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Dzisiejszy Kongres jest efektem ponad rocznej pracy i wnikliwych analiz i dialogu  

w ramach WRDS.  

W dniu 29 sierpnia 2017 r. przyjęliśmy jednomyślnie stanowisko w sprawie efektów 

działań w zakresie walki z szara strefą w kraju i województwie lubelskim. Stanowisko to 

przekazaliśmy pod rozwagę RDS, Prezydenta i Premiera. W odpowiedzi otrzymaliśmy bardzo 

obszerne wystąpienie Ministra Rozwoju i Finansów.  

Powołaliśmy uchwałą WRDS zespół roboczy, który stwierdził i uzasadnił potrzebę 

rozpoczęcia przeciwdziałania szarej strefie. 

W kraju obserwujemy walkę z tym zjawiskiem, jest ona w gestii powołanych do tego 

agend rządowych. Widzimy wymierne efekty tych działań, lecz przeciwdziałanie tworzenia 

się tego zjawiska zależy od całego narodu.  Szara strefa to zjawisko ciągłe, które ewoluuje  

w zależności od zaistniałych warunków. I to właśnie jest wiodącym tematem naszego 

Kongresu. Zapraszam do dyskusji na temat szarej strefy już istniejącej lub nowo tworzącej się 

w różnych dziedzinach życia, jej wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju. 

Mam nadzieję, że decyzje i postanowienia dzisiaj wypowiedziane zaowocują konsekwentną  

i skuteczną działalnością na rzecz rozwoju naszego kraju. Tak, rozwoju - gdyż środki jakie są 

niezbędne na ten cel muszą być wypracowane oraz właściwie i uczciwie zagospodarowane. 

Ponad 90% tych środków wypracowują firmy utworzone i prowadzone przez 

przedsiębiorców- przez kapitał prywatny. Od nich oczekujemy środków budżetowych na 

utrzymanie państwa  

i godziwych wynagrodzeń pracowników. Niestety w obecnej rzeczywistości mogą być one 

mierne. Będą niewystarczające przy błędnej, nieudolnie sterowanej gospodarce przy godzeniu 

się i tolerowaniu funkcjonowania szarej strefy, uniemożliwiającej istnienie warunków 

uczciwej konkurencji, partnerstwa i współpracy społeczno -politycznej.  

Regionalna Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie ma na celu opracowanie 

metod i rozwiązań, które będą pomocne dla działań na szczeblu centralnym, pozwolą 

wypracować system zmierzający do ograniczenia niepożądanych zachowań w naszym 

regionie oraz wdrożyć zaproponowane rozwiązania na poziomie kraju.  

Zostając Akcjonariuszami naszej Koalicji podejmujemy trudną inicjatywę, niełatwą  

i długą drogę lecz jest ona konieczna. Rozpoczynamy razem słuszną walkę o uczciwość – 

uczciwość w życiu codziennym. 

Temat przeciwdziałania szarej strefie nie traci na aktualności, ponieważ jest to 

zjawisko nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne, które występuj między innymi przy 

„pracy wykonywanej na czarno”, gdzie naruszane są przepisy dotyczące podatków i 

ubezpieczeń społecznych. Jest to jeden z większych problemów polskiej gospodarki, który 



uszczupla wpływy do budżetu, hamuje rozwój i stwarza nieuczciwą konkurencję dla legalnie 

funkcjonujących przedsiębiorstw. W skrajnych przypadkach napędza również rozwój 

korupcji. Na poziomie regionu lubelskiego szara strefa stanowi poważną barierę dla rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości i rynku pracy. 

Jest takie polskie powiedzenie – „Każdy z nas znajduje w życiu swoje Westerplatte”, 

jakąś słuszną sprawę, którą widzi i o którą nie może nie walczyć. 

 


