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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Spotkanie stron ZUZP
w KGHM

Zgodnie z zapisami Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. organizacje zwi¹zkowe spotka³y
siê z pracodawc¹ w celu omówienia informacji m.in. o zatrudnieniu i
zarobkach za 5 miesiêcy 2017 roku. Na spotkaniu poruszono tak¿e
inne sprawy poruszone przez organizacje zwi¹zkowe w tym zmiany w
przypisanych kategoriach osobistego zaszeregowania do stanowisk,
wliczenie premii C1 do p³acy zasadniczej i rekompensata dla pracowników w zwi¹zku z wp³ywem podatku od wydobycia niektórych kopalin na nagrodê roczn¹ z zysku.
Ze strony pracodawcy pojawili siê Dyrektor Naczelny ds. Zarz¹dzania
Kapita³em Ludzkim Andrzej Zbróg oraz Dyrektor Departamentu Polityki
P³acowej i Socjalnej Zdzis³aw Lopko.
Z przedstawionych przez pracodawcê informacji wynika, ¿e rednia p³aca
bez nagrody rocznej wzros³a o 2,6% przy inflacji 2%. Przewidywany wzrost
na koniec roku ma wynieæ 4,4%, a bez nagrody rocznej 2,7%. W 2017 r.
w ci¹gu piêciu miesiêcy rednio zatrudnionych by³o 18163 pracowników, co oznacza wzrost o 8 osób. Planowany jest wzrost ³¹cznie o 56
zatrudnionych do 18232 pracowników w stosunku do poprzedniego
roku. Porównuj¹c 5 miesiêcy 2017 r. do 5 pierwszych miesiêcy 2016 r.
zatrudnienie nieznacznie wzros³o w ZG Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice, HM Cedynia, ZWR, ZH i JRGH. Jednoczenie minimalnie spad³o
w ZG Rudna, HM Legnica, HM G³ogów, COPI i Centrali.
W dalszym ci¹gu znaczne jest zró¿nicowanie wzrostu wynagrodzeñ na
poszczególnych Oddzia³ach spó³ki. Z jednej strony jest Huta Miedzi Cedynia, w której rednia p³aca ogó³em wzros³a zaledwie o 0,03%, z drugiej
JRGH zanotowa³o wzrost o 18,41%. NSZZ Solidarnoæ stale zabiega o
zmianê zasad wynagradzania, które nie s¹ transparentne i doprowadzaj¹
do wielu patologii.
Wed³ug stanu na koniec maja do Pracowniczego Programu Emerytalnego zapisanych jest 16821 z 18097 pracowników co stanowi 92,95%
za³ogi  najwiêcej w JRGH (96,49%), najmniej w Hucie Miedzi Cedynia
(87,55%). Z 16821 pracowników sk³adki dodatkowe zadeklarowa³o 3153
osób, a rednia wysokoæ sk³adki dodatkowej wynios³a 71 z³ na miesi¹c.
Z abonamentu medycznego korzysta 64,76% stanu za³ogi, czyli 11719 z
18097 zatrudnionych. Najwiêcej osób op³aca abonament w Centrali
(81,98%), a najmniej w ZG Polkowice-Sieroszowice (54,27%). £¹cznie
3125 cz³onków rodzin pracowników przyst¹pi³o do pakietu medycznego.
Sprawy poruszane przez organizacje zwi¹zkowe
W pozosta³ych punktach spotkania omawiano cztery sprawy poruszone
przez przedstawicieli zwi¹zków zawodowych. Pierwsz¹ z nich jest zmiana
taryfikatora, czyli zakresu kategorii osobistego zaszeregowania przypisanych do ka¿dego ze stanowisk, np. Górnik od 9 do 14 kategorii. Ju¿ od
d³u¿szego czasu propozycj¹ Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarnoæ by³o zwiniêcie i rozwiniêcie o dwie kategorie ka¿dego stanowiska, co by oznacza³o, ¿e stanowisko Górnika obejmowa³oby kategorie od 11 do 16. Zarz¹d proponowa³ utworzenie komisji z udzia³em przedstawicieli organizacji zwi¹zkowych, która zajê³aby siê przedmiotow¹
spraw¹. Strona spo³eczna stwierdzi³a jednak, ¿e tworzenie komisji mija
siê z celem, bo wszystkim propozycja zwiniêcia i rozwiniêcia stanowisk o
dwie kategorie odpowiada. Przedstawiciele kolegów hutników stwierdzi-

li jedynie, ¿e jest u nich kilka stanowisk, które trzeba przystosowaæ do
innych wide³ek (kategorii), poniewa¿ przez lata wiele siê zmieni³o. Pracownikom na konkretnych anga¿ach poszerzono zakres obowi¹zków,
ale zakres kategorie zaszeregowania pozostawiono na tej samej wysokoci, co jest niewspó³mierne do ciê¿aru wykonywanych zadañ.
Drug¹ spraw¹ by³y plany przeszeregowañ pracowników w bie¿¹cym roku.
Pracodawca zadeklarowa³, ¿e przeszeregowane zostanie ³¹cznie 15% stanu
za³ogi.
Trzecia kwestia dotyczy³a zmian w zasadach premiowania. Zgodnie z
propozycj¹ przedstawicieli organizacji zwi¹zkowych mia³oby nast¹piæ
przeniesienie rodków finansowych z premii C-1 oraz C-2 i w³¹czenie ich
do stawek osobistego zaszeregowania z równoczesn¹ likwidacj¹ premii
motywacyjnej. Stanowisko pracodawcy jest odmienne od propozycji
zwi¹zków, ale dyrektor zaproponowa³ zmiany id¹ce w kierunku poprawy
funkcjonowania systemu i transparentnoci premii motywacyjnych 
zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Dyskutowano o mo¿liwoci podawania do publicznej wiadomoci samych kwot z tytu³u premii dla pracowników, ale bez identyfikacji imiennej. Pomog³oby to wyeliminowaæ patologie zwi¹zane z nieobiektywnym przyznawaniem premii i
zawy¿onym wzglêdem w¹skiej grupy osób. Jednoczenie dyrektor poinformowa³, ¿e kontynuowane s¹ prace nad ujednoliceniem zasad premiowania na kopalniach.
Ostatni¹ spraw¹ by³o wprowadzenie zmian w za³¹czniku nr 11 do ZUZP,
reguluj¹cego wysokoæ nagrody rocznej z zysku. Mowa o zniwelowaniu
wp³ywu podatku od wydobycia niektórych kopalin na wyliczanie nagrody dla pracowników. Dyrektor zas³ania³ siê staraniami o zmianê
konstrukcji podatku na szczeblu rz¹dowym, jednak¿e przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych domagali siê realizacji takiego rozwi¹zania w najbli¿szym czasie z równoleg³ym zabieganiem o likwidacjê lub zmniejszenie podatku.
Do wszystkich poruszonych spraw strony ZUZP maj¹ wróciæ pod koniec
lipca, w³¹cznie z analiz¹ wynagrodzeñ za ostatnie 5 miesiêcy.

Informacje z Walnego
Zgromadzenia

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KGHM Polska Mied S.A. z 21 czerwca 2017 r. przynios³o wiele kluczowych decyzji i zmian, m.in. zmniejszono wynagrodzenia cz³onkom
Zarz¹du i Rady Nadzorczej, przeznaczono 200 mln z³ na dywidendê
oraz powo³ano nowego cz³onka nadzoru.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przychyli³o siê do rekomendacji Zarz¹du KGHM i przeznaczy³o jedynie 200 mln z³ na dywidendê
dla akcjonariuszy za 2016 r. W ubieg³ym roku przeznaczono 300 mln z³, a
dwa lata temu 800 mln z³. Dzieñ nabycia praw do dywidendy ustalono na
14 lipca 2017 r. Dywidenda zostanie wyp³acona w dwóch transzach.
Pierwsza rata, 17 sierpnia 2017 r. w kwocie 0,50 z³ na jedn¹ akcjê, druga
16 listopada 2017 r. równie¿ w wysokoci 0,50 z³.
KGHM na koniec 2016 r. zanotowa³ stratê -4,08 mld z³ (po odliczeniu
odpisów z tytu³u utraty wartoci aktywów trwa³ych 2,11 mld z³ na plusie). Spó³ka zap³aci³a ok. 1,34 mld z³ z tytu³u podatku od wydobycia
niektórych kopalin. Stan zad³u¿enia na 31 grudnia 2016 r. wyniós³ ok.
7,26 mld z³.

Walne Zgromadzenie podjê³o Uchwa³ê o zmniejszeniu wynagrodzeñ
cz³onków Zarz¹du o ok. 40% i Rady Nadzorczej o ok. 27%. Dosz³o te¿ do
zmiany sposobu powo³ywania cz³onków Zarz¹du przez Radê Nadzorcz¹.
Dotychczas Prezes Zarz¹du przedstawia³ kandydatury, które by³y akceptowane przez nadzór. Wed³ug nowych zasad Rada Nadzorcza bêdzie mia³a w swoich kompetencjach przeprowadzanie postêpowania kwalifikacyjnego i powo³ywanie cz³onków Zarz¹du.
Wszystkim cz³onkom Rady Nadzorczej i Zarz¹du udzielono absolutorium
poza by³ym Prezesem Herbertem Wirthem i cz³onkami Zarz¹du: Jackiem
Kardel¹, Marcinem Chmielewskim i Jaros³awem Romanowskim. Przedstawiciele pracowników w nadzorze spó³ki uzyskali absolutorium.
Rada Nadzorcza KGHM mo¿e liczyæ od 7 do 10 cz³onków. Do Walnego
Zgromadzenia nadzór liczy³ 9 cz³onków. Na nowego, 10 cz³onka Rady
zosta³ powo³any Janusz Marcin Kowalski. Nikogo nie odwo³ano.
Odrêbn¹ uchwa³¹ wprowadzono obowi¹zek upubliczniania informacji o
zamiarze zbycia aktywów trwa³ych w kwocie ponad 20 tys. z³ w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Energii co najmniej na dwa tygodnie
przed przetargiem. Wymagana jest te¿ zgoda Rady Nadzorczej na zawieranie przez Zarz¹d umów m.in. na us³ugi prawne, marketingowe, public
relations, komunikacji spo³ecznej, doradcze itp. ³¹cznie w kwocie ponad
500 tys. z³ Obligatoryjne bêd¹ coroczne sprawozdania w sprawie wydatków reprezentacyjnych oraz z wydatków na powy¿sze us³ugi. Dodatkowo darowizny i zwolnienia z d³ugów od okrelonych kwot równie¿ bêd¹
wymaga³y zgody Rady Nadzorczej. Ma to zapobiec rozdawnictwu i nadu¿yciom, jednoczenie zwiêkszaj¹c kontrolê nad maj¹tkiem
spó³ki. W poprzednich latach spó³ka wydawa³a wiele milionów
na sponsoringi, reklamy itp. p³ac¹c horrendalne kwoty.

Wyp³ata dodatkowej
nagrody rocznej

W odpowiedzi Dyrektor Naczelny Oddzia³u stwierdzi³, ¿e wysokoæ norm
obowi¹zuj¹cych na oddzia³ach G-41, G-54, G-32, G-51, G-61 i G-53 w
maju dla wiêkszoci oddzia³ów by³a identyczna z wysokoci¹ norm w
kwietniu br. Jak czytamy w pimie, wyst¹pi³y trzy ró¿nice: na oddziale G53 w maju skorygowano normy przy za³adunku i odstawie co da³o redni
efekt zmniejszenia norm o ok. 0,5 kursu; na oddziale G-32 z powodu
oddania nowej kraty, utworzono normy na nowe odleg³oci od 100 do
600 m (wczeniejsze odleg³oci 1500-2200 m); zgodnie z postêpem
frontu robót pojawi³y siê pojedyncze nowo za³o¿one normy na nowych
odleg³ociach.
rednia premia przy pracach akordowych w maju dla ca³ej kopalni wynios³a 77%. rednia premia waha siê w poszczególnych miesi¹cach w przedziale ok. 5%. rednia premia akordowa w 2017 r. wynosi oko³o 79%.
Jednym z elementów wprowadzonego od 1 maja Regulaminu Premiowania by³o oderwanie wysokoci premii operatorów pracuj¹cych przy
pracach akordowych od realizacji zadañ przez kopalnie, czy te¿ oddzia³,
na rzecz rozliczenia ich z efektów w³asnej pracy.  czytamy w pimie.
W podsumowaniu dyrektor stwierdzi³, ¿e Oddzia³ ZG Polkowice-Sieroszowice nie zrealizowa³ zadañ produkcyjnych w maju i tylko dziêki zmianie Regulaminu uda³o siê uchroniæ operatorów maszyn zatrudnionych
przy pracach akordowych przed utrat¹ premii. Poni¿ej zamieszczamy tabelê przedstawiaj¹c¹ porównanie rednich premii akordowych za maj (2
i 3 kolumna) oraz symulacjê wysokoci premii na podstawie poprzedniego regulaminu (4 i 5 kolumna).
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Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ informuje o zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy KGHM Polska Mied S.A. sprawozdania finansowego. Zgodnie z Za³¹cznikiem nr 11 do Zak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy oraz informacj¹ ze spó³ki, wyp³ata dodatko
wej nagrody rocznej dla pracowników za ubieg³y rok nast¹pi
28 czerwca br. w wysokoci 13,3% rocznego wynagrodzenia 
ok. dwóch miesiêcznych wynagrodzeñ. £¹cznie nagroda roczna wyniesie 16,5% z uwzglêdnieniem wyp³aconych wczeniej zaliczek.

Informacje z O/ZG
Polkowice-Sieroszowice
Dyrektor cofn¹³ zakaz wnoszenia napojów na zak³ad
Jak czytamy w ustaleniu organizacyjnym z 14 czerwca br. pracodawca
tymczasowo zrezygnowa³ z zakazu wnoszenia napojów na teren Oddzia³u
ZG Polkowice-Sieroszowice. Obecnie trwaj¹ rozmowy z podmiotami
zewnêtrznymi w celu udostêpnienia pracownikom mo¿liwoci zakupu
napojów na terenie Oddzia³u.
Propozycja kontroli prac Dzia³u Analiz
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied S.A. O/ZG
Polkowice-Sieroszowice, 20 czerwca br. przes³a³a opiniê dotycz¹c¹ tworzenia Dzia³u Analiz, czyli projektu dotycz¹cego zmian organizacyjnych.
Zdaniem Komisji prace Dzia³u powinny podlegaæ cyklicznej weryfikacji.
Po kwartale od wprowadzenia zmian powinno odbyæ siê spotkanie, na
którym nast¹pi omówienie i podsumowanie danego okresu dzia³alnoci
Dzia³u oraz ewentualna wymiana uwag.
Zapytanie o premiê za maj
W dniu 8 czerwca br. Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek w imieniu Komisji
Zak³adowej wys³a³ do dyrekcji pismo z prob¹ o wyjanienie sytuacji
dotycz¹cej premii za maj br. na oddzia³ach: G-41, G-54, G-32, G-51, G-61
i G-53. Jednoczenie zwrócono siê o przedstawienie danych wskazuj¹cych oddzia³y stosuj¹ce zmiany normowania w przeci¹gu danego miesi¹ca oraz analizy porównawczej starego Regulaminu premiowania z
nowym na podstawie miesiêcy kwiecieñ - maj.

Wiek emerytalny nie ma
barw politycznych
Ponad 78 proc. Polaków popiera przywrócenie poprzedniego wieku
emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn. I nie zale¿y to od
pogl¹dów politycznych. Zdaj¹ sobie sprawê, ¿e ich wiadczenie mo¿e
byæ niskie, ale to przede wszystkim stan zdrowia determinuje decyzje
o opuszczeniu rynku pracy. Wynika to zarówno z najnowszego badania CBOS, jak i kampanii informacyjnej Godny Wybór. Przywrócenie
wieku emerytalnego.
Podsumowanie kampanii, prowadzonej od 15 maja w 16 miastach w
ca³ej Polsce przez Kancelariê Prezydenta RP, Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Spo³ecznej oraz NSZZ Solidarnoæ, odby³o siê 5 czerwca w Warszawie. Jak mówi³a minister El¿bieta Rafalska, czêci Polaków nic nie
przekona do d³u¿szej pracy, ale nie ma siê co obawiaæ, ¿e na wiadczenie
odejdzie od razu 330 tys. osób. Uzyskaj¹ one jedynie takie prawo, ale jak¹
podejm¹ decyzjê, bêdzie zale¿a³o od ich indywidualnej sytuacji. Za szczególnie istotne przy pozostawaniu w zatrudnieniu Polacy uznaj¹ zdrowie
oraz dobr¹ pracê. W tym drugim przypadku chodzi nie tylko o odpowiednio wysokie zarobki, ale tak¿e o dobre stosunki miêdzy pracownikami,
ma³e obci¹¿enia fizyczne.
Jednak to zdrowie jest szczególnym problemem starszych Polaków. Bior¹c pod uwagê, ¿e co czwarta osoba nie jest zainteresowana kontynuowaniem pracy, niemal 30 proc. z tej grupy wskazuje na przyczyny zdrowotne. Na d³u¿sz¹ pracê zdecydowani s¹ pracownicy umys³owi, z du¿ych
miast, menad¿erowie, przedsiêbiorcy. Szybsza emerytura interesuje osoby ni¿ej wykwalifikowane, z mniejszych orodków.
Minister rodziny poinformowa³a, ¿e od lipca 600 doradców w oddzia³ach

ZUS bêdzie nadal informowa³o zainteresowanych o zmianach w systemie emerytalnym. Przy pomocy kalkulatora emerytalnego ka¿demu bêd¹
mogli wyliczyæ nale¿ne mu wiadczenie.
Wiceminister rodziny Marcin Zieleniecki wskazywa³, ¿e z informacji pozyskanych w trakcie kampanii wynika, ¿e na decyzjê: odejæ na emeryturê
czy zosta³ na rynku pracy, wp³ywaj¹ równie¿ takie czynniki jak sytuacja
materialna, bo czêæ ludzi ma jeszcze inne ród³a utrzymania, sytuacja
rodzinna czy charakter wykonywanej pracy.  Ka¿da decyzja to bilans
zysków i strat  powiedzia³, dodaj¹c, ¿e w trakcie kampanii by³ wyrany
przekaz, i¿ obecny system emerytalny premiuje d³u¿sz¹ pracê. Jest to
nawet premia podwójna. Po pierwsze zbiera siê wiêkszy kapita³, co oznacza wy¿sze wiadczenie, a po drugie jego wyp³acanie rozk³ada siê na
mniejsz¹ liczbê lat, co równie¿ pozytywnie wp³ywa na wysokoæ emerytury.
Wyjania³ te¿, ¿e spore zainteresowanie goci kampanijnych spotkañ
budzi³ okres ochronny, który bêdzie obowi¹zywa³ mimo uzyskania wieku
emerytalnego, jeli wczeniej zosta³a wykorzystana tylko jego czêæ.
Zainteresowanie budzi³a tak¿e mo¿liwoæ ³¹czenia emerytury z prac¹. I tu
nic siê nie zmienia. Po osi¹gniêciu wymaganego prawem wieku trzeba
bêdzie rozwi¹zaæ stosunek pracy, a potem mo¿na bêdzie podj¹æ j¹ ponownie. Nie bêdzie mia³a przy tym znaczenia wysokoæ uzyskiwanych
dochodów.
W odpowiedzi na pytanie TS wiceminister Zieleniecki wyjani³ te¿, ¿e
rz¹d prowadzi prace nad zmianami w systemie rentowym. Chodzi o uporz¹dkowanie sytuacji, w której rencista uzyskuje prawo do choæby minimalnej emerytury. Wymaga to oczywicie posiadania sta¿u sk³adkowego  od 1 padziernika 2017 r. co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla
mê¿czyzn. Wtedy z urzêdu taka osoba z rencisty staje siê emerytem.
Jednak w dotychczasowych przepisach zabrak³o precyzyjnego wskazania, ¿e po osi¹gniêciu wieku emerytalnego nie mo¿na ubiegaæ siê o rentê.
St¹d nieporozumienia, które teraz porz¹dkujemy  powiedzia³ Zieleniecki.
Marta Gajêcka, doradca Prezydenta RP, podkreli³a podczas konferencji,
¿e prezydent dotrzyma³ s³owa danego w kampanii. Teraz to obywatele
mog¹ podj¹æ decyzjê, jak chc¹ dalej funkcjonowaæ. Trzeba s³uchaæ ludzi
i robiæ tak, jak chc¹, bo najwa¿niejsza jest spo³eczna akceptacja i dostosowanie rozwi¹zañ do krajowych warunków  podkreli³ wojewoda
mazowiecki Zdzis³aw Sipiera.
W opinii Andrzeja Kropiwnickiego, przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu
Mazowsze NSZZ Solidarnoæ, koniecznym warunkiem decyzji dotycz¹cych kwestii emerytalnych jest stabilnoæ prawa. Ludzie mog¹ siê baæ, ¿e
przyjdzie nowy rz¹d i wszystko zmieni. Podwa¿a to bowiem spo³eczne
zaufanie do decyzji w³adzy, a ten element jest najwa¿niejszy.
Jak podkrela³ natomiast cz³onek prezydium NSZZ Solidarnoæ Henryk
Nakonieczny, o emeryturze trzeba myleæ od pocz¹tku zawodowej kariery. Nie da siê wypracowaæ godnego wiadczenia na kilka miesiêcy przed
emerytur¹. Dlatego o systemie emerytalnym trzeba uczyæ ju¿ w szkole.
Równie istotna jest wiadomoæ pracowników, ¿e umowy mieciowe
nie dadz¹ im emerytury, wiêc nie powinni siê na nie godziæ.
Tygodnik Solidarnoæ 24/2017, Anna Grabowska

Wpisy do indeksu warte 1,4 mln z³.
KGHM za czasów PO jak dojna krowa
By³y wiceprezes KGHM Jacek K. mia³ zleciæ dwóm naukowcom z AGH
w Krakowie przygotowanie opracowañ dla miedziowej spó³ki za ponad 1,4 mln z³. Zdaniem prokuratury by³a to forma ³apówki za bezprawne porednictwo w za³atwieniu wpisów do indeksu  poda³a
Prokuratura Krajowa. Na polecenie prowadz¹cej ledztwo Prokuratury Regionalnej we Wroc³awiu, ABW zatrzyma³a trzy osoby  by³ego
wiceprezesa KGHM Jacka K., prodziekana Wydzia³u Zarz¹dzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Marka D. oraz profesora w Wydziale Zarz¹dzania AGH Wies³awa W.
Prokuratura postawi³a mê¿czyznom zarzuty o charakterze korupcyjnym.
Zdaniem ledczych Jacek K. mia³ skorumpowaæ naukowców z AGH w
zamian za powiadczenie nieprawdy przy wpisie zaliczeñ do swego indeksu podczas studiów doktoranckich prowadzonych na krakowskiej
uczelni. Zdaniem prokuratury form¹ ³apówki dla naukowców by³o zlecenie im przygotowania opracowañ naukowych na rzecz KGHM za kwotê

ponad 1,4 mln z³. Zarzuty dotycz¹ okresu od czerwca 2015 r. do stycznia
2016 r.
Prokuratura zarzuci³a te¿ by³emu wiceprezesowi KGHM, ¿e pe³ni¹c tê funkcjê ujawni³ Arturowi K. informacje poufne. Dotyczy³y one podjêcia przez
zarz¹d KGHM uchwa³y o rozpoczêciu procedury maj¹cej na celu doprowadzenie do zniesienia dematerializacji akcji Bipromet S.A. i wycofanie tej
spó³ki z obrotu publicznego. Dotyczy³y one tak¿e z³o¿enia wniosku do
rady nadzorczej spó³ki KGHM o wyra¿enie zgody na zakup akcji spó³ki
Bipromet S.A. Do ujawnienia tajemnicy dosz³o w trakcie rozmowy w dniu
19 grudnia 2014 roku - podano w komunikacie.
Zdaniem ledczych, Jacek K. mia³ równie¿ dwukrotnie nak³oniæ policjanta Bogus³awa T. do przekroczenia uprawnieñ i ujawnienia mu informacji
objêtych tajemnic¹ s³u¿bow¹. W zamian konkubina policjanta mia³a zostaæ zatrudniona w Centrum Badañ Jakoci sp. z o.o. w Lubinie. Tu zarzuty dotycz¹ okresu od stycznia do maja 2015 r.
ledztwo, w ramach którego K. postawiono zarzuty, zosta³o wszczête 21
padziernika 2015 r. postanowieniem prokuratora apelacyjnego we Wroc³awiu. Zawiadomienie w tej sprawie z³o¿y³a wroc³awska delegatura ABW.
W grudniu 2016 r. przedstawiono zarzuty czterem innym osobom. Dotyczy³y niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem KGHM znacznej wartoci.
Mia³o do tego dojæ na skutek wprowadzenie w b³¹d co do parametrów
instalacji do eliminacji wêgla z koncentratu miedzi, co spowodowa³o
szkodê KGHM nie mniejsz¹ ni¿ 33 mln z³.
niezalezna.pl

Pismo do Dyrektora z prob¹ o pomoc
dla cz³onka NSZZ S ZG Lubin
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ w Oddziale Zak³ady Górnicze Lubin zwróci³a siê do Dyrektora Naczelnego kopalni z prob¹ o
przeprowadzenie dobrowolnej akcji wsparcia finansowego Przemys³awa
Winiewskiego z Oddzia³u C-2 w celu prowadzenia skutecznej rehabilitacji.
Kolega Przemys³aw Winiewski mia³ wypadek w drodze powrotnej z pracy i przez pewien okres utrzymywany by³ w pi¹czce. Od 11 czerwca 2017
r. przebywa w placówce rehabilitacyjnej, gdzie poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji, która musi byæ kontynuowana przez kilka najbli¿szych miesiêcy. Koszt miesiêcznej rehabilitacji to kwota minimum 10 tys.
z³ na co rodziny nie staæ.
Komisja Miêdzyzak³adowa zwróci³a siê do Dyrektora z prob¹ o okazanie
wiêzi i solidarnoci z koleg¹ i jego rodzin¹.

Wzrost dziêki konsumpcji
i inwestycjom
 Dynamika polskiego PKB przypiesza i osi¹gnie w 2017 r. poziom
3,6 proc. Przyczynia siê do tego wzrost konsumpcji, ale tak¿e inwestycji  mówi³ na posiedzeniu zespo³u ds. bud¿etu, wynagrodzeñ i wiadczeñ socjalnych Rady Dialogu Spo³ecznego wiceminister finansów
Leszek Skiba.
Zdaniem wiceministra, konsumpcja i inwestycje mog¹ spowodowaæ, ¿e
ten wzrost móg³by byæ jeszcze wy¿szy. Natomiast, jak zaznaczy³, w 2018
r. zak³ada siê wzrost gospodarczy do poziomu 3,8 proc., który pozwoli
we w³aciwym stopniu wykorzystaæ kapita³ produkcyjny i pracê.
Wy¿sza inflacja, popyt na polskie towary
Wyjanienia te pad³y w trakcie dyskusji partnerów spo³ecznych nad przekazanymi im przez resort finansów wstêpnymi wskanikami makroekonomicznymi. Przedstawiciel resortu finansów zaznaczy³, ¿e w Unii Europejskiej przypiesza dynamika importu, co jest dla polskiej gospodarki
istotne o tyle, ¿e ronie popyt na produkowane u nas towary. Dynamika
eksportu pozwala wiêc przewidywaæ dalszy wzrost PKB oparty na dobrym poziomie konsumpcji prywatnej oraz wzrocie inwestycji publicznych i prywatnych.
Na 2018 r. zak³ada siê przypieszenie inflacji, która ma wynieæ 2,3 proc.
Korzystne trendy ekonomiczne maj¹ spowodowaæ spadek bezrobocia w

2018 r. do 7,2, proc. Wzrost liczby osób pracuj¹cych bêdzie kontynuowany i wyniesie ok. 0,5 proc. rocznie. Wynagrodzenia w 2017 r. w
sektorze przedsiêbiorstw wzrosn¹ o 4,7 proc., a w 2018 r. o 5,3 proc.
Obawy pracodawców
W opinii £ukasza Koz³owskiego z organizacji Pracodawcy RP malej¹cy
potencja³ pracy w Polsce powoduje, ¿e mo¿e nie zostaæ osi¹gniêty zak³adany przez rz¹d wzrost produktywnoci. Doda³, ¿e UE przewiduje, ¿e
wzrost zatrudnienia w 2018 r. bêdzie zerowy. W¹tpliwy jest te¿, jego
zdaniem, zak³adany w ca³ym okresie prognozy wzrost eksportu.
Ma³gorzata Starczewska-Krzysztoszek z Konfederacji Lewiatan wyrazi³a
w¹tpliwoæ co do zak³adanego wzrostu inwestycji prywatnych. Odnosz¹c siê do liczby pracuj¹cych, mówi³a, ¿e zatrudnienie ronie, ale niebezpieczne jest to, ¿e spada wród kobiet, a ronie wród mê¿czyzn. Jak
powiedzia³a, za³o¿enie, ¿e w 2017 r. zatrudnienie ma wzrosn¹æ o 88 tys.,
a w 2018 r. o prawie 70 tys., jest ryzykowne, bior¹c pod uwag¹ obni¿enie
wieku emerytalnego.
Kolejna poruszona przez partnerów spo³ecznych kwestia dotyczy³a koncepcji III filaru emerytalnego i zawartego w niej zobowi¹zania, ¿e pracownicy bêd¹ dobrowolnie deklarowaæ chêæ odk³adania dodatkowo 2 proc.
swojego wynagrodzenia na przysz³¹ emeryturê. Wówczas przedsiêbiorca bêdzie zobowi¹zany do³o¿yæ im przynajmniej kolejne 2 proc.
Ma³gorzata Starczewska -Krzysztoszek mia³a zastrze¿enia co do wp³ywu
takiego rozwi¹zania na podwy¿szenie kosztów pracy, na wzrost wynagrodzeñ, który jest zak³adany w rz¹dowych prognozach. Jednoczenie
zauwa¿y³a, ¿e zak³ada siê na 2018 r. spadek wobec PKB kwoty sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne o 0,3 pkt proc. Jak podkrela³a, bior¹c pod
uwagê obni¿enie wieku emerytalnego, brakuj¹ce zobowi¹zania wobec
emerytów bêd¹ musia³y byæ pokrywane z bud¿etu, co oznacza wiêksze
zobowi¹zania pañstwa przeznaczone na ten w³anie cel. Szczególn¹ w¹tpliwoæ ekspertki wzbudzi³ zapis, dotycz¹cy wydatków na zdrowie, które
mia³y rosn¹æ do 6 proc. PKB, a tymczasem przewiduje siê, ¿e w 2020 r.
nadal bêd¹ wynosiæ 4,8 proc. PKB.
Zwi¹zki pytaj¹ o bud¿etówkê i podatki
Natomiast Marzena Bojar z Solidarnoci odnios³a siê do wynagrodzeñ w
sferze bud¿etowej. Jak zaznaczy³a, w wieloletnim planie finansowym
zawarta jest mylna informacja, ¿e wskanik tego wzrostu zosta³ podniesiony. Tak siê bowiem w praktyce nie sta³o, bo ów wzrost jest kwotowy i
przekazany do dyspozycji kierowników jednostek. Ekspertka zwi¹zku
pyta³a zatem, czy resort rozwa¿a³ odmro¿enie wskanika wzrostu wynagrodzeñ w bud¿etówce na rok 2018 i analizowa³, jak wp³ynie to na dochody i wydatki bud¿etu pañstwa. Zaznaczy³a, ¿e zwykle partnerzy otrzymuj¹ jedynie informacjê, czy wskanik ten ronie, czy nie, ale brakuje
oceny jego wp³ywu na rozwój gospodarki.
Z kolei w opinii Norberta Kusiaka z OPZZ, w prognozie brakuje oceny
wp³ywu na poziom inflacji np. takich wydatków jak 500 Plus. Zauwa¿y³,
¿e przedsiêbiorstwa podnosz¹ ceny, a w skali roku wzrost cen ¿ywnoci
uplasowa³ siê na poziomie 3 proc. Pyta³ tak¿e o wp³yw na PKB przestêpstw karuzelowych w VAT oraz o wzrost kwoty wolnej w PIT z 6,6 tys.
z³ do zapowiadanych 8 tys. z³ rocznie. Skorzysta z tej podwy¿ki jednak
tylko czêæ podatników, do czego zwi¹zek ma zastrze¿enia. Powstaje te¿
pytanie, czy zostan¹ zmienione inne komponenty skali podatkowej tak,
by realnie ni¿szy podatek p³acili mniej zarabiaj¹cy, a wy¿szy  wiêcej.
Przedstawiciel Solidarnoci Leszek Walczak podkreli³ natomiast, ¿e
uszczuplenia bud¿etowe spowodowane unikaniem p³acenia CIT przez
miêdzynarodowe holdingi s¹ podobne do tych zwi¹zanych z VAT. W jego
opinii, w wieloletnim planie finansowym ten problem zosta³ zbagatelizowany, choæ ma istotny wp³yw na dochody pañstwa.
Wsparcie z Ukrainy i uszczelnianie podatków
Odpowiadaj¹c na te rozmaite w¹tpliwoci partnerów spo³ecznych, wiceminister finansów Leszek Skiba stwierdzi³ m.in., ¿e Ukraiñcy wspieraj¹
nasz rynek pracy na tyle, ¿e nie spodziewamy siê dramatycznego spadku
zatrudnionych. Co do wynagrodzeñ w sferze bud¿etowej, to jak wyjani³,
wzrost zosta³ przekazany w formie kwot skierowanych do placówek
jednostek. Obecnie s¹ prowadzone prace nad rozwi¹zaniem, jak ma to
wygl¹daæ w 2018 r.

Mówi¹c o planowanym spadku spo¿ycia zbiorowego w 2018 r. na poziomie 6 mld, to stanie siê tak dlatego, ¿e nie bêdzie istotnego przyrostu
wydatków na 500 Plus, a wiêc i spo¿ycie nim spowodowane rosn¹æ ju¿
nie bêdzie. Odnosz¹c siê do przysz³oci systemu emerytalnego, w tym
OFE, wiceminister stwierdzi³, ¿e jest to temat niezakoñczony i prowadzony g³ównie w resorcie rozwoju.
Co do transferów socjalnych takich jak 500 Plus, to jak wyjani³, przewiduje siê zatrzymanie ich rozwoju, co ³¹czy siê z popraw¹ sytuacji na rynku
pracy. Ludzie maj¹ wy¿sze wynagrodzenia i rzadziej wystêpuj¹ o wiadczenia socjalne  powiedzia³ Skiba. Jak zaznaczy³, co do 6 proc. PKB na
zdrowie, to na razie toczy siê dyskusja na ten temat. W wieloletnim planie
finansowym natomiast uwzglêdnia siê tylko te rozwi¹zania, która ju¿ s¹
przes¹dzone. Podobnie jest z rozmaitymi elementami wp³ywaj¹cymi na
wysokoæ opodatkowania PIT. Na pewno natomiast zostanie podwy¿szona kwota wolna do 8 tys. z³.
Wiceminister finansów potwierdzi³ wp³yw przestêpstw karuzelowych na
PKB, ale, jak zaznaczy³, Polska rozpoczê³a ju¿ w Brukseli intensywne dyskusje na ten temat. Zauwa¿y³, ¿e stopniowo ronie wiadomoæ, ¿e ich
skutki powinny byæ uwzglêdniane w prognozach PKB.
Co do luki podatkowej, któr¹ powoduje CIT, to zapewni³, ¿e w tym obszarze te¿ s¹ podejmowane dzia³ania w Ministerstwa Finansów. Jednak, jak
wyjania³, lukê w VAT ³atwiej jest domkn¹æ ni¿ tê w CIT. W VAT poprawia
sytuacjê dobra analityka, jednolite rozliczanie, przyjêcie formu³y podmiotów typowanych jako te, które w pierwszej kolejnoci¹ dopuszczaj¹ siê
uszczupleñ podatkowych. W CIT ten proces jest znacznie trudniejszy.
Schematy optymalizacyjne obejmuj¹ tu bowiem wiele ró¿nych jurysdykcji podatkowych, dotycz¹ czêsto wielu pañstw. Wymaga to bardzo wysoko wykwalifikowanej kadry w aparacie skarbowym i jest bardzo skomplikowane.
Szacunki i zalecenia z Europy
Przy okazji analizy wstêpnych wskaników makroekonomicznych warto
zauwa¿yæ, ¿e w ostatnich dniach Komisja Europejska pozytywnie oceni³a
polskie finanse publiczne, w tym efekty uszczelniania VAT. Podwy¿szy³a
prognozê wzrostu gospodarczego Polski do 3,5 proc. w 2017 r. i 3,2
proc. w 2018 r. Jako przyczynê wskaza³a rozwój inwestycji i konsumpcji
prywatnej. Spadek bezrobocia, liczony wed³ug metod EUROSTATU, zosta³ przez Komisjê oszacowany na 5,2 proc. w 2017 r. oraz 4,4 proc. w
2018 r. KE przewiduje wzrost inflacji w Polsce do 1,8 proc. w 2017 r. oraz
2,1 proc. w 2018 r. Deficyt finansów publicznych ocenia odpowiednio na
2,9 proc. oraz 2,4 proc. Jednoczenie KE zaleci³a Polsce podjêcie dzia³añ
na rzecz zwiêkszenia liczby osób pracuj¹cych. Zalecenie odnosi siê g³ównie do kobiet i osób starszych.
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Historycznie niski deficyt
Jak informuje portal tysol.pl Ministerstwo Finansów przedstawi³o
informacje o dochodach bud¿etu, które do maja 2017 r. wynios³y
143,3 mld z³otych, co daje 44% planu na ca³y rok. Wydatki wynios³y
143,5 mld (37,3% planu), za deficyt bud¿etowy wyniós³ 200 mln
z³otych, czyli jedynie 0,3% planowanych 59 miliardów z³otych.
Wykonanie bud¿etu pañstwa w okresie styczeñ - maj 2017 r. w stosunku
do ustawy bud¿etowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wynios³o:
dochody 143,3 mld z³, tj. 44,0%; wydatki 143,5 mld z³, tj. 37,3%; deficyt
0,2 mld z³ tj. 0,3%.
Wed³ug szacunkowych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeñ - maj 2017 r. dochody bud¿etu pañstwa by³y wy¿sze o 14,2 mld z³ w
porównaniu z tym samym okresem roku ubieg³ego. Dochody podatkowe wzros³y w tym okresie o 18,8 %. Jak czytamy w komunikacie wzrost
dochodów w stosunku do okresu styczeñ - maj 2016 r. odnotowano we
wszystkich g³ównych podatkach: - dochody z podatku VAT by³y wy¿sze
o 30,0% r/r (tj. ok. 15,9 mld z³); dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier by³y wy¿sze o 3,9% r/r (tj. ok. 1,0 mld z³); dochody z podatku
PIT by³y wy¿sze o 7,4% r/r (tj. ok. 1,4 mld z³); dochody z podatku CIT by³y
wy¿sze o 14,3% r/r (tj. ok. 1,9 mld z³).
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