte były te dwie „nogi”
obecny prezes miałby znacznie mniej kłopotów. Czasami
gdy jest dekoniunktura trzeba
podtrzymywać produkcję nierentowną i utrzymywać rynek
w świadomości, ze możemy

wykorzystywać inne obszary
produkcyjne.
I znowu odzywają się głosy
z sali:
– Mam czworo dzieci, zarobiłem dwa tysiące... Jak w takiej
sytuacji wracać do domu, co
powiedzieć. Obiecywano nam,
że będziemy dostawać po dwa
tysiące premii, a nie dostajemy
nawet jednej trzeciej tego. Ja
pracy się nie boję, mogę zapier..., ale musi w stoczni być
robota, inaczej to nie ma sensu.
Inny głos z sali: W GSG Towers
obserwowaliśmy ze zdumieniem taką sytuację: trzech pracowników, zatrudnionych każdy w innej spółce, wykonywało
taką samą pracę. Ale każdy zarabiał inaczej. Dlaczego? To się
w głowie nie mieści...
Gdy systemy płacowe powstawały wewnątrz stoczni, były
opracowywane przez ludzi, którzy mieli doświadczenie z pracy
tutaj, nie było tylu nonsensów.
Potem zarządy angażowały
do opracowywania systemów
płacowych może i wybitnych
teoretyków, ale nie znających
specyfiki pracy w stoczni i pewnych podstawowych zasad
– mówił Roman Gałęzewski.
Np. takich, że system wynagrodzenia nie może skłócać ludzi
razem pracujących. Wydaje się
że nie sięgnięto po sprawdzone

doświadczenia, choćby „za ścianą”, w Remontówce, gdzie nie
ma takich jak u nas problemów z
systemami płac i gdzie przejście
z jednej spółki do drugiej nie powoduje bałaganu i napięć. Gdyby zaadaptować system płacowy
Remontówki, a proponowano to
nam, szybko pozbylibyśmy się
trwających od wielu lat patologii
płacowej.
Nie ulega wątpliwości, że
system wynagradzania w stoczni jest błędny – mówi prezes
Oganesian. Ale trzeba też rozważyć, czy w obecnej sytuacji
należy zająć się jego zmianą, czy
też w pierwszym rzędzie zadbać
o zdobywanie zleceń produkcyjnych. Prezes przedstawia działania jakie podjął dla zwiększenia
produkcji konstrukcji stalowych
przez zawarcie kontraktów na
budowę trafostacji, a także dla
reaktywacji działalności shippingowej.
Trwająca blisko trzy godziny wymiana poglądów na
temat obecnej sytuacji stoczni
i napięć jakie powoduje stosowany system płac, prowadzona
niekiedy w ostrej formie, przy
prezentowaniu licznych drastycznych przykładów, świadczących o braku racjonalności
w relacjach z pracownikami,
zakończyła się konkluzją o konieczności częstszych spotkań
przedstawicieli Zarządu z pracownikami
produkcyjnymi,
a także o potrzebie rozwiązywania napięć przy wykorzystaniu średniego kierownictwa
produkcyjnego. I choć w wymianie poglądów nie brakowało bardzo ostrych sformułowań,
zarówno przedstawiciele Zarządu jak i pracownicy nie podważali korzyści płynących choćby
z prezentacji problemów i konfliktów rzutujących na funkcjonowanie stoczni. Obie strony
zaakceptowały kolejne spotkanie jeszcze w tym roku.
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Na łamach „Naszego Dziennika” przewodniczący NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda wezwał posłów do przywrócenia
pierwotnego kształtu ustawy
o wolnych niedzielach w handlu.
W sprawie niedziel mieliśmy w kampanii wyborczej
jasną deklarację i czujemy się
w tej kwestii oszukani – powiedział Piotr Duda. Szef „Solidarności” przypomniał, że gdy
PiS był w opozycji domagał się
zakazu handlu we wszystkie
niedziele i złożył nawet w tej
sprawie „doskonale uzasadniony” projekt ustawy.
Dla nas to tak samo ważne
jak wiek emerytalny. I tak samo
jak wieku emerytalnego handlu
w niedzielę nie odpuścimy –
stwierdził przewodniczący. Dodał, że to co się wydarzyło jest
„głęboką rysą” na współpracy
związku z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Nadzieje na to, że
projekt z czasem zostanie poszerzony o wszystkie niedziele, są
płonne, gdyż komisja odrzuciła
już poprawkę, aby wpisać do
ustawy artykuł o poszerzeniu
zakazu handlu po dwóch latach.
Nie mam najmniejszych
wątpliwości, że jeśli wprowadzi się ustawę tylko z dwiema

niedzielami, to już nigdy tego
nie zmienimy – podsumował
Piotr Duda.
Podczas obrad Komisji
Krajowej 24 i 25 października
2017 r. w Wieliczce związkowcy przyjęli stanowisko w
sprawie wolnych od handlu
niedziel.
– Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność” niezmiennie stoi
na stanowisku, że zgodnie projektem komitetu obywatelskiego inicjatywy ustawodawczej
ograniczenia handlu w niedzielę,
którego „Solidarność” jest częścią, ograniczenie ma dotyczyć
wszystkich niedziel. Jest to spójne z deklaracjami Prawa i Sprawiedliwości z ostatniej kampanii
wyborczej o oddaniu niedzieli
pracownikom oraz wcześniejszymi działaniami tej partii, która jako ugrupowanie opozycyjne
kilka lat temu zgłosiło swój własny projekt poselski zakładający
zakaz handlu we wszystkie niedziele – czytamy w stanowisku
Krajówki naszego Związku.
Komisja Krajowa uznała rozwiązanie kompromisowe, polegające na ustanowieniu części
wolnych od handlu niedziel, za
kompromitację, przed którą PiS
ma jeszcze szansę się uchronić.

Rekordowy wzrost płac
w polskiej gospodarce
Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował,
że średnie wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw
w sierpniu 2017 roku wzrosło
aż o 6,6 proc. w stosunku do
sierpnia roku ubiegłego i jest
to najwyższy od wielu lat
wzrost płac w polskiej gospodarce.
Oczywiście trzeba zdawać
sobie sprawę, że średnie wynagrodzenie, które w sierpniu
wyniosło 4492,63 zł nie daje
pełnego obrazu wysokości
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płac w gospodarce (większość
płac pracowniczych mieści się
niestety w przedziale poniżej
średniej), ale jego tak wyraźny wzrost pokazuje tendencję
w tym zakresie.
Ta tendencja jest na tyle
wyraźna, że można sformułować tezę, że w polskiej gospodarce właśnie kończy się okres
konkurowania przez przedsiębiorców niskimi kosztami wytwarzania produktów i usług,
w tym w szczególności niskim
poziomem płac.

fot. Ryszard Kuźma

„Solidarność” protestuje. Spór o wolne niedziele trwa

27 października 2017 r. Piotr Duda podczas konferencji prasowej
w sprawie wolnych niedziel.

– Jest jeszcze czas, aby przed
tą kompromitacją się zatrzymać. Tu szczególnie polecamy
Prawu i Sprawiedliwości wsłuchanie się w jednoznaczny głos
Konferencji Episkopatu Polski
– dodają członkowie Krajówki.
Związkowcy przypomnieli,
że niedziela jest ustawowym
dniem wolnym od pracy, a celem ustawy jest ograniczenie
pracy ponad miliona pracowników branży handlowej, z których większość to kobiety. W
1980 roku robotnicy upominali
się o wolne soboty, teraz muszą
domagać się wolnych niedziel.

– To nieludzkie i sprzeczne
duchem porozumień sierpniowych, na które tak chętnie wielu
polityków Zjednoczonej Prawicy się powołuje. Choć warto pamiętać, że wtedy postulowano o
wolne soboty, a dzisiaj musimy
walczyć o wolne niedziele –
przypominają związkowcy.
Przypomnijmy, że w połowie października posłowie
wprowadzili poprawki do
obywatelskiego projektu ustawy o zakazie handlu w niedziele. Ich propozycja zakłada
ograniczenie handlu w drugą
i czwartą niedzielę miesiąca.

Wzrost płac w gospodarce, został wywołany z jednej
strony zdecydowanymi działaniami rządu w odniesieniu
do płacy minimalnej, z drugiej
sytuacją na rynku pracy, który
coraz bardziej staje się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy.
Przypomnijmy tylko, że
we wrześniu 2016 roku weszło w życie rozporządzenie
Rady Ministrów o podwyżce
„etatowej” płacy minimalnej na rok 2017 z 1850 zł do
2000 zł brutto, czyli aż 150 zł
i w związku z tym konieczna
była waloryzacja płacy godzinowej minimalnej z 12 zł
na 13 zł od 1 stycznia tego
roku.

Podniesienie stawki godzinowej do 13 zł za godzinę
brutto, było konieczne, ponieważ przy ustawowych 168
godzinach pracy miesięcznie
daje wynagrodzenie w wysokości 2184 zł brutto miesięcznie
i w związku z tym jest o 184 zł
wyższe od minimalnego wynagrodzenia na podstawie umowy
o pracę (ustalonego na rok 2017
w wysokości 2000 zł brutto).
Rządowe decyzje dotyczące
wyraźnych podwyżek płacy minimalnej jak widać przekładają się
na decyzje większości przedsiębiorców, którzy chcąc utrzymać
pracowników, wyraźnie podwyższają im wynagrodzenia, co przekłada się na blisko 7 proc. wzrost
płac w polskiej gospodarce.

W oczekiwaniu na lepsze czasy...
Koniec roku 2017 upływa GSG Towers w ciszy
i spokoju. Brak zleceń, nowe kontrakty zapowiadane
są w przyszłym roku. Załoga krytycznie ocenia
wciąż niezmianiany system płac, a zwłaszcza
koniunkturalnie wysokie premie, nerwowo
przeliczając coraz niższe otrzymywane płace.

czarne dni grudn

L

eży przede mną pożółkła broszura opracowana w grudniu 1980 roku przez BIPS,
której pierwsze wydanie ukazało się nakładem wydawnictwa Młoda Polska. W posierpniowej
atmosferze 1980 roku, w dziesięć lat po Grudniu
1970, Antoni Pawlak, Marian Terlecki, Marek
Bieńkowski wydają skromną, czarno-białą broszurę
zawierającą nie tylko szczegółowy opis czarnych dni
grudniowych, ale i przejmujące zdjęcia z ulic Gdyni
i Gdańska oraz kilka utworów poetyckich, powstałych pod wpływem grudniowych wydarzeń. Z tej
broszury czerpię po 47 latach informacje na temat
owych dni.
W niedzielę 13 grudnia ogłoszono oficjalny PAP-owski komunikat o zmianie cen artykułów spożywczych i przemysłowych. Na zebraniach partyjnych
odczytano list Biura Politycznego, w którym starano
się wytłumaczyć podwyżkę. 14 grudnia, w poniedziałek rano, robotnicy Stoczni im. Lenina nie podejmują
pracy, stoczniowcy z W-3
inicjują wiec pod budynkiem
dyrekcji. Między 10.30 a 11
zwarty pochód opuszcza stocznię, śpiewając Międzynarodówkę
idzie pod Komitet Wojewódzki
PZPR. Po bezskutecznym domaganiu się rozmów z I sekretarzem
(jest w Warszawie na plenum KC)
część stoczniowców wraca do zakładu, część idzie do Wrzeszcza,
pod politechnikę i radio, potem
wraca do Gdańska. Po spotkaniu
na Błędniku z milicją rozproszone grupy demonstrują na ulicach
Gdańska. Wieczorem, być może
z udziałem prowokatorów, dochodzi
do niszczenia sklepów, samochodów, podpalenia siedziby NOT.
We wtorek 15 grudnia w stoczniach i portach Gdańska i Gdyni
rozpoczynają się strajki. W Gdańsku
stoczniowcy podpalają Komitet Wojewódzki, toczą walki pod Komendą
Miejską MO, gdzie chcą uwolnić zatrzymanych robotników. W starciach wg oficjalnych
danych ginie 6 osób.
W środę, 16 grudnia, padają strzały pod Bramą
nr 2 Stoczni Gdańskiej. Zabitych zostaje dwóch
robotników, jest wielu rannych. W zakładach Gdyni
i Gdańska trwają strajki. Zjednoczenie Przemysłu
Okrętowego zawiesza pracę w stoczniach. Jednak
po południu, w telewizyjnym przemówieniu, wicepremier Stanisław Kociołek wzywa do podjęcia w czwartek pracy. Powstaje tragiczne nieporozumienie.
W czwartek 17 grudnia rozgrywa się gdyńska
tragedia. Idących do pracy stoczniowców Komuny
Paryskiej spotykają salwy wojska i milicji. Ginie
kilka osób, jest wielu rannych. Spod przystanku
SKM Stocznia wyrusza pochód niosący na drzwiach
zabitego młodego robotnika. Przez Świętojańską
pochód zmierza pod siedzibę Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej. Tu, w pobliżu Wzgórza Nowotki,
dochodzi do morderczych starć z wojskiem i milicją.
Według oficjalnych danych w Gdańsku i Gdyni
zginęło 26 demonstrantów i 2 milicjantów.
Tragiczne grudniowe dni doprowadziły do
upadku reżimu Gomułki. Władze w Polsce obejmuje
ekipa Gierka. W 10 lat po Grudniu 1970 pod Brama
nr 2 Stoczni Gdańskiej zostaje odsłonięty pomnik
Poległych Stoczniowców.

nia 1970

Arktyczne wycieczkowce z Montexu

W kwietniu 2016 r. podpisany został list intencyjny,
natomiast w lipcu podpisano
(w obecności premier Norwegii
Erny Solberg) „historyczny” –
jak podkreślały media norweskie
– kontrakt między operatorem
Hurtigruten a grupą stoczniową
Kleven na budowę dwóch ekspedycyjnych wycieczkowców
arktycznych (z kolejną parą w
opcjach kontraktowych).
Kontrakt dotyczy statków
o cechach typowych dla linii
Hurtigruten, jednak zaadaptowanych do odbywania ekspedycyjnych rejsów wyciecz-

kowych, głównie w rejonach
arktycznych i antarktycznych.
Będą to zaawansowane statki,
wykorzystujące m.in. najnowsze technologie służące ochronie
środowiska. Projekt (NVC 2140
PCV) opracował Rolls-Royce
we współpracy z renomowanym
norweskim architektem okrętowym Espen Øino International.
Rolls-Royce dostarczy także
system napędowy statku, łącznie
z zespołami prądotwórczymi i
pędnikami, wciągarki i inne elementy wyposażenia.
W lipcu ubiegłego roku Portal Morski informował, że we-

dług nieoficjalnych informacji,
do jakich dotarł, już wtedy od
kilku miesięcy Kleven rozmawiał w sprawie podwykonawstwa kadłubów z przynajmniej
jedną stocznią w Polsce – Crist
z Gdyni.
W lutym bieżącego odbyło
się symboliczne pierwsze cięcie stali pod budowę jednostki
Roald Amundsen, pierwszego
z dwóch zamówionych ekspedycyjnych wycieczkowców
z napędem hybrydowym. Dokonano tego w stoczni Kleven
w Ulsteinvik, ale znacząca część
konstrukcji statku powstała
w Polsce. Jednak nie w stoczni,
która jest w ostatnich latach bardzo znaczącym dostawcą częściowo wyposażonych statków,
kadłubów i sekcji dla Kleven (i
największym w Polsce partnerem tej norweskiej grupy stoczniowej), a w stoczniMontex Shipyard Dębowski Wasiołek Sp. J.
W dniu 24 października na
barko-pontonie
holowanym
przez jednostkę Frigga z zakładu produkcyjnego Montexu na
terenie byłej Stoczni Gdańskiej
wyekspediowano zestaw kon-

strukcji wycieczkowca ekspedycyjnego Roald Amundsen
(stoczniowy numer budowy
Kleven 400). Były to przede
wszystkim blok dziobowy, dwie
sekcje denne, duża sekcja rufowa (z nawisem rufowym i pawężą) i trzykondygnacyjna sekcja przedniej części nadbudówki
łącznie ze sterówką.
Zespół holowniczy z konstrukcjami z Montexu dotarł
do stoczni Kleven w Ulsteinvik
w czwartek rano (2 listopada
2017 r.).
Stocznia Montex zbuduje
także część konstrukcji na jednostkę siostrzaną, o stoczniowym numerze budowy 401,
która ma otrzymać imię Fridtjof
Nansen.
Zgodnie z zapowiedziami, Roald Amundsen zostanie zwodowany w 2018 roku
i według deklaracji – także
przekazany w tym roku. Będzie to pierwszy wycieczkowiec ekspedycyjny z wysoką klasą lodową i napędem
hybrydowym, który obniży
zużycie paliwa i pozwoli na
bezemisyjną żeglugę.

Kormoran odebrany przez Marynarkę Wojenną RP
17 listopada, komisja zdawczo-odbiorcza zakończyła prace,
a okręt wyruszył przed południem ze stoczni w Gdańsku do
portu wojennego w Gdyni. Tym
samym do Marynarki Wojennej
trafił pierwszy od lat nowo zbudowany okręt w polskiej stoczni.
Po zakończonych badaniach kwalifikacyjnych oraz
procedurach
związanych
z przekazywaniem prototypu
nowoczesnego
niszczyciela min wykonawca, stocznia
Remontowa Shipbuilding SA
z grupy kapitałowej Remontowa Holding, przekazała Kormorana jego użytkownikowi
– 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
W drodze ze stoczni
do Gdyni, mijając pomnik
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Obrońców Wybrzeża na Westerplatte, załoga okrętu oddała tradycyjny salut.
28 listopada okręt zostanie
wcielony do służby. Od tego
momentu stanie się formalnie
Okrętem
Rzeczypospolitej
(ORP) Kormoran. Uroczystość odbędzie się niemal
w centrum Gdyni, przy nabrzeżu Pomorskim, a nowemu
niszczycielowi min asystować
będą inne okręty, między innymi ORP Mewa. To właśnie
tę jednostkę zastąpi wkrótce
w 13 Dywizjonie Kormoran.
Nowoczesny
niszczyciel
min przeznaczony jest do prowadzenia działań bojowych
na Morzu Bałtyckim, Morzu
Północnym, a w przypad-

ku działań sojuszniczych we
wskazanym akwenie odpowiedzialności operacyjnej Połączonych Sił Morskich NATO.
Długość okrętu wynosi 58,5
m, szerokość ponad 10 m, a wyporność 830 t. Jego uzbrojenie
stanowi 23-milimetrowa armata

Wróbel II oraz trzy wielkokalibrowe karabiny maszynowe
12,7 mm oraz trzy wyrzutnie
rakiet GROM. Jednostka została
wyposażona w system zarządzania walką SCOT-M, a do walki
z minami posłużą sonary oraz
pojazdy podwodne.

Twoja emerytura, twój wybór!
54 proc. Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego
planuje pozostać na rynku pracy. Rezygnację z aktywności
zawodowej rozważa 28 proc.
ankietowanych. Tak przynajmniej wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie
Work Service. Od 1 października br. wiek dający prawo do
przejścia na emeryturę wynosi
60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to powrót do
stanu sprzed reformy z 2012 r.,
która wprowadziła stopniowe
podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na
płeć. ZUS spodziewa się, że w
ostatnim kwartale tego roku na

emeryturę może przejść ok. 331
tys. osób.
Obniżenie wieku emerytalnego było jednym z tematów
październikowego posiedzenia
Zarządu Regionu Gdańskiego „S”. O skutkach obniżenia
powszechnego wieku emerytalnego dla innych świadczeń, a także o przepisach
przejściowych oraz zniesieniu
możliwości nabycia prawa do
emerytury częściowej mówiła
Agnieszka Kurczewska-Stanisławowicz, naczelnik Wydziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku.
Po ukończeniu wieku emerytalnego obniżonego do 60/65

lat na emeryturę z FUS mogą
przejść:
1. osoby,
które
przed
1.10.2017 r. nie ukończyły
ani obniżonego (do 60/65
lat)
ani podwyższonego wieku emerytalnego,
a wiek obniżony do 60/65
lat ukończą po 30.09.2017
r., tj.:
• kobiety ur. po 30.09.1957 r.
oraz
• mężczyźni
ur.
po
30.09.1952 r.
2. osoby,
które
przed
1.10.2017 r. ukończyły
wiek emerytalny obniżony
do 60/65 lat, ale przed tym
dniem nie ukończyły pod-

•
•

•
•

wyższonego wieku emerytalnego, tj.:
kobiety ur. po 30.06.1956 r.
a przed 1.10.1957 r. oraz
mężczyźni
ur.
po
30.06.1951 r. a przed
1.10.1952 r., 3) osoby,
które przed 1.10.2017 r.
ukończyły zarówno wiek
emerytalny obniżony do
60/65 lat, jak i podwyższony wiek emerytalny, tj.:
kobiety ur. do 30.06.1956 r.
oraz
mężczyźni ur. do 30.06.1951 r.
o ile nie mają jeszcze przyznanej emerytury z tytułu
ukończenia podwyższonego
wieku emerytalnego.

Czas podnieść wszystkim obywatelom
kwotę wolną od podatków
Czy po podniesieniu kwoty wolnej od podatku dla
najuboższych
podatników
przyjdzie czas na obywateli
zarabiających nieco więcej?
– Należy wreszcie podnieść
roczną kwotę wolną od podatku dla wszystkich obywateli – zaapelował w programie
„Kwadrans polityczny” TVP
wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz’15).
Polityk ruchu Kukiz’15
argumentował, że żyjemy w
państwie, które swoim posłom
i senatorom zapewnia kwoty
wolne od podatku na poziomie 30 451 zł, a zwykły
obywatel ma kwotę dziesięciokrotnie mniejszą – 3091 zł
w przypadku rocznych dochodów od 11 tys. zł do 85
tys. 528 zł.
– Jeśli stanowiący prawo
gwarantują sobie sytuację
dziesięć razy lepszą niż zwykły obywatel, to ma on prawo się zastanawiać, czy to
jest system sprawiedliwy –
pytał parlamentarzysta.

Przypomnijmy, że założenia budżetowe na 2018 r.
przewidują
podwyższenie
kwoty wolnej od podatku – z
obecnych 6,6 tys. zł do 8 tys.
zł. Ale nie dla wszystkich.
Dotyczy to blisko 5 milionów najuboższych.
Podniesiony będzie też z 11 tys. zł
do 14 tys. zł, próg
od którego kwota
wolna maleje do 3091 zł.
Obecnie kwota wolna od podatku jest uzależniona od wysokości dochodu i wynosi 6,6
tys. zł dla osób, których zarobki miesięczne są mniejsze niż
550 zł (6,6 tys. zł rocznie). Ci
nie płacą podatku w ogóle. W
przyszłym roku kwota wolna
ma wynosić 8 tys. zł, co oznacza, że średnie dochody netto
w miesiącu 670 zł zwolnią z
obowiązku płacenia PIT.
Obecnie przy dochodach
od 6,6 tys. zł do 11 tys. zł (w
2018 r. będzie to odpowiednio
od 8 tys. do 14 tys. zł) kwota
wolna stopniowo spada. Oso-

by zarabiające rocznie powyżej 11 tys. zł, ale mniej niż
85 tys. 528 zł mogą korzystać
z kwoty wolnej w wysokości
3091 zł (co pomniejsza podatek o 556 zł 02 gr). Dla podatników o dochodach powyżej
85 tys. 528 zł kwota wolna
spada – do zera przy dochodzie powyżej 127 tys. zł. Osobom zarabiającym więcej niż
owe 127 tys. zł rocznie nie

przysługuje kwota wolna od
podatku.
Mimo dobrej sytuacji w
budżecie, resort finansów nie
planuje zmian w podatkach
sektorowych i w podatku VAT.
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W ciągu 12 lat
z Polski wydrenowano 540 mld zł
W ostatnich latach zagraniczne firmy działające
w Polsce przetransferowały do krajów macierzystych
540 mld zł, z czego blisko połowa trafiła do Holandii
i Niemiec – wynika z danych opublikowanych przez
Ministerstwo Finansów. Od znacznej części tej kwoty
koncerny nie zapłaciły ani złotówki podatku.
Transferowanie pieniędzy
przez międzynarodowe koncerny z naszego kraju do państw
zachodniej UE od lat jest powszechnie znanym zjawiskiem.
Jego skala jest jednak porażającą. Ponad pół biliona zł to
znacznie więcej niż wszystkie
wydatki państwa zaplanowane
w projekcie przyszłorocznego
budżetu. Za tę kwotę można by
sfinansować program „Rodzina
500+” na 25 lat.
Resort finansów opublikował informacje dotyczące
kwot przekazywanych przez
działające w Polsce firmy zagraniczne do innych krajów
Unii Europejskiej w odpowiedzi na interpelację posłów
Jarosława Sachajko i Bartosza
Jóźwiaka z klubu Kukiz’15.
Dane obejmują lata 20052016. Dotyczą one dochodów
uzyskanych przez zagraniczne
koncerny z tytułu dywidend,
odsetek, opłat licencyjnych
oraz przychodów z tytułu
świadczeń doradczych, księgowych, usług prawnych, reklamowych itd.
Suma pieniędzy drenowanych w ten sposób z polskiej
gospodarki rośnie z roku na
rok. O ile w 2005 roku zagraniczne firmy przelały do
swoich rodzimych krajów
26,5 mld zł, dekadę później
była to już kwota ponad 63,5
mld zł. Najwięcej pieniędzy z
naszego kraju „wyciekło” w
badanym okresie do Holandii i Niemiec. Było to odpowiednio 117 i 101 mld zł. Na
kolejnych miejscach znajdują
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się Francja, Wielka Brytania
i Luksemburg, do których trafiło 59, 55 i 43 mld zł. Choć
szacunki resortu finansów dotyczą zarówno dochodów opodatkowanych, jak i niepodlegających opodatkowaniu, od
znacznej części przychodów
wyprowadzanych z naszego
kraju zagraniczne firmy nie
zapłaciły ani złotówki podatku. Należny podatek odprowadziły dopiero w swoich krajach macierzystych, zasilając
tamtejsze budżety. Dzieje się
tak w wyniku stosowania instrumentów tzw. optymalizacji podatkowej, czyli różnego
rodzaju sztuczek księgowych
pozwalających
skutecznie
unikać płacenia podatków.
W Gdańsku też mamy tego
przykłady. W 2004 r. miasto
Gdańsk wyzbyło się większości udziałów w GPEC za 183,8
mln zł (40 mln euro). Burkhard
Jung (SPD) burmistrz Lipska
może być zadowolony z pozytywnych dla mieszkańców
jego miasta skutków transakcji w Gdańsku. Rentowność
sprzedaży ciepła gdańszczanom jest wysoka i rośnie.
Odsprzedanie większości
miejskich udziałów miasta w
GPEC innej komunalnej spółce, tyle, że z „enerdowskiego”
Lipska, nazywano prywatyzacją. Odkręcając kurek z ciepłą
wodą i zawór termostatu przy
grzejniku c.o. mieszkańcy
Gdańska sponsorują Saksończykom bilety na baseny i
dotują komunikację miejską
w Lipsku, Handball-Club Le-

ipzig, FC Lokomotive Leipzig
i lipską Red Bull Arenę oraz
francuskie przedsięwzięcia innowacyjne.
Wynik netto Gdańskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w 2015 roku osiągnął
rekordowy w dziejach spółki
poziom 56 503 051 zł. Saksończycy – właściciele Grupy Kapitałowej GPEC, czyli
Stadtwerke Leipzig GmbH,
finansują z tego swój budżet
obywatelski.
Rentowność z kapitału zaangażowanego przekroczyła w
tej firmie 14,1 proc. tzw. ROCE
(ang. return on capital employed, czyli wskaźnik określający
wydajność oraz rentowność inwestycji, w które zaangażowany jest kapitał przedsiębiorcy).
Wskaźnik rentowności kapitału własnego całej Grupy GPEC
wyniósł 17 proc.
Inwestycja w gdańskie ciepło z 2004 roku okazała się dla
Lipska „złotym strzałem”.
Z kolei sprzedaż wody z
kranu 450 tysiącom klientów
jest działalnością najprostszą
z możliwych, bo pozbawioną jakiejkolwiek konkurencji. Jednak i gdańska woda w
kranach należy do „obcych”.
Saur Neptun Gdańsk wchodzi w skład francuskiej grupy
SAUR International. Spółka
odnotowuje od lat wzrost zysków, a do Saur International
z podparyskiego Guyancourt
płynie dywidenda od 8 mln zł
do 10 mln zł.
W odpowiedzi na interpelację posłów Kukiz’15 resort
poinformował, że pracuje nad
uszczelnieniem podatku CIT,
tak aby zapewnić powiązanie
wysokości płaconego podatku przez przedsiębiorstwa, w
szczególności międzynarodowe, z dochodem uzyskiwanym

w Polsce. Celem prac ma być
doprowadzenie do sytuacji,
w której firma bez względu
na to, gdzie ma siedzibę, płaci podatki w kraju, w którym
osiąga dochód. Ministerstwo
szacuje, że w pierwszym roku
obowiązywania znowelizowanej ustawy o CIT dochody
sektora finansów publicznych
zwiększą się o 1,468 mld zł.
Do budżetu centralnego trafi
1,139 mld zł z tej kwoty, zaś
budżety samorządowe zyskają
dodatkowe 329 mln zł.
Jednak, aby skutecznie
ograniczyć proceder unikania
opodatkowania przez zagraniczne koncerny nie wystarczy nowelizacja polskiego
prawa. Potrzebna jest również
reforma przepisów na poziomie UE. W połowie września
minister finansów i rozwoju
Mateusz Morawiecki uczestniczył w poświęconemu tej
kwestii spotkaniu Rady ds.
Gospodarczych i Finansowych (Ecofin) złożonej z ministrów gospodarki i finansów
państw członkowskich Unii
Europejskiej. – Budujemy tutaj koalicję krajów, które będą
chciały zdecydowanie przyspieszyć z wypracowaniem
zasad pomagających pozyskiwanie podatków od obrotów
czy przychodów firm tam,
gdzie one powstają – powiedział wówczas wicepremier
Morawiecki. Wskazał jednak,
że prace nad stworzeniem nowych regulacji przeciwdziałających unikaniu opodatkowania toczą się bardzo powoli.
Dzieje się tak głównie dlatego, że wiele spośród najsilniejszych krajów Wspólnoty,
czerpie z obecnego, nieefektywnego systemu ogromne
korzyści finansowe kosztem
innych państw.

Dziesięć straconych lat
i wyrzucone pieniądze
Potwierdzeniem tej tezy
są słowa: Mimo „mocarstwowego” PR ze strony kierownictwa Centrum i władz samorządowych Gdańska oraz
wielomilionowego
budżetu,
ECS – obchodzące właśnie
swoje dziesięciolecie – nie potrafiło zbudować należytej pozycji w przestrzeni publicznej.
Instytucja, która w założeniach
miała promować dziedzictwo
oraz ideały „Solidarności”
poza granicami Polski, stała się
czymś dokładnie odwrotnym –
swoistą ekspozyturą nad Wisłą
zachodnioeuropejskich lewicowo-liberalnych elit.
Przytoczę jeszcze jeden
fragment tekstu: W ECS dominuje typowa dla III RP narracja
dotycząca ruchu „Solidarności”
z monopolistyczną pozycją Lecha Wałęsy. Do wypełnienia
roli archetypów „bohaterów
»Solidarności«” na zasadzie
wyjątku dopuszcza się czasami

także takie postaci jak Bogdan
Borusewicz i Jacek Kuroń.
Marginalizowana jest rola Kościoła katolickiego oraz najbardziej antykomunistycznie
nastawionych działaczy „Solidarności”, jak chociażby Andrzeja Gwiazdy.
Najsmutniejsze jest to, że
artykuł pokazuje, jak ECS, mające promować ideę „Solidarności”, oddolnego ruchu jednoczącego Polaków, w praktyce
lansuje jednego człowieka, rejestrowanego jako tajny współpracownik SB, który stał się naczelnym autorytetem obecnych
władz Gdańska i ECS.
W ciągu dekady nie udało się nawiązać autentycznej
i bliskiej współpracy z NSZZ
„Solidarność”, naturalnym partnerem do wielu wspólnych projektów. Zapewne z tego powodu, że wśród mających wpływ
na działalność ECS liberalnych
elit Gdańska (i nie tylko) Zwią-

fot. Ryszard Kuźma

Tak w skrócie można powiedzieć o funkcjonowaniu
Europejskiego Centrum Solidarności po lekturze
artykułu „ECS – stracona dekada” autorstwa Adama
Chmieleckiego, który ukazał się na stronie Radia
Gdańsk.

zek jest uważany za jednego z
naczelnych wrogów jako rzekoma „przybudówka PiS”. Zamiast współpracy mamy zatem
pozorowanie relacji, a czasem
wręcz ich unikanie. I tylko cierpliwości oraz taktowi liderów
Związku może zawdzięczać
ECS to, że zamiast otwartej
wojny i skandalu można mówić
o poprawnych kontaktach.
Polecam przeczytanie całego artykułu (https://radiogdansk.pl/opinie/item/68301-ecs-stracona-dekada).
Dla
zachęcenia przytoczę jedno
z ostatnich zdań: W efekcie
możemy stwierdzić, że za publiczne pieniądze powstała

ECS, mające promować
ideę „Solidarności”,
oddolnego ruchu
jednoczącego Polaków,
w praktyce lansuje
jednego człowieka,
rejestrowanego jako tajny
współpracownik SB,
który stał się naczelnym
autorytetem obecnych
władz Gdańska i ECS.
„prywatna” instytucja kultury jednego środowiska ideowo-politycznego. a nie tych
wszystkich, dla których ideały
„Solidarności” są czymś wielkim, świętym i wspólnym.

GUS: nadal rośnie emigracja z Polski
Nasi rodacy nadal szukają
swojej szansy za granicą. To
prestiżowa porażka rządu. Na
koniec 2016 roku poza granicami Polski przebywało czasowo
około 2 mln 515 tys. Polaków.
To oznacza wzrost emigracji o
118 tys. (4,9 proc.) w porównaniu z końcówką 2015 roku
– wynika z danych Głównego
Urzędu Statystycznego.
Mimo rekordowo niskiego
bezrobocia w naszym kraju
różnice w płacach są tak duże,
że plany ograniczenia wyjazdów za pracą nie mają szans.

Niezmiennie najpopularniejsza
jest Wielka Brytania, gdzie w
ciągu roku przybyło 10 proc.
naszych rodaków. W czołówce
są też Niemcy, a dalej Holandia
i Irlandia.
Dane GUS dotyczą Polaków przebywających za
granicą co najmniej przez
3 miesiące. Zaliczają się do
nich także osoby, które są na
emigracji nawet wiele lat, ale
są w kraju zameldowane. Nie
obejmują emigracji sezonowej jak np. studenckie wyjazdy wakacyjne.

Przybywa osób wyjeżdżających z Polski. Na koniec ubiegłego roku było ich o 4,92 proc.
więcej niż w 2015 roku. Między 2015 i 2014 rokiem różnica
wyniosła 3,32 proc. Przyrost
emigracji w ostatnich sześciu
latach był najwyższy między
2013 i 2014 rokiem. Wyniósł
5,65 proc.
Spośród krajów UE, najwięcej polskich emigrantów przebywa w Wielkiej Brytanii (788
tys.) i Niemczech (687 tys.).
Na koniec 2016 roku było
w Wielkiej Brytanii o 68 tys.

więcej naszych obywateli niż w
grudniu 2015. To oznacza skok
o 9,4 proc.
Najpopularniejsze kierunki
emigracji (dane w tysiącach
osób, zmiana w skali roku):
Wielka Brytania 788 (+9,4%),
Niemcy 687 (+4,9%), Holandia 116 (+3,6%), Irlandia 112 (+0,9%),
Włochy
93 (-1,1%),
Norwegia 85
(+1,2%), Francja 64 (0%),
Belgia 54 (+3,8%), Szwecja 49 (+6,5%), Austria 39
(+8,3%), Dania 32 (+6,7%),
Hiszpania 29 (-3,3%).
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Media polskie czy polskojęzyczne?
W Polsce 76 procent sprzedanych w zeszłym
roku egzemplarzy mediów drukowanych to pisma
należące do kapitału zagranicznego, 24 procent
to kapitał polski – pisze Maria Giedz. Jeszcze gorzej jest, jeśli weźmiemy pod uwagę prasę lokalną
i regionalną, gdzie ponad 80 procent rynku należy
do koncernów zagranicznych.
Dzisiaj tylko kilkanaście
procent wszystkich krajowych
gazet jest w rękach polskich.
Związek Kontroli Dystrybucji
Prasy obecnie kontroluje na terenie Polski 298 tytułów, w tym
36 dzienników i 262 czasopisma. Dane ZKDP wykazują, że
Wydawnictwo Bauer (Niemcy)
w 2016 r. sprzedało 230 mln
egzemplarzy gazet, czasopism,
magazynów i poradników. Spółka ta posiada najwięcej tytułów
– spośród 298 aż 52, aczkolwiek
oficjalnie podaje, że wydaje tylko 44 tytuły, bowiem niektóre
z nich znalazły się w spółkach
córkach albo innych powiązaniach. Podobnie rzecz ma się z
pozostałymi wydawnictwami.
Ringier Axel Springer (Niemcy)
przyznaje się do trzech dzienników: „Fakt”, „Przegląd Sportowy” i „Sport”, razem 11 tytułów. Wydawnictwo to w 2016 r.
sprzedało 107 mln egzemplarzy.
Na trzecim miejscu pod względem sprzedaży – 95 mln egzemplarzy – plasuje się Polska
Press Grupa (Niemcy). Spółka
ta, po przejęciu w październiku
2016 r. dwóch tytułów, posiada
20 dzienników lokalnych, spośród wszystkich 36 dzienników
wydawanych w Polsce. Należy też dodać, że Polska Press,
oprócz prasy, posiada około 60
serwisów internetowych i ogłoszeniowych, a także oficjalnie
8 drukarni, nieoficjalnie 11. Na
owe 36 dzienników zaledwie
7 należy do czysto polskich
właścicieli, pozostałe są albo w
całości własnością obcego kapitału, albo w znacznej części dofinansowywane.
Na 19 koncernów wydających ogólnopolskie pisma
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dziewięć z nich należy do koncernów zagranicznych (Bauer,
Ringier Axel Springer, Polska
Press, Edipresse Polska, Burda
International, Phoenix Media,
Marquard Media, Egmont Polska i Bonnier Business Polska).
Pozostałe teoretycznie są polskie
(Agora, ZPR Media, Grupa Gremi, Westa Druk Mirosław Kuliś,
Fundacja Gościa Niedzielnego,
Polityka, PMPG Polskie Media,
Fratria, Media Service Polska).
Część polskich gazet, jak
np. „Rzeczpospolita” wydawana jest przez Gremi Business
Communication (dawniej Gremi
Media, która przekształciła się
w spółkę Presspublica z 51-procentowym kapitałem brytyjskim
i 49-procentowym kapitałem
Skarbu Państwa. Wydawała ona
m.in. „Przekrój”, ale został on
sprzedany), w 2 014 r. nawiązała współpracę z agencją SEMAHEAD należącą do Grupy
Interia.pl. A ta z kolei obecnie
przynależy do spółki Bauer. Podobnie jest z Agorą wydającą
m.in. „Gazetę Wyborczą”, która
jest polska. Notabene część akcji
Agory wykupił George Soros,
amerykański finansista i teoretycznie filantrop, a w rzeczywistości „najniebezpieczniejszy
człowiek świata”, jak twierdzi
Andreas von Rétyi, znany niemiecki politolog i publicysta.
Zorientowanie się w gąszczu owych powiązań jest niezwykle trudne. Reasumując,
nawet polskie media mają tak
niejasne powiązania, że trudno
jednoznacznie ustalić, kto jest
ich prawdziwym właścicielem.
Stąd też niemożliwe jest ustalenie, jaki procent podmiotów o
kapitale zagranicznym kontrolu-

je rynek prasy w Polsce. Podaje
się, że jest to pomiędzy 80 a 90
proc., jeśli chodzi o prasę lokalną i regionalną, a ponad 70 proc.
w kontekście wszystkich ukazujących się w Polsce tytułów, a
także telewizji, radia i portali internetowych. Oczywiście mamy
trochę kapitału polskiego i nawet sporo tytułów, jak chociażby „Tygodnik Solidarność”, ale
wśród zalewu kolorowych pism
są to wydania niszowe.
Rynek tygodników politycznych i opiniotwórczych wydawanych w Polsce nieco różni się
od rynku prasy codziennej. Występuje kilka tytułów całkowicie
przynależnych do polskiego kapitału i porównywalnych z tytułami
obcych wydawców, jeśli chodzi o
liczbę sprzedanych egzemplarzy.
Przykładem jest „Gość Niedzielny” – ponad 130 tys. egzemplarzy w 2016 r., ale w maju 2017
r. jego sprzedaż spadła do 121
520 egzemplarzy. Dla porównania „Newsweek Polska”, wydawany przez niemiecki koncern
Ringier Axel Springer Polska
w 2016 r. uzyskał nakład ponad
112 tys. egzemplarzy, a w maju
2017 r. jego sprzedaż spadła do
95 212 egzemplarzy. Na czwartym i piątym miejscu znajdują
się tygodniki prawicowe „Sieci”
i „Do Rzeczy”.
Polacy wolą jednak pisma
plotkarskie wydawców niemieckich, np. „Tele Tygodnik”
z nakładem ponad 700 tys. egzemplarzy w maju 2017 r., czy
„Życie na Gorąco” ze sprzedanymi 529 106 egzemplarzami
Głównym „dostawcą” informacji, ale też medium kształtującym światopogląd we współczesnym świecie jest telewizja,
radio, a wśród młodego pokolenia portale internetowe.
W Polsce występuje kilkaset kanałów telewizyjnych. Jednak prawie 90 proc. udziału w
rynku telewizyjnym skupia 18
podmiotów. Trzy z nich są liczące się, bo obejmują aż 70 proc.
rynku: Telewizja Polska, Grupa

TVN i Cyfrowy Polsat. TVN od
2015 r. należy do firmy amerykańskiej Scripps Networks Interactive. Telewizjom lokalnym,
osiedlowym, religijnym bardzo
trudno jest się przebić po zamianie pasm analogowych na cyfrowe, bo na to trzeba mieć specjalne pozwolenia.
Jeśli chodzi o radio, to najpopularniejszą rozgłośnią jest
RMF FM, która należy do niemieckiego Bauera. Cała Grupa
RMF, łącznie ze stacją RMF
Classic, jest własnością Niemców. Posiada ona 28 proc.
udziałów w rynku radiowym.
Drugą najchętniej słuchaną rozgłośnią jest Radio Zet (19 proc.
udziałów). Zarządza nią kapitał
francuski. W rękach Francuzów
znajdują się też inne rozgłośnie,
jak Radio Zet Gold, Radio Zet
Chilli, Antyradio oraz Radio
Plus. Polskie Radio ma 18 proc.
udziału w rynku.
Spośród czterech głównych
portali internetowych polski kapitał posiada tylko Wirtualna Polska (17 mln użytkowników. Dane
za: badanie Gemius/ PBI, czerwiec 2016). Na drugim miejscu
plasuje się Grupa Onet-RASP
(16,5 mln użytkowników) ze
spółki Ringier Axel Springer
Polska. Nie można zapomnieć
jednak o portalach kojarzonych
z prawicą: wpolityce.pl, niezalezna.pl, fronda.pl. Te dwa pierwsze są bardzo często cytowane, a
ich „klikalność” też wciąż rośnie.
***
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że „oczywiście
metodami takimi które są zgodne z regulacjami europejskimi
i zgodne z prawem rząd musi
dążyć do tego, żeby media w
Polsce były polskie”.
Mimo że zapowiedzi zmian
na rynku mediów pojawiają się
od dłuższego czasu, to projekt
ustawy wciąż nie trafił do Sejmu. Wiceminister kultury Jarosław Sellin zdradził, że jest on
już gotowy i czeka na „decyzję
polityczną”.

Zbliżają się

święta
Bożego
Narodzenia.
Około 10 grudnia, zgodnie ze stoczniową tradycją, u przewodniczących
komisji „Solidarności”
lub w sekretariacie
organizacji międzyzakładowej będą do odebrania bony pieniężne,
o wartości 200 zł dla
pracowników i 120 zł dla
emerytów. Świąteczny
prezent stanowić będą
też piękne kalendarze,
wydane na rok 2018
przez „Solidarność”
Stoczni Gdańskiej, a poświęcone setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.

Rozwaga i Solidarnoœæ
– pismo Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej.
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