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Stocznia Gdańska

28 czerwca w Stoczni Gdańsk odbyła sie konferencja prasowa , podczas której stoczniowa „Solidarność” zażądała odwołania prezesa państowej Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciecha Dąbrowskiego za działania przynoszące
straty stoczni. Czytaj na str 2 i 7.
fot. Adam Chmielecki

Nieuczciwa gra państwa
w sektorze stoczniowym?

Nazwał to jednym z największych przekrętów Donalda Tuska, który jego zdaniem
jest osobiście odpowiedzialny
za sytuację w branży okrętowej. Przypomnijmy, że ARP
jest jednoosobową spółką
skarbu państwa. Dlatego Guzikiewicz wezwał premiera,
ministra skarbu, parlamentarzystów i odpowiednie służby
do zbadania sytuacji w sektorze stoczniowym i zweryfikowania doniesień medialnych.
W konferencji wzięło
udział kilkudziesięciu stoczniowców. Zorganizowano ją w
czasie przerwy śniadaniowej,
aby pracownicy nie musieli
opuszczać swoich stanowisk
pracy.
Wi c e p r z e w o d n i c z ą c y
stoczniowej „Solidarności”
zarzuca rządowej agencji, że
wspiera ze środków publicznych stocznię Crist kosztem
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pozostałych podmiotów na
polskim rynku stoczniowym,
w tym Stoczni Gdańsk. Guzikiewicz za skandaliczne
uważa wsparcie tylko jednego
dnia – 23 maja br. – stoczni
Crist kwotą 100 mln zł z publicznych środków w sytuacji, gdy według doniesień
medialnych i informacji przekazanych przez pracowników
gdyńskiego przedsiębiorstwa
nagminnie łamie się tam podstawowe prawa pracownicze.
Wspomniane 100 mln zł
pomocy to objęcie przez ARP
(poprzez należący do agencji Fundusz Inwestycyjny
MARS) akcji serii B stoczni
Crist, kupionych za kwotę 40
mln zł, oraz 60 mln zł pożyczki inwestycyjnej dla Crista, na
udzielenie której zgody Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy funduszu MARS wyraziło właśnie 23 maja. Zdaniem

Guzikiewicza to sztuczne dokapitalizowanie firmy działającej na terenach byłej Stoczni
Gdynia – akcje stoczni Crist
warte w dniu transakcji 10 gr
ARP wykupiła po cenie… 19
zł za sztukę!
– Takiego zysku na rynku
giełdowym z akcji lub obligacji nikt nie jest w stanie osiągnąć jednego dnia. Tym samym państwo polskie poprzez
Agencję Rozwoju Pomorza
wsparło firmę, w której na
podstawie umów o pracę pracuje tylko 40 osób! W Stoczni
Gdańska to 1,5 tys. pracowników! – przekonywał Karol
Guzikiewicz.
Zdaniem wiceszefa stoczniowej „S” właśnie łamanie
praw pracowniczych (zatrudnianie na podstawie umów
cywilnoprawnych lub na zasadach samozatrudnienia, brak
należytej opieki w przypadku
wypadków przy pracy) sprawia, że stocznia Crist może stosować dumpingowe ceny. Taka
nieuczciwa konkurencja uderza
również w Stocznię Gdańsk.
– Nie mam wątpliwości, że
na obecną trudną sytuację naszego przedsiębiorstwa złożyły się również trudna sytuacja

w całej branży i błędy osób
zarządzających, ale także nieuczciwa konkurencja – mówił
Karol Guzikiewicz.
W jego opinii również część
mediów dała się, być może
nieświadomie,
wykorzystać
w nieuczciwej grze rynkowej.
Zdaniem Guzikiewicza podanie informacji o rzekomym
szybkim ogłoszeniu upadłości gdańskiej stoczni dzień po
wsparciu przez ARP stoczni
Crist odwróciło uwagę opinii
publicznej od tej operacji. Był
to także swoisty „czarny PR”,
który pogorszył i tak trudną sytuację Stoczni Gdańsk. – Straciliśmy dwa kontrakty, które
przejął właśnie Crist – powiedział Guzikiewicz.
Jak podkreślił wiceprzewodniczący stoczniowej „S”,
w maju br. ARP, posiadająca
25 proc. udziałów w Stoczni
Gdańsk, nieoczekiwanie wycofała się z zaakceptowanego
wcześniej planu restrukturyzacji gdańskiej stoczni, zaproponowany przez głównego
akcjonariusza (Gdańsk Shipyard Group, należący do ukraińskiego ISD). Plan ten nie
przewidywał żadnej nowej pomocy publicznej dla Stoczni.
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Dymisji prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu
Wojciecha Dąbrowskiego domaga się wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Stoczni Gdańsk Karol Guzikiewicz –
informuje internetowy portal „Trójmiasto”. Na zwołanej 28 czerwca konferencji prasowej przed bramą
wjazdową do stoczni Guzikiewicz oskarżył ARP
o prowadzenie nieczystej gry rynkowej w sektorze
stoczniowym.

Oświadczenie Gdansk Shipyard Group
w sprawie Stoczni Gdańsk
W związku z komunikatem Agencji Rozwoju Przemysłu w sprawie Stoczni Gdańsk z dnia 9 lipca
2013 r., Zarząd Gdansk Shipyard Group, większościowego akcjonariusza SG SA przesłał następujące oświadczenie:
1. Mimo wielokrotnie deklarowanej chęci współpracy w
wyprowadzeniu Stoczni Gdańsk
z kryzysu finansowego, Agencja
Rozwoju Przemysłu od kilku
miesięcy blokuje realne możliwości uzyskania finansowania
przez Stocznię. Z nieznanych
powodów Agencja nie realizuje Porozumienia Intencyjnego, które zostało w czasie
wielomiesięcznych
rozmów
Akcjonariuszy wynegocjowane, zaakceptowane, podpisane i
którego pierwszy etap został już
wykonany. Zamiast tego ARP
dezinformuje tak opinię publiczną, jak i Ministerstwo Skarbu, co
do rzeczywistej sytuacji Stoczni.
Takie działania mogą realnie doprowadzić do upadłości zakładu.
2. Nowy biznesplan dla
Stoczni Gdańsk został przedstawiony Agencji w grudniu 2012.
Po tym terminie był konsultowany, korygowany, wreszcie

19 marca 2013 zaprezentowany
osobiście przez prezesa ARP
Wojciecha Dąbrowskiego Ministrowi Skarbu Państwa Mikołajowi
Budzanowskiemu.
Prezentacja odbyła się w czasie
spotkania prezesa ARP, Ministra Skarbu i właściciela GSG
Siergieja Taruty. Ten biznesplan
oparty był o ustalenia dotyczące
finansowania Stoczni Gdańsk,
które swój formalny wyraz znalazły w podpisanym przez obu
Akcjonariuszy Stoczni Porozumieniu Intencyjnym z 28 marca 2013 roku. Twierdzenie, że
Stocznia nie ma lub nie przedstawiła ARP biznesplanu całkowicie rozmija się z prawdą.
3. Pomoc publiczna udzielona Stoczni Gdańsk po prywatyzacji w 2007 roku wyniosła 150
mln PLN w formie pożyczki.
Pieniądze z tej pożyczki zostały
szczegółowo rozliczone w roku
2009, a więc 4 lata temu. To roz-

liczenie zostało zaakceptowane
przez ARP i przekazane do wiadomości Komisji Europejskiej.
„Kategoryczne domaganie się”
ponownego rozliczenia już rozliczonej pomocy, jest niczym
innym jak kolejnym pretekstem
do blokowania podpisanego Porozumienia.
4. Wszelkie dane finansowe dotyczące obecnej sytuacji
Stoczni Gdańsk SA są znane
ARP. W związku z rozmowami
i ustaleniami podejmowanymi
w kwestii dokapitalizowania
Stoczni, GSG na bieżąco informuje Agencję na temat wszelkich kwestii finansowych. Dane
przekazywane ARP są znacznie
bardziej szczegółowe niż zwykły bilans za rok 2012. Agencja
otrzymuje na bieżąco, w trybie
roboczym wszelkie informacje
i dokumenty finansowe o jakie
zwróciła się do Zarządu Stoczni Gdańsk SA. Twierdzenie, że
ARP nie ma możliwości oceny
sytuacji finansowej Stoczni, jest
w tym kontekście nieprawdziwe.
5. GSG zaproponowała i
zapisała to w Porozumieniu intencyjnym, by ARP zwiększyła

swój udział we władzach Stoczni w taki sposób, by jeden z
członków Zarządu, oraz dwóch
członków Rady Nadzorczej
Stoczni pochodziło z nadania
ARP. Ta propozycja dobitnie
pokazuje, że GSG i Stoczni
Gdańsk SA zależy na tym, by
Agencja miała pełną kontrolę nad realizacją biznesplanu
Stoczni Gdańsk SA i jej sytuacji finansowej. Ze względu
na zablokowanie realizacji Porozumienia przez ARP propozycja ta dotychczas nie została
zrealizowana i nadal pozostaje
aktualna.
6.
Prywatny
akcjonariusz zaangażował w Stoczni
Gdańsk około 440 milionów
PLN, ten wkład nie jest zabezpieczony na aktywach
Stoczni. ARP zaangażowała
ok. 220 mln PLN , z czego
ponad 70% jest zabezpieczone na aktywach stoczniowych.
W wypadku upadłości Stoczni
jedynym podmiotem, który zostanie pozbawiony wszelkich
praw majątkowych do majątku
stoczni pozostanie jej obecny
główny udziałowiec i inwestor.
Retoryczne jest w tym wypadku pytanie, kto ma interes, by
Stoczni bronić przed upadłością, a kto może grać na jej
bankructwo.

należącej do Bergen Group
stoczni Fosen. Norwegowie w
mediach straszyli stocznię karami. Terje Arnesen, ówczesny
prezes Bergen Group Fosen w
wypowiedzi dla norweskiego
portalu ekonomicznego E24,
stwierdził, że „Stoczni Gdańsk
grożą wysokie kary finansowe
za niedotrzymanie terminów
kontraktu. Sama stocznia Fosen także będzie musiała zapłacić kary klientowi, który
zbyt długo oczekiwał na realizację projektu”.
Według władz gdańskiego
zakładu, opóźnienie powstało
z powodu niedostarczenia na
czas dokumentacji przez Bergen Group. Sąd podzielił opinię Stoczni.

Gdańska stocznia współpracowała z norweską grupą od
kilku lat. Wcześniej zbudowała dla niej 9 kadłubów. Ostatni
kontrakt dotyczył budowy kadłubów dwóch promów. Pierwszy został zwodowany w kwietniu ub. roku, drugi w marcu
tego roku (spór dotyczy pierwszego kadłuba). Są to duże jednostki, mają bowiem po 170 m
długości i 27,5 m szerokości.
Na każdym jest miejsce dla
1500 pasażerów i 600 pojazdów. Jednostki posiadają także
lądowiska dla helikopterów na
rufie. Kontrakt przewidywał
wykonanie kadłubów częściowo wyposażonych, m.in. w takie elementy jak bulaje, trapy,
włazy czy drzwi.

Stocznia wygrała w arbitrażu 3,6 mln euro

Sąd Arbitrażowy w Sztokholmie wydał orzeczenie
w sporze Bergen Group kontra Stocznia Gdańsk
na korzyść gdańskiego zakładu. Zgodnie z orzeczeniem norweski koncern ma zapłacić Stoczni
3,6 mln euro informuje portal Trojmiasto.pl Konflikt dotyczył kadłuba promu, który został zwodowany w kwietniu ub. roku.
– To dla nas dobra wiadomość. Jest to potwierdzenie,
że dobrze wykonaliśmy swoją
pracę – powiedział Jacek Łęski, rzecznik Gdańsk Shipyard
Group, większościowego właściciela stoczni. – Pieniądze –
szczególnie teraz – bardzo by
nam się przydały, jednak obawiam się, że to jeszcze nie koniec i sprawa się przeciągnie.
Teraz do sprawy musi się
ustosunkować Bergen Group.

Czy sprawa zakończy się na
tym orzeczeniu? Już w ubiegłym roku mówiło się o polsko-norweskim
konflikcie.
Norweski koncern stoczniowy
Bergen Group oskarżał Stocznię Gdańsk o niedotrzymanie
terminów kontraktów, które
skutkowały znacznymi startami finansowymi. Chodziło
o opóźnienie w dostawie kadłuba promu, jaki gdańska
stocznia miała dostarczyć do
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– Mamy już lipiec, a w
stoczni rozczarowanie goni rozczarowanie. Liczyliśmy, że z
półroczem nastąpi nowe otwarcie, że wypłatę stoczniowcy
dostaną w całości, Tak jednak
się nie stało. Widać że wojna na
górze, pomiędzy właścicielami
stoczni – mówi Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący
stoczniowej „Solidarności” –
przybrała charakter nie tylko
gospodarczy, ale i polityczny.
To niepokoi, to zadziwia, że
właściciele stoczni zamiast się
porozumieć doprowadzili do
tego, że kolejna wypłata jest
częściowa i to w niższej wysokości, bo tylko tysiąca złotych.
Toczy się publiczna wojna „ na
górze” współwłaściciele stawiają sobie zarzuty, posługują
się półprawdami. doprowadzając do publicznej dezinformacji
o sytuacji w stoczni.
„Solidarność”
Stoczni
Gdańskiej jest adwokatem pracowników, nie utożsamia się
z żadnym z właścicieli. Obydwóch właścicieli obwiniamy
za obecną sytuacje finansową
stoczni. Podejmowane były złe
decyzję, ich konsekwencje muszą ponieść obaj właściciele i
uczestniczyć w finansowym zaangażowaniu ratującym stocznię. Ale mamy też świadomość,
że bardziej negatywne są działania Agencji Rozwoju Przemysłu, reprezentowanej przez prezesa Wojciecha Dąbrowskiego,

człowieka który odpowiada
za zamknięcie Stoczni Gdynia
czy Stoczni w Szczecinie. Dziś
rzuca przysłowiowe kłody pod
nogi Stoczni Gdańsk, a wiele
wskazuje że niczego dobrego
po jego działaniach nie mogą
się spodziewać Stocznia Morska w Świnoujściu czy gdyńska Nauta. I wychodzi na to, że
ARP, która w nazwie ma dbałość o rozwój przemysłu, prowadzi działalność destrukcyjną,
niszcząc przemysł stoczniowy.
Dziwne są niektóre interesy
ARP, tak jak dokapitalizowanie
firmy Crist, która nie płaci podatków, czy ZUS i coraz mniej
zatrudnia polskich pracowników, angażując niegdyś obywateli z państw wschodnich, a
ostatnio z Azji.
Wojciech Dąbrowski, który
spowodował zerwanie ostatniego walnego zebrania spółki
stoczni, znał wszystkie dokumenty, na brak których narzekał.
Posiadał wszystkie informacje
o stanie firmy, za wyjątkiem
audytu, który przygotowuje
zagraniczna firma i który kosztuje niemałe pieniądze. W sytuacji, gdy każdy dzień i tydzień
jest dla losu stoczni tak ważny,
zrywanie walnego to woda na
młyn wszystkich nieprzychylnych partnerów spółki, która
zatrudnia 1500 ludzi i jest jednym z większych zakładów
w Gdańsku. Takich sygnałów
wskazujących na dwuznaczną
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Karol Guzikiewicz: Dość destrukcji

rolę ARP jest więcej, próbuje się
wobec stoczni szantażu, tworzy
sytuacje w których nawet reprezentujący PO przewodniczący
sejmowej Komisji Skarbu poseł
Tadeusz Aziewicz domaga się
omówienia działalności ARP na
posiedzeniu komisji.
Wojciechowi Dąbrowskiemu zarzucić można też nepotyzm. Wiemy przecież, że Mariusz Dąbrowski, brat prezesa
ARP, pracując w Ministerstwie
Skarbu nadzorował działalność
agencji, a teraz jest prezesem
Eurolotu, na którego działalność ARP ma wpływ. Te przykłady wskazują jak źle rządzi
obecna władza. Trudno się dziwić stoczniowcom, że domagają się odwołania tak działającego prezesa ARP, który zamiast
tworzyć nowe miejsca pracy
w polskim przemyśle likwiduje działające przedsiębiorstwa.
Używam ostrych słów – mówi
Guzikiewicz – ale są do tego
podstawy. Nie może być tak, by
ludzie odpowiadający w rządzie
za gospodarkę bezkarnie podej-

mowali decyzje niszczące tę
gospodarkę.
„Solidarność” jest cały czas
gotowa do podjęcia akcji protestacyjnej, jesteśmy w sporze
zbiorowym. Nie wykluczamy
takiej akcji, choć mamy nadzieję że do upadłości Stoczni
Gdańsk nie dojdzie. W najbliższy wtorek, 16 lipca, zostaliśmy zaproszeni na rozmowy do
Warszawy. Będziemy się domagać, by wreszcie zostały podjęte
decyzje pozwalające stoczni
wyjść z impasu finansowego.
Są to już kolejne rozmowy w tej
sprawie z naszym udziałem. Ale
najwyższy czas by zakończyły
się one korzystnymi dla stoczni
decyzjami. Odpowiedzialność
za brak decyzji spada na rządzących, na reprezentantów Skarbu
Państwa i ARP. Jeśli nie będzie
szybkich decyzji – to utwierdzi
nas to w przekonaniu, że Wojciech Dąbrowski jako prezes
ARP nie chce rozwoju polskiego przemysłu lecz prowadzi
działalność prowadzącą do jego
upadku.

Wyniki referendum:
84,12% za strajkiem, 86,55% za manifestacją w Warszawie

Komisja
Krajowa
podsumowała wyniki referendum sondażowego przeprowadzanego w miesiącach
maj/czerwiec wśród członków
Związku. Wyniki są następujące:
Uprawnionych do głosowania było blisko 680 tys.
członków Związku.
Do 19 czerwca w referendum udział wzięło 493 587

4

Rozwaga i

osób. Co na ten moment stanowi – 72,59 proc. uprawnionych.
W Regionie Dolny Śląsk
trwa głosowanie, które zakończy się w do końca czerwca.
Zakładamy, że ogólna frekwencja wyniesie ponad 80
proc. członków Związku.
Na pierwsze pytanie dot.
udziału w strajku w zakładzie
pracy, na tak odpowiedziało

– 415 243 osób, co stanowi
84,12 proc. biorących udział
w głosowaniu.
Na drugie pytanie dot.
udział w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie, na tak
odpowiedziało – 427 215 osób,
co stanowi 86,55 proc. biorących udział w głosowaniu.
Przy okazji naszego referendum, czego nie wliczaliśmy
do podanych powyżej staty-

styk, wypowiedziało się blisko
153 tys. osób niezrzeszonych.
Komisja Krajowa składa serdeczne podziękowania
wszystkim członkom Związku
biorącym udział w głosowaniu, a także naszym Koleżankom i Kolegom z Regionów,
organizacji
zakładowych
i międzyzakładowych pracującym przy przeprowadzeniu
referendum.

Po interwencji Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Norweskie wsparcie
dla pracowników stoczni Crist
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwrócił się
do norweskich związkowców
o pomoc w ograniczeniu patologii umów śmieciowych w
stoczni Crist. Jednym z ważnych odbiorców produktów
spółki jest norweski koncern
Aker ASA, w którym obowiązuje międzynarodowy układ
ramowy gwarantujący m.in.
wszystkim pracownikom dążenie do stabilności zatrudnienia
niezależnie od kraju, w którym
wykonują pracę. Zarząd Aker
ASA zobowiązał się, że od
kontrahentów
zewnętrznych
również będzie egzekwował
stosowanie się do standardów
obowiązujących w koncernie.
Zarząd Regionu Gdańskiego
NSZZ Solidarność przedstawił
norweskim związkom sytuację
w gdyńskiej stoczni Crist z
prośbą o interwencję. Norweskie związki zawodowe zwróciły się do Aker ASA o podjęcie
działań wyjaśniających wobec
polskiej spółki. Podobnie jak
wcześniej prowadzony audyt co
do sposobu organizacji pracy i
zatrudnienia.
Przypomnijmy, że po upadku Stoczni Gdynia SA część

jej majątku, przy wsparciu
państwowej Agencji Rozwoju
Przemysłu, przejęła w 2010 r.
prywatna spółka Crist z Trójmiasta. W 2010 roku przy licytacji suchego doku Stoczni
Gdynia walczyły Stocznia
Gdańsk i Crist – ta druga wygrała licytację kwotą 175 mln
zł dzięki pożyczce udzielonej
przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Stocznia Gdańsk dzierżawi nadal pochylnie od spółki Synergia’99, należącej do
Agencji Rozwoju Przemysłu.
Crist otworzył też bramy dla
byłych pracowników stoczni.
Okazało się jednak, że zamiast
umów o pracę proponowano
stoczniowcom
samozatrudnienie, mimo że ich praca ma
charakter podporządkowania.
W ten sposób 95 procent stoczniowców, wykonujących pracę
dla spółki pozbawionych zostało możliwości korzystania z
ochrony prawa pracy. Związkowcy z „S” podnoszą więc
argument, że większość osób
wykonujących jednoosobowe
zlecenia dla Crist SA to tzw.
fałszywe
samozatrudnienie,
mające na celu uniknięcie przestrzegania norm wynikających

TV Trwam na multipleksie

Masowe demonstracje popierające starania TV Trwam
o miejsce na multipleksie
doprowadziły wreszcie do
przyznania jej koncesji przez
KRRiTV. TV Trwam rozpocznie nadawanie na multipleksie pierwszym 27 kwietnia 2014 roku. Zwolennicy
Telewizji Trwam podkreślają
jej rolę informacyjną, często
związaną z tematami pomijanymi w telewizji publicznej lub głównych stacjach
prywatnych. Ostatnio np.

informacje o konferencji
prasowej
„Solidarności”
Stoczni Gdańskiej, podczas
której związkowcy domagali się dymisji prezesa ARP
Wojciecha Dąbrowskiego,
przedstawiła jedynie telewizji lokalna i TV Trwam.
Telewizja publiczna, Polsat i TVN uznały widocznie
sprawę przyszłości stoczni
i destrukcyjnych działań
ARP, która jest jej mniejszościowym udziałowcem za
sprawę zbyt błahą...

z prawa pracy oraz obciążeń podatkowych i ograniczające prawo do zrzeszania się w związki
zawodowe.
Co warte podkreślenia tzw.
uzwiązkowienie w grupie Aker
obejmuje blisko 98 proc. zatrudnionych. Aker Solutions,
wcześniej Aker Kvaerner, to
wiodący dostawca usług inżynierskich oraz konstrukcyjnych
w branży stoczniowej oraz wydobycia i przetwórstwa ropy i
gazu. Aker Solutions zatrudnia
około 24 tysięcy osób w 30 krajach. Brak umów o pracę jest
postrzegany przez Norwegów
jako tendencja odwrotna w stosunków do norm obowiązujących w ich kraju. Kwestia ta jest
niezwykle istotna, gdyż partnerzy biznesowi Grupy Aker są
zobowiązani do zachowania
standardów
pracowniczych.
Płynność zatrudnienia, nawet
przy profesjonalnie wyposażonym warsztacie pracy, wpływa
ujemnie na jej efekty.
– Sytuacja zatrudnionych w
firmie Crist, która jest kooperantem Akera zainteresowała
też norweskie związki zawodowe. Czy polski pracodawca
spełnia normy zatrudnienia?
Pracodawcy powinno zależeć
na jakości i stabilności zatrudnienia. Na krótką metę samozatrudnienie jest korzystne dla
właścicieli firmy, ale odbija się
na jakości pracy. Warto więc
zastanowić się nad stabilizacją zatrudnienia. Tymczasem
pracodawca wspierany przez
rządową agencję, przez Skarb
Państwa obniża koszty stosując dumping pracowniczy.
To konkurencja dla Stoczni
Gdańsk, czy Gdańskiej Stoczni
„Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego, zatrudniających na
umowy o pracę, z systemem zabezpieczeń socjalnych – uważa

Roman Kuzimski, wiceprzewodniczący ZRG NSZZ „S”, i
dodaje, że świadczącym usługi indywidualne w tej stoczni
powinna być zaproponowana
umowa o pracę.
Tymczasem w prywatną
stocznię zaangażowała się rządowa agencja. Pod koniec maja
Agencja przez fundusz MARS
objęła akcje Crist za 40 mln zł
i 30 procent udziałów w stoczni
Crist oraz ma udzielić przedsiębiorstwu pożyczki. W sumie
zaangażowanie ARP sięgnie
100 mln zł. Informacja o tym
została ujawniona po miesiącu.
Zatem Agencja upaństwowiła de facto prywatną stocznię.
ARP twierdzi, że inwestycja w
spółkę Crist jest elementem planu, którego celem jest odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego i strategia budowania
w Trójmieście i na Pomorzu
Zachodnim grupy stoczniowej.
MARS FIZ posiada udziały
w Stoczni Nauta SA, Energomontażu-Północ Gdynia oraz w
Crist SA.
– Ostatnia inwestycja Funduszu MARS w spółkę Crist
jest elementem całościowego
planu, którego celem jest odbudowa polskiego przemysłu
stoczniowego – podała w komunikacie Agencji Rozwoju
Przemysłu.
Jak ma się to do zasad uczciwej konkurencji, skoro Agencja
decyduje się na udzielanie publicznych pieniędzy podatników tylko wybranym podmiotom, które konkurują z innymi o
te same kontrakty?
Nawet zdaniem posła PO
Tadeusza Aziewicza, przewodniczącego sejmowej komisji
skarbu państwa, sytuacja polskich stoczni dojrzała, aby zajęła się nią ta komisja.
Artur S. Górski
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Dlaczego zarabiamy cztery razy
mniej niż średnia UE?
Po prawie 10 latach od wejścia do Unii okazuje się,
że wspólny rynek służy przede wszystkim firmom
niemieckim, francuskim czy duńskim. Polskie przedsiębiorstwa, które chcą oferować towary na zachodzie, napotykają szereg barier gorszych niż cła. Ale to
tylko jeden z powodów, dla których Polacy zarabiają
mało. Poniżej podajemy 10 zasadniczych przyczyn.
W Polsce tworzy się
tańsze i mniej stabilne
miejsca pracy niż
w krajach UE
Polska staje się wielką
montownią i centrum usługowym bez rodzimego przemysłu. Najlepiej opłacani
specjaliści z działów badań i
rozwoju, konstruktorzy, inżynierowie i oczywiście dyrektorzy z centrów korporacyjnych
to obcokrajowcy pracujący w
siedzibach firm ulokowanych
poza granicami Polski. Dlatego średnia wynagrodzeń w
tych krajach jest zdecydowanie
wyższa niż w Polsce. Polskiemu pracownikowi z centrum
dystrybucji towarów płaci się
dużo mniej niż zagranicznemu
konstruktorowi, który dany
produkt stworzył.
W Polsce brakuje
globalnych rodzimych firm,
wyposażonych w centra
badawczo--rozwojowe
i oferujących dobrze płatne
miejsca pracy
Firma globalna posiada własne zakłady produkcyjne i centra
dystrybucyjne w innych państwach. Polska ma niewiele takich przedsiębiorstw. W kryzysie międzynarodowe korporacje
na pierwszym miejscu stawiają
interesy własnego kraju, np.
włoski Fiat przeniósł produkcję
z Tych do fabryki we Włoszech.
Polskie przedsiębiorstwa
nie mogą korzystać
z efektu skali
Efekt skali polega na tym,
że im więcej się produkuje i
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sprzedaje, tym cena produktu
może być niższa. Dzieje się tak
dlatego, że przy większej produkcji i sprzedaży można taniej
projektować, kupować surowce, stosować nowsze technologie i oferować niższe ceny.
Wiele międzynarodowych
koncernów rozwijało się korzystając z rodzimych rynków,
kiedy dostęp do nich był ograniczony dla ich zagranicznych konkurentów. Gdy rynki
otwarto, te firmy wykorzystywały efekt skali i rozwijały się
szybciej. Dzięki efektowi skali
można obniżyć koszty nawet o
20 proc.
Polska jest zalana
towarami z importu, które
dają nam zerowy wzrost
PKB
Polska wciąż więcej importuje niż eksportuje. Towary z
importu zakupione przez polskich konsumentów dają Polsce zerowy wzrost PKB – one
wspierają wzrost PKB kraju
producenta i tamtejsze miejsca
pracy. Towary wyprodukowane przez zagraniczne koncerny
w Polsce wpływają na nasz
wzrost PKB wtedy, gdy ilość
wyprodukowanych w Polsce,
a następnie wyeksportowanych
za granicę towarów jest większa od ilości towarów sprzedanych na rynku krajowym.
To my jako konsumenci
decydujemy o tym, który z
krajów będzie się rozwijać
i stanie się zamożniejszy i w
którym będą wyższe płace.
Jeśli w Polsce chcemy więcej
zarabiać, większą wagę musi-

my przywiązywać do wydawania naszych pieniędzy. W
ten sposób decydujemy o tym,
gdzie będą powstawać nowe
miejsca pracy i gdzie będą
wyższe zarobki.
Pensje są wysokie w tych
krajach, które więcej eksportują niż importują.
Brak firm
przemysłowych, które
wykorzystałyby polskie
patenty
Na uniwersytetach i politechnikach opracowywane są
wynalazki, jednak nie ma w
Polsce firm, które mogłyby
zainwestować w ich produkcję. Dlatego polskie patenty są
sprzedawane za granicą. Polscy specjaliści pracują w zagranicznych korporacjach i innowacyjne pomysły zgłaszają
do urzędów patentowych w
kraju pochodzenia koncernu.
Zadłużenie Polski
Polska jest zadłużona na
blisko 1 bln zł i płaci więcej
za odsetki od długu, od krajów
ocenianych jako bardziej wiarygodne. Zaciągamy długi w
zagranicznych bankach. Pieniądze, które będziemy musieli oddać, wraz z odsetkami,
trafią do wspólnot ekonomicznych innych państw.
Polskim firmom
blokuje się dostęp do
zachodnich rynków
Wolny rynek w Unii Europejskiej to fikcja. W praktyce
nie ma granic dla towarów
trafiających z krajów starej
Unii na rynki państw, które
do Wspólnoty dołączyły niedawno. Jeśli przedsiębiorstwa
z krajów nowej Unii, także z
Polski, chcą zaistnieć na rynkach niemieckich, belgijskich
czy francuskich, napotykają
na szereg barier.

„Bariery te bywają dotkliwsze
niż cła na poziomie 20 proc. – podają eksperci Fundacji Pomyśl
o Przyszłości. – Rodzime firmy
niemieckie czy francuskie są tak
okopane na swoich terytoriach,
że nowym trudno cokolwiek
uszczknąć z rynku”.
Wspólny rynek UE służy
Niemcom czy Francji
bardziej niż Polsce
Na likwidacji granic skorzystały przede wszystkim koncerny
bogatych krajów starej UE, które
wykorzystały już zdobytą pozycję i przewagę ekonomiczną,
efekt skali i brak barier, zalewając
towarami kraje nowej Unii.
Prowadzi to do upadku
rodzimych firm, które nie są
w stanie konkurować z europejskimi gigantami. Skutkiem
jest brak miejsc pracy dla
młodych i wyjazdy do krajów
zamożniejszych. Ci młodzi
wpływają na wzrost PKB tamtych krajów, a nie Polski.
Dumping cenowy
zachodnich koncernów
Zdarza się, że zachodnie koncerny, wchodząc na nowe rynki, nawet przez 10 lat sprzedają
swoje produkty poniżej kosztów.
Wszystko po to, by zlikwidować
lokalną konkurencję, podbić rynek w danym kraju. Mogą sobie
na to pozwolić, bo dysponują
większym zgromadzonym kapitałem niż firmy polskie.
Niska siła nabywcza
Polaków
PKB w Polsce jest niski.
Mało zarabiamy, więc mniej
konsumujemy, często szukając
tańszych towarów z importu. To
nie pozwala się rozwijać uczciwym polskim producentom,
którzy gwarantują dobre miejsca pracy.
Krzysztof Świątek
(Tygodnik Solidarność)

Solidarność stoczniowa
przeciwko ARP

zdjęcia: adam chmielecki

Tusk

Likwidator
przemysłu
stoczniowego

11 września początek akcji

Związki jak jedna pięść
11 września to data
rozpoczęcia dużej akcji
związkowej w Warszawie – ogłosili na spotkaniu szefowie trzech
central związkowych. –
Dajemy rządowi jeszcze
dwa miesiące na spełnienie naszych postulatów – zapewniali.

Na spotkaniu w siedzibie
OPZZ szef „S” Piotr Duda,
przewodniczący OPZZ Jan
Guz oraz Tadeusz Chwałka z
Forum ZZ oraz ich najbliżsi
współpracownicy uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu
Protestacyjno-Strajkowego.
– Premier Donald Tusk
mówił, że Platforma powinna
być jak jedna pięść – mówił
na konferencji po obradach
Piotr Duda. – Dzisiaj za jedno możemy mu podziękować
– spowodował, że największe
związki w Polsce są teraz jak
pięść, skierowana nie przeciwko społeczeństwu, ale
przeciwko tym, którzy wprowadzają antypracownicze rozwiązania – tłumaczył Duda.
Związkowcy omówili sytuację w Polsce po zawieszeniu
prac przez związki zawodowe
w Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych, co było skutkiem prowadzenia przez rząd premiera
Donalda Tuska pozorowanego
dialogu społecznego. Obok
zamieszczamy uzasadnienie
decyzji związków.
Jak podkreślają liderzy
związkowi, w założeniach
Trójstronna Komisja miała
być miejscem prezentacji propozycji pracodawców, rządu
i związków zawodowych ich
negocjacji i poszukiwania
wspólnego stanowiska. Niestety od wielu miesięcy było
inaczej. Rząd wykorzystywał Trójstronną Komisję do
arbitralnego prezentowania
swoich rozwiązań bez jakiejkolwiek przestrzeni negocjacyjnej.
Nawet nieliczne wspólne
ustalenia nie były realizowane. Dotyczyło to:

WSZYSTKIE REPREZENTATYWNE POLSKIE ZWIĄZKI ZAWODOWE
ZAWIESIŁY SWÓJ UDZIAŁ
W TRÓJSTRONNEJ KOMISJI DS. SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
26 lipca 2013 r. Forum Związków Zawodowych (FZZ), NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) zawiesiły udział wszystkich swoich
przedstawicieli w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego (WKDS), a także we wszystkich zespołach
Komisji Trójstronnej.
Związki zawodowe żądają:
l rezygnacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także jego ustąpienia ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Trójstronnej
l wycofania zmian w Kodeksie Pracy (już przegłosowanych przez Parlament), które odrzucają
8-godzinny dzień pracy i znoszą stosowanie dodatków za pracę w nadgodzinach
l propozycji ustabilizowania zatrudnienia, ograniczenia stosowania umów cywilnoprawnych i
umów na czas określony
l propozycji dojścia do płacy minimalnej wynoszącej 50% średniej
l podniesienia progów dochodowych uprawniajacych do zasiłków społecznych (łącznie z zasiłkami rodzinnymi),
l propozycji skierowanych na poprawę sytuacji osób starszych, szczególnie na najniższych
zasiłkach.
Odkąd Władysław Kosiniak-Kamysz został mianowany przewodniczącym Trójstronnej Komisji, instytucja ta stała się fasadowa, a głos strony związkowej jest w niej całkowicie lekceważony.
Dialog społeczny, który jest wpisany w polską Konstytucję, nie istnieje, a rząd wdraża kluczowe
rozwiązania dotyczące rynku pracy i polityki społecznej bez jakichkolwiek uzgodnień. Negocjacje ustaw w Komisji Trójstronnej często odbywają się w przyspieszonym trybie, a wiele ważnych
ustaw w ogóle nie trafia do Komisji.
Władysław Kosiniak-Kamysz jest też nieskuteczny we wprowadzeniu w życie decyzji podjętych na obradach Komisji Trójstronnej. Dotyczy to, tak rynku pracy, jak też opieki zdrowotnej,
gospodarki czy transportu. Nie respektuje podjętych wcześniej zobowiązań, nie umie przekonać innych ministrów do wdrożenia rozwiązań kluczowych dla rynku pracy i polityki społecznej.
Wreszcie Minister Pracy i Polityki Społecznej nie potrafił przeciwstawić się wzrostowi bezrobocia, chociaż jest to jego główny obowiązek. Od listopada 2011 roku, kiedy Pan Minister obejmował swoje stanowisko, do kwietnia 2013 roku stopa bezrobocia wzrosła z 12,1% do 14,0%,
czyli przybyło około 340 tys. osób pozostających bez pracy.
W tej sytuacji, trzy największe centrale reprezentatywnych związków zawodowych zawieszają swój udział w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Wojewódzkich
Komisjach Dialogu Społecznego oraz wszystkich Trójstronnych Zespołach Branżowych. Domagamy się zarazem dymisji ministra pracy i polityki społecznej oraz jego natychmiastowego
ustąpienia z funkcji przewodniczącego Trójstronnej Komisji.
Wyrażamy jednocześnie gotowość wznowienia naszego udziału w pracach wszystkich instytucji dialogu społecznego, w trybie natychmiastowym, z chwilą odrzucenia przegłosowanych
już w Sejmie zmian w Kodeksie Pracy oraz dymisji Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Przewodniczący Forum
Związków Zawodowych
(-) Tadeusz Chwałka

l przyjęcia ustawy wymuszającej szybszy wzrost płacy
minimalnej (związki zawodowe przygotowały odpowiednie projekty)
l ograniczenia bezprawnego
stosowania „śmieciowych”
umów o pracę
l pełnej realizacji pakietu antykryzysowego, rząd nie

Przewodniczący
Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
(-) Piotr Duda

podjął spraw korzystnych
dla pracowników
l pakietu zmian poprawiających
funkcjonowanie
ochrony zdrowia oraz kolei
l podniesienia progów dochodowych upoważniających do świadczeń rodzinnych i socjalnych

Przewodniczący OPZZ
(-) Jan Guz

l pełnego

wykorzystania
środków
finansowych
przewidzianych na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu.
Kolejne, robocze spotkanie
Ogólnopolskiego
Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego odbędzie się 18 lipca br.

STOCZNIA GDAŃSK W MEDIACH
Problemy finansowe Stoczni Gdańsk, ich rzeczywiste i domniemane przyczyny, wzajemne relacje pomiędzy współwłaścicielami stoczni, nieskuteczne działania naprawcze, są tematem licznych ostatnio publikacji w polskich mediach. Postanowiliśmy przedstawić w „Rozwadze” skróty i omówienia ostatnich publikacji, które ukazały się na portalu Trojmiasto.pl, w „Dzienniku Bałtyckim” i „Gazecie Wyborczej”.

W środę, 26 czerwca, odbyła się u marszałka Mieczysława Struka „Debata o przyszłości branży stoczniowej”,
na którą przybył minister
skarbu Włodzimierz Karpiński. Miało być o przyszłości,
a skończyło się głównie na
grzebaniu w przeszłości. Dominującym tematem była
Stocznia Gdańsk. Niestety,
pomimo udziału w debacie
ministra skarbu, prezesa ARP
(mniejszościowego udziałowca spółki Stocznia Gdańsk)
czy Konstantego Litwinowa,
reprezentującego Siergieja Tarutę, właściciela większościowego pakietu akcji stoczni, a
także władz samorządowych
Pomorza, nie podjęto praktycznie żadnych ustaleń, które
miałyby znaczenie dla rozwiązania problemów finansowych
zakładu w najbliższym czasie
Przypomnijmy – pisze
portal „Trójmiasto”: Stocznia
Gdańsk należy do dwóch akcjonariuszy – spółki Gdańsk
Shipyard Group (75 proc.
udziałów) i państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu (25
proc.). Stocznia Gdańsk ma
kłopoty finansowe. Między
akcjonariuszami stoczni nie
wszystko układa się idealnie.
Od miesięcy toczą się rozmowy w sprawie ich zaangażowania w ratowanie stoczni.
– Nie wiem czemu oczekuje
się od ARP jakiejś szczególnej aktywności w tej sprawie.
Agencja jest jedynie pasywnym udziałowcem – powiedział minister Włodzimierz
Karpiński. – Niestety, stocznia
nie osiągnęła rentowności. Na
to złożyło się wiele czynników,
ale... W tym, obszarze jak w
każdym innym potrzebne jest
mądre zarządzanie – powie-

fot. Paweł Glanert

Deklaracje nie tworzące przełomu

dział minister i podtrzymał
propozycję ARP, czyli proporcjonalne podniesienie kapitału,
przez obu udziałowców.
Niestety, zarówno minister
jaki i obecny na spotkaniu prezes ARP, Wojciech Dąbrowski
przyznali, że nie wiadomo czy
taka forma byłaby zaakceptowana przez Komisję Europejską. Na pytanie, czy nie
lepiej najpierw sprawdzić co
na to Komisja, minister odpowiedział, że... najpierw na
tę propozycję musi przystać
udziałowiec stoczni.
A władze stoczni wciąż
obstają przy wariancie nad
którym pracują z ARP od marca. Przypomnijmy, że wówczas podpisano porozumienie
przewidujące (...) współpracę
przy wyprowadzaniu Stoczni
Gdańsk z (...) trudnej sytuacji finansowej. Ta umowa
przewiduje również współpracę obu stron w uzyskaniu
finansowania i rozwiązaniu
obecnych problemów Stoczni
– jak określono – na zasadach
rynkowych. W porozumieniu jest też mowa o pomocy
przy sprzedaży części majątku
gdańskiego zakładu.
– Nie oczekujemy żadnej
pomocy publicznej. Oczekuje-

my realizacji założeń porozumienia z marca tego roku – powiedział Konstanty Litwinow,
który reprezentował na spotkaniu Siergieja Tarutę, czyli właściciela stoczni. – Nam zależy
na uratowaniu zakładu. Proszę
pamiętać, że jeśli doszłoby
do upadłości, to najbardziej
poszkodowanym będzie sam
właściciel, który włożył w ten
zakład 380 mln zł.
Czym władze Stoczni
tłumaczą kłopoty? Przede
wszystkim przejęciem starych
długów i złą sytuacją na rynku
okrętowym.
– Niestety, zostaliśmy
zmuszeni do utrzymania w
latach 2009 – 2012 produkcji
stoczniowej na poziomie nie
mniejszym niż 22 tys. ton stali
przerobionej oraz utrzymania
zatrudnienia w tym samym
okresie na poziomie nie niższym niż 1 900 etatów – powiedział Litwinow. – Jeżeli nie
dotrzymalibyśmy tych warunków, groziłyby nam dotkliwe
kary. Jako jedyny zakład w tej
branży byliśmy tak obciążeni.
– W grudniu położyliśmy
na stole biznesplan. Mamy
perspektywy, odzyskaliśmy
rentowność operacyjną, ale
nie mamy płynności finanso-

wej i wisi nad nami ogromne
zadłużenie – powiedział z kolei Andrzej Stokłosa, prezes
Stoczni Gdańsk. – Niestety,
w obecnej sytuacji bardzo
trudno prowadzić działalność.
Dziś często robi się interesy w
oparciu o wiadomości z gazet.
Z powodu szumu już straciliśmy dwa kontrakty.
W tym tygodniu do sądu
trafił wniosek o ogłoszenie
upadłości Stoczni Gdańsk. Za
wnioskiem stoi firma Biprostal
z Krakowa Firma była generalnym projektantem i głównym
wykonawcą Hali LKM wraz z
technologią antykorozyjnego
zabezpieczenia i wyposażeniem
technologicznym w Stoczni. Nieoficjalnie wiadomo, że
chodzi o zaległości finansowe
w kwocie kilkuset tysięcy złotych. W ostatnich miesiącach
do sądu trafiło kilka podobnych wniosków dotyczących
ogłoszenia upadłość gdańskiej
stoczni. Władze stoczni jednak
za każdym razem dochodziły
do porozumienia z wierzycielami. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, tak ma być także w
sprawie Biprostalu.
Kilkugodzinna dyskusja na
temat sytuacji Stoczni Gdańsk
nie przyniosła, niestety, konkretnych rezultatów. Wszystko wskazuje, że dalsze losy
spółki, tak istotnej dla rynku
pracy w Gdańsku i dla przyszłości przemysłu okrętowego
w Polsce, toczyć się będą w
atmosferze plotek i niesprawdzonych informacji, doniesień
medialnych i przypisywaniu
win udziałowcom. Z których
jeden reprezentuje Skarb Państwa, a więc instytucję odpowiedzialną za skutki polityki
decydującej dla przyszłości
polskiego okrętownictwa.
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Czy Stocznię Gdańsk
spisano na straty?
Stocznia Gdańsk od
ubiegłego roku boryka
się ze sporymi problemami. Teraz, jak twierdzą osoby z branży,
kolejnych kłopotów
może jej przysporzyć jej
własny udziałowiecm
– czytamy na portalu
Trójmiasto.pl

Sprzedadzą halę, by ją
wynajmować?
Czy jest szansa na utrzymanie produkcji i miejsc pracy w

Stoczni Gdańsk? Tak, jednak
niezbędny jest program restrukturyzacji i pomysł na biznes tak,
ale jedynie jeśli spółka zostanie
solidnie dokapitalizowana. Jeśli
nie, tym razem skończy się upadłością zakładu.
Wariantów było kilka,
m.in. sprzedaż części majątku
Stoczni Gdańsk Stoczni Remontowej Nauta, czyli spółce
należącej do Funduszu ARP
czy sprzedaż terenu na tzw.
froncie wyspy. Jedyną zakończoną transakcją była sprzedaż dźwigów stoczniowych
spółce Synergia 99, również
należącej do ARP. Te działania
są wpisane w harmonogram
wynikający z porozumienia
jakie Gdańsk Shipyard Group i ARP podpisały w marcu
2013 roku. Niestety, z harmonogramu niewiele wyszło.
Ostatnią propozycją skierowaną do Stoczni Gdańsk przez
ARP – jak wynika z naszych
informacji – jest zakup hali
produkcyjnej K1. Stocznia dalej by z niej korzystała, ale na
zasadach leasingu czy wynajmu. Po jakimś czasie Stocznia
mogłaby wykupić ten mają-

fot. Paweł Glanert

Ratunkiem dla Stoczni
Gdańsk ma być sprzedaż hali
K1. Tę największą w Europie
halę produkcyjną ma przejąć
Agencja Rozwoju Przemysłu,
a Stocznia – jak i inne podmioty – ma ją wynajmować.
Taką ofertę złożyła ARP. To
nie koniec ofert. W środowisku mówi się, że ARP ma
chrapkę na Mostostal Chojnice, czyli jeden z ostatnich
filarów gdańskiej stoczni. Ta
oferta jest jednak raczej... ciosem w plecy niż kołem ratunkowym.
Dzień po tym jak media
podały, że ktoś – ze wskazaniem na ukraińskich właścicieli – chce zgłosić wniosek
o upadłość, do Stoczni wkroczyła skarbówka. – Kontrola

skarbowa rozpoczęła się tuż
po wyemitowaniu przez TVN
programu na temat możliwej
upadłości Stoczni Gdańsk.
Nie był to przypadek i kontrola ta trwa do dnia dzisiejszego. Mamy jednak zapewnienie ze strony zarządu, że
spółka przygotowana jest na
najgorsze scenariusze – mówi
Roman Gałęzewski, przewodniczący NSZZ Solidarność w
Stoczni Gdańsk.
Kontrola dla każdego
przedsiębiorstwa jest mało
komfortowa. Szczególnie, gdy
boryka się ono z problemami. A sytuacja wokół Stoczni
Gdańsk wciąż jest bardzo nerwowa, bo napięte są relacje
udziałowców zakładu. Zakład
należy do dwóch akcjonariuszy: spółki Gdańsk Shipyard
Group (w 75 proc.) i Agencji Rozwoju Przemysłu (25
proc.). Od miesięcy toczą się
rozmowy kto, co powinien dać
i czy w ogóle.
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tek. Jednak do tego czasu z
hali mogłyby korzystać też
inne, konkurencyjne podmioty. Kwestie te są jeszcze na
etapie rozmów.
– Nie kupujemy żadnych
nieoperacyjnych części majątku stoczni, natomiast jeżeli
chodzi o halę K1, to trwają
analizy – potwierdza Roma
Sarzyńska-Przeciechowska,
rzecznik ARP.
Niestety, pewnie i tym razem sprawa będzie się ślimaczyć, bo – jak dowiedziało
się Trojmiasto.pl – są poważne rozbieżności co do ceny.
Stocznia wycenia ten majątek
na 110-120 mln zł, a ARP chce
dać tylko 50 mln zł.
Swoje zdanie na temat
sytuacji mają związki zawodowe. „Wymusza się na
obecnym Zarządzie Stoczni
niekorzystne decyzje co do
cen sprzedaży niepotrzebnego
sprzętu. Z udziałem instytucji
państwowych próbuje się doprowadzić do tego, by stocznia pozbywała się niepotrzebnych, ale sprawnych urządzeń,
po cenie złomu. Zamiast za 6
mln np. tylko za 1 mln zł. Wykorzystuje się trudną sytuację
finansową stoczni, by konkurencyjnym firmom ułatwić
tanie kupno” – napisano w
piśmie „Solidarności” Stoczni
Gdańsk.
Oficjalnie wariantem „pomocy” preferowanym przez
ARP było proporcjonalne do
udziałów dokapitalizowanie
Stoczni Gdańsk. ARP w komunikatach twierdzi, że nie
może zaangażować się finansowo w sposób, który mógłby
zostać uznany przez Komisję
Europejską za pomoc publiczną, władze Stoczni twierdzą z
kolei, że takiego zaangażowania nie oczekują.

fot. Paweł Glanert

– Agencja udzieliła pomocy publicznej stoczni na realizację planu restrukturyzacji w
2009 roku w kwocie 150 mln
zł. Nie może być zatem mowy
o jakiejkolwiek dalszej pomocy dla Stoczni Gdańsk – mówi
rzecznik ARP.
– Kwota 150 mln zł nie była
pomocą publiczną, a pożyczką
– prostuje Jacek Łęski, rzecznik Gdańsk Shipyard Group.
– Nikt się nie domaga pieniędzy od Skarbu Państwa. A co
do proporcjonalnego dokapitalizowania – w rozmowach
nie jest poruszana ta kwestia.
Taka propozycja wyszła nieoczekiwanie od ARP. Obecnie,
zgodnie z zawartym w marcu
porozumieniem, rozmawiamy
o sprzedaży stoczniowego majątku bądź leasingu.
690 mln zł różnicy
w obliczeniach?
Stocznia Gdańsk zrezygnowała z produkcji stoczniowej.
To ona m.in., według władz
spółki, wpędziła firmę w kłopoty finansowe. Nie licząc
tzw. zaszłości, czyli starych
długów. Ukraińscy inwestorzy
podejmowali bowiem decyzję
o przejęciu Stoczni Gdańsk,
przekonani, że do zwrotu jest
ok. 60 mln zł pomocy publicznej. Tak wynikało z doku-

mentów finansowych spółki.
Po trzech tygodniach okazało
się, że Komisja Europejska
wyliczyła, na podstawie dokumentów dostarczonych przez
polskie urzędy, że pomoc dla
Stoczni to 750 mln zł! Wówczas jedynym ratunkiem był
plan restrukturyzacji, którego
nie udało się do dnia dzisiejszego w pełni zrealizować.
Jak twierdzą władze stoczni,
m.in. z powodu kryzysu w
branży stoczniowej.
Mostostal Chojnice
języczkiem u wagi
W tej chwili zakład skupił
się wyłącznie na produkcji
wielkogabarytowych
konstrukcji stalowych i wież wiatrowych. W pierwszym kwartale tego roku udało się nawet
wyjść Stoczni na operacyjny
plus. Zakład w chwili obecnej
kończy budowę dwóch statków. Ma kolejne zamówienia
na wieże wiatrowe i konstrukcje stalowe. Właśnie produkcja oparta o współpracę z
Mostostalem Chojnice, którego część majątku Stocznia
dzierżawi, stała się szansą dla
gdańskiego zakładu. Jednak...
Syndyk masy upadłościowej chojnickiej spółki na 24
czerwca wyznaczył termin

przetargu na zakup majątku
Mostostalu. Jest to już czwarta
próba sprzedaży. Do tej pory
nikt się nie zgłaszał. Cena wywoławcza wynosi 30,6 mln zł.
Stocznia ma jeszcze obowiązującą umowę na dzierżawę Mostostalu do połowy 2014
roku. Jednak nie może skorzystać z prawa pierwokupu, jeśli
cena zaoferowana przez konkurentów w przetargu będzie
wyższa niż 90 proc. wartości
oszacowania przedsiębiorstwa.
Jeśli cena będzie niższa, czyli
będzie oscylowała wokół ceny
wywoławczej, to pierwszeństwo przypada Stoczni Gdańsk.
Coraz głośniej jednak
mówi się, że taką ofertę, która
zablokuje SG złoży... ARP. –
Agencja zwykle nie informuje
o swoich planach inwestycyjnych. W tym wypadku też
nie, tym bardziej, że podanie
informacji o zamiarach Agencji przed planowaną licytacją
mogłoby mieć wpływ na jej
przebieg – poinformowała nas
Roma Sarzyńska– Przeciechowska.
– Słyszałem o tym, że
Agencja Rozwoju Przemysłu
krąży wokół Mostostalu Chojnice i może być jednym z oferentów. Nie musi w końcu kupować zakładu poprzez swój
Fundusz, może się do tego
posłużyć Nautą. W grę jako
nabywca Mostostalu Chojnice
wchodzi także stocznia Crist.
Nie byłoby to jednak dobrym
rozwiązania dla zakładu –
mówi Roman Gałęzewski.
– Mam cały czas nadzieję,
że jeśli nabywcą Mostostalu
nie będzie Stocznia Gdańsk a
ARP, to i tak kolejne zlecenia
będą realizowane we współpracy z naszą stocznią.
Kto chce wbić gwóźdź do
trumny stoczni
Faktycznie, ARP nie musi
samo zgłosić oferty. W portfelu Funduszu zależącego do
Agencji jest sporo spółek,
którym pasowałby profil chojnickiego zakładu. MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
jest funduszem zarządzanym

przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wśród
aktywów wniesionych do
funduszu przez ARP znajdują się m.in. Morska Stocznia
Remontowa SA i Szczecińska
Stocznia Remontowa Gryfia
(spółki mają zostać połączone), Stocznia Remontowa Nauta czy Energomontaż Północ
Gdynia. ARP też dość mocno
współpracuje z gdyńską stocznią Crist.
Według osób zbliżonych do
ukraińskich inwestorów, jeśli
ktoś z kręgu ARP podejmie
próbę przejęcia chojnickiego
zakładu, to będzie to gwóźdź
do trumny Stoczni, a wbije go
jeden z udziałowców zakładu. – To będzie działalność
na szkodę – mówi nasz informator i dodaje, że nie wie czy
ukraiński inwestor w obecnej
sytuacji będzie w stanie przebić ewentualną ofertę Agencji
czy spółki zależnej.
Bitwa o kontrakty
wojskowe
ARP nie informuje o swoich planach inwestycyjnych,
ale konsekwentnie pracuje
nad – jak to oficjalnie określono – „programem wykreowania nowych miejsc pracy
w Gdańsku, m.in. w swoich
stoczniach”. Ostatnio Agencja
Rozwoju Przemysłu mocno
zaangażowała się w „promocję” swoich spółek w Trójmieście, a w środowisku stoczniowym mówi się, że ARP ma
plany stworzenia wspólnego
projektu wokół swoich aktywów. Kilka miesięcy temu
podczas uroczystości otwarcia
tzw. Akwarium, czyli wyremontowanego budynku byłej
dyrekcji Stoczni Gdynia, rąbka tajemnicy uchylił szef ARP,
Wojciech Dąbrowski. Zapytaliśmy wówczas o Stocznię
Marynarki Wojennej. ARP
zaproponowała
syndykowi
SMW dzierżawę stoczni poprzez spółkę Nauta lub przez
samą Agencję. Syndyk Stoczni Marynarki Wojennej odmówiła, ale to nie zraziło ARP.
dokończenie na str. 14
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Czy Stocznię
Gdańsk spisano
na straty?
Dokończenie ze str. 13
– W tej sytuacji nasze plany
inwestycyjne będą musiały być
realizowane na innych terenach
– powiedział Dąbrowski. – Ja
na dzisiaj nie chciałbym szczegółowo mówić o tych planach.
Też obronność, ale duży udział
konstrukcji offshorowych.
W środowisku mówi się,
że spółki z portfela ARP mają
ochotę na zapowiadane przez
MON kontrakty wojskowe. W
dziedzinie konstrukcji Agencja już prowadzi intensywną
działalność. Chodzi o budowę
fabryki na terenie Szczecińskiej
Stoczni Remontowej Gryfia.
Projekt prowadzi spółka celowa KSO. Udziały w niej miał i
ma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mars, zarządzany przez
MS TFI, którego właścicielem
jest ARP oraz niemiecki koncern
Bilfiger Berger i stocznia Crist.
Plan budowy fabryki elementów wież ma też Gdańsk
Shipyard Group. To było wpisane w plan restrukturyzacji
Stoczni przyjęty przez KE. Teraz produkcja odbywa się m.in.
w hali K1. Niestety, tego projektu jak do tej pory nie udało
się zrealizować. Dlaczego? Jak
twierdzą władze stoczni, banki – BGŻ i BGK – odmówiły
kredytowania. Już na etapie
projektowania domagały się
pokazania umów na dostawy
elementów wież. Umowy intencyjne nie wystarczyły.
Wracając jednak do upadłości. Ostatnio wniosek o upadłość
Stoczni Gdańsk złożyła firma
z Krakowa. Jednak sąd podjął
decyzję o zwróceniu wniosku
wierzycielowi z powodu braków
formalnych. Wyrok odroczono.
Przedstawiciele GSG zapewniają, że oni nie zamierzają składać
broni, czyli wniosku o upadłość.
A ARP? – Agencja nie zamierza składać wniosku o upadłość
stoczni – zapewniła nas Roma
Sarzyńska-Przeciechowska,
rzecznik ARP.
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„Dziennik Bałtycki” o nowym holdingu

Stocznia Crist
pod patronatem funduszu Mars
Powstaje stoczniowy
holding pod patronatem
państwowego funduszu Mars – informuje
“Dziennik Bałtycki”. Na
jego czele stanie stocznia Crist, którą fundusz
dokapitalizował, obejmując niemal 30 proc.
akcji.
Zaangażowanie agencji państwowej w prywatną
stocznię budzi kontrowersje, bowiem podobny bój o
podwyższenie kapitału toczy
stojąca na skraju przepaści
Stocznia Gdańsk. W jej wypadku ARP wciąż się waha.
Decyzja o dokapitalizowaniu
tego zakładu zapadnie zapewne na walnym zgromadzeniu
wspólników, które ma się odbyć wkrótce.
Państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu poprzez fundusz Mars objęła w prywatnej
firmie Crist prawie 30 proc.
udziałów, podnosząc kapitał
zakładowy spółki z 500 tys.
zł do 710 tys. Umowa z funduszem inwestycyjnym Mars
przewiduje, że udzieli on pożyczki w kwocie 60 mln zł, z
możliwością konwersji na akcje, i obejmie akcje o wartości
40 mln zł w podwyższonym
kapitale Crist SA.
Wcześniejsze
informacje prasowe na ten temat
potwierdził w piątek zarząd
firmy. – Nasze firmy muszą
się skoncentrować, żeby móc
funkcjonować – mówi Ireneusz Ćwirko, prezes zarządu
Cristu, mając na myśli gdyńską stocznię Nauta, firmę
Elektromontaż, stocznię Gryfia ze Szczecina i świnoujską
Morską Stocznię Remontową,
w których państwowa Agen-

cja Rozwoju Przemysłu za pośrednictwem funduszu Mars
ma także swoje udziały.
– Stąd pomysł budowania
silnej grupy, która będzie liczącym się światowym graczem na rynku offshorowym.
– Musimy pójść w produkcję niszową, żeby zaistnieć na
rynku – dodawał wiceprezes
Krzysztof Kulczycki. – Jedyną szansą na przetrwanie jest
konsolidacja w jeden zwarty
organizm.
Jak tłumaczyli przedstawiciele stoczni, od roku prowadzili rozmowy z różnymi instytucjami w celu dokapitalizowania,
ponieważ jak wyjaśniali, firma
ma zamiar zaistnieć na giełdzie,
szybko rośnie w siłę, dlatego
potrzebuje funduszy.
– Z funduszem Mars było
nam po prostu po drodze –
mówiła Ewa Kruchelska,
przewodnicząca rady nadzorczej stoczni.
Swój optymizm co do
perspektyw rozwoju stoczniowego holdingu opierają
na analizach, według których
światowy rynek konstrukcji
stalowych offshorowych oraz
zaawansowanych technologicznie statków do budowy i
obsługi farm wiatrowych dynamicznie się rozwija i będzie
rósł przez następne lata.
ARP nie skomentowała
transakcji. Można jednak powiedzieć, że historia zatoczyła
koło. Dekadę temu Stocznia
Gdynia została zrenacjonalizowana przez skarb państwa
i ARP. Gdyńska firma otrzymała setki milionów złotych
pomocy publicznej, którą
zakwestionowała Bruksela,
więc majątek stoczni trzeba
było sprzedać. Największą
jego część kupili: Nauta, Crist
(dzięki 150 mln zł pożyczki z

ARP) i Energomontaż Północ
Gdynia, należący wówczas do
Polimeksu-Mostostalu. Mars
niedawno odkupił go od kulejącej giełdowej spółki.
Wejście funduszu do Crista przywraca ARP wpływ na
niemal cały majątek dawnej
gdyńskiej stoczni. Agencja w
trójmiejskich stoczniach zaczyna być silnym graczem.
Należąca do niej Synergia 99
jest właścicielem pochylni,
które dzierżawiła dotychczas
Stocznia Gdańsk. Wkrótce
jednak wejdzie na nie Nauta.
ARP ma także prawie 25 proc.
akcji Stoczni Gdańsk oraz –
w zamian za udzieloną przed
laty pożyczkę wysokości 150
mln zł – zastaw na jej podstawowym majątku.
Transakcja
z
Cristem
wzbudziła w Trójmiejście
duże zaskoczenie. – W środę
odbyła się debata dotycząca
sektora stoczniowego i nie padła tam żadna informacja w tej
sprawie. Nie będę jej na razie
komentować, poproszę o wyjaśnienie ARP — mówi Tadeusz Aziewicz, pomorski poseł
Platformy Obywatelskiej.
Oficjalnego
komentarza
odmawia też Jacek Łęski,
rzecznik Stoczni Gdańsk. Nieoficjalnie wiadomo, że wejście
Marsa do Crista spowodowało
w kolebce Solidarności duże
poruszenie. Gdańska stocznia od ponad pół roku stara
się bowiem przekonać ARP
do zaangażowania w jej restrukturyzację, ale rozmowy
dotychczas kończyły się fiaskiem, bo transakcję w Gdańsku trzeba uzgodnić z Brukselą, by nie została uznana za
pomoc publiczną. Tymczasem
— co ciekawe — w przypadku Crista wejście Marsa jest
inwestycją komercyjną.

Biedna stocznia bogatego Taruty

Większościowy
właściciel Stoczni Gdańsk, Siergiej
Aleksiejewicz Taruta, lat 58
zgromadził majątek szacowany na dwa miliardy dolarów...
Taruta wywodzi się z opartego na przemyśle metalurgicznym klanu donieckiego – z
Donbasu, w którym wiodącą
role odgrywał Rinat Achmetow, z majątkiem szacowanym
na 15 mld dolarów. Choć ISD
wypączkował „z donieckich” to
Taruta się uniezależnił i popadł
w konflikt z Achmetowem...
Taruta zbudował swoją
grupę i posiada szereg spółek, np. na Cyprze. To właśnie
do kontrolowanych głównie
przez niego cypryjskich spółek należy pakiet większościowy Stoczni Gdańsk.
Po przedstawieniu relacji
pomiędzy ukraińskim miliarderem, a politykami tego kraju, autor tekstu pisze:
Nie wiemy jakie były kulisy sprzedaży stoczni grupie
ISD, ale na wiele miesięcy
przed przetargiem media ukraińskiego oligarchy podawały,
że prywatyzacja odbędzie się
poprzez podniesienie kapitału
zakładowego. Choć wtedy nie
było to jeszcze przesądzone,
ostatecznie tak się stało...
ISD było już u nas znane
z prywatyzacji Huty Częstochowa w 2005 r., w końcówce rządów SLD. W wyścigu o

hutę Ukraińcy pokonali konkurentów z Arcelor Mittal nie bez
wsparcia niektórych polskich
polityków. Gdy ISD przystępowało do kupna stoczni (za rządów PiS – przyp. „Rozwaga”),
cieszyło się w naszym kraju
dobrą opinią. Inwestowali w
hutę i wywiązywali się z zapisów pakietu socjalnego...
Po wygranych wyborach
Platforma Obywatelska poleciła CBA sprawdzić prywatyzację, nieprawidłowości nie
stwierdzono...
Sprawy szły jednak w złym
kierunku. Ukraińcy poczuli się

udzieli wszelkiej możliwej pomocy. I widać że z tego nic nie
wyszło – mówi autorowi artykułu
Jacek Łęski, rzecznik ISD.
Andrzej Jaworski, ostatni
prezes stoczni przed prywatyzacją, dziś poseł PiS: Myślę,
że Taruta został wprowadzony
w błąd i zawiódł brak nadzoru
nad stocznią. Ukraińcy podejmują decyzje błyskawicznie, a
tego w stoczni nie było widać...
W 2010 r. Stocznia Gdańsk
miała szansę wejść do pierwszej ligi producentów nowoczesnych jednostek. Należąca
do ISD spółka przegrała jed-

Taruta przegrał wyścig o
dok, bo zabrakło mu pieniędzy.
W efekcie to Crist zbudował nowoczesny statek „Innovation” i
właśnie buduje jednostkę bliźniaczą. I to Crist przynosi pokaźne zyski, a Stocznia Gdańsk
produkuje ze stratą proste jednostki lub same kadłuby...
– W stoczni tyka polityczna
bomba. Jeśli nie dopłacimy do
prywatnego interesu pana Taruty, to grożą nam przeróżne
scenariusze polityczne i protesty – mówią urzędnicy.
Minister skarbu Włodzimierz Karpiński już ogłosił w

oszukani tym, że strona polska
wyliczyła wielkość pomocy publicznej udzielonej stoczni na
ponad pół miliarda złotych...
ISD rozważało wycofanie się z
interesu w Gdańsku. Prezydent
Lech Kaczyński w liście do
przywódców Ukrainy prosił o
interwencję, co spowodowało że
Taruta nie wycofał się z Gdańska... Minister skarbu Aleksander
Grad i jego następca zapewniali
pana Siergieja Tarutę, że państwo

nak licytację wielkiego suchego doku w Gdyni. Dzięki
pożyczce z Agencji Rozwoju
Przemysłu dok za 175 mln zł
kupiła prywatna spółka Crist.
– Na rynku pojawiło się
zlecenie na statek za 200 milionów euro i było jasne, że
zbuduje go ten, kto kupi dok.
Dlatego za dok zapłacono
blisko dwukrotnie więcej niż
wynosiła cena wywoławcza
– mówi Katce osoba z branży.

Gdańsku, że w sprawie Stoczni Gdańsk nie ugnie się pod
polityczną presją. Ale jeszcze
nie wie co go czeka.
– Stocznia nie ma prawa
upaść, prędzej ten rząd upadnie. Zobaczycie – zapowiada
Karol Guzikiewicz z „S”. –
10 lipca znowu nie dostaliśmy całej wypłaty i winny
jest prezes ARP, który nie
zgodził się na dofinansowanie spółki.

fot. Paweł Glanert

W Gazecie Wyborczej
Krzysztof Katka pisze:
Kolebka „Solidarności”
należy do jednego z
najbogatszych ludzi
świata, ale Siergiej Taruta nie ratuje gdańskiej
stoczni, lecz domaga
się wsparcia od polskich podatników.
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