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Dywersyfikacja inwestycyjna
Wirtha w byd³o
By³y Prezes KGHM Herbert Wirth sprzedaj¹c udzia³y w aktywach telekomunikacyjnych (Polkomtelu i Dialogu) pozbawi³ Polsk¹ Mied tzw.
drugiej nogi, która mia³a na celu wspomaganie funkcjonowania Spó³ki
podczas dekoniunktury na rynku surowców. Prezes Wirth mia³ inn¹
wizjê drugiej nogi KGHM i stwierdzi³ nawet, ¿e zakup kanadyjskiej
Quadry FNX  sfinansowany m.in. pieniêdzmi z Dialogu i Polkomtela
 to bezpieczna inwestycja. Nie wiadomo czy Wirth uwa¿a³ Quadrê
za drug¹ nogê KGHM, ale nie zapominajmy o innej inwestycji w Kanadzie, Afton-Ajax. Byæ mo¿e Prezes Wirth mówi¹c o bezpieczeñstwie
mia³ na myli dywersyfikacjê róde³ dochodu poprzez inwestycjê za
porednictwem KGHM Ajax w zakup i prowadzenie rancza.

Jedno jest pewne. Nie powiód³ siê plan Wirtha, KGHM jest zad³u¿ony na
wiele miliardów, a brak drugiej nogi nie uda³o siê zast¹piæ nawet setkami
hodowlanych byków. Wirth okaza³ siê byæ wizjonerem bez wyobrani
z poci¹giem do inwestycyjnego hazardu. Potraktowa³ grupê KGHM i jej
pracowników jak grê w ruletkê. Wykresy serwisu bankier.pl przedstawiaj¹ notowania surowców od 5 grudnia 2011 r. do 27 lipca 2016 r.

Jak pokazuj¹ wykresy notowañ surowców, od og³oszenia decyzji o inwestycji w Quadrê ceny spad³y nawet o -45,44% (mied), -57,94% (srebro) i -39,94% (z³oto). Wirth pozostawi³ KGHM w roli kiwaj¹cego siê
kolosa na jednej glinianej nodze, którego powodzenie inwestycyjne by³o
uzale¿nione od hossy na rynku surowców. W przypadku bessy mamy
stan taki jak widaæ. Nie przeszkadza³o to w przyznaniu Wirthowi tytu³u
Doktora Honoris Causa przez w³adze Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu. Widocznie
medialne bajki o chwytaczu komet mia³y wiêksze znaczenie w przyznaniu tytu³ów ni¿ kondycja zarz¹dzanej przez niego spó³ki.
31 lipca 2012 roku KGHM Ajax Mining INC. kupi³ 100% akcji Spó³ki
Sugarloaf Ranches Ltd. za 12-21 mln kanadyjskich dolarów (ród³a ró¿nie podaj¹). Zakup motywowany by³ koniecznoci¹ posiadania terenu
zajmowanego przez ranczo. Sugarloaf Ranches specjalizuje siê w hodowli byd³a, a po przejêciu przez KGHM od kilku lat nic siê nie zmieni³o,
ranczo dalej pracuje. Pamiêta kto czy w medialnych przekazach na temat
Sowy i Przyjació³ przewin¹³ siê w menu kanadyjski stek? Obecnie w³adze
KGHM musz¹ zmagaæ siê z problemem medialnej burzy po zwolnieniu
specjalisty od byd³a i dziennikarza. Jak donosz¹ kanadyjskie lokalne media, niezadowolenie opinii publicznej sprawi³o, ¿e w³adze KGHM Ajax przywróci³y do pracy wspomniane dwie osoby i wyda³y w sprawie owiadczenie

Co akceptujemy a czego nie?
Sonda¿ CBOS
Etyka pracownicza
Polacy zdecydowanie potêpiaj¹ przychodzenie do pracy po spo¿yciu
alkoholu i za³atwianie zwolnienia lekarskiego mimo dobrego stanu zdrowia, jednak co szósty badany akceptuje tzw. dorabianie do
pensji w czasie pracy. CBOS opublikowa³ wyniki badania na temat
etyki pracowniczej  czytamy na portalu solidarnosc.org.pl
Przychodzenie do pracy po spo¿yciu alkoholu akceptuje jedynie trzech
na stu ankietowanych. Zdecydowanie negatywnie Polacy oceniaj¹ równie¿ za³atwianie zwolnienia lekarskiego mimo dobrego stanu zdrowia 
tylko 8% ankietowanych nie ma nic przeciwko temu. Co siódmy respondent (15%) wyra¿a zgodê na spónianie siê do pracy, co szósty (16%)
akceptuje tzw. dorabianie do pensji w czasie przeznaczonym na realizacjê
swoich obowi¹zków zawodowych, a mniej wiêcej co pi¹ty uznaje za dopuszczalne za³atwianie prywatnych spraw w godzinach pracy (18%),
pozostawanie w pracy po godzinach pomimo braku takiej koniecznoci (20%), korzystanie ze s³u¿bowego telefonu, faksu, papieru b¹d in-

nych materia³ów w celach prywatnych
(21%) oraz u¿ywanie w pracy internetu do
w³asnych potrzeb  niezwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹ (22%). Minimalnie
wiêksz¹ grupê (24%) stanowi¹ ci, którzy z
pob³a¿aniem odnosz¹ siê do brania dodatkowych pieniêdzy za zrobienie czego,
co i tak nale¿y do obowi¹zków danego pracownika.
Takie zachowania, jak branie pracy do
domu bez dodatkowego wynagrodzenia
za ni¹ oraz rezygnacja z przerw przys³uguj¹cych w czasie pracy, w celu zwiêkszenia
swojej efektywnoci, spotykaj¹ siê wprawdzie z nieco bardziej powszechnym przyzwoleniem spo³ecznym ni¿ wiêkszoæ pozosta³ych zachowañ ocenianych w badaniu, jednak równie¿ w ich przypadku potêpienie jest ponad dwukrotnie czêstsze ni¿
akceptacja.
Obecnie wiêkszoæ zachowañ zwi¹zanych
ze swoist¹ nadgorliwoci¹ lub brakiem asertywnoci w pracy budzi najwiêkszy krytycyzm odk¹d CBOS pyta o te kwestie, z kolei
wiêkszoæ omawianych zachowañ sugeruj¹cych brak uczciwoci zawodowej cieszy siê wiêkszym przyzwoleniem ni¿ w czasie poprzednich pomiarów  realizowanych
w latach 2006 i 2011.
Znacz¹co wzros³o przyzwolenie na takie
zachowania, jak: branie dodatkowych pieniêdzy za zrobienie czego, co i tak nale¿y
do obowi¹zków pracownika, korzystanie
ze s³u¿bowego telefonu, faksu, papieru i
innych materia³ów w celach prywatnych
oraz za³atwianie spraw prywatnych w godzinach pracy. Zmniejszy³ siê równie¿ krytycyzm wobec dorabiania do pensji w
godzinach pracy, spóniania siê do pracy,
za³atwiania zwolnienia lekarskiego z pracy mimo dobrego stanu zdrowia, a tak¿e wobec przychodzenia do pracy pod wp³ywem alkoholu.
Mimo, ¿e niemal wszystkie z analizowanych zachowañ pracowniczych s¹
nadal przez Polaków w znacznym stopniu potêpiane, wiele osób aktywnych zawodowo (obecnie lub w przesz³oci) przyznaje siê zarówno do
pracy ponad normê, jak i do nieuczciwoci wobec pracodawcy. Co wiêcej, z porównania tegorocznych i wczeniejszych deklaracji dotycz¹cych
zachowañ pracowniczych wynika, ¿e Polacy wyranie czêciej ni¿ 5 lat
temu, a w niektórych przypadkach tak¿e nieco czêciej ni¿ 10 lat temu,
przyznaj¹ siê zarówno do sytuacji wskazuj¹cych na nieuczciwoæ lub
niesumiennoæ zawodow¹, jak i czêciej deklaruj¹ ró¿ne formy pracy
ponad normê.

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.

Jeli chodzi o mniej aprobowane zachowania pracownicze, to oko³o
dwóch pi¹tych pracuj¹cych przyznaje, ¿e zdarza³o im siê spóniaæ do
pracy (41%), jedna trzecia za³atwia³a prywatne sprawy (np. w urzêdach)
w godzinach pracy (31%), a ponad jedna czwarta korzysta³a w godzinach pracy ze s³u¿bowych materia³ów w celach prywatnych (27%). Mniej
wiêcej co czwarty pracownik (26%) przynajmniej raz, wed³ug w³asnych
deklaracji, odmówi³ wykonania zadañ nienale¿¹cych do jego obowi¹zków, co jedenasty bra³ dodatkowe pieni¹dze za zrobienie czego, co i tak
nale¿a³o do jego obowi¹zków (9%), co dwunasty mimo dobrego stanu
zdrowia przebywa³ na zwolnieniu lekarskim (8%), a co czternasty dorabia³ do pensji w godzinach pracy (7%). Czêæ przyznaje, ¿e zdarza³o siê
im pracowaæ po spo¿yciu alkoholu (6%).

W spó³kach Skarbu Pañstwa w Ministerstwie Skarbu Pañstwa dochodzi³o w czasie rz¹dów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego do nieprawid³owoci, zaniechañ i afer. Dochodzi³o te¿ do przestêpstw, szczególne przypadki bêd¹ mia³y swój ci¹g dalszy. Nieprzypadkowo zgrupowa³em je w postaci siedmiu kategorii, siedmiu grup i nieprzypadkowo nawi¹zujê w ten sposób do siedmiu grzechów g³ównych.

Audyt w Spó³kach Skarbu
Pañstwa cz. 5

Takie s¹ cz¹stkowe wyniki, szanowni pañstwo, drogie panie i drodzy
panowie pos³owie, audytu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa i w spó³kach
Skarbu Pañstwa. Mimo ¿e s¹ cz¹stkowe i procedura kontroli i audytów
trwa nadal, daj¹ doskona³y obraz patologii, rozrzutnoci i marnotrawstwa, którego bylicie uczestnikami. Tak, jestem po prostu za¿enowany,
drodzy pañstwo, ¿e jako minister skarbu pañstwa, patrz¹c na 8 lat waszych rz¹dów, widzê, jak bardzo wasze rz¹dy, wasz sposób zarz¹dzania
maj¹tkiem narodowym, maj¹tkiem pañstwowym, sposób, w jaki go marnotrawiono, odbiega³ od standardów, od etyki, od czystej moralnoci. Od

Rz¹d przedstawi³ raport O stanie spraw publicznych i instytucji pañstwowych na dzieñ zakoñczenia rz¹dów koalicji PO-PSL (2007-2015),

Platforma i PSL grzeszy³y przeciwko podstawowym, obowi¹zuj¹cym zasadom w nadzorze w³acicielskim, przeciwko etyce zawodowej i po prostu zwyk³ej przyzwoitoci. Grzeszylicie przeciwko Polsce i przeciwko jej
strategicznym interesom gospodarczym. Wasi nominaci w spó³kach Skarbu Pañstwa dzia³ali przeciwko interesom naszego pañstwa.

standardów, które jako politycy, jako urzêdnicy pañstwowi powinnicie
mieæ, nieæ na swoich sztandarach.
Zaniedbaæ tyle wa¿nych spraw, zaprzepaciæ tyle maj¹tku, wspólnego
maj¹tku Polaków. Jak mo¿na by³o unurzaæ w b³ocie etos s³u¿by publicznej i sprawiæ, ¿e Polacy, patrz¹c dzisiaj na to wszystko, co dzieje siê w
obszarze s³u¿by publicznej nie darz¹ zaufaniem nikogo, dzisiaj ju¿ nikogo.
By³o to wspólne dobro, widzimy to przecie¿ szczególnie w pañstwowych
spó³kach. Przez lata by³o to dobro dla wybranych, dla t³ustych kotów. Dla
polityków i sympatyków Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dla was i waszych protegowanych, panie i panowie z
PSL-u i z Platformy Obywatelskiej. Dla grup biznesowych, towarzyskich,
które wspieralicie, dla wszystkich, tylko nie dla zwyk³ych, ciê¿ko pracuj¹cych Polaków.

przemys³u stoczniowego czy te¿ brak reakcji z odpowiednim wyprzedzeniem na przygotowane przez Niemcy i Francjê rozwi¹zania dotycz¹ce
p³acy minimalnej w ich krajach, co negatywnie uderzy³o w polski sektor
transportu towarowego.
Rzeczywicie negocjacje klimatyczne prowadzone najpierw przez rz¹d
Donalda Tuska, dotycz¹ce unijnej polityki klimatycznej do roku 2020, i
póniej przez rz¹d premier Ewy Kopacz, zwi¹zane z polityk¹ klimatyczn¹
do roku 2030, mówi¹c najoglêdniej, nie zakoñczy³y siê dla nas sukcesem
i ich realizacja bêdzie kosztowa³a zarówno polsk¹ gospodarkê, jak i spo³eczeñstwo naprawdê bardzo du¿o. Rzeczywicie rz¹d Donalda Tuska
podda³ polski przemys³ stoczniowy, zdecydowa³ siê na przeprowadzenie likwidacji stoczni w Gdyni i w Szczecinie (na skutek decyzji KE o
koniecznoci zwrotu pomocy publicznej przez te stocznie), choæ w tym
samym czasie niemiecki rz¹d, udzielaj¹c pomocy publicznej, ratowa³ w³asne stocznie.

Prawo i Sprawiedliwoæ obieca³o poprawê, obieca³o, ¿e skoñczymy z tymi patologiami. Aby nie byæ go³os³ownym, chcê powiedzieæ, ¿e w Ministerstwie Skarbu Pañstwa tocz¹ siê, i s¹ ju¿ pierwsze ich efekty, prace, które ograniczaj¹ mo¿liwoæ tego typu dzia³añ na szkodê spó³ek Skarbu Pañstwa. Wprowadzilimy opodatkowanie wysokich, niewspó³miernie wysokich odpraw, przygotowalimy kompleksowy system wynagradzania cz³onków rad
nadzorczych i zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa. Przygotowalimy dokument, który reguluje zasadê sponsoringu, dokument,
który reguluje zasadê CSR, wyp³acania dywidend. Przeprowadzilimy kompleksowe zmiany w tych spó³kach, w których prezesi,
zarz¹dy i rady nadzorcze nie dawa³y rêkojmi dzia³ania na rzecz
interesów Skarbu Pañstwa.
Ta filozofia, któr¹ pañstwo przyjêlicie, ¿e w momencie powo³ania prezesa, cz³onka zarz¹du czy rady nadzorczej staje siê on
nieusuwalny, nietykalny staje siê, przepraszam za okrelenie,
wiêt¹ krow¹, zakoñczy³a siê. Dzisiaj nie ma wiêtych krów. Ten,
kto sprzeniewierza siê interesom gospodarczym pañstwa polskiego, mo¿e byæ ka¿dego dnia, na ka¿dym posiedzeniu rady
nadzorczej i walnego zgromadzenia akcjonariuszy odwo³any, jeli tylko stwierdzimy, ¿e szkodzi interesom naszego pañstwa.
Konstruujemy zupe³nie nowy model, zupe³nie nowy model nadzoru nad
pañstwowym maj¹tkiem. Chcemy, ¿eby by³ to model przejrzysty, zapewniaj¹cy spó³kom wydolnoæ, odpowiadaj¹cy na wyzwania, przed którymi
stoi Polska. Staramy siê, ¿eby pojêcia takie jak odpowiedzialnoæ, patriotyzm gospodarczy, przyzwoitoæ, rzetelnoæ, pracowitoæ, poszanowanie dobra wspólnego co znaczy³y zw³aszcza wtedy, kiedy mówimy o
urzêdnikach s³u¿by cywilnej, o urzêdnikach pañstwowych, o politykach,
którzy ponosz¹ za to odpowiedzialnoæ. Z³e czasy dla Skarbu Pañstwa
dobieg³y koñca  gwarantujê to pañstwu.
Chcia³bym te¿ powiedzieæ na sam koniec, ¿e na usta cisn¹ siê s³owa
marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, który kiedy o ludziach, którzy w taki
sposób podchodzili do spraw maj¹tku pañstwowego, do spraw interesów gospodarczych pañstwa powiedzia³ bardzo dobitnymi s³owami, co
nale¿y z nimi zrobiæ, powiedzia³, ¿e nale¿y ich goniæ, a kogo, doskonale
pañstwo wiecie.
Nie wypowiem tych s³ów, ale chcê wam powiedzieæ, ¿e kiedy siê zorientowa³em, kiedy pozna³em przyk³ady waszej niefrasobliwoci, rozrzutnoci,
tych patologii, których bylicie uczestnikami wiadomie b¹d niewiadomie, te s³owa cisn¹ siê na usta. Marsza³ek Józef Pi³sudski mia³ racjê:
goniæ. Pañstwo wiecie kogo.

Aktualnoci
Koniec z bia³¹ flag¹
Kilka dni temu wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki wyst¹pi³ w Telewizji Trwam i Radiu Maryja w programie Rozmowy niedokoñczone i jednym z wa¿nych w¹tków tej rozmowy by³y nasze relacje z
instytucjami Unii Europejskiej, g³ównie w dziedzinie rozwoju gospodarczego. Ostatnie kilka lat w tym zakresie scharakteryzowa³ nastêpuj¹co:
Bogata Europa broni swoich przedsiêbiorstw skuteczniej ni¿ my do tej
pory. Do Brukseli zbyt czêsto jedzilimy z bia³¹ flag¹. Jako przyk³ady
takiej postawy wymieni³ nieudane negocjacje poprzedniej ekipy rz¹dowej w zakresie polityki klimatycznej, poddanie w zasadzie bez walki

Z odpowiednim wyprzedzeniem polski rz¹d nie zareagowa³ na przygotowane w Niemczech i we Francji ustanowienie p³acy minimalnej (odpowiednio 8,5 euro/godz. i 9,8 euro/godz.), a szczególnie na objêcie ni¹
kierowców rodków transportu z innych krajów unijnych wiadcz¹cych
us³ugi w tych dwóch pañstwach), co bardzo pogorszy³o konkurencyjnoæ wiadcz¹cych te us³ugi i oznacza wypychanie ich z tamtych rynków.
Na to ewidentne ³amanie regulacji unijnych niezwykle ospale reaguje
Komisja Europejska. Mimo tego, ¿e rozwi¹zania w Niemczech obowi¹zuj¹
ju¿ 1,5 roku, procedura wobec tego kraju jest ci¹gle w fazie wyjaniania
przez niemiecki rz¹d (francuskie rozwi¹zania obowi¹zuj¹ od 1 lipca tego
roku, wiêc procedura KE wobec tego kraju dopiero siê rozpoczyna).
Wicepremier Morawiecki nie tylko trafnie zdiagnozowa³ postawê poprzedników wobec instytucji europejskich, ale zapowiedzia³ zdecydowanie inne
postêpowanie obecnej ekipy rz¹dowej. Wymieni³ przy tej okazji kilka przyk³adów zdecydowanych posuniêæ rz¹du premier Beaty Szyd³o, który zdecydowanie staje w obronie interesów polskich firm, d¹¿¹c do zapewnienia podobnych warunków funkcjonowania, jakie maj¹ firmy zagraniczne.
Takim rozwi¹zaniem jest choæby wprowadzenie progresywnego podatku handlowego dotycz¹cego g³ównie wielkich sieci handlowych, który
poprawi konkurencyjnoæ polskich firm dzia³aj¹cych w tym sektorze,
chocia¿ na etapie prac nad nim KE ju¿ mia³a zastrze¿enia co do jego
progresywnej stawki. Podkreli³ tak¿e twarde negocjacje prowadzone z
Komisj¹ przez ministra Piotra Naimskiego, sekretarza stanu w kancelarii
premiera, pe³nomocnika rz¹du ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, w sprawie wsparcia rodkami z bud¿etu UE budowy gazoci¹gu
Baltic Pipe ³¹cz¹cego Daniê z Polsk¹. Rz¹d zaanga¿owa³ siê tak¿e we
wspieranie najwiêkszego polskiego producenta okien dachowych, który
jest dyskryminowany na unijnym rynku przez potentata z Danii i mimo
wielu wniosków kierowanych w ostatnich latach do KE w tej sprawie ta
do tej pory nie podjê³a ¿adnych dzia³añ. Odejcie przez nowy rz¹d od
polityki bia³ej flagi w stosunku do instytucji unijnych, je¿eli chodzi o
sprawy gospodarcze, jest wiêc wyranie widoczne.
dr Zbigniew Kumiuk, Nasz Dziennik
---------Postulaty Zwi¹zku z ostatnich 8 lat zrealizowane w 100 proc.
Wczoraj na wspólnej konferencji prasowej w Bielsku Bia³ej przewodni-

cz¹cy Solidarnoci Piotr Duda i wiceminister rodziny, pracy i polityki
spo³ecznej Stanis³aw Szwed wspólnie ocenili realizacjê postulatów pracowniczych przez rz¹d premier Beaty Szyd³o.
Bardzo zdecydowane stanowisko w tej sprawie zaprezentowa³ przewodnicz¹cy Solidarnoci, który powiedzia³ postulaty zwi¹zku zawodowego Solidarnoæ, które przez ostatnie 8 lat rz¹dów PO i PSL nielimy na
sztandarach w 100 proc. zosta³y zrealizowane.

¿ycie nie tylko nie doprowadzi do zwolnieñ pracowników handlu, ale
przyczyni siê do zwiêkszenia obrotów placówek handlowych i tym samym wzrostu zatrudnienia w tej bran¿y oraz powiêkszenia wp³ywów podatkowych do bud¿etu pañstwa. W projekcie znalaz³y siê zapisy umo¿li-

Przy tej okazji zosta³y wymienione: podwy¿ka p³acy minimalnej (etatowej
i godzinowej), wprowadzenie tzw. klauzuli spo³ecznej w zamówieniach
publicznych, ograniczenie okresu zawierania z pracownikami umów na
czas okrelony, nakaz zawarcia z pracownikiem umowy przed podjêciem
przez niego pracy, pozytywne stanowisko rz¹du do prezydenckiego projektu ustawy o obni¿eniu wieku emerytalnego i sprawna realizacja wspieraj¹cego rodziny z dzieæmi programu 500 plus.
Piotr Duda przypomnia³ tak¿e, ¿e zwi¹zek oczekuje wprowadzenia do
ustawy o obni¿eniu wieku emerytalnego sta¿u pracy w wysokoci 35 lat
dla kobiet i 40 lat dla mê¿czyzn, a tak¿e zaprezentowania przez rz¹d swoistej mapy drogowej podwy¿ek p³ac w sferze bud¿etowej (przez 8 lat
rz¹dów PO-PSL p³ace w tej sferze by³y zamro¿one).
(...)
Kilka dni temu Rada Ministrów przyjê³a jednog³onie stanowisko, w którym popiera obni¿enie wieku emerytalnego bez ¿adnych dodatkowych
warunków, co oznacza, ¿e rz¹d pozytywnie opiniuje projekt ustawy przygotowany przez prezydenta.
W tej sytuacji nic ju¿ nie stoi na przeszkodzie, aby prezydencki projekt
ustawy w tej sprawie zosta³ przyjêty przez Parlament ju¿ po przerwie
wakacyjnej, przy czym jak zaznaczono w opinii rz¹du, powinna ona wejæ
w ¿ycie od 1 padziernika 2017 roku.
---------Rekordowo niskie bezrobocie w czerwcu
W czerwcu stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu wynios³a 8,8 proc.
wobec 9,1 proc. w maju. To najlepszy wynik od 8 lat.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy wynios³a 1 392,5
tys. osób, w maju by³o to 1 456,9 tys. osób. Ppracodawcy zg³osili do
urzêdów pracy 146 tys. ofert pracy - to o 15,6 proc. wiêcej ni¿ przed
miesi¹cem i o 21,7 proc. wiêcej ni¿ w czerwcu 2015 r. Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw wynios³o 4
tys. 252,19 z³ i by³o o 5,3 proc. wy¿sze ni¿ przed rokiem.
Eksperci zwracaj¹ uwagê, ¿e czerwiec to kolejny miesi¹c, w którym nast¹pi³ spadek bezrobocia w Polsce. 8,8-proc. stopa bezrobocia to najlepszy
wynik od 2008 r. Zmniejszaj¹ siê ró¿nice w poziomie bezrobocia miêdzy
poszczególnymi województwami. Pozytywny trend wi¹¿e siê ze wzrostem gospodarczym, który generuje popyt na pracowników, a obecnie
wspomagany jest tak¿e sezonowoci¹. D³ugoterminowe utrzymanie tych
trendów bêdzie oznacza³o systematyczne odchodzenie od granicy 1,5
mln osób pozostaj¹cych bez pracy i zbli¿anie siê do modelu bezrobocia
naturalnego.
solidarnosc.org.pl
---------Wolna niedziela - zbieramy podpisy
W dniu 2 czerwca 2016 roku Marsza³ek Sejmu zarejestrowa³ Komitet
Inicjatywy Ustawodawczej Wolna Niedziela. Od tego momentu przez
trzy miesi¹ce mamy czas, ¿eby zebraæ co najmniej 200 tys. podpisów pod
obywatelskim projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele.
NSZZ Solidarnoæ od dawna zg³asza³ postulat ograniczenia handlu w
niedziele. Koniecznoæ pracy w tym dniu rujnuje ¿ycie rodzinne pracowników handlu i pozbawia ich prawa do wypoczynku po tygodniu ciê¿kiej
pracy. Solidarnoæ jako najwiêksza organizacja zwi¹zkowa w Polsce ma
obowi¹zek broniæ tego podstawowego prawa ka¿dego pracownika.
Wbrew licznym obawom i straszeniu pracodawców wejcie ustawy w

wiaj¹ce funkcjonowanie w niedziele ma³ych, rodzinnych sklepów, które
od lat s¹ wypychane z rynku przez wielkie zagraniczne sieci handlowe.
Sieciom tym stworzono w naszym kraju w latach 90. ubieg³ego wieku
warunki dzia³alnoci nieporównywalnie lepsze od tych, na jakie mo¿e
liczyæ rodzimy handel. Ustawa ograniczaj¹ca handel w niedziele przyczyni
siê do wyrównania szans konkurencyjnych i promocji rodzimego handlu
opartego na polskim kapitale.
www.solidarnosckatowice.pl

Czas opamiêtania
Coraz czêciej zasypywani jestemy gradem informacji o dokonywanych zamachach terrorystycznych w pobli¿u naszego kraju i prawie na naszych oczach gin¹ setki niewinnych osób, a na ca³ym
wiecie tysi¹ce. Jeszcze niedawno zbankrutowani politycy chcieli
na si³ê zafundowaæ nam niechcianych goci w naszym kraju, ale
¿aden z nich Petru, Kopacz czy Schetyna, pomimo ¿e s¹ tak gocinni, nie wziêli uchodców do w³asnych domów. Skoro tak wszystko
wiedz¹, na wszystkim siê znaj¹, gêby pe³ne frazesów i doskonale
wiedz¹ jak powinna wygl¹daæ i rozwijaæ siê demokracja, sk¹d te
opory? Dziêki Bogu, przynajmniej na razie, ¿aden z potencjalnych
uchodców nie zosta³ osiedlony w naszym kraju. Prawdê powiedziawszy imigranci nie chc¹ przyje¿d¿aæ do Polski. Nawet z³otousty
Donek, Gra i Bieñkowska ewakuowali siê z naszej Ojczyzny.
Przypatruj¹c siê poczynaniom krzykaczy wielkiej opozycji odnoszê
nieodparte wra¿enie, ¿e pomimo znajomoci jêzyka polskiego, nie
zale¿y im na dobru naszego kraju. Dlaczego u¿y³em s³owa krzykacze
a nie politycy? Poniewa¿ powa¿ny i szanuj¹cy siê polityk powinien
posiadaæ kulturê i powagê, a oni nie posiadaj¹ ¿adnej z tych cech.
Mam cich¹ nadziejê, ¿e polityka multi kulti i róbta co chceta coraz
szybciej bêd¹ bankrutowa³y, a ostatnie tragiczne wydarzenia przynios¹ politykom europejskim wiêcej rozumu i rozwagi. Pocieszaj¹ce
jest to, ¿e miliony m³odzie¿y z ca³ego wiata przyjecha³y do naszego
kraju na spotkanie z Papie¿em Franciszkiem by bardziej zrozumieæ
s³owa p³yn¹ce z ust Ojca wiêtego o mi³oci, mi³osierdziu i pokoju.
Jeli i my zrozumiemy bardziej wartoci tych s³ów bêdziemy radoniejsi i ¿yczliwoci dla siebie i tego wszystkim ¿yczê.
B. Nuciñski
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