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Wykaz Akcjonariuszy
na Walnym Zgromadzeniu

KGHM Polska Mied� S.A. poda³o informacjê o akcjonariuszach, którzy
wziêli udzia³ w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerw-
ca 2017 roku i mieli co najmniej 5% g³osów w�ród obecnych na
posiedzeniu udzia³owców. Jak siê okazuje Skarb Pañstwa w po�red-
ni sposób ma kontrolê nad wiêksz¹ ilo�ci¹ akcji KGHM ni¿ znane nam
31,79% w dodatku mo¿na mówiæ o tendencji wzrostowej.

Skarb Pañstwa jest g³ównym udzia³owcem KGHM posiadaj¹cym 31,79%
akcji. Kolejnym akcjonariuszem jest Otwarty Fundusz Emerytalny Natio-
nale-Nederlanden z 5% udzia³ów. Ostatnim ujawnionym w raporcie udzia-
³owcem jest Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Z³ota Jesieñ � 4,10%
akcji. Co ciekawe w 2016 r. OFE PZU Z³ota Jesieñ posiada³ 3,50% akcji, a
w 2015 r. 2,95%. OFE PZU Z³ota Jesieñ zarz¹dzane jest przez Powszech-
ne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., spó³kê wnuczkê PZU S.A.

Pokazuje to dwie rzeczy. Po pierwsze, OFE Z³ota Jesieñ bêd¹c po�rednio
w rêkach Skarbu Pañstwa skupuje akcje KGHM. Po drugie, Skarb Pañ-
stwa bêd¹c g³ównym udzia³owcem PZU z dominuj¹cym g³osem na Wal-
nych Zgromadzeniach po�rednio i bezpo�rednio posiada ³¹cznie ju¿
35,89% akcji KGHM Polska Mied� S.A.

Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e ta tendencja bêdzie potrzymana i byæ mo¿e
dojdziemy nawet do poziomu udzia³ów w rêkach Skarbu Pañstwa z mo-
mentu przed wyprzeda¿¹ 10% akcji przez rz¹d Tuska. W planach by³a
wyprzeda¿ wszystkich udzia³ów i ca³kowita prywatyzacja Polskiej Miedzi,
gdyby nie dwugodzinny strajk za³ogi w 2009 r. byliby�my w innej rzeczy-
wisto�ci � z pewno�ci¹ du¿o gorszej.

Odpowied� Ministra Energii na
pismo KSGiE NSZZ �Solidarno�æ�

W dniu 17 maja 2017 r. Przewodnicz¹cy Kazimierz Grajcarek w imie-
niu Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ �Soli-
darno�æ� wystosowa³ pismo do premier Beaty Szyd³o poruszaj¹ce 16
najbardziej pal¹cych problemów bran¿y górniczej i energetycznej.
W�ród nich znalaz³y siê dwie kwestie zg³oszone przez Sekcjê Krajow¹
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�. W imieniu Premier Beaty
Szyd³o odpowiedzi udzieli³ Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.
Odpowied� jest mocno �niesatysfakcjonuj¹ca�, dlatego dojdzie do
spotkania w Katowicach w celu sprecyzowania problemów i uzyska-
nia bardziej szczegó³owych wyja�nieñ.

Jak pisali�my w Pryzmacie z 31 maja 2017 r. (nr 9/2017) zmiany w kraju
jedynie w czê�ci id¹ we w³a�ciwym kierunku. W dalszym ci¹gu istnieje
wiele problemów i nieza³atwionych spraw, którymi rz¹d powinien zaj¹æ
siê priorytetowo. S¹ te¿ takie, które rz¹d realizuje przeciwnie do oczeki-
wañ NSZZ �Solidarno�æ�. W pi�mie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ �Solidarno�æ� poruszono ró¿norodne tematy zaczyna-
j¹c od problemów z rozbudow¹ infrastruktury energetycznej, przez spra-
wy Polskiej Miedzi, koñcz¹c na problemach górnictwa wêgla kamienne-

go. Skupmy siê jednak na naszym regionie. Poni¿ej zamieszczamy dwa
zagadnienia dotycz¹ce Polskiej Miedzi, poruszone przez Sekcjê Krajow¹
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� wraz z odpowiedzi¹ Ministra
Energii:

1. Przyjêcie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. �o zasadach zarz¹dza-
nia mieniem pañstwowym� (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z pó�niejszymi
zmianami), która w art. 19 i art. 45 jest ewidentnie sprzeczna z art. 14
pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. �o komercjalizacji i prywatyza-
cji� (Dz. U. z 2013 r. poz. 981 z pó�niejszymi zmianami). Prowadzi to
do sprzeczno�ci i ma na celu ewidentnie wyeliminowanie wyboru
rzeczywistych przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych w
spó³kach ze znacz¹cym udzia³em skarbu pañstwa.

Odp. Ministra Energii: W aktualnym stanie prawnym kwestie zwi¹zane z
powo³ywaniem przedstawicieli pracowników do rad nadzorczych spó³-
ek z udzia³em Skarbu Pañstwa powsta³ych w wyników komercjalizacji
regulowane s¹ zarówno ustaw¹ z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjaliza-
cji i niektórych uprawnieniach pracowników, jak i ustaw¹ z dnia 16 grud-
nia 2016 r. o zasadach zarz¹dzania mieniem pañstwowym.

Ustawa o zasadach zarz¹dzenia mieniem pañstwowym, która wesz³a w
¿ycie w dniu l stycznia 2017 r. wprowadzi³a nowy model zarz¹dzania
mieniem pañstwowym, w tym w zakresie wykonywania praw z akcji
nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa. Jednym z elementów tego modelu jest
okre�lenie w art. 19 przywo³anej ustawy nowych wymogów dla kandy-
datów na cz³onków organów nadzorczych spó³ek z udzia³em Skarbu
Pañstwa lub pañstwowej osoby prawnej, wskazywanych przez podmiot
uprawniony do wykonywania praw z akcji nale¿¹cych do Skarbu Pañ-
stwa lub pañstwowej osoby prawnej. W nowym porz¹dku prawnym
osoba wybrana przez pracowników, zgodnie z ustaw¹ z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, do
rady nadzorczej spó³ki z udzia³em Skarbu Pañstwa powsta³ej w wyniku
komercjalizacji, powinna zostaæ dodatkowo wskazana (rekomendowa-
na) w³a�ciwemu organowi spó³ki (tj. zgromadzeniu wspólników/walne-
mu zgromadzeniu), przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z
akcji nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa (Prezesa Rady Ministrów, innego
cz³onka Rady Ministrów, Pe³nomocnika Rz¹du lub pañstwow¹ osobê
prawn¹), zgodnie z art. 19 ustawy o zasadach zarz¹dzania mieniem pañ-
stwowym. Po spe³nieniu przez osobê wybran¹ do rady nadzorczej spó³ki
przez pracowników wymogów okre�lonych w art. 19 ust. l pkt l i pkt. 3-6
oraz ust. 5 przywo³anej ustawy, a w szczególno�ci po uzyskaniu przez tê
osobê pozytywnej opinii Rady do spraw spó³ek z udzia³em Skarbu Pañ-
stwa i pañstwowych osób prawnych, podmiot uprawniony do wykony-
wania praw z udzia³ów/akcji nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa jest obowi¹-
zany wskazaæ tê osoby zgromadzeniu wspólników/walnemu zgroma-
dzeniu spó³ki, jako kandydata na cz³onka. organu nadzorczego, a zgro-
madzenie wspólników/walne zgromadzenie, jest obowi¹zane podj¹æ
uchwa³ê powo³uj¹c¹ w sk³ad rady nadzorczej osobê wybran¹ przez pra-
cowników.

Odnosz¹c siê natomiast do obowi¹zuj¹cych w Ministerstwie Energii po-
stanowieñ w zakresie powo³ywania cz³onków rad nadzorczych uprzej-
mie informujê, i¿ jedynie Zarz¹dzenie Ministra Energii z dnia 1 marca
2017 r. reguluje zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych
spó³ek handlowych z udzia³em Skarbu Pañstwa, wobec których Minister
Energii wykonuje uprawnienia wynikaj¹ce z akcji i udzia³ów nale¿¹cych
do Skarbu Pañstwa, i jest ono zgodne z ustaw¹ o zasadach zarz¹dzania
mieniem pañstwowym.

2. Brak rozstrzygniêæ dotycz¹cych wprowadzonego przez rz¹d PO-PSL



podatku od miedzi i srebra, mimo sk³adanych jednoznacznych przed-
wyborczych deklaracji politycznych przedstawicieli obecnego rz¹du
RP.

Odp. Ministra Energii: Sprawa by³a przedmiotem rozwa¿añ Rz¹du w 2015
r. oraz w 2016 r. Nale¿y przypomnieæ, ¿e konstrukcja stawek podatko-
wych umo¿liwia reagowanie na zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê ekonomiczn¹. W
mniej sprzyjaj¹cym otoczeniu rynkowym przedsiêbiorca prowadz¹cy dzia-
³alno�æ wydobywcz¹ miedzi i srebra jest mniej dotkniêty podatkiem. W
okresie gdy zyski realizowane przez tego przedsiêbiorcê wzrastaj¹, pañ-
stwo w wiêkszym stopniu w nich partycypuje.

W podsumowaniu pisma Ministra Energii mo¿emy przeczytaæ:

�Przedstawiaj¹c powy¿sze, pragnê zapewniæ Pana Przewodnicz¹cego
(Kazimierza Grajcarka � redakcja), i¿ wszystkie zagadnienia zwi¹zane za-
równo z rozwojem bran¿y górnictwa i energetyki, jak równie¿ tworzeniem
odpowiednich warunków do jej funkcjonowania, bêd¹ szczegó³owo
omawiane na poszczególnych Zespo³ach Trójstronnych. Niemniej jed-
nak informujê, i¿ ewentualne w¹tpliwo�ci mog¹ zostaæ wyja�nione na
zwo³anych Zespo³ach Trójstronnych do spraw Bezpieczeñstwa Socjalne-
go Górników oraz do spraw Bran¿y Energetycznej w terminie uzgodnio-
nym z Panem Przewodnicz¹cym.

Zg³aszam tak¿e gotowo�æ, wraz z ministrem Grzegorzem Tobiszowskim,
odbycia osobistych spotkañ z Panem Przewodnicz¹cym, a je¿eli uzna
Pan za zasadne, to tak¿e z udzia³em Prezydium Sekretariatu.�

Tak te¿ siê stanie, bo Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy
�Solidarno�æ�, pisz¹c bardzo dyplomatycznie, jest skrajnie rozczaro-
wany uzyskan¹ odpowiedzi¹ na zadane pytania i przedstawione pro-
blemy. W Katowicach na 17 lipca 2017 r. zaplanowane jest spotkanie
przedstawicieli Ministerstwa Energii z przedstawicielami Krajowego
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ �Solidarno�æ�. W rozmo-
wach zostan¹ poruszone wszystkie podniesione kwestie, w tym dwie
dotycz¹ce Polskiej Miedzi. O przebiegu spotkania poinformujemy w
kolejnym numerze Pryzmatu.

Informacje
z O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�

Przeszeregowania

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� Oddzia³ Zak³ady Górnicze �Po-
lkowice-Sieroszowice� w pi�mie z 23 czerwca 2017 r. poinformowa³a
Dyrektora Naczelnego, ¿e 22 czerwca 2017 r. odby³o siê spotkanie Zarz¹-
du Polskiej Miedzi ze Zwi¹zkami Zawodowymi, stronami Zak³adowego
Uk³adu Zbiorowego Pracy, na którym pad³a deklaracja w sprawie przesze-
regowañ. Na spotkaniu Zarz¹d Polskiej Miedzi poinformo-
wa³ organizacje zwi¹zkowe o mo¿liwo�ci przeszeregowa-
nia w 2017 roku 15% zatrudnionych pracowników w od-
dzia³ach. W zwi¹zku z ustaleniami na szczeblu Centrali Ko-
misja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG Polkowice-Sie-
roszowice� zawnioskowa³a do Dyrektora o podpisanie po-
rozumienia w dniu 28 lipca 2017 r. dotycz¹cego podwy¿ek,
tj. 10% przeszeregowañ z dniem 1 sierpnia 2017 r. i 5% z
dniem 1 listopada 2017 r.

Przedstawiciele NSZZ �Solidarno�æ� 6 lipca 2017 r. spotkali
siê w przedmiotowej sprawie z Dyrekcj¹ Oddzia³u. Dyrektor
przychyli³ siê do propozycji NSZZ �Solidarno�æ� i ustalono
na spotkaniu, ¿e od 1 sierpnia 2017 r. zostanie przeszere-
gowane 10% za³ogi. Dodatkowo, po zakoñczeniu trzecie-
go kwarta³u bie¿¹cego roku Organizacje Zwi¹zkowe i pra-
codawca zasi¹d¹ do rozmów. Po przeanalizowaniu �rod-
ków na wynagrodzenia zostan¹ podjête dalsze decyzje o
których bêdziemy informowali na bie¿¹co.

Spotkanie ws. normowania i indywidualnej
premii akordowej

Na wniosek NSZZ �Solidarno�æ� 22 czerwca 2017 r. odby³o siê spotkanie
strony spo³ecznej z Dyrektorem Naczelnym, Dyrektorem Technicznym

oraz G³ównym In¿ynierem ds. normowania w sprawie sytuacji pracowni-
ków odstawy w �wietle zmian w regulaminie premiowania. Na sale konfe-
rencyjn¹ przybyli przedstawiciele grupy zawodowej z oddzia³ów G-32, G-
51, G-54 oraz G-41.

G³ówn¹ tematyk¹ by³y :
- podniesione normy od 1 maja 2017 r., które nie znajduj¹ racjonalnego
argumentu przy tak z³ej infrastrukturze dróg odstawy,
- brak rozwi¹zania problemu �pracy zestawu £K + WO z dobieraniem
przodków bez obni¿onego wykonu� - nie do przyjêcia,
- brak zgody na wykonywanie norm z �mapy� - musz¹ byæ uwzglêdnione
czynniki takie jak stan dróg, brak za³adunków oraz dalekie wybiegi przod-
ków.

Dyrekcja O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� zobligowa³a siê do wyelimino-
wania wszelkich niedoci¹gniêæ oraz ponownego spotkania za miesi¹c.

Praca w wysokich temperaturach

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê upa³ami Komisja Zak³adowa zwróci³a siê 26
czerwca 2017 r. do Dyrektora z pro�b¹ o stosowanie Ustaleñ Organizacyj-
nych KR160/2016 w sprawie zatrudnienia pracowników na dole kopalni
w przypadku wyst¹pienia wysokich temperatur powietrza atmosferycz-
nego i stosowanie siê do nich osób odpowiedzialnych.

Odznaczenia za szkodzenie?
Na pocz¹tek, dla jasno�ci sprawy, koniecznie musimy poinformo-
waæ, ¿e kilka dni termu dosz³o do zmiany na stanowisku Dyrektora
Naczelnego KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ ZWR � z funkcji odwo³a-
no Bogdana Ku�bê, jego nastêpc¹ zosta³ Miros³aw Kidoñ � dlatego
bêdziemy poruszaæ temat pisz¹c o �niedalekiej przesz³o�ci�. Ostat-
nie miesi¹ce pokaza³y, ¿e by³y ju¿ Dyrektor Naczelny Oddzia³u Zak³a-
dy Wzbogacania Rud w KGHM Polska Mied� S.A. nie zd¹¿y³ otrz¹sn¹æ
siê ze zmiany w³adzy z PO na PiS i wci¹¿ czerpa³ z polityki prowadzo-
nej przez tamten zarz¹d polegaj¹cej na wystawianiu w³asnej piersi
do odznaczeñ za rzeczy, które w rzeczywisto�ci szkodz¹ wynikom pro-
dukcyjnym i finansowym spó³ki, przez d³ugi czas ci¹gn¹c farsê z istot-
nym dla funkcjonowania oddzia³u� nieu¿ywanym sprzêtem.

W mediach ukaza³y siê informacje na temat wyró¿nionego urz¹dzenia
UPM w ZWR, które to mia³o zmieniæ sposób operowania prêtami do
m³ynów. Dziêki jego zastosowaniu w znacznym stopniu mia³y byæ ogra-
niczone ciê¿kie i niebezpieczne prace ludzi wewn¹trz m³yna oraz skróco-
ne procesy obs³ugowe. Pracownicy ZWR ka¿dego dnia mijaj¹ smutny
obraz wyró¿nionego osi¹gniêcia - urz¹dzenia UPM, z³o¿onego w warszta-
cie mechanicznym na II ci¹gu technologicznym w pobli¿u stanowiska
remontu m³ynów oraz dozownika mielników prêtowych z³o¿onego na 4
sekcji II ci¹gu technologicznego wraz z zalegaj¹cymi w nim zablokowa-
nymi prêtami.

Zdjêcie dozownika mielników prêtowych (Intranet KGHM)

Powy¿sze zdjêcie przedstawia niewygodn¹ prawdê w postaci dozownika
mielników prêtowych. Porzucone i niszczej¹ce urz¹dzenie w halach pro-



dukcyjnych Oddzia³u ZWR nie mo¿e zostaæ zastosowane ze wzglêdu na
zaprojektowanie ich do obs³ugi prêtów o d³ugo�ci od 3300 do 3600 mm,
zatem nie jest ono w stanie wspó³pracowaæ z wiêkszo�ci¹ m³ynów prêto-
wych na I ci¹gu technologicznym, które wymagaj¹ za³adunku prêtami o
d³ugo�ci 4250 mm.

Urz¹dzenie UPM1 jest wielokrotnie wiêksze od standardowego �wózka�
do do³adunku, przez co wymaga³o wybudowania specjalnej konstrukcji
no�nej pod monta¿ urz¹dzenia przy ka¿dym z m³ynów prêtowych. Pod-
czas testów urz¹dzenie UPM1 nie by³o w stanie roz³adowaæ m³yna prêto-
wego (do czego zosta³o skonstruowane), prêty wypada³y z chwytaka
przy wiêkszej g³êboko�ci.

Podsumowuj¹c, urz¹dzenie UPM1 nie spe³nia swoich podstawowych
zadañ. Nie wp³ywa ono na skrócenie czasu do³adunku/za³adunku oraz
roz³adunku m³ynów prêtowych, nie wp³ywa tak¿e na podniesienie bez-
pieczeñstwa pracy w tym zakresie, a wrêcz przeciwnie, w niektórych aspek-
tach mo¿e ono powodowaæ wiêksze zagro¿enie ni¿ dotychczasowy spo-
sób do³adunku/za³adunku i roz³adunku m³ynów.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê zastanawiaj¹ce jest, jak mo¿na publicznie
przekuwaæ pora¿kê w sukces i wypinaæ pier� po odznaczenia skoro smutn¹
prawdê zna przecie¿ za³oga ZWR?

- - - - - - - - - - - - - - -

Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidar-
no�æ� i cz³onek Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A. z wyboru za³ogi
od maja do czerwca pisa³ w powy¿szej sprawie do Prezesa Zarz¹du Rado-
s³awa Domagalskiego £abêdzkiego. Przewodnicz¹cy pyta³ kto i na jakiej
podstawie podj¹³ decyzjê o zakupie tak drogiego sprzêtu i dlaczego prze-
kazano do publicznej wiadomo�ci nieprawdziw¹ informacjê, ¿e sprzêt
rzekomo przeszed³ na fazê testow¹ i rozpocz¹³ pracê. Przewodnicz¹cy
prosi³ te¿ o przekazanie informacji o wynikach i skutkach przeprowadzo-
nych kontroli w marcu 2017 r. w Oddziale ZWR �Lubin� zgodnie z zasada-
mi bilansowymi obowi¹zuj¹cymi w KGHM Polska Mied� S.A. inwentary-
zacji zapasów koncentratów.

Na dwa z trzech pism w imieniu Prezesa odpowiedzi udzieli³ by³y ju¿
Wiceprezes Zarz¹du KGHM Piotr Walczak. Obie odpowiedzi by³y niepre-
cyzyjne, zawiera³y wiele sprzeczno�ci i nieprawdziwych informacji, dlate-
go Przewodnicz¹cy wnioskowa³ o dodatkowe wyja�nienia. Wiceprezes
Piotr Walczak z³o¿y³ rezygnacjê, a Prezes do dnia oddania Pryzmatu do
druku nie zd¹¿y³ udzieliæ odpowiedzi na trzecie pismo z³o¿one 13 czerwca
2017 r. Podsumowuj¹c tre�æ pism, od pocz¹tku korespondencji O/ZWR
nie widzi problemów technicznych w swoim oddziale lub z premedytacj¹
ich nie zauwa¿a. Niestety oba powody dyskwalifikuj¹ osoby zarz¹dzaj¹ce
jako fachowców.

Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski nie uzyska³ satysfakcjonuj¹cej odpo-
wiedzi na zadane pytania. Przez piêæ miesiêcy nie uda³o siê O/ZWR wyko-
rzystaæ sprzêtu do celu, do którego zosta³ zakupiony, czyli sterowania
prac¹ maszyny flotacyjnej segreguj¹cej koncentrat pod wzglêdem zawar-
to�ci wêgla organicznego. Dodatkowo pisemne twierdzenia, ¿e sprzêt
dzia³a i jest u¿ywany to najzwyklejsza nieprawda. Na pro�bê o przeprowa-
dzenie ponownego testu i sprawdzenie urz¹dzenia, Przewodnicz¹cy uzy-
ska³ informacjê, ¿e obecnie jest to niemo¿liwe i trzeba zaczekaæ na ukoñ-
czenie remontu m³yna. Jak na ironiê w momencie gdy pracodawca pisa³
odpowied� do Przewodnicz¹cego, sprzêt sta³ gotowy do za³adunku � w
ogóle nic przy nim robiono wbrew zapewnieniom w pi�mie.

Dodatkowo Przewodnicz¹cy uzyska³ informacjê, ¿e sprzêt zakupiono z
przyczyn ekonomicznych, tylko jaki in¿ynier lub ekonomista zamawia
urz¹dzenia, które mog¹ obs³u¿yæ zaledwie jeden asortyment mielników?!
Chyba nie na tym polega czynnik ekonomiczny przy zakupie maszyn i
sprzêtu? Jak na ironiê poprzedni Dyrektor nie kupowa³ tego sprzêtu,
zrobili to jego poprzednicy. Tylko po co ich os³aniaæ, dawaæ odznaczenia
i kluczyæ przez tyle czasu?

W odpowiedzi na wniosek o informacjê czy w miesi¹cach styczeñ-luty
by³y przeprowadzone pomiary wielko�ci zapasów koncentratu w rejonie
ZWR Lubin, a je�li tak to kto posiada wiedzê o ich wielko�ci, Przewodni-
cz¹cy uzyska³ informacjê, ¿e Dyrektor ZWR� nie posiada informacji o
ilo�ci koncentratu do czasu inwentaryzacji. Ka¿dy szanuj¹cy siê in¿ynier
przeróbki jest w stanie stwierdziæ jak¹ ilo�æ koncentratu posiada w za-
gêszczaczach. Tylko trzeba siê znaæ na tej pracy albo przynajmniej zasiê-
gaæ opinii kompetentnych pracowników.

Prezes Walczak z pewno�ci¹ zasiêgn¹³ jêzyka o sytuacji w O/ZWR lub po

Trac¹ wszyscy poza oszustami
430 mld z³ � nawet tyle wg niektórych szacunków mo¿e wynie�æ w tym
roku warto�æ szeroko rozumianej szarej strefy w polskiej gospodarce.
W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli stanowi ona jeden z g³ównych
hamulców rozwoju naszego kraju.

Jak przyznaj¹ autorzy raportu NIK udzia³ szarej strefy w gospodarce jest w
Polsce wy¿szy od �redniej unijnej. Jednak szacunki dotycz¹ce jej rozmia-
rów znacznie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ z prostego powodu: szara strefa jako
zjawisko pozostaj¹ce w ukryciu, trudno jest precyzyjnie zmierzyæ i poli-
czyæ, a jeszcze trudniej z nim walczyæ.

Jedno jest pewne, szara strefa wp³ywa negatywnie nie tylko na bud¿et
pañstwa ze wzglêdu na nieodprowadzanie przez nieuczciwych przedsiê-
biorców nale¿nych podatków i innych danin publiczno-prawnych, ale
równie¿ na funkcjonowanie ca³ej gospodarki i konkurencyjno�æ uczci-
wych firm.

� Podmioty dzia³aj¹ce w szarej strefie poprzez unikanie p³acenia podat-
ków czy niezachowywanie norm jako�ciowych staj¹ siê bardziej konku-
rencyjne od firm rzetelnie wywi¹zuj¹cych siê z danin publicznych oraz z
innych obowi¹zków � czytamy w raporcie NIK.

Jedna pi¹ta gospodarki
Autorzy raportu przytaczaj¹ ró¿ne szacunkowe dane dotycz¹ce wielko�ci
szarej strefy w Polsce. Zgodnie z wyliczeniami GUS stanowi³a ona w 2014
roku 13,3 proc. gospodarki, wed³ug firmy badawczej EY Polska 12,4
proc. Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ oszacowa³ jej rozmiary
na 19,5 proc., a wg szacunków prof. Friedricha Schneidera, uznanego w
Europie badacza tego zjawiska, szara strefa stanowi³a w 2014 roku 23,5
proc. ca³ej polskiej gospodarki.

Badania naukowca z Uniwersytetu w Linz cytowane w raporcie NIK wska-
zuj¹, ¿e szara strefa w naszym kraju stopniowo siê kurczy � w 2015 roku
odpowiada³a za 23,3 proc. gospodarki, rok pó�niej za 23 proc. a w tym
roku wyniesie 22,2 proc. To z pewno�ci¹ pozytywna wiadomo�æ, jednak
owe 22,2 proc to ok. 430 mld z³. Kwota ta wystarczy³aby np. na sfinanso-
wanie programu �Rodzina 500 plus� przez 20 lat.

Uszczelnienie systemu
Ograniczeniu szarej strefy maj¹ s³u¿yæ rozwi¹zania wdro¿one w tym roku
przez resort finansów. Chodzi m.in. o tzw. �pakiet uszczelniaj¹cy VAT�,
powo³anie Krajowej Administracji Skarbowej czy obni¿enie limitów trans-
akcji gotówkowych. 23 czerwca podczas wyst¹pienia na XII zje�dzie Klu-
bów Gazety Polskiej w Spale wicepremier, minister rozwoju i finansów
Mateusz Morawiecki stwierdzi³, ¿e dziêki uszczelnieniu systemu podatko-
wego, w pierwszym pe³nym roku reformy skarbowej do bud¿etu wp³ynie
dodatkowe 20 mld z³, czyli tyle, ile w ubieg³ym roku trafi³o do naszego
kraju z funduszy unijnych.

Nawet je¿eli te zapowiedzi siê potwierdz¹, dotycz¹ one tylko sfery podat-
kowej, a wiêc jednego segmentu szarej strefy. Drugim jest rynek pracy,
gdzie walka z tym zjawiskiem jest równie trudna lub nawet trudniejsza. Z
badania �Shadow Economies in the Baltic Sea Region� przeprowadzone-
go przez Lithuanian Free Market Institute wynika, ¿e ca³kowicie lub czê-
�ciowo �na czarno� w naszym kraju pracuje ok. 2 mln osób. Tylko cze�æ z
nich nie posiada ¿adnej umowy. Ponad po³owa jest zatrudniona zupe³nie
legalnie, ale czê�æ wynagrodzenia otrzymuje �pod sto³em�.

Syndrom �pierwszej dniówki�
Sposobem na ukrócenie zatrudniania pracowników bez ¿adnej formalnej
umowy maj¹ byæ wprowadzone we wrze�niu ubieg³ego roku zmiany w
przepisach dotycz¹ce tzw. �syndromu pierwszej dniówki�. Wedle no-
wych zasad pracodawca ma obowi¹zek podpisaæ z pracownikiem umo-
wê przed dopuszczeniem go do pracy. Wcze�niej musia³ to zrobiæ najpó�-
niej do koñca pierwszego dnia pracy. Zapis ten pozwala³ pracodawcom
na odwlekanie formalno�ci, a w przypadku kontroli na unikniêcie odpo-
wiedzialno�ci za zatrudnianie �na czarno�. Wystarczy³o, ¿e podczas kon-
troli pracodawca i pracownik o�wiadczyli, ¿e pracownik rozpocz¹³ zatrud-

prostu zleci³ napisanie odpowiedzi Dyrektorowi ZWR Bogdanowi Ku�bie,
st¹d tak pokrêtne t³umaczenia. Teraz nie ma ich obu, podobnie jak odpo-
wiedzi na trzecie pismo Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego przeka-
zane 13 czerwca 2017 r.
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nienie w tym dniu. Pracownicy w obawie, ¿e strac¹ pracê, zazwyczaj przy-
stawali na takie rozwi¹zanie, a inspektorzy Pañstwowej Inspekcji Pracy
byli wówczas bezradni.

O wiele trudniejsza do wykrycia jest praca czê�ciowo w szarej strefie. Pan
Dawid jest operatorem koparki w �redniej wielko�ci firmie budowlanej.
Jest zatrudniony na umowie o pracê na bardzo niskiej stawce, ale czê�æ
wynagrodzenia otrzymuje �pod sto³em�. Choæ zdaje sobie sprawê, ¿e taki
uk³ad nie jest dla niego korzystny, boi siê upomnieæ o swoje prawa lub
poszukaæ nowego zatrudnienia. Pamiêta kryzys w bran¿y budowlanej
sprzed kilku lat, gdy cieszy³ siê, ¿e ma jak¹kolwiek pracê. � Teraz robota
jest, ale nie wiadomo, co bêdzie za rok. Teraz przynajmniej wiem na czym
stojê, a zmiana pracy to zawsze ryzyko. Je�li kto� ma ma³e dzieci, kredyt i
zerowe oszczêdno�ci, trudno jest to ryzyko podj¹æ � t³umaczy.

Spo³eczne przyzwolenie
Ograniczenie szarej strefy na rynku pracy jest bardzo trudne równie¿ ze
wzglêdu na wci¹¿ spore spo³eczne przyzwolenie dla tego zjawiska. Jak
wynika z raportu �Shadow Economies in the Baltic Sea Region� jeste�my
znacznie bardziej wyrozumiali dla pracy �na czarno� ni¿ dla innych rodza-
jów dzia³alno�ci w szarej strefie. Zatrudnienie czê�ciowo lub ca³kowicie
�na czarno� akceptuje kolejno 42 i 39 proc. Polaków. Tymczasem sytu-
acjê, w której przedsiêbiorca za sprzedany produkt lub us³ugê nie wysta-
wia paragonu ju¿ tylko 28 proc. z nas. Z kolei przemyt lub nielegaln¹
produkcjê papierosów czy alkoholu jest w stanie usprawiedliwiæ ju¿ tylko
17 proc. Polaków. Choæ wszystkie powy¿sze zjawiska bêd¹ce czê�ci¹
szarej strefy s¹ równie szkodliwe postrzegamy je w zupe³nie inny sposób.

Przez to spo³eczne przyzwolenie cierpi¹ wszyscy poza nieuczciwymi pra-
codawcami. Pracownicy zatrudniani w ten sposób nie odk³adaj¹ ¿adnych
sk³adek na przysz³e emerytury lub odk³adaj¹ je w bardzo niskiej wysoko-
�ci. Z kolei uczciwi pracodawcy nie s¹ w stanie konkurowaæ z oszustami.
Traci wreszcie bud¿et pañstwa, czyli my wszyscy. Jak wynika z opracowa-
nia Pañstwowej Inspekcji Pracy: �Skutki �szarej strefy� dla bud¿etu pañ-
stwa� tylko w 2015 roku do pañstwowej kasy z tego powodu nie wp³ynê-
³o co najmniej 9 mld z³.

£ukasz Karczmarzyk
Tygodnik �l¹sko-D¹browski NSZZ �S� nr 24/2017

Systemy emerytalne
na �wiecie

Nie Szwecja i inne kraje skandynawskie, nie Australia lub Nowa Ze-
landia. Kanada � to pañstwo uznawane jest w ró¿nych cywilizacyj-
nych rankingach za najlepsze miejsce do ¿ycia na ziemi. Bogata,
czysta, bezpieczna, przyjazna, z przepiêkn¹ i zró¿nicowan¹ przyrod¹.
Kanada jest te¿ uwa¿ana za raj dla emerytów.

Ta ostatnia opinia jest wystawiona mo¿e nieco na wyrost, chocia¿ emery-
ci z Kraju Klonowego Li�cia w istocie nie mog¹ narzekaæ. Wystarczy napi-
saæ, ¿e a¿ 70 procent Kanadyjczyków po zakoñczeniu aktywno�ci zawo-
dowej zachowuje swój status materialny i poziom konsumpcji w grani-
cach stu procent! W Polsce, gdzie okre�lenie �emeryt� jest niemal¿e sy-
nonimem cz³owieka ubogiego, to nie do pomy�lenia. W Kanadzie tylko
najlepiej zarabiaj¹cy otrzymuj¹ �wiadczenia ni¿sze od swojej wcze�niej-
szej pensji. Ale im z kolei w utrzymaniu statusu materialnego pomaga
zgromadzony maj¹tek i oszczêdno�ci.

Mylnie jednak ocenia siê, ¿e tak wysoki poziom �wiadczeñ gwarantuje
Kanadyjczykom ju¿ tzw. emerytura obywatelska. Owszem, podstawowa
emerytura (Old Age Security � OAS) przys³uguje w Kanadzie ka¿demu
obywatelowi, nawet takiemu, który nie przepracowa³ ani jednego dnia i
nie uzbiera³ ani jednego dolara sk³adki ubezpieczeniowej (pañstwo uzna-
je, ¿e zarobi³ on na swoje �wiadczenie p³ac¹c podatki w innej formie). Ale
wysoko�æ emerytury obywatelskiej wbrew rozpowszechnionym w Pol-
sce opiniom nie jest osza³amiaj¹ca � w przeliczeniu wynosi niewiele po-
nad 1700 z³otych. Odnosz¹c to do cen i kosztów ¿ycia w krainie Wielkich
Jezior, si³a nabywcza tego �wiadczenia w Polsce wynosi³aby� 600 z³

(obecnie najni¿sza gwarantowana emerytura wynosi nad Wis³¹ 1000 z³).

Najbiedniejsi emeryci, którzy nie zarobili na �wiadczenie w drugim i trze-
cim filarze (o czym za chwilê), mog¹ otrzymaæ gwarantowany dodatek
emerytalny (Guaranteed Income Supplement � GIS) w wysoko�ci oko³o
650 dolarów kanadyjskich miesiêcznie (oko³o 2 tys. z³).

Niskie sk³adki, bogaci emeryci
Sk¹d zatem tak wysoki status materialny kanadyjskich emerytów (prze-
ciêtna emerytura wynosi w przeliczeniu 12 tysiêcy z³otych!)? Po prostu
emerytura z systemu OAS to tylko pierwszy filar systemu ubezpieczeñ
spo³ecznych. Drugi filar (Canada Pension Plan � CPP; we francuskojê-
zycznej prowincji Quebec � Quebec Pension Plan) stanowi obowi¹zkowe
ubezpieczenie emerytalne ka¿dego pracownika, które wynosi 4,95 proc.
(po³owê p³aci pracownik, po³owê pracodawca). Osoby prowadz¹ce dzia-
³alno�æ gospodarcz¹ same op³acaj¹ pe³n¹ sk³adkê. Przyznajmy jednak, ¿e
niespe³na 5 proc. wynagrodzenia to bardzo niska i uczciwa wysoko�æ
sk³adki ubezpieczeniowej.

Emerytura wypracowana ³¹cznie w ramach pierwszego i drugiego filaru
mo¿e wynie�æ maksymalnie 1012 dolarów kanadyjskich, czyli oko³o 3030
z³. I to ta kwota, porównana z wysoko�ci¹ emerytur wyp³acanych przez
ZUS, w wiêkszym stopniu ni¿ �emerytura obywatelska� dowodzi atrak-
cyjno�ci kanadyjskiego systemu emerytalnego.

W Kanadzie, podobnie jak w Polsce, istnieje tak¿e trzeci filar systemu
emerytalnego (Registered Retirement Saving Plan � RRSP). To indywi-
dualne konta emerytalne, tak¿e w ramach systemów pracowniczych.
Obecnie oko³o 40 proc. pracowników w Kanadzie korzysta z systemów
pracowniczych, a 33 proc. z indywidualnych.

Jednak o ile w Polsce niewielu pracowników zarabia wystarczaj¹co du¿o,
aby móc dodatkowo odk³adaæ na emeryturê, o tyle w Kanadzie jest to
powszechne. Wynika to zarówno z wysokich zarobków (w Polsce w
2015 r. dochód na jednego mieszkañca wyniós³ 12,4 tys. dolarów; w
Kanadzie 40,2 tys. dolarów), jak i ca³ego systemu zachêt ze strony rz¹du.
Oszczêdno�ci emerytalne Kanadyjczyków nie s¹ opodatkowane podat-
kiem od zysków kapita³owych, mo¿na je tak¿e (wprawdzie tylko do pew-
nej, chocia¿ du¿ej wysoko�ci) odliczaæ od podatku. Rz¹d w Ottawie jest
tu naprawdê elastyczny. Do limitu odliczenia oszczêdno�ci emerytalnych
w danym roku kalendarzowym zalicza siê kwoty wp³acone na indywidu-
alne konto emerytalne� do marca roku kolejnego.

Nie podnie�li wieku emerytalnego
W ostatnich latach ewolucja kanadyjskiego systemu emerytalnego bar-
dzo przypomina dzieje jego polskiego odpowiednika. W 2012 r. ówcze-
sny rz¹d w Ottawie podniós³ wiek emerytalny (równy dla kobiet i mê¿-
czyzn) z 65 do 67 lat. Reforma mia³a ruszyæ w 2023 roku, jednak ju¿ w
2016 r. nowy rz¹d wycofa³ siê z niej. Wszystko zosta³o zatem po staremu
� 65 lat to podstawowy wiek emerytalny. Podstawowy, bo ka¿dy obywa-
tel ma prawo przej�æ na emeryturê w dowolnym momencie ju¿ piêæ lat
wcze�niej b¹d�� piêæ lat pó�niej. Ka¿dy miesi¹c oznacza jednak ró¿nicê
w wysoko�ci wyp³acanego �wiadczenia o 0,5 procent. A zatem najbar-
dziej zmêczeni, schorowani lub leniwi Kanadyjczycy mog¹ otrzymywaæ
emeryturê nawet o 30 proc. ni¿sz¹, z kolei ci bardziej pracowici i w lepszej
kondycji, pracuj¹cy do 70 roku ¿ycia, nawet o 30 proc. wy¿sz¹.

Niezale¿nie jednak od sytuacji indywidualnych, analiza systemu emery-
talnego Kanady po raz kolejny potwierdza zale¿no�æ � nie ma godnych
emerytur bez dobrych zarobków.

www.solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.gda.pl

Rajd motocyklowy
Na dni 12-13 sierpnia 2017 r. organizowany jest wyjazd motocyklowy
tras¹ Kalisz-Licheñ-Toruñ. Zabezpieczone s¹ noclegi w Wy¿szej Szkole
Kultury Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu. Ilo�æ miejsc noclegowych ogra-
niczona. Decydowaæ bêdzie kolejno�æ zg³oszeñ. Wyjazd w dniu 12 sierp-
nia 2017 r. o godz. 9:00 z parkingu Lidla na skrzy¿owaniu ulic Hutniczej i
Jana Paw³a II. Szczegó³y pod numerem telefonu: 693 612 633.


