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Spotkanie KSGiE NSZZ
�Solidarno�æ� z Ministrem Energii
Zgodnie z zapowiedzi¹ 17 lipca 2017 r. odby³o siê w Katowicach
zaplanowane spotkanie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ �Solidarno�æ� z Ministrem Energii Krzysztofem Tchó-
rzewskim. Rozmowy dotyczy³y problemów zg³oszonych przez poszcze-
gólne sekcje górnicze i energetyczne. Sekcjê Krajow¹ Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� reprezentowa³ Przewodnicz¹cy Jó-
zef Czyczerski, który poruszy³ sprawê podatku od miedzi i srebra,
zmian prawnych w zakresie wyborów przedstawicieli za³ogi do nad-
zoru spó³ki oraz sytuacji w grupie kapita³owej KGHM Polska Mied�
S.A.

Na spotkaniu poruszono kilkadziesi¹t spraw. W sk³ad Krajowego Sekre-
tariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ �Solidarno�æ� wchodz¹ Krajowe
Sekcje zrzeszaj¹ce organizacje zwi¹zkowe z nastêpuj¹cych bran¿: Elek-
trowni i Elektrociep³owni, Energetyki, Górnictwa Wêgla Kamiennego,
Górnictwa Rud Cynku i O³owiu, Górnictwa Rud Miedzi, Górnictwa Soli,
Górnictwa Wêgla Brunatnego i Zak³adów Zaplecza Górnictwa. Ze wzglê-
du na mnogo�æ naros³ych problemów przekazujemy informacje wy³¹cz-
nie o sprawach zg³oszonych przez Sekcjê Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ �Solidarno�æ�.

Pierwsz¹ poruszon¹ spraw¹ by³ podatek od wydobycia niektórych ko-
palin. Józef Czyczerski szczegó³owo poinformowa³ Ministra Krzysztofa
Tchórzewskiego o wp³ywie podatku zarówno na kondycjê spó³ki, jak i
obni¿anie siê wynagrodzeñ pracowników. Minister t³umaczy³, ¿e ca³y
czas trwaj¹ prace nad wypracowaniem optymalnego rozwi¹zania. Prze-
wodnicz¹cy Józef Czyczerski przypomnia³, ¿e prace tocz¹ siê ju¿ kilka lat
i zakoñczenia tych prac jako� nie widaæ dlatego NSZZ �Solidarno�æ�
domaga siê wywi¹zania ze z³o¿onych deklaracji i zmiany Za³¹cznika nr 11
do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy KGHM Polska Mied� S.A.

Dziêki drobnej poprawce w postaci zapisu o wy³¹czeniu podatku od
wydobycia niektórych kopalin przy wyliczaniu wysoko�ci nagrody rocz-
nej z zysku dla pracowników w ³atwy sposób mo¿na wyeliminowaæ jego
wp³yw na wynagrodzenie pracowników. Przewodnicz¹cy zaapelowa³ do
Ministra Energii o wsparcie, by Zarz¹d KGHM podj¹³ w tej kwestii sto-
sowne dzia³ania.

Kolejn¹ podniesion¹ kwesti¹ by³ problem zwi¹zany z powo³ywaniem
cz³onków Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi, czyli interpretacj¹ Ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych oraz nowo
uchwalonej Ustawy o zasadach zarz¹dzania mieniem pañstwowym.
Wskaza³ na absurd w postaci wzajemnie sprzecznych zapisów. Minister
Tchórzewski potwierdzi³, ¿e widzi ewidentny b³¹d i podj¹³ ju¿ dzia³ania w
tej sprawie. Trwaj¹ prace miêdzyresortowe, ¿eby zmieniæ ustawê w ci¹gu
najbli¿szych kilku miesiêcy.

Trzeci¹ i ostatni¹ spraw¹ omówion¹ przez Przewodnicz¹cego Józefa Czy-
czerskiego by³o funkcjonowanie grupy kapita³owej KGHM. Przewodni-
cz¹cy wskaza³ na wakat w Zarz¹dzie, czyli brak wiceprezesa ds. produkcji
ju¿ od ponad miesi¹ca. Poruszy³ kwestiê dziwnych nominacji personal-
nych w ca³ej grupie kapita³owej. Przedstawi³ te¿ sytuacjê w spó³kach
zale¿nych i stowarzyszonych.

Minister chce poznaæ szczegó³y tych spraw o których us³ysza³ od przed-

stawicieli NSZZ �Solidarno�æ� i zaproponowa³ kolejne spotkania, ale z
ka¿d¹ z Sekcji bran¿owych osobno. Sekcje zobowi¹za³y siê pisemnie
przekazaæ materia³y w przedmiotowych sprawach z przedstawieniem
pytañ i opisem problemów. Termin zostanie uzgodniony po przekazaniu
materia³ów. Do spotkania mo¿e doj�æ najwcze�niej w sierpniu.

Skazany za Zbrodniê Lubiñsk¹
Jan M. w wiêzieniu

Jak podaje portal miedziowe.pl by³y funkcjonariusz Milicji Obywa-
telskiej Jan M., skazany w procesie Zbrodni Lubiñskiej w 2007 roku,
w koñcu wyl¹dowa³ w wiêzieniu. Musia³ zostaæ doprowadzony do
Zak³adu Karnego przy Kleczkowskiej we Wroc³awiu przez policjê. Z
wroc³awskiego wiêzienia przewieziono go do Zak³adu Karnego w
Bytomiu. Jan M. unika³ odsiadki na wszelkie sposoby. Zgodnie z pra-
womocnym wyrokiem sprzed dziesiêciu lat spêdzi w wiêzieniu 3,5
roku.

Jan M. zosta³ skazany za kierowanie oddzia³ami ZOMO, które brutalnie
spacyfikowa³y pokojow¹ manifestacjê 31 sierpnia 1982 r., podczas któ-
rej zginê³y trzy osoby a kilkadziesi¹t zosta³o rannych. W obecnym 2017
roku bêdziemy obchodziæ 35. rocznicê dramatycznych wydarzeñ lubiñ-
skich. To w³a�nie m.in. z winy Jana M. zginêli 28-letni Micha³ Adamowicz,
26-letni Mieczys³aw Po�niak i 32-letni Andrzej Trajkowski.

Musia³o min¹æ 35 lat, ¿eby Jan M. trafi³ za kratki. Zas³aniaj¹c siê z³ym
stanem zdrowia, przy ma³o skutecznych dzia³aniach wymiaru sprawiedli-
wo�ci unika³ odsiadki przez wiele lat. Zak³ad Karny w Bytomiu, do którego
zosta³ skierowany, jest wyposa¿ony w oddzia³ szpitalny. Dziêki temu Jan
M. w koñcu odsiedzi swój i tak zbyt niski wyrok.

Informacja z O/ZG
�Polkowice-Sieroszowice�

Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� w Oddziale Zak³ady Gór-
nicze �Polkowice-Sieroszowice� wyst¹pi³a do Dyrektora Naczel-
nego Oddzia³u o wyja�nienie sprawy premii akordowej w od-
dzia³ach G-53, G-32, jednocze�nie wnosz¹c o spotkanie z Dyrek-
torem, Kierownikiem Robót Górniczych i G³ównym In¿ynierem
Dzia³u Normowania.

W spotkaniu wziêli udzia³ Dyrektor Naczelny, Zastêpca Kierownika
Dzia³u Robót Górniczych Rejonu SG, Kierownik Oddzia³u G-53 i przed-
stawiciel Dzia³u Normowania. Naturalnie na spotkaniu pojawili siê
tak¿e pracownicy oddzia³ów G-53 i G-32. Tematem spotkania by³a
premia za maj i czerwiec bie¿¹cego roku. W trakcie spotkania ustalo-
no konieczno�æ:
- poprawienia organizacji pracy,
- usprawnienia infrastruktury oddzia³ów G-53 i G-32,
- dostosowania norm do warunków panuj¹cych na oddzia³ach

górniczych,
- kontrolowania dniówek i wykonów pracowników przy udziale

Kierowników oddzia³ów G-53 i G-32 co 10 dni.



Dyrekcja Oddzia³u ZG �Polkowice-Sieroszowice� zobligowa³a siê do
wyeliminowania wszelkich niedoci¹gniêæ oraz ponownego spotka-
nia w kolejnym miesi¹cu.

Polsko, musisz!
Ju¿ na samym pocz¹tku nowego wieku wyklarowa³y siê g³ówne pro-
blemy, z którymi bêdzie musia³ zmierzyæ siê nasz kraj. Wybieganie za
daleko w przysz³o�æ zakrawa na zbyt mocn¹ zabawê w political-fic-
tion, dlatego te¿ warto przyjrzeæ siê siedmiu realnym wyzwaniom, na
które nasze w³adze musz¹ znale�æ przemy�lan¹ receptê. Improwiza-
cja i zamiatanie problemów pod dywan � mam nadziejê � nale¿y ju¿
do melodii przesz³o�ci.

Demografia
Jest nas niewiele ponad 38 mln, a wed³ug danych GUS rok 2016 jest
pi¹tym z kolei, w którym odnotowano ujemny bilans narodzin wzglêdem
zgonów. Jak na pañstwo znajduj¹ce siê pod wzglêdem powierzchni w
pierwszej dziesi¹tce krajów Europy jest nas zwyczajnie zbyt ma³o, a ten-
dencja nie jest optymistyczna. Coraz wiêksza ilo�æ emerytów i brak zastê-
powalno�ci pokoleñ jest czynnikiem hamuj¹cym rozwój gospodarki, a
osi¹gniêcie poziomu podmiotowo�ci bez realnie powiêkszaj¹cego siê
spo³eczeñstwa jest praktycznie niemo¿liwe. Obecny rz¹d wydaje siê do-
strzegaæ problem (program 500+ i Mieszkanie+), jednak wymaga to kon-
sekwentnej pracy i inwestycji na ca³e lata w polskie rodziny, a do tego
potrzebny jest konsensus polityczny � przy zmianie rz¹du nie mo¿e dia-
metralnie zmieniaæ siê polityka prorodzinna. W tej kwestii � patrz¹c na
opozycyjne ³awy � nie jestem optymist¹.

Nowy globalny ³ad
Na naszych oczach kszta³tuje siê nowy porz¹dek �wiatowy. Rêkawicê
Amerykanom rzuci³y Chiny, które jako jedyne mog¹ wywróciæ �wiatowy
stolik. Inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku, która mo¿e po³¹czyæ sie-
ci¹ transportow¹ (szybkie koleje i autostrady) Azjê z Europ¹, jest tak wiel-
kim projektem, ¿e nie zdziwi³bym siê, gdyby nowe pokolenia uczy³y siê o
tym z podrêczników historii. Nie znaczy to oczywi�cie, ¿e �Pax Americana�
jest na straconej pozycji. Faktem jest, ¿e na naszych oczach kszta³tuje siê
nowy ³ad, a to oznacza, ¿e Polska musi w koñcu zaj¹æ wygodne miejsce
przy g³ównym stoliku. Inicjatywa NJS to wspania³a okazja do zmiany
pozycji Polski. Wypada³oby w koñcu wyci¹gn¹æ wnioski i unikn¹æ dotkli-
wych b³êdów z historii. Projekt �One Belt, One Road� jest bardzo powa¿-
nie traktowany przez w³adze w Warszawie i jest to powód do optymizmu.

S³abn¹ca UE
Doszli�my do momentu, w którym postawienie tezy o rozpadzie Unii nie
jest ¿adnym szaleñstwem, ba, nie jest nawet stwierdzeniem odwa¿nym,
lecz jedn¹ z realnych opcji. Rz¹d Polski musi mieæ konkretny scenariusz
dla naszego kraju w razie ca³kowitego rozpadu UE, jak i dla jeszcze bar-
dziej prawdopodobnego scenariusza, czyli zawê¿enia Unii do pañstw
strefy euro. Trzeba uczciwie przyznaæ, ¿e obecna UE to inny twór ni¿ ten z
2004 r., gdy do³¹cza³a do UE Polska. Od momentu wej�cia w ¿ycie trakta-
tu lizboñskiego (2009 rok) znale�li�my siê na drodze ku likwidacji wspól-
noty suwerennych pañstw na rzecz jednego organizmu. Europa staje siê
coraz s³absza (gospodarczo, militarnie, kulturowo, aksjologicznie), co
przek³ada siê na marginaln¹ pozycjê Starego Kontynentu w �wiecie (do-
brze oddaje to wstydliwy uk³ad relacji z siln¹ Ankar¹). Kryzys i zmiana
obecnej UE wydaj¹ siê niemal pewne, a to stawia³aby nas w zupe³nie
nowej geopolitycznej pozycji.

Odej�cie od korzeni
Nie jest wielk¹ tajemnic¹, ¿e aktualnie dominuje w Europie mocna ten-
dencja do laicyzacji pañstw. Na tle innych europejskich krajów Polska
dosyæ mocno trzyma siê swoich korzeni, pytanie � jak d³ugo? Z zadekla-
rowanych katolików (blisko 96 proc. spo³eczeñstwa) na niedzielne msze
regularnie uczêszcza blisko 40 proc. z nich, za� w Niemczech 10 proc., w
Belgii 7 proc. Co wiêcej, co trzeci kap³an w Europie to Polak. Wbrew
trendom mocny Ko�ció³ jest jednym ze �róde³ si³y Polski, co pokazuje
nasza historia. Wielko�æ Europy zosta³a zbudowana na trzech filarach:
prawie rzymskim, kulturze greckiej i w³a�nie na chrze�cijañstwie. Pozba-
wiaj¹c siê jednego z nich, ³atwo mo¿na straciæ równowagê.

Islamizacja Europy
¯ycie nie znosi pró¿ni, dlatego te¿ miejsce chrze�cijañstwa w zachodniej
Europie nie pozostaje niezagospodarowane. Islam jest z³o¿on¹ religi¹ i
posiada ró¿ne twarze, jednak warto u�wiadomiæ sobie, ¿e jest to zupe³nie

inna mentalno�æ, kultura, system wierzeñ i finalnie, co za tym idzie � inne
rozumienie prawa, które uznawane jest dopiero wtedy, gdy jest zgodne z
prawem boskim. Paradoksem jest, ¿e promowane na Zachodzie warto�ci
spod sztandaru mniejszo�ci seksualnych za wszelk¹ cenê staraj¹ siê wy-
przeæ kulturê chrze�cijañsk¹, która notabene toleruje tê mniejszo�æ, a z
szeroko otwartymi ramionami wita siê religiê Bliskiego Wschodu, gdzie
osoby homoseksualne uwa¿a siê za wyznawców szatañskich ideologii.
Na domiar tego ogromna fala uchod�ców z Bliskiego Wschodu i pó³noc-
nej Afryki szturmuje Europê, w której mieszka ju¿ co najmniej kilkadziesi¹t
milionów pe³noprawnych obywateli spod sztandaru Proroka. Stanêli�my
przed jednym z najwiêkszych w nowo¿ytnej historii wyzwañ, a ten pro-
blem przerós³ europejskie elity.

Terroryzm
Na przestrzeni ostatnich kilku lat ilo�æ zamachów terrorystycznych w
Europie wyra�nie wzros³a i nic nie zapowiada zmiany tego tragicznego
trendu. Wbrew utartym opiniom, nie jest to nowe zjawisko na naszym
kontynencie. Wystarczy siêgn¹æ pamiêci¹ do lat 70. i 80. XX wieku, kiedy
to ETA i IRA potrafi³y zabiæ ponad 400 osób rocznie. Terroryzm powróci³
w XXI wieku w innej wersji � wyznaniowej. Co prawda bzdur¹ jest modne
ostatnio hase³ko, ¿e �nie ka¿dy muzu³manin to terrorysta, ale ka¿dy terro-
rysta to muzu³manin�, jednak faktem jest, ¿e powodem odrodzenia terro-
ryzmu w Europie s¹ fanatyczne od³amy islamu. Obecnie wszystko wska-
zuje na to, ¿e ekonomia terroryzmu, wedle której nie op³aca³o siê dokony-
waæ zamachów w naszym kraju, powoli siê wyczerpuje. Gdy zamachy we
Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii stan¹ siê chlebem powszednim,
uderzenie w katolick¹ Polskê automatycznie awansuje jako atrakcyjna
opcja. Nasze s³u¿by, ba, nasze pañstwo musi bacznie �ledziæ poczynania
swoich zachodnich s¹siadów i wyci¹gaæ wnioski z ich b³êdów, aby byæ w
pe³ni gotowym na jak¹kolwiek próbê wysadzenia siê w metrze lub pod
stadionem. W my�l has³a: �M¹dra Polska przed szkod¹�.

Nowe technologie
�wiat nieub³aganie pêdzi w kierunku cyberprzestrzeni, wysokich techno-
logii (high-tech), kosmosu oraz sztucznej inteligencji. Bez tego nie da siê
zbudowaæ silnej i bogatej Polski. Czas najwy¿szy po³o¿yæ mocny nacisk
na nauczanie dzieci programowania oraz zainwestowaæ w naszych zdol-
nych in¿ynierów, którzy maj¹ potencja³, by kreowaæ �wiatowe trendy,
chocia¿by na rynku dronów � czyli rynku, który jest absolutn¹ przysz³o-
�ci¹ �wiata. Nadszed³ czas ograniczenia masowej produkcji magistrów,
którzy staj¹ siê si³¹ robocz¹ zachodnich sieciówek. Internet i nowe tech-
nologie, poza ogromnymi mo¿liwo�ciami, stwarzaj¹ tak¿e szereg niebez-
pieczeñstw. Jedyn¹ drog¹ do opanowania tego ¿ywio³u i wykorzystania
go do s³usznych celów jest edukacja spo³eczeñstwa, a nie ma lepszej
edukacji od inwestycji w jak najwiêksz¹ ilo�æ fachowców w tej dziedzinie.

Damian Nejman, Tygodnik Solidarno�æ nr 27/2017

Aktualno�ci
Dobra wiadomo�æ - pensje bêd¹ ros³y
G³ówny Urz¹d Statystyczny poda³, ¿e w porównaniu z zesz³ym rokiem
wzrost p³ac w czerwcu siêgn¹³ 6 proc., a �rednia p³aca wynios³a 4508 z³
brutto. Eksperci z Work Service uwa¿aj¹, ¿e w najbli¿szych dwóch latach
nast¹pi jeszcze wiêkszy wzrost wynagrodzeñ.

- Od pocz¹tku roku widzimy coraz wiêkszy wzrost poziomu wynagro-
dzeñ, ale w czerwcu p³ace wystrzeli³y z dynamik¹ do tej pory nieobserwo-
wan¹. Ta tendencja bêdzie siê utrzymywaæ tak¿e w kolejnych miesi¹cach,
a nawet w nastêpnych latach - powiedzia³ cytowany w komunikacie An-
drzej Kubisiak, dyrektor Zespo³u Analiz w Work Service.

G³ówny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurek zwraca uwagê, ¿e
dynamika p³ac w sektorze przedsiêbiorstw w czerwcu znalaz³a siê na
poziomie najwy¿szym nie tylko w tym roku, ale w ogóle na najwy¿szym
od grudnia 2009 r. - W ostatnich miesi¹cach tempo wzrostu p³ac syste-
matycznie siê zwiêksza i byæ mo¿e jest to ju¿ stopniowe pojawianie siê
presji p³acowej. Aby utwierdziæ siê w przekonaniu czy tak rzeczywi�cie
jest trzeba bêdzie poczekaæ na dane w kolejnych miesi¹cach - dodaje
Kurek.

- - - - - - - - - - - - - - -
Szara strefa w gospodarce jest hamulcem rozwojowym
Szara strefa w gospodarce jest jednym z najwa¿niejszych hamulców roz-
wojowych Polski - twierdzi Najwy¿sza Izba Kontroli. Autorzy raportu po-
daj¹, ¿e szara strefa to jedno z najwiêkszych zagro¿eñ dla legalnie dzia³a-
j¹cych przedsiêbiorstw, a ponadto w Polsce udzia³ szarej strefy w gospo-



darce jest wy¿szy ni¿ �rednio w Unii Europejskiej.

- Szara strefa jest nie tylko problemem dla bud¿etu pañstwa, ale stanowi
tak¿e jedno z najwiêkszych zagro¿eñ dla legalnie dzia³aj¹cych przedsiê-
biorstw - czytamy w raporcie NIK.

- Szara strefa wystêpuje we wszystkich gospodarkach �wiata. Jej du¿y
udzia³ w gospodarce negatywnie wp³ywa na uczciw¹ konkurencjê po-
miêdzy firmami. Podmioty dzia³aj¹ce w szarej strefie poprzez unikanie
p³acenia podatków czy niezachowywanie norm jako�ciowych staj¹ siê
bardziej konkurencyjne od firm rzetelnie wywi¹zuj¹cych siê z danin pu-
blicznych oraz z innych obowi¹zków. Szara strefa znacznie obni¿a wp³y-
wy do bud¿etu, przez co zwiêksza rozmiary deficytu. Szacunki dot. roz-
miarów szarej strefy w Polsce s¹ bardzo ró¿ne, a rozbie¿no�ci wynikaj¹ z
ró¿nych metod jej szacowania oraz definiowania tego pojêcia - pisz¹
kontrolerzy.

- Minister Finansów zainicjowa³ wprowadzenie regulacji prawnych, na-
kierowanych bezpo�rednio na zwalczanie szarej strefy w gospodarce, w
szczególno�ci w obszarze paliw, alkoholu, wyrobów tytoniowych i gier
hazardowych. S³u¿by skarbowe przy mniejszej liczbie przeprowadzonych
kontroli, ujawni³y nieprawid³owo�ci na wy¿sze kwoty. Wci¹¿ nie uda³o siê
jednak uzyskaæ wyra�nej poprawy relacji wp³ywów bud¿etowych i zatrzy-
manych nienale¿nych zwrotów podatku VAT w wyniku przeprowadzo-
nych postêpowañ kontrolnych do kwoty ustaleñ ogó³em. Z kolei S³u¿ba
Celna koncentrowa³a siê na ograniczaniu szarej strefy w obszarze wyro-
bów tytoniowych oraz nielegalnego urz¹dzania gier na automatach i w
tym zakresie odnosi³a sukcesy. Znacznemu obni¿eniu uleg³y natomiast
kwoty nieprawid³owo�ci ustalone w prowadzonych przez celników kon-
trolach podatkowych - informuje NIK.

- - - - - - - - - - - - - - -
Inspektorzy pracy potrzebuj¹ nowych uprawnieñ
W 2016 roku inspektorzy pracy doprowadzili do wyp³aty zaleg³ych wyna-
grodzeñ i innych nale¿no�ci wynikaj¹cych ze stosunku pracy dla ponad
102 tys. osób. £¹czna warto�æ wyegzekwowanych �wiadczeñ wynios³a
184 mln z³.

W zesz³ym roku przedstawiciele PIP przeprowadzili ponad 82 tys. kontroli
u blisko 68 tys. pracodawców. Szczególn¹ uwagê inspektorzy pracy zwra-
cali m.in. na patologie zwi¹zane z zastêpowaniem umów o pracê umowa-
mi cywilnoprawnymi, legalno�æ zatrudnienia oraz problemy z wyp³at¹
zaleg³ych wynagrodzeñ � wynika ze sprawozdania z dzia³alno�ci Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku.

Tylko w zakresie przestrzegania przepisów dotycz¹cych czasu pracy oraz
wyp³aty zaleg³ych wynagrodzeñ skontrolowanych zosta³o ponad 1600
firm, zatrudniaj¹cych przesz³o 161 tys. osób. Podczas kontroli ujawnio-
no, ¿e pensji nie otrzymywa³ co dziesi¹ty pracownik, a 12 proc. dostawa³o
wyp³atê z opó�nieniem. � Dzia³ania inspektorów pracy doprowadzi³y do
wyegzekwowania ponad 184 mln z³ zaleg³ych nale¿no�ci dla 102 tys.
zatrudnionych � napisano w raporcie.

Inspektorzy pracy stwierdzili tak¿e nieprawid³owo�ci zwi¹zane z nieprze-
strzeganiem przepisów dotycz¹cych czasu pracy. Ponad 35 proc. skon-
trolowanych pracodawców nie wywi¹za³a siê z obowi¹zku zapewnienia
pracownikom dnia wolnego w zamian za pracê w dzieñ �wi¹teczny, a
blisko 32 proc. firm nieprawid³owo prowadzi³a ewidencjê czasu pracy lub
nie okre�li³a okresów rozliczeniowych czasu pracy.

Umowy cywilnoprawne
Podobnie jak w poprzednich latach inspektorzy pracy próbowali oszaco-
waæ skalê zastêpowania umów o pracê umowami cywilnoprawnymi. W
tym celu sprawdzali, czy pracownicy zatrudnieni na podstawie takich
umów, nie powinni otrzymaæ umów o pracê. To znaczy, czy wykonuj¹
pracê pod kierunkiem pracodawcy w miejscu i w czasie przez niego okre-
�lonym. � Tylko w bran¿y budowlanej przeanalizowanych zosta³o ok. 4
tys. umów. Ponad jedna trzecia z nich, 37,7 proc. nosi³a cechy charakte-
rystyczne dla umowy o pracê � mówi Danuta Rutkowska, rzecznik praso-
wy Pañstwowej Inspekcji Pracy. Zaznacza, ¿e oprócz bran¿y budowlanej
inspektorzy weryfikowali umowy cywilnoprawne w trakcie rutynowych
kontroli. Wydane przez nich wnioski w wyst¹pieniach lub polecenia doty-
cz¹ce przekszta³cenia umowy cywilnoprawnej w umowê o pracê doty-
czy³y ³¹cznie ok. 9 tys. osób.

W ocenie inspektorów pracy najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ nieprawid³owo�ci
zwi¹zanych zastêpowaniem umów o pracê umowami cywilnoprawnymi
by³y próby minimalizowania przez pracodawców kosztów zatrudnienia. �
Skala patologii potwierdza konieczno�æ wprowadzenia zmian ustawo-

wych, m.in. umo¿liwienie inspektorom pracy wydawania decyzji admini-
stracyjnych dotycz¹cych przekszta³cania umów cywilnoprawnych w
umowy o pracê � mówi³ podczas konferencji prasowej zorganizowanej
na pocz¹tku czerwca w siedzibie PIP w Warszawie Roman Giedrojæ, G³ówny
Inspektor Pracy.

Praca na czarno
Blisko 31 tys. kontroli przeprowadzonych w zesz³ym roku przez Pañ-
stwow¹ Inspekcjê Pracy zwi¹zanych by³o z legalno�ci¹ zatrudnienia. W
tym celu inspektorzy pracy objêli kontrol¹ ponad 230 tys. osób � zarów-
no pracowników polskich, jak i obcokrajowców. Przedstawiciele inspek-
cji sprawdzali, czy osoby te posiadaj¹ umowy po�wiadczaj¹ce wykony-
wanie pracy oraz czy zosta³y zg³oszone do ubezpieczenia spo³ecznego.
Podczas kontroli okaza³o siê, ¿e na przesz³o 199 tys. Polaków objêtych
kontrol¹ na czarno zatrudnionych by³o 25,2 tys. osób.

Do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie zosta³o zg³oszonych 3 tys.
spo�ród kontrolowanych pracowników, a od blisko 20 tys. pracodawcy
odprowadzali sk³adki z opó�nieniem. Natomiast ³¹czna kwota sk³adek
nieodprowadzonych na Fundusz Pracy wynios³a przesz³o 5,2 mln z³. Nie-
dope³nienie tego obowi¹zku inspektorzy pracy stwierdzili wzglêdem 24,6
tys. pracowników. Od blisko 67 tys. osób sk³adki na Fundusz Pracy od-
prowadzane by³y nieterminowo. Kontrol¹ objêtych zosta³o tak¿e ponad
30 tys. obcokrajowców ze 115 pañstw. W ocenie inspektorów pracy na
czarno zatrudnionych by³o 16 proc. cudzoziemców.

Nielegalne dzia³ania agencji
W ubieg³ym roku PIP skontrolowa³a ponad 480 agencji pracy tymczaso-
wej. 51 z nich prowadzi³o dzia³alno�æ bez wymaganego certyfikatu mar-
sza³ka województwa potwierdzaj¹cego wpis do rejestru podmiotów pro-
wadz¹cych agencje zatrudnienia. � Liczba agencji pracy tymczasowej
prowadz¹cych nielegalnie dzia³alno�æ zwiêksza siê z roku na rok � wska-
zano w raporcie.

W ocenie inspektorów pracy nagminn¹ praktyk¹ APT jest celowe wpro-
wadzanie w b³¹d osób poszukuj¹cych pracy. Manipulacja polega m.in. na
nieoznaczaniu oferty pracy jako oferty pracy tymczasowej. � W wiêkszo-
�ci przypadków jest to �wiadome dzia³anie w celu nieujawnienia charak-
teru �wiadczonych us³ug, w szczególno�ci w sytuacji pozyskiwania do
prac tymczasowych osób, które niekoniecznie s¹ zainteresowane tak¹
form¹ zatrudnienia � podkre�lono w dokumencie.

Jak wynika z raportu, w latach 2012-2016 na skutek dzia³añ inspektorów
pracy z rejestru agencji wykre�lono ponad 170 podmiotów.

- - - - - - - - - - - - - - -
Sk³adki ZUS i OFE mo¿na dziedziczyæ
Sk³adki zgromadzone w ZUS i w OFE mog¹ byæ dziedziczone przez ma³-
¿onka, wskazane osoby lub przez spadkobierców. Nie dotyczy to jednak
wszystkich sk³adek � czytamy w informacji prasowej Zak³adu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych z 13 czerwca br.

Sk³adki zgromadzone w tzw. I filarze nie s¹ dziedziczone. Po �mierci ubez-
pieczonego pozostaj¹ w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i s¹ przeka-
zywane na wyp³aty dla innych emerytów.

Sk³adki od³o¿one przez zmar³ego w II filarze sk³adki podlegaj¹ dziedzicze-
niu. Zarówno �rodki z subkonta w ZUS, jak i zebrane na koncie w OFE s¹
bowiem traktowane jako czê�æ maj¹tku. Zasady dziedziczenia tych sk³a-
dek s¹ jednakowe. Jako pierwszy dziedziczy ma³¿onek. Je�li ma³¿onko-
wie pozostawiali w ustawowej wspólno�ci maj¹tkowej ma on prawo do
po³owy �rodków zgromadzonych w trakcie ma³¿eñstwa. �rodki z sub-
konta w ZUS trafi¹ na subkonto wspó³ma³¿onka, za� z rachunku OFE na
jego rachunek w OFE. W obydwu przypadkach pieni¹dze zostan¹ doli-
czane do zgromadzonych tam sk³adek i w ten sposób powiêksz¹ przysz³¹
emeryturê. O dziedziczenie sk³adek mog¹ ubiegaæ siê równie¿ ex ma³¿on-
kowie, o ile do rozwodu pozostawali w ustawowej wspólno�ci maj¹tko-
wej.

Je¿eli ubezpieczony w II filarze nie zawar³ ma³¿eñstwa to wszystkie �rodki
bêd¹ wyp³acone uposa¿onym lub spadkobiercom. Uposa¿onych i pro-
porcje w jakich otrzymaj¹ oni wyp³atê wskazuje ubezpieczony. Nie musz¹
oni byæ cz³onkami jego rodziny. Wyp³aty otrzymaj¹ bezpo�rednio. Uposa-
¿onym ma³¿onek mo¿e przekazaæ �rodki na swoje subkonto w ZUS lub
konto w OFE.

Aby ubiegaæ siê o wyp³atê �rodków po zmar³ym trzeba dostarczyæ odpis
aktu zgonu, odpis aktu ma³¿eñstwa, w przypadku rozwodu dokument
znosz¹cy ustawow¹ wspólno�æ maj¹tkow¹, a tak¿e dyspozycjê wyp³aty
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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.

transferowej lub bezpo�redniej. Je�li zmar³y nie wskaza³ uposa¿onych
trzeba przeprowadziæ postêpowanie spadkowe, dotycz¹ce czê�ci �rod-
ków nie wyp³aconych ma³¿onkowi. Dlatego, ¿eby oszczêdziæ bliskim for-
malno�ci, warto wcze�niej wskazaæ uposa¿onych.

Dziedziczenie sk³adek to prawo przys³uguj¹ce uposa¿onym lub spadko-
biercom i dlatego to nich spoczywa obowi¹zek powiadomienia o �mierci
bliskiego i przedstawienia niezbêdnych dokumentów. Zarówno spadko-
biercy, jak i uposa¿eni mog¹ dziedziczyæ sk³adki tylko wtedy, gdy ubezpie-
czony zmar³ przed przyznaniem emerytury.

- - - - - - - - - - - - - - -
Europa �rodkowa potrzebuje wzrostu p³ac
W ramach kampanii EKZZ �Europa potrzebuje wzrostu p³ac� wydany
zosta³ komunikat dotycz¹cy regionu Europy �rodkowej, z którego dowia-
dujemy siê, ¿e dzisiaj ró¿nice w p³acach pracowników z Polski, Czech i
Wêgier w porównaniu do pracowników niemieckich s¹ wiêksze ni¿ w
2008r. Niemcy zosta³y wybrane jako podstawa porównania, gdy¿ jest to
najwa¿niejszy partner handlowy naszego regionu.

Jak czytamy w analizie �Dlaczego Europa �rodkowa potrzebuje wzrostu
p³ac� opublikowanej przez Europejski Instytut Zwi¹zkowy (ETUI) w 2008
przeciêtna p³aca brutto w Polsce wynosi³a 33% �redniej p³acy brutto w
Niemczech, za� w 2015 ten wspó³czynnik spad³ do 29,3%; ten sam wspó³-
czynnik na Wêgrzech spad³ z 31,9% w 2008 do jedynie 25% w 2015; w
Czechach w 2008 wynosi³ on 34,9%, i spad³ w 2015 do 30,9%.

Wszystkie pozytywne zmiany w relacjach poziomu p³ac miêdzy Niemcami
a Europ¹ �rodkow¹ z lat 1990-2008 zosta³y zaprzepaszczone. �Pracowni-
cy z Polski, Czech i Wêgier s¹ wykorzystywani jako tania si³a robocza�,
mówi Esther Lynch, Sekretarz Konfederalna EKZZ odpowiedzialna za kam-
paniê, i dodaje �ró¿nica p³ac miêdzy tymi regionami powinna siê zmniej-
szaæ, a jest odwrotnie. Pracownicy z Europy �rodkowej zas³uguj¹ na
wiêksze p³ace, na zmniejszanie ró¿nic miêdzy zachodem a wschodem.
Jedn¹ z przyczyn tej rosn¹cej nierówno�ci jest os³abienie procesu roko-
wañ zbiorowych w Europie �rodkowej, podczas gdy w Niemczech jest to
proces silny. Unia Europejska i krajowa polityka gospodarcza powinny
u³atwiaæ i wzmacniaæ rokowania zbiorowe i traktowaæ p³ace nie tylko jako
koszt ale te¿ metodê na wzmacnianie popytu wewnêtrznego. Wy¿sze
p³ace pracowników s¹ dobre dla biznesu, handlu i us³ug, i tworz¹ miejsca
pracy.�

Autor raportu, Bela Galgoczi, dodaje �niskie p³ace sta³y siê cech¹ charak-
terystyczn¹ Europy �rodkowo-Wschodniej, i region ten stoi przez ryzy-
kiem pu³apki niskich p³ac je�li rz¹dy i UE nie podejm¹ skutecznych dzia³añ
na rzecz wy³amania siê z tego trendu�.

Raport ETUI obejmuje równie¿ inne kraje regionu, i wykazuje, i¿ produk-
tywno�æ w okresie 2008-15 w Polsce, na S³owacji i w Czechach, na £otwie,
w S³owenii i Estonii wzros³a bardziej ni¿ p³ace rzeczywiste (po uwzglêd-
nieniu inflacji), p³ace rzeczywiste spad³y w Rumunii i Chorwacji mimo
wzrostu produktywno�ci, a na Wêgrzech spad³y bardziej ni¿ produktyw-
no�æ.

- - - - - - - - - - - - - - -
Polska przyk³adem dla Grecji
� Sposobem na wydobycie siê Grecji z k³opotów mo¿e byæ uszczelnienie
systemu podatkowego. Ten kraj mo¿e wzorowaæ siê na polskich do-
�wiadczeniach � twierdzi publicysta Bloomberga, amerykañskiej agencji
prasowej, specjalizuj¹cej siê w tematyce rynków finansowych w tek�cie
�If Poland Can Fix Tax Fraud, So Can Greece�.

Jak zauwa¿a Leonid Bershidsky, publicysta agencji w 2014 r. dziura w
przychodach z podatku VAT w Polsce i w Grecji by³a podobna � w przy-
padku naszego kraju szacowano j¹ na 24 proc. oczekiwanych wp³ywów
z tego podatku, za� w Grecji by³o to 28 proc. wp³ywów. Jak szacuje
Bloomberg, chodzi³o o � odpowiednio � 9,3 mld euro i 4,9 mld euro.

Agencja Bloomberg zaznacza, ¿e ¿adnemu z krajów Unii Europejskiej nie
uda³o siê zlikwidowaæ ca³kowicie dziury w VAT, ale niektóre bardzo zna-
cz¹co j¹ zredukowa³y. W Szwecji szacuje siê jej wielko�æ na 1,2 proc.
oczekiwanych wp³ywów, w Luksemburgu jest to poni¿ej 4 proc. i mniej
ni¿ 8 proc. na S³owacji.

Bloomberg zwraca uwagê, ¿e aby Grecja sp³aci³a swoje zobowi¹zania,

musi przez lata 2023-2060 generowaæ pierwotn¹ nadwy¿kê bud¿etu na
poziomie 2 proc. PKB. Gdyby Grecji uda³o siê uszczelniæ system podatko-
wy, wówczas uzyska³aby �rodki potrzebne do sp³aty. Wprawdzie rz¹d
mo¿e �ci¹gn¹æ podatkowe d³ugi z Greków, szacowane na 94,2 mld euro,
jednak dla wielu podatników oznacza³oby bankructwo. Lepszym rozwi¹-
zaniem jest wiêc eliminacja wszelkich oszustw zwi¹zanych z VAT-em.

W Polsce, która pomimo wzrostu wydatków zwi¹zanych m.in. z progra-
mem 500+, jednocze�nie podjê³a w szereg kroków, które zmierzaj¹ do
ograniczenia wy³udzeñ VAT oraz zwiêkszenia wp³ywów z CIT. Rezultaty,
jak wynika z danych polskiego Ministerstwa Finansów, s¹ spektakularne.
Deficyt po czterech miesi¹cach roku to zaledwie 900 mln z³. Deficyt nadal
siê zmniejsza. Jednocze�nie wzrost gospodarczy w tym roku � wg pro-
gnoz Bloomberga � ma wynie�æ 3,7 proc., co oznacza, ¿e wzrost wp³y-
wów podatkowych nie powoduje spadku aktywno�ci ekonomicznej. �
Grecja powinna skorzystaæ z polskiego lekarstwa � czytamy w tek�cie �If
Poland Can Fix Tax Fraud, So Can Greece�.

- - - - - - - - - - - - - - -
�New York Times�: Polska, gospodarcza gwiazda
Europa Wschodnia ro�nie w si³ê, niektóre ma³e kraje, jak Czechy, wysu-
waj¹ siê na czo³o tego peletonu, ale Polska jest tu¿ za nimi i mo¿e staæ siê
bardzo wa¿n¹ gospodark¹ � pisze komentator �New York Times�. To o
tyle ciekawe, ¿e dziennik ten jest bli¿szy libera³om i niechêtnie nastawiony
jest zarówno do Donalda Trumpa, jak i obecnej w³adzy w Polsce.

Polska, która ma blisko 40 mln mieszkañców i gospodarkê wart¹ oko³o
pó³ biliona dolarów, staje siê na tyle du¿¹ gospodark¹, by �na globalnej
mapie gospodarczej umiejscowiæ ca³¹ Europê Wschodni¹� � ocenia w
�NYT� Ruchir Sharma. �Polska stara siê pi¹æ do góry - tak jak (robi³y to)
azjatyckie, cudowne (gospodarki) - jako potêga przemys³owa� � wyja-
�nia.

Chocia¿ produkcja przemys³owa generalnie spada, to nieliczne pañstwa
wci¹¿ dobrze sobie radz¹ w tej sferze gospodarki i s¹ w�ród nich np.
Korea P³d., Czechy i w³a�nie Polska � kontynuuje publicysta.

Ostatnim pañstwem, które zdo³a³o siê przebiæ � 20 lat temu � do ligi
pañstw zaawansowanych by³a Korea Po³udniowa. �Nastêpnym krajem,
który móg³by prawdopodobnie do³¹czyæ do tego klubu, mog³aby byæ
Polska, gospodarcza gwiazda poza zasiêgiem radarów� � ocenia.

Sharma podkre�la, ¿e przywódcy PiS byli zachwyceni tym, i¿ prezydent
USA Donald Trump postanowi³ odwiedziæ Polskê przed oficjaln¹ podró¿¹
do Niemiec i Francji. �Inni europejscy przywódcy s¹ zdenerwowani tym,
¿e populizm Tumpa jest echem prawicowego nacjonalizmu jego pol-
skich gospodarzy � jedni i drudzy byli krytykowani jako nieliberalne za-
gro¿enie dla powojennego porz¹dku (politycznego) na Zachodzie� �
pisze publicysta. Dodaje jednak, ¿e �dwa lata populizmu nie wykolei³y
trwaj¹cego æwieræ stulecia systematycznego postêpu w Polsce�.

Cytuj¹c Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy komentator �NYT� pod-
kre�la, ¿e Polska gospodarka od 1991 r. ros³a �rednio o 4 proc. PKB
rocznie i, �co godne uwagi, nie ucierpia³a z powodu ani jednego roku
negatywnego wzrostu (gospodarki)�. �W ci¹gu tych 25 lat �redni do-
chód w Polsce wzrós³ do prawie 13 tys. dol. (rocznie) z 2,3 tys. dol.� -
dodaje. Publicysta �NYT� zwraca te¿ uwagê na niezmienne nastawienie
Polaków, które okre�la jako �pro-amerykañskie, antyrosyjskie�. Wed³ug
niego jest ono �g³êbsze ni¿ obecne populistyczne nastroje, co sprawia,
¿e Polska jest naturalnym i coraz silniejszym sojusznikiem Ameryki�.

�ród³a:wGospodarce.pl, Niezalezna.pl,
Tysol.pl, Solidarnosc.org.pl, SolidarnoscKatowice.pl


