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KGHM bêdzie na licie
specjalnej ochrony
W ubieg³ym roku przyjêto ustawê o kontroli niektórych inwestycji.
Jej celem jest ochrona strategicznych polskich spó³ek przed wrogim przejêciem. Docelowo zosta³a stworzona aby obj¹æ ochron¹
najwa¿niejsze spó³ki z sektorów gazowego, chemicznego, elektroenergetycznego, zbrojeniowego i petrochemicznego. Gdy zaistnieje zagro¿enie wrogiego przejêcia, Rada Ministrów wydaje rozporz¹dzenie, dziêki któremu przejêcie zagro¿onego podmiotu bêdzie podlega³o kontroli Ministra Skarbu Pañstwa  projekt rozporz¹dzenia
w³anie przedstawiono. Ustawa wzorowana jest na rozwi¹zaniach
funkcjonuj¹cych m.in. w Austrii, Niemczech i Francji.
Dawid Jackiewicz, Minister Skarbu Pañstwa w³anie przedstawi³ projekt takiego rozporz¹dzenia. Objêto w nim ochron¹ dwa podmioty Grupê Azoty i KGHM Polsk¹ Mied. W uzasadnieniu umieszczenia KGHM
na licie specjalnego nadzoru, resort skarbu wskaza³, ¿e koncern wydobywa metale istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski:
mied, srebro, nikiel, ren, z³oto, o³ów, molibden, pallad oraz platynê.
Dodatkowo KGHM jest jedynym koncesjonowanym przedsiêbiorc¹,
wydobywaj¹cym i zabezpieczaj¹cym produkcjê metali wykorzystywanych m.in. do produkcji broni i amunicji oraz produktów o przeznaczeniu wojskowym.
Skarb Pañstwa jest w posiadaniu 31,79% akcji KGHM. W uzasadnieniu
objêcia ochron¹ wskazano, ¿e dzia³alnoæ koncernu jest niezbêdna dla
rozwoju gospodarki i bezpieczeñstwa Polski. ¯eby jednak zrozumieæ
powód takiego posuniêcie trzeba siê cofn¹æ do 2009 roku. Platforma
Obywatelska na czele z Donaldem Tuskiem wbrew obietnicom wyborczym sprzeda³a 10% udzia³ów KGHM uprzednio gro¿¹c wyprzeda¿¹
wszystkich akcji. Tylko dziêki dwugodzinnemu strajkowi za³ogi uda³o
siê czêciowo powstrzymaæ prywatyzacyjne zapêdy tej ekipy i rz¹d sprzeda³ 10% akcji zamiast ca³ego pakietu. Zmniejszenie iloci udzia³ów z
41,79% do 31,79% doprowadzi³o do sytuacji, w której przejêcie Spó³ki
przez prywatne podmioty sta³o siê bardziej prawdopodobne.
Wiêkszoæ akcjonariatu KGHM jest rozdrobiona, jednak¿e w 2011 roku
Skarb Pañstwa posiadaj¹c 31,79% udzia³ów w KGHM Polskiej Miedzi,
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mia³ zaledwie 54,70% g³osów! Rz¹d niemal utraci³ kontrolê nad Polsk¹ Miedzi¹. Nag³e wprowadzenie podatku od wydobycia niektórych kopalin skutecznie odstraszy³o inwestorów od zakupu akcji  nigdy w Polsce nie by³o tak nieprzewidywalnego rz¹du zarówno wobec obywateli, jak i inwestorów. Ryzyko przejêcie zmniejszy³o siê, ale w wyniku dzia³añ Zarz¹du Spó³ki i wprowadzonego podatku od miedzi i srebra przez koalicjê PO-PSL powsta³
ogromny (7 mld z³) d³ug, który pracownicy bêd¹ sp³acaæ przez lata.

Porozumienie w Energetyce
Strony Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy w Energetyka Sp. z o.o.
9 maja br. podpisa³y Porozumienie dotycz¹ce wzrostu p³acy zasadniczej. Zgodnie z uzgodnieniami przyrost przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia dla pracowników wyniesie 3% wynagrodzeñ zasadniczych. Oznacza to, ¿e ka¿demu pracownikowi Spó³ki zostanie z dniem 1
maja 2016 r. podwy¿szona stawka osobistego zaszeregowania o jed-

nakow¹ kwotê 150 z³ brutto. Podwy¿ki wynagrodzeñ zasadniczych
dotycz¹ pracowników Spó³ki zatrudnionych w Energetyce na dzieñ 1
maja 2016 roku.

Pierwszy dzieñ pracy zaliczany
jako dniówka do³owa?
Poruszaj¹cy górnicz¹ tematykê portal nettg.pl prowadzi dzia³ Pytania do ZUS, gdzie czytelnicy mog¹ zadawaæ dowolne pytania
zwi¹zane z tematyk¹ ubezpieczeñ spo³ecznych. Odpowiedzi udziela
Wies³awa Rokosz, naczelnik wydzia³u w Oddziale Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Chorzowie. Jedno z pytañ dotyczy³o zaliczania
szkolenia w pierwszym dniu pracy jako dniówki przepracowanej
pod ziemi¹. Odpowied by³a twierdz¹ca, dlatego Ireneusz Pasis,
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ w PeBeKa
wystosowa³ zapytanie w tej sprawie do Pani Naczelnik.
Czy do dniówek przepracowanych pod ziemi¹ zalicza siê tak¿e pierwszy dzieñ pracy, który by³ dniem szkolenia pozostaj¹cym w zwi¹zku z
podjêt¹ prac¹, za który zachowa³em prawo do wynagrodzenia?  zada³
pytanie jeden z czytelników.
Co ciekawe Naczelnik potwierdzi³a w¹tpliwoci czytelnika: (...) Ustalaj¹c okres pracy dla potrzeb emerytury górniczej  za równoznaczne ze
zjazdem pod ziemiê (dniówk¹ przepracowan¹ pod ziemi¹) przyjmuje
siê: - dni urlopu wypoczynkowego, urlopu szkoleniowego, delegacji
s³u¿bowej, - dni, w których pracownik odbywa³ obowi¹zkowe i kontrolne badania lekarskie, badania psychotechniczne, - dni wolne przys³uguj¹ce zgodnie z kodeksem pracy (np. z okazji uroczystych dni jak lub,
narodziny dziecka), - inne dni usprawiedliwionej nieobecnoci pozostaj¹ce w zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹. Poniewa¿ pracodawca jest obowi¹zany zaznajomiæ pracownika podejmuj¹cego pracê z zakresem obowi¹zków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku, podstawowymi uprawnieniami pracownika oraz przeszkoliæ pracownika w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, dlatego pierwszy dzieñ pracy, w którym pracownik
odby³ szkolenia pozostaj¹ce w zwi¹zku z prac¹ s¹ równoznaczne ze
zjazdem pod ziemiê.
Nigdy nie by³a to stosowana praktyka w zak³adach pracy, dlatego Przewodnicz¹cy Ireneusz Pasis zwróci³ siê do Naczelnik z prob¹ o przes³anie interpretacji na pimie, w celu egzekwowania korzystnego dla pracowników prawa m.in. wobec nowozatrudnionych oraz osób pracuj¹cych w celu wliczenia dni szkoleniowych do sta¿u wymaganego w przypadku emerytury górniczej. Dzia³aj¹c w imieniu Organizacji Zak³adowej
NSZZ Solidarnoæ w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ PeBeKa S.A.
w Lubinie, zwracamy siê o udzielenie pisemnej odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie: czy do dniówek przepracowanych pod ziemi¹ zalicza siê
tak¿e pierwszy dzieñ pracy, który by³ dniem szkolenia pozostaj¹cym w
zwi¹zku z podjêt¹ prac¹, za który pracownik zachowa³ prawo do wynagrodzenia? Kwestia powy¿sza ma kluczowe znaczenie dla szeregu pracowników bêd¹cych Cz³onkami naszej organizacji zwi¹zkowej. Poniewa¿ w publikacji zawartej na stronie internetowej www.nettg.pl odnios³a siê Pani dnia 10 maja 2015 r. do tego zagadnienia, wnosimy o
powtórzenie Pani opinii na pimie, co pozwoli Cz³onkom naszej organizacji zwi¹zkowej o ubieganie siê o nale¿ne im wiadczenia. (...)  napisa³ Przewodnicz¹cy Ireneusz Pasis w imieniu Komisji Zak³adowej. O
dalszym przebiegu zdarzeñ bêdziemy informowaæ.

Audyt w Spó³kach
Skarbu Pañstwa cz. 1
Rz¹d przedstawi³ raport O stanie spraw publicznych i instytucji
pañstwowych na dzieñ zakoñczenia rz¹dów koalicji PO-PSL (20072015), czyli audyt omiu lat rz¹dów koalicji PO-PSL. W spó³kach
skarbu pañstwa audyt przeprowadzi³ szef resortu Dawid Jackiewicz. Minister zrelacjonowa³ w Sejmie odkryte w trakcie kontroli
nieprawid³owoci. Zaniedbania, rozdawnictwo, marnotrawienie
pieniêdzy  to jedne z grzechów g³ównych spó³ek zarz¹dzanych
przez koalicjê PO-PSL. Tylko w KGHM dosz³o do szeregu nieprawid³owoci w postaci wielomilionowych wynagrodzeñ zarz¹du, tworzenia dziesi¹tek jak nie setek miejsc pracy w Biurze Zarz¹du,
nietrafionych inwestycji zagranicznych, przez które Spó³ka jest
ogromnie zad³u¿ona  to jedynie czêæ z zarzutów. W Polsce jest
wiele spó³ek skarbu pañstwa, dlatego skala wspomnianych grzechów jest pora¿aj¹ca... Poni¿ej mo¿na zapoznaæ siê ze sprawozdaniem Ministra Skarbu Pañstwa Dawida Jackiewicza przedstawiaj¹cym pierwsze wnioski z przeprowadzonego wewnêtrznego
audytu.
Mam w rêku raport o funkcjonowaniu Ministerstwa Skarbu Pañstwa
i spó³ek Skarbu Pañstwa w czasach rz¹dów Platformy Obywatelskiej
i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest to dokument cz¹stkowy,
fragmentaryczny, poniewa¿ nasze badania i analizy wci¹¿ trwaj¹ i wci¹¿
przychodz¹ nowe informacje o tym, jaka by³a skala zaniedbañ, nadu¿yæ, marnotrawstwa i nieprawid³owoci w spó³kach Skarbu Pañstwa. Lektura tego dokumentu musi budziæ oburzenie, g³êbokie oburzenie.
Bêdê dzisiaj mówi³ pañstwu o dzia³aniach, które niszczy³y autorytet
naszego pañstwa, demolowa³y etos s³u¿by publicznej. Z takimi w³anie dzia³aniami mielimy do czynienia na przestrzeni ostatnich lat,
jeli chodzi o zarz¹dzanie publicznym maj¹tkiem, który nie nale¿y
przecie¿ do polityków, nie nale¿y do urzêdników, nale¿y do nas wszystkich, do Polaków, zarówno w funkcjonowaniu ministerstwa, jak i w
funkcjonowaniu spó³ek, których nazw tu celowo nie wymieniam, aby,
w odró¿nieniu do moich poprzedników, nie zaszkodziæ im, nie spowodowaæ, ¿e na Gie³dzie Papierów Wartociowych ich notowania
mog¹ zostaæ obni¿one.
Nie jestem w stanie przytoczyæ pañstwu ca³ego raportu, ale w³aciwie
mogê go streciæ w kilku s³owach. Te s³owa to pazernoæ, niegospodarnoæ, rozrzutnoæ, ³amanie procedur, wykorzystywanie spó³ek do
celów politycznych oraz dzia³anie na szkodê interesów pañstwa. To
jest siedem grzechów g³ównych w zarz¹dzaniu maj¹tkiem publicznym. Grzech pierwszy: pazernoæ. Skala waszej pazernoci by³a i jest
ci¹gle pora¿aj¹ca. Pora¿aj¹ca.
Pomimo wynikaj¹cego z ustawy kominowej formalnego ograniczenia do 18 tys. z³ miesiêcznie, jeli chodzi o poziom wynagrodzenia,
prezes Grupy Lotos zarabia³ rocznie 1,5 mln z³, bo by³o to mo¿liwe
dziêki dorabianiu w spó³kach zale¿nych. Ale to nie by³o nic nadzwyczajnego, szanowni pañstwo. By³y i takie spó³ki, w których wynagrodzenia prezesów przekracza³y 3 mln z³ rocznie, a z odprawami nawet
6 mln z³ rocznie.
Prezes Orlenu za rok 2015 uzyska³ 6,5 mln z³, ³¹cznie z odpraw¹.
Prezes PZU za rok 2015 otrzyma³ wynagrodzenie 3268 tys. z³. Prezes
ENEA  3012 tys. z³ tylko za 1 rok, za 2015. Pod rz¹dami Platformy
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego oferowano prezesom przekraczaj¹ce granice zdrowego rozs¹dku i przyzwoitoci nierzadko milionowe odprawy. Szokuj¹co wysokie gratyfikacje przekraczaj¹ce 1 mln z³ uzyskiwali nawet prezesi tych spó³ek, które pozostawa³y pogr¹¿one w k³opotach finansowych.
Przeciêlimy i zakoñczylimy ten okres, niechlubny okres patologii.
Nowa ustawa, któr¹ zaproponowalimy, o wynagradzaniu prezesów,
cz³onków zarz¹dów i rad nadzorczych spó³ek Skarbu Pañstwa przecina wreszcie ten nieuczciwy, niesprawiedliwy spo³ecznie, patologiczny system wynagradzania prezesów oraz cz³onków zarz¹dów i organów statutowych spó³ek Skarbu Pañstwa.
Wysokie pensje i milionowe odprawy to dla czêci zarz¹dów zbyt
ma³o, dlatego uzupe³niano je swoistymi polisami ubezpieczeniowy-

mi na wypadek odwo³ania. Przyk³ady szokuj¹. Jeden z nich dotyczy
niegdy wysokiego rang¹ urzêdnika pañstwowego  niech siê pañstwo domyl¹, którego z moich poprzedników mam tutaj na myli 
który mia³ tak skonstruowany zakaz konkurencji, ¿e gwarantowa³ mu
on pó³milionowe wynagrodzenie, a jednoczenie wcale nie ogranicza³ mo¿liwoci podjêcia pracy w spó³ce konkurencyjnej. I ten¿e prezes, by³y wysoki urzêdnik formacji Platforma Obywatelska, skorzysta³
ochoczo z tej mo¿liwoci. Dzisiaj jest prezesem prywatnej, konkurencyjnej firmy, przedsiêbiorstwa  konkurencyjnej w stosunku do spó³ki, w której wczeniej piastowa³ funkcjê prezesa. Jestemy  a konkretnie spó³ka, o której mówiê  w sporze s¹dowym z tym cz³owiekiem. Wspomniany prezes mia³ przynajmniej mo¿liwoæ wykonywania pracy.
W innym przypadku pewien wysokiej klasy mened¿er poprzedniej
ekipy otrzyma³ kontrakt, w myl którego nawet przez 3 lata po zakoñczeniu umowy mia³ prawo pobieraæ wynagrodzenie, nie wiadcz¹c
¿adnej pracy na rzecz tej spó³ki. Przez 3 lata. Poka¿cie mi pañstwo,
gdzie tego typu umowy zawierane s¹ w sektorze prywatnym, gdzie
tego typu umowy s¹ zawierane na wolnym rynku.
A jest to mo¿liwe w³anie dziêki takiemu, a nie innemu konstruowaniu
kontraktów mened¿erskich z waszymi nominatami. Równie atrakcyjny kontrakt wynegocjowa³ sobie
kolejny mened¿er z waszego rozdania, któremu spó³ka zobowi¹za³a
siê p³aciæ pensjê a¿ do emerytury  2 mln z³ ³¹cznie.
Innym przyk³adem pazernoci jest tak¿e branie nienale¿nej premii za
pracê. Mielimy z tym do czynienia. Przyk³ad: jedna ze spó³ek zleci³a
firmie zewnêtrznej opracowanie strategii rozwoju i zap³aci³a jej za tê
us³ugê, a dok³adnie za 50 stron opracowania, z czego ponad po³owa
to s¹ takie ogólne informacje o sytuacji makroekonomicznej. Kwota,
któr¹ zap³acono, to 900 tys. z³. Nastêpnie za przyjêcie tej kupionej
przecie¿ strategii cz³onkowie zarz¹du otrzymali po 200 tys. z³ premii.
Kolejny grzech: niegospodarnoæ. W tej kategorii kreatywnoæ mog³aby budziæ podziw, gdyby nie to, ¿e zabawa, w cudzys³owie, odbywa³a siê na koszt podatnika. Zacznijmy skromnie od 1 mln z³, bo za
tyle zleci³a opracowanie swojego logo jedna ze spó³ek Skarbu Pañstwa, której g³ównym klientem, a w³aciwie jedynym klientem jest
Skarb Pañstwa. Czy poprawi³o to jej wizerunek, sposób jej postrzegania przez praktycznie jedynego klienta tej spó³ki? Pozostawiam to
pañstwa ocenie.
Mówiê o spó³kach Skarbu Pañstwa, ale mówiê równie¿ o spó³kach
notowanych na Gie³dzie Papierów Wartociowych, wiêc mam wiadomoæ pe³nej odpowiedzialnoci za to, co mówiê. Nie wymieniam
nazw, ale sformu³owania, które w lad za tym id¹ do s³u¿b, do organów cigania, bêd¹ te nazwy zawiera³y. Uspokajam pañstwa.
Równie kreatywny okaza³ siê by³y wiceminister skarbu pañstwa, który
najpierw uzna³, ¿e niezbêdne jest przeznaczenie 6 mln z³ na przeanalizowanie w¹tpliwej koncepcji po³¹czenia gie³dy warszawskiej z gie³d¹
wiedeñsk¹, a nastêpnie gdy tylko zosta³ prezesem tej¿e Gie³dy Papierów Wartociowych, uzna³, ¿e to jest nieuzasadnione i zrezygnowa³ z
tego przedsiêwziêcia.
Kolejne 6 mln z³ straci³a jedna ze spó³ek, któr¹ przymuszono do udzielenia po¿yczki innemu podmiotowi. Po¿yczka  rzecz normalna, ale w
tym przypadku nie sprawdzono wiarygodnoci po¿yczkobiorcy, który
oczywicie nie by³ w stanie jej sp³aciæ. Spó³ka musia³a przej¹æ jego
udzia³ i zyska³a kolejne 6 mln d³ugu, ³¹cznie 12 mln z³ straty. Tak siê
jako sk³ada, ¿e kolejny przyk³ad to znowu 12 mln z³. Tyle ³¹cznie
przeznaczy³a jedna ze spó³ek Skarbu Pañstwa na sponsorowanie klubu pi³karskiego. Uwaga: nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie to,
¿e w tym samym czasie ta w³anie spó³ka wystêpowa³a do nas, do
Skarbu Pañstwa, do Ministerstwa Skarbu Pañstwa z prob¹ o wsparcie i pomoc przeznaczon¹ na restrukturyzacjê w wysokoci kilkuset
milionów z³otych. Po prostu nie by³a w stanie utrzymaæ równowagi
finansowej, ale sponsoring dla klubu w wysokoci 12 mln co roku 
to by³o zawsze mo¿liwe.
Pó³ miliarda z³otych to strata, jak¹ ponios³a jedna z wa¿niejszych spó³ek Skarbu Pañstwa na spekulacjach finansowych dotycz¹cych hedgingu paliwowego. W konsekwencji tych gier, w cudzys³owie oczywicie, spó³ka musia³a wyprzedaæ czêæ maj¹tku i, koniec koñców, zwróciæ siê o pomoc publiczn¹ do pañstwa, która zreszt¹ nie przynios³a
spodziewanych, po¿¹danych efektów, czyli poprawy jej kondycji finansowej.

To s¹ przyk³ady nowoczesnego zarz¹dzania finansami w wykonaniu
waszych mened¿erów, a naszych poprzedników. Swoj¹ drog¹ ci rzekomo doskonali mened¿erowie nagminnie korzystali z us³ug doradczych, co sta³o siê swojego rodzaju znakiem rozpoznawczym poprzedniej ekipy. Oto kilka przyk³adów. Pewna spó³ka Skarbu Pañstwa w
ci¹gu 2 lat, w latach 20132015, wyda³a ³¹cznie 8,5 mln z³ na same
us³ugi konsultingowe. Nie poprawi³o to jej sytuacji, nadal prze¿ywa
powa¿ne problemy. Mielimy te¿ tak¹ spó³kê, mamy spó³kê, która
dzia³a w sektorze górniczym, a która w latach 20112015 potrafi³a
wydaæ na us³ugi doradcze i ekspertyzy 96 mln z³. Ale mamy te¿ inn¹
grupê kapita³ow¹, która wyda³a w latach 20142015, mówiê o 2 latach, na us³ugi doradcze i marketingowe kwotê w wysokoci ponad
209 mln z³, co oznacza, ¿e za us³ugi te p³acono, drodzy pañstwo, 286
tys. z³ przez ka¿dy dzieñ w roku przez 2 lata. Przez 365 dni ka¿dego
roku codziennie p³acono kwotê blisko 300 tys. z³ na us³ugi doradcze,
prawne i konsulting.
Ci¹g dalszy w kolejnym numerze.

Pielgrzymka Solidarnoci
do Krzeszowa
Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ 5 czerwca
br. organizuje dla cz³onków Solidarnoci i ich rodzin Pielgrzymkê do
Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej w Krzeszowie.
Na wyjazd mo¿na zapisywaæ siê u swoich Przewodnicz¹cych do 28
maja. Region pokrywa koszty transportu oraz posi³ku na miejscu.
Koszt ubezpieczenia uczestnika wynosi 5 z³. Orientacyjny czas wyjazdu z Legnicy godz. 9:00, a powrót oko³o godz. 18:00. Szczegó³owy rozk³ad odjazdu autobusów (miejsca i godziny) bêdzie podany
po 28 maja.
Kustosz krzeszowskiego Sanktuarium równie¿ serdecznie zaprasza
na Pielgrzymkê Solidarnoci do Tronu £askawej Matki. Bêdziemy
wiêtowaæ 19 rocznicê Koronacji Cudownej Ikony, któr¹ dokona³ w
dniu 2 czerwca 1997 roku w Piastowskiej Legnicy w. Jan Pawe³ II
 napisa³ w licie Ks. Marian Kopko.

Zmiany w Polsce id¹
w dobrym kierunku
Jednak wiek emerytalny 60/65 lat, ale bez sta¿u sk³adkowego?
Stanowisko rz¹du w sprawie projektu obni¿aj¹cego wiek emerytalny bêdzie znane 19 maja  poinformowa³a minister rodziny pracy i
polityki spo³ecznej El¿bieta Rafalska. Zaznaczy³a, ¿e rz¹d popiera
prezydenck¹ propozycjê obni¿enia wieku emerytalnego do 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn.
Premier Beata Szyd³o zaapelowa³a podczas podsumowania funkcjonowania pó³ roku rz¹du do resortu pracy, by jak najszybciej po
przygotowaniu stanowiska rz¹du w sprawie obni¿enia wieku emerytalnego, podjêta zosta³a wspó³praca z Sejmem, gdzie obecnie projekt jest procedowany. Podkreli³a, ¿e na to rozwi¹zanie czekaj¹ teraz Polacy.
Projekt niedawno by³ przedmiotem obrad sejmowej podkomisji nadzwyczajnej. NSZZ Solidarnoæ przedstawi³a tam swoje stanowisku,
w którym jednoznacznie opowiedzia³a siê za uzupe³nieniem zmiany
o sta¿ sk³adkowy pozwalaj¹cy przejæ na emeryturê po 35 lata odk³adania sk³adek przez kobiety i po 40 latach przez mê¿czyzn.
Zmiany w emeryturach - bez porozumienia
zwi¹zków z pracodawcami
Wobec zmieniaj¹cego siê zdania pracodawców, nie ma mo¿liwoci
uzgodnienia wspólnego stanowiska partnerów spo³ecznych w ramach Rady Spo³ecznego w sprawie projektu w sprawie wieku emerytalnego.

Jak podkreli³ Henryk Nakonieczny, cz³onek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ, teraz mo¿na jedynie powiadomiæ prezydium Rady, ¿e stanowiska uzgodniæ siê nie uda³o. Przypomnia³, ¿e
organizacje pracodawców, które pocz¹tkowo same zaproponowa³y
kompromis, po dwóch dniach od niego odst¹pi³y. Taka chwiejnoæ
nie pozwala na jakiekolwiek porozumienie - zaznaczy³.
Doda³, ¿e Solidarnoæ podtrzymuje swoje stanowisko, i¿ wiek emerytalny powinien wynosiæ 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn za
sta¿ sk³adkowy 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mê¿czyzn. Rozwi¹zania
te mia³yby byæ stosowane alternatywnie: które nast¹pi szybciej.
Teraz debata nad zmianami dotycz¹cymi wieku emerytalnego oraz
sta¿u sk³adkowego przenosi siê do Sejmu. Eksperci NSZZ Solidarnoæ bêd¹ w niej uczestniczyæ.
To ju¿ pewne: 12 z³ za godzinê od nowego roku
Planowany termin wejcia w ¿ycie stawki godzinowej 12 z³otych to
1 stycznia 2017 r. - poda³a minister rodziny pracy i polityki spo³ecznej El¿bieta Rafalska.
Szefowa resortu pracy przypomnia³a, ¿e stawka godzinowa mia³a
wejæ w ¿ycie na koniec pierwszego kwarta³u, potem przesuniêto
ten termin na wrzesieñ br. teraz przyjmuje siê termin 1 stycznia roku
przysz³ego. Jest to zwi¹zane z historycznym, cennym kompromisem, jaki w tej kwestii uda³o siê uzyskaæ w Radzie Dialogu Spo³ecznego.
Partnerzy spo³eczni: zwi¹zki zawodowe i pracodawcy uzgodnili wówczas, ¿e stawka godzinowa przy umowach zlecenia oraz wiadczeniu us³ug wejdzie w ¿ycie od nowego roku. Bêdzie to 12 z³otych za
godzinê powiêkszone o procent zwi¹zany z waloryzacj¹ minimalnego wynagrodzenia na rok 2017. To za bêdzie jeszcze negocjowane
w ramach Rady Dialogu Spo³ecznego w maju. Jednoczenie partnerzy spo³eczni zgodzili siê, ¿e do podstawy minimalnego wynagrodzenia nie bêdzie wliczane wynagrodzenia za pracê w porze nocnej,
co mo¿e stanowiæ nawet 30 proc. p³acy pracownika.
To porozumienie jest niew¹tpliwie szczególnym sukcesem Rady
Dialogu Spo³ecznego, a wypracowane zosta³o w zespole problemowym RDS ds. bud¿etu, wynagrodzeñ i wiadczeñ socjalnych kierowanym przez cz³onka Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ Henryka Nakoniecznego.
Sejm: umowa o pracê - na pimie,
przed podjêciem zatrudnienia
Obowi¹zek pisemnego zawarcia umowy o pracê lub potwierdzenia
na pimie jej warunków przed podjêciem pracy uchwali³ w³anie
Sejm. Zmiana Kodeksu pracy ma wejæ w ¿ycie 1 wrzenia 2016 r.
Do tej pory, zgodnie z prawem umowê o pracê nale¿a³o potwierdziæ
pracownikowi w dniu jej podjêcia - czyli do koñca tego dnia. Podczas kontroli Pañstwowej Inspekcji Pracy pracodawcy wskazywali,
¿e osoby, które takiej umowy nie maj¹, s¹ w pracy pierwszy dzieñ. Po
zmianie, pracodawca i ka¿dy pracuj¹cy bêdzie musia³ mieæ umowê
na pimie albo na pimie potwierdzone jej warunki, co bêdzie jednoznaczne dla s³u¿b kontroluj¹cych zatrudnienie. Nowe przepisy u³atwi¹ inspektorom pracy stwierdzanie przypadków nielegalnego zatrudniania pracowników.
Eksperci podkrelaj¹, ¿e nowelizacja nie wyeliminuje ca³kowicie szarej
strefy w zatrudnieniu, ale sprawi, i¿ powinna siê ona zmniejszyæ.
Projekt nowelizacji przepisów by³ przedk³adany w Sejmie poprzedniej kadencji, jednak nie uzyska³ on akceptacji. Teraz za uchwaleniem nowelizacji g³osowa³o 413 pos³ów, przeciw by³o dwóch, a
jeden wstrzyma³ siê od g³osu.
MF o stawkach VAT i kwocie wolnej w PIT
Od 2017 r. podstawowa stawka VAT spadnie z 23 proc. do 22 proc.,
a stawka 8 proc. Zostanie obni¿ona do 7 proc. Tak¹ informacjê
poda³ Tomasz Sza³wiñski, zastêpca dyrektora departamentu polityki
makroekonomicznej Ministerstwa Finansów.
Miêdzy innymi o planowanych zmianach w podatkach rozmawiano

na czwartkowym posiedzeniu zespo³u problemowego ds. bud¿etu,
wynagrodzeñ i wiadczeñ socjalnych Rady Dialogu Spo³ecznego,
któremu przewodniczy cz³onek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
Solidarnoæ Henryk Nakonieczny.
Obni¿enie stawek VAT w rzeczywistoci jest powrotem do stawek z
2010 r. Zosta³y one wówczas podwy¿szone, jak argumentowa³ ówczesny minister finansów Jacek Rostowski, z powodu kryzysu ekonomicznego. Podwy¿ka mia³a mieæ charakter przejciowy i obowi¹zywaæ przez rok. Ostatecznie przetrwa³a do dzi. PiS w kampanii
parlamentarnej zapowiada³ jej obni¿enie.
Tomasz Sza³wiñski z MF mówi³ równie¿ partnerom spo³ecznym o
planach resortu dotycz¹cych PIT, a konkretnie kwoty wolnej od
podatku, której zwiêkszenie wynika z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego i by³o zapowiadane: tak w kampanii prezydenckiej Andrzeja
Dudy, jak i przez premier Beatê Szyd³o.
Projekt prezydencki w sprawie kwoty wolnej zosta³ skierowany do
Sejmu. Zgodnie z informacj¹ przedstawiciela resortu finansów, finanse publiczne kosztowa³by on ponad 20 mld z³ rocznie, co stanowi ok. 1 proc. PKB. Jak doda³, w blisko po³owie tego ubytku bêd¹
partycypowaæ samorz¹dy. Dlatego te¿, jak zasugerowa³, mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e kwota wolna bêdzie podwy¿szana stopniowo, np.
1000 z³ rocznie, co kosztowa³oby bud¿et ju¿ 4 mld z³ rocznie. Tomasz Sza³wiñski zaznaczy³, ¿e jest to jeden z wariantów zmiany w
PIT. Drugim sposobem mo¿e byæ degresywnoæ podwy¿szania kwoty wolnej. Dla osób o ni¿szych dochodach ros³aby ona szybciej, dla
tych o wy¿szych  wolniej. Oczywicie to bêdzie decyzja rz¹du, a
Ministerstwo Finansów j¹ wykona - powiedzia³ wicedyrektor departamentu polityki makroekonomicznej tego resortu.
Stopa bezrobocia najni¿sza od 1992 roku
W kwietniu br. stopa bezrobocia rejestrowanego wynios³a w Polsce
9,6 proc. Jest to o 0,4 pkt. proc. mniej ni¿ miesi¹c wczeniej. Spadek
bezrobocia to kolejny sygna³ poprawy na rynku pracy, podkrela
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Tak niskie bezrobocie w kwietniu odnotowano po raz pierwszy od
1992 roku. W kwietniu ubieg³ego roku stopa bezrobocia wynosi³a
11,1 proc., czyli o 1,5 pkt. proc. wiêcej ni¿ teraz.
Liczba bezrobotnych na koniec kwietnia 2016 roku wynios³a 1 mln
523,8 tys. osób i w porównaniu do marca spad³a we wszystkich
województwach. Najbardziej w zachodniopomorskim - o 6,5 proc.
(o 5,2 tys. osób); lubuskim - o 6,2 proc. (o 2,5 tys. osób) i podkarpackim - o 6,0 proc. (o 7,5 tys. osób).
Pracodawcy zg³osili do urzêdów pracy 139 tys. ofert pracy i aktywizacji zawodowej. To o 25 proc. wiêcej ni¿ w kwietniu 2015 r.
S wywalczy wolne niedziele? Zbieramy podpisy!

Bujara, przewodnicz¹cy Sekretariatu Banków, Handlu i Us³ug NSZZ
S.
W sk³ad komitetu obywatelskiego weszli przedstawiciele m.in. Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego, Akcji Katolickiej, KZPRSS Spo³em, Polskiej
Izby Handlowej, Federacja ZZ Handlu i Spó³dzielczoci OPZZ, Lewiatana, Stowarzyszenia Zdrowa Praca, Misji Gabriela, Polskiej Izby
Paliw P³ynnych, Polskiej Grupy Supermarketów.
Wiêcej na www.solidarnosc.org.pl i w Tygodniku Solidarnoæ

Fa³szywi tenorzy
Z dnia na dzieñ, kiedy docieraj¹ do mnie informacje jak poprzedni
uk³ad rz¹dz¹cy na ró¿nych poziomach sprawowanej w³adzy traktowa³ nasz kraj i wiêkszoæ jego obywateli, coraz bardziej przekonujê
siê, ¿e poprzedni uk³ad ³¹czy³a tylko w³adza i pieni¹dze, a nie ¿adne
wartoci. Dla nich najwiêksz¹ wartoci¹ by³ pieni¹dz, niewa¿ne jak
zdobyty, byle szybko i bardzo du¿o, a stanowiska i funkcje, które
pe³nili mia³y byæ przykrywk¹ i usprawiedliwieniem, bo przecie¿ im
siê to wszystko nale¿y. Oczywicie zdarza³y siê wyj¹tki, bardzo pozytywne, w naszym otoczeniu równie¿. Dzisiaj ci wszyscy wielcy
demokraci podnosz¹ wielki krzyk o zagro¿eniu demokracji, o ³amaniu prawa i konstytucji, a tak naprawdê najwiêkszym zagro¿eniem
dla nich jest to, ¿e prawie po 20 latach rz¹dzenia, a tak naprawdê
rozkradania maj¹tku narodowego i przekrêtów finansowych na olbrzymi¹ skalê istnieje szansa, ¿e kto wreszcie temu towarzystwu
dobierze siê do du** i przestan¹ byæ bezkarni.
Ju¿ dawno mówi³em, ¿e poprzedni przekrêt w Kongo, gdzie wyparowa³y olbrzymie pieni¹dze a decydenci tamtego przewa³u do dzisiaj
s¹ bezkarni to kropla w morzu tego co dzieje siê z ca³¹ inwestycj¹
kanadyjsk¹ - na tym dopiero mo¿emy pop³yn¹æ! Jestem bardzo zainteresowany mo¿liwoci¹, aby osoby, które podejmowa³y tego typu
decyzje wreszcie by³y odpowiedzialne materialnie i prawnie.
Obecna tzw. opozycja dla uwiarygodnienia walki o demokracjê wynajê³a sobie najwiêkszego d³u¿nika alimentacyjnego, a co, niech
sobie ch³opisko dorobi u Schetyny i Petru, przecie¿ biedacy go nie
wynajêli - mo¿e choæ trochê odci¹¿y fundusz alimentacyjny, na który wszyscy siê sk³adamy. A marsze Petru, Schetyny i Kijowskiego
bêd¹ organizowane do czasu, a¿ poka¿emy ca³¹ masê przekrêtów a
kilku cwaniaków, którzy myleli, ¿e do¿ywotnio bêd¹ bezkarni, pójdzie siedzieæ. Gdyby tego by³o ma³o tzw. obroñcy koryta w imiê
g³oszonej fa³szywie pojêtej demokracji chc¹ przyj¹æ wynegocjowan¹
grupê islamskich uchodców. Jeli tak by siê sta³o za kilka lat to
my bêdziemy uchodziæ z w³asnego kraju.
Bogdan Nuciñski

Wolne niedziele dla pracowników handlu  o zrealizowanie tego
postulatu od dawna walczy Solidarnoæ. Teraz jednak po swojej
stronie ma tak¿e organizacje pracodawców, spo³eczne i pozarz¹dowe.
Z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Us³ug NSZZ Solidarnoæ powsta³ komitet obywatelski, który bêdzie zbiera³ podpisy
pod projektem ustawy ograniczaj¹cej handel w niedziele. Zakaz handlu w niedziele mia³by obj¹æ nie tylko 1,5 mln pracowników tej bran¿y, ale tak¿e kilkaset tysiêcy zleceniodawców.
 Pora skoñczyæ z t¹ now¹ wieck¹ tradycj¹, ¿e w niedziele rodziny
chodz¹ do supermarketu  mówi³ Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK
NSZZ S podczas prezentacji projektu, która mia³a miejsce 28 kwietnia w Centrum Dialogu Spo³ecznego Dialog w Warszawie.  Polacy powinni w tym czasie spêdzaæ czas ze swoimi rodzinami, chodziæ
do teatru czy do kina.
 Nasza inicjatywa ma na celu przede wszystkim poprawienie losu
polskich pracowników pracuj¹cych w handlu  przekonywa³ Alfred
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