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�Solidarno�æ� protestuje przeciwko zbójeckiemu podatko-
wi od miedzi i srebra � od 20 stycznia trwa pogotowie straj-
kowe

Pogotowie strajkowe!
Zapowiedziany przez Tuska i wprowadzany w po�piechu podatek, mo¿e
okazaæ siê dla KGHM-u gwo�dziem do trumny. Pomimo wielu inter-
wencji zarówno �Solidarno�ci� jak i innych �rodowisk, Rada Ministrów
przyjê³a projekt ustawy o podatku od miedzi i srebra nie modyfikuj¹c
wielu niekorzystnych zapisów, o których alarmowali�my w oficjalnych
pismach. Je�li podatek w obecnej formie zostanie przeg³osowany w
Sejmie, gro¿¹ nam zwolnienia i zmniejszenie zarobków.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� widz¹c deter-
minacjê rz¹du we wprowadzaniu zabójczego dla KGHM podatku od mie-
dzi i srebra za wszelk¹ cenê, og³osi³a pogotowie strajkowe. Sekcja przesy-
³a³a krytyczne, ale i merytoryczne opinie do projektu przygotowywanej
przez rz¹d ustawy, jednak¿e Ministerstwo Finansów, które odpowiada³o
za przygotowania, nie odnosi³o siê do najbardziej istotnych problemów i
zadawanych pytañ (temat poruszamy w nastêpnym artykule), udzielaj¹c
wymijaj¹cych odpowiedzi. Kolejny raz rz¹d Tuska udowodni³, ¿e konsulta-
cje spo³eczne s¹ fikcj¹.

G³usi na problemy
Ministerstwo finansów wielokrotnie og³asza³o, ¿e obni¿a stawki podatku
od wydobycia niektórych kopalin, jednak¿e nawet ostateczna wersja jest
zbyt rygorystyczna i mo¿e doprowadziæ spó³kê do stagnacji w inwesty-
cjach, a w konsekwencji do wzrostu bezrobocia w regionie. Og³aszanie w
mediach, ¿e rzekomo wziêto pod uwagê wnioski i z³agodzono podatek, to
nic innego jak polityczny zabieg marketingowy. Zapowiedziano niewyobra-
¿alnie wysoki górny próg podatkowy tylko po to, by sta³ siê on poduszk¹
powietrzn¹, która pozwoli³a zredukowaæ jego wielko�æ o po³owê � emocje
opad³y i cel osi¹gniêty. W rzeczywisto�ci ta najbardziej prawdopodobna
�rodkowa stawka podatku niewiele siê zmieni³a.

Podatek od miedzi i srebra w takiej formie sprawi, ¿e wydobycie miedzi w
ZG �Lubin� i wielu innych rejonach stanie siê nieop³acalne, co w konse-
kwencji doprowadzi do zamkniêcia ZWR i Huty w Legnicy oraz zniweczy
plany inwestycyjne eksploatacji nowych z³ó¿ w regionie. KGHM nie bê-
dzie zatrudniaæ nowych pracowników, wrêcz bêdzie zmuszony masowo
zwalniaæ. Podatek od miedzi i srebra obni¿y wypracowany zysk, co w
konsekwencji oznacza realny spadek zarobków poprzez znacznie
mniejsz¹ nagrodê z zysków.

Ustawa potrzebna na wczoraj
Po przyjêciu projektu ustawy od miedzi i srebra przez Radê Ministrów
dalsze prace id¹ w przyspieszonym tempie. Sejm rozpocz¹³ prace nad
projektem pod os³on¹ nocy. Donald Tusk ma ju¿ w tym nie lada do�wiad-
czenie (s³ynna �Nocna zmiana�). Tak samo by³o w czerwcu 1992 r., gdy
odwo³ywa³ rz¹d Jana Olszewskiego, aby chroniæ by³ych agentów i wspó³-
pracowników bezpieki.

Samorz¹dy przeciwne podatkowi
Przeciwni wprowadzeniu �daniny Tuska� (podatku od miedzi i srebra) s¹
samorz¹dowcy Zag³êbia Miedziowego m.in. Lubina i G³ogowa. Co cieka-
we do³¹czyli do nich marsza³ek województwa i radni sejmiku wojewódz-
kiego (a wiêc ludzie z obozu rz¹dz¹cego), którzy przyjêli specjaln¹ uchwa-
³ê w tej sprawie stwierdzaj¹c m.in., ¿e: �op³ata mo¿e spowodowaæ obni¿e-
nie poziomu inwestycji w regionie, a co za tym idzie zwiêkszenie wska�ni-

ka bezrobocia�. Dodatkowo KGHM ka¿dego roku p³aci ogromny poda-
tek CIT (od dochodów spó³ki) do kasy województwa � w 2011r. KGHM
odprowadzi³ ponad 42% wszystkich podatków z ca³ego dolnego �l¹ska!

Samorz¹dowcy w przeciwieñstwie do rz¹du dobrze wiedz¹ czym grozi-
³oby wprowadzenie kolejnego, tak du¿ego podatku obci¹¿aj¹cego Polsk¹
Mied�. Poruszaj¹ trzy kwestie: mniej pieniêdzy w bud¿ecie wojewódz-
kim, a wiêc mniej inwestycji w regionie, KGHM wstrzyma³by poszukiwa-
nia nowych z³ó¿ na dolnym �l¹sku i nie tworzy³by nowych miejsc pracy
oraz dosz³oby do redukcji zatrudnienia ze wzglêdu na nierentowno�æ
eksploatacji z³ó¿ w niektórych rejonach. Zagro¿enia jakie niesie ze sob¹
podatek od miedzi i srebra doskonale rozumiej¹ parlamentarzy�ci z opo-
zycji. Nieugiêty pozostaje lubiñski pose³ Wojnarowski, który popiera Tu-
ska i twierdzi, ¿e podatek jest dobrym pomys³em�

Przebran¿owienie KGHM-u?
Po wprowadzeniu nowego podatku KGHM mo¿e nie mieæ pieniêdzy na
finansowanie bie¿¹cych lokalnych inwestycji, a rz¹d ju¿ chce by Polska
Mied� ³o¿y³a na poszukiwania gazu ³upkowego. Pomys³ entuzjastycznie
podchwyci³ prezes Herbert Wirth, który stwierdzi³, ¿e jest to zgodne z
d³ugoterminowym planem rozwoju KGHM. Wygl¹da na to, ¿e prezes
krytykuj¹c podatek jedynie przez chwilê przeszed³ na dobr¹ stronê mocy
� tak dla formalno�ci. 20 pa�dziernika 2011 roku Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy KGHM Polska Mied� S.A. przyjê³o zmiany w statucie, gdzie
doszed³ zapis o mo¿liwo�ci wydobywania �guano� (tak, odchodów). Panie
prezesie, dlaczego w tym kierunku by nie pój�æ...?

�Jestem przera¿ony tym, co siê stanie z przemys³em, który mia³ mo¿li-
wo�æ funkcjonowania i rozwijania siê jeszcze przez 30 lat. Z regionu,
który jest kwitn¹cy, bêdziemy przypominali rejon wa³brzyski. Nie ¿yczê
nam, by to siê dokona³o, ale nie rozumiem decyzji politycznych, które do
tego prowadz¹� � powiedzia³ przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� Józef Czyczerski.

Projekt ustawy jest ju¿ gotowy, a wci¹¿ zawiera niebez-
pieczne zapisy i nie uwzglêdnia wa¿nych czynników

Podatek to zamach
na KGHM

�Solidarno�æ� opiniowa³a projekt ustawy o opodatkowaniu miedzi i
srebra, jednak¿e w wielu przypadkach nie odniesiono siê do argu-
mentów ze strony Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �S�.
Najwa¿niejsze kwestie pozosta³y bez odpowiedzi, a zagro¿enie nie
minê³o, je�li ustawa wejdzie mo¿e doj�æ do zwolnienia od 4 do 6 tys.
pracowników na wszystkich oddzia³ach i bêdzie znacznie mniejsza
nagroda z wypracowanego zysku. Wprowadzenie podatku zbierze
¿niwo bezrobocia w ca³ym regionie.

Ministerstwo Finansów symbolicznie zmniejszy³o podatki (o oko³o 13%).
Stawki podatkowe od miedzi zmniejszy³y siê, ale zwiêkszy³y od srebra.
Nie zmienia to faktu, ¿e podatek wci¹¿ jest za wysoki. Poza tym nadal nie
bierze siê pod uwagê kosztów produkcji, a wiêc w przypadku niskiej
ceny miedzi i niskiego kursu dolara, KGHM dop³aca³by do interesu. Mi-
nisterstwo Finansów porównuje podatek do innych krajów (gdzie i tak
jest znacznie ni¿szy), jednak¿e zagraniczna konkurencja wydobywa mied�
g³ównie w kopalniach odkrywkowych, dziêki czemu maj¹ niskie koszty



produkcji i nie musz¹ w tak du¿ym stopniu uzale¿niaæ swojej sytuacji od
podatków.

Ministerstwo wychodzi z za³o¿enia, ¿e je�li Zarz¹d KGHM nie zwraca im
uwagi na pewne kwestie, to oni nie maj¹ obowi¹zku cokolwiek konsulto-
waæ, czy zmieniaæ � w takim przypadku �problemu nie ma�. Bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e Herbert Wirth dosta³ stanowisko od polityków i jego pierw-
szy komentarz dotycz¹cy podatku by³ pozytywny, to chyba oczywiste, ¿e
nie ma co liczyæ na jakikolwiek formalny sprzeciw i utrudnianie pracy
rz¹dowi Tuska. Prezes dobrze wie, ¿e je�li postawi³by siê rz¹dowi i zwró-
ci³ do Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie zbyt krótkiego czasu przy-
gotowawczego po wprowadzeniu ustawy (vacatio legis), to szybko zo-
sta³by zmieniony na innego �po¿ytecznego menad¿era�. Okres przygoto-
wawczy powinien wynosiæ wed³ug naszych szacunków 3 lata, a nie kilka
tygodni po wprowadzeniu ustawy.

Podatek niekonstytucyjny
Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin jest przeznaczona
dla jednej spó³ki � KGHM. Nie ma innych przedsiêbiorstw wydobywaj¹-
cych mied� i srebro w Polsce. Wed³ug Ministerstwa Finansów podatek
nie jest wy³¹cznie dla KGHM-u, lecz odnosi siê do wszystkich podmiotów
wydobywaj¹cych mied� i srebro. Problem w tym, ¿e tylko KGHM wydo-
bywa te surowce! Oprócz projektu ustawy, nad którym prace prowadzi
ju¿ Sejm, jest jeszcze drugi dokument uzasadniaj¹cy t¹ ustawê. Chyba
nikogo nie zdziwi fakt, ¿e bazuje on na przyk³adzie KGHM (proces pro-
dukcji, umiejscowienie z³ó¿ itp.)?

Ministerstwo kreatywnej ksiêgowo�ci z braku laku broni siê, ¿e inne ko-
paliny te¿ s¹ opodatkowane i wymienia: wêgiel, ropê naftow¹ i gaz ziem-
ny. Tu równie¿ pojawia siê problem � ww. kopaliny s¹ objête AKCYZ¥!
Tak wiêc s¹ opodatkowane, ale kupuj¹cy olej napêdowy na stacji paliw
dobrze wie, ¿e je�li akcyza ro�nie on wiêcej p³aci, a nie producent � akcy-
za jest podatkiem cenotwórczym. W przypadku podatku od kopalin nie
mo¿na podwy¿szyæ ceny sprzeda¿y, poniewa¿ te reguluje rynek �wiato-
wy i kurs dolara. Ministerstwo nie rozumie, ¿e wprowadzenie tego podat-
ku jest niekonstytucyjne (brak zasady powszechno�ci i równo�ci wobec
prawa), poniewa¿ dotyczy wy³¹cznie jednego podmiotu gospodarczego
w Polsce, nie ma innych kopalni wydobywaj¹cych mied� czy srebro, a
przyk³ad z akcyz¹ jest chybiony.

Stawki podatku wci¹¿ za wysokie
Ministerstwo Finansów czê�ciowo posz³o po rozum do g³owy i zlikwido-
wa³o najwy¿sz¹ stawkê podatkow¹ (maksymalny pu³ap obecnie wynosi
16 tys. z³ zamiast 32 tys. z³ z pierwszego projektu ustawy). Zmniejszono
równie¿ dolny pu³ap, dziêki czemu w przypadku niskich cen miedzi na
rynku �wiatowym, KGHM nie bêdzie dop³acaæ do interesu.

Problemem pozostaje �rodkowa, ruchoma stawka podatkowa, któr¹ tro-
chê obni¿ono, ale wci¹¿ stanowi zagro¿enie dla rozwoju firmy. Pod du-
¿ym znakiem zapytania stoj¹ planowane inwestycje w rejonach górni-
czych przylegaj¹cych do obecnie eksploatowanych i do projektów le¿¹-
cych w Starym Zag³êbiu Miedziowym oraz kontynuacja eksploatacji obec-
nych z³ó¿ w ZG �Lubin� i najg³êbiej po³o¿onych rejonach w pozosta³ych
zak³adach górniczych.

Ministerstwo Finansów twierdzi, ¿e podatek bêdzie podobny do stoso-
wanych na ca³ym �wiecie. Wed³ug nas podatek bêdzie kilkakrotnie wy-
¿szy od tych, które obowi¹zuj¹ w innych krajach. Rz¹d nie chce, by poda-
tek od miedzi i srebra móg³ byæ zaliczany do kosztów uzyskania przycho-
dów, co jest standardem w innych pañstwach z kopalniami miedzi w tym
USA, RPA czy Peru. KGHM w przeciwieñstwie do innych du¿ych przed-
siêbiorców na dolnym �l¹sku nie ma swojej siedziby i oddzia³ów w stre-
fach ekonomicznych, przez co z ca³ego podatku CIT odprowadzanego do
województwa w ubieg³ym roku, 42% pochodzi³o od KGHM!!

Nie uwzglêdniono kosztów produkcji
Najwiêkszym mankamentem tej ustawy jest nie wziêcie pod uwagê kosz-
tów produkcji. Wprowadzono system stopniowalnego podatku opartego
na cenie wydobytego surowca, ale nie bierze siê pod uwagê kosztów
wydobycia. W przesz³o�ci KGHM mia³ ju¿ problemy z nierentowno�ci¹
produkcji, gdy cena miedzi by³a znacznie ni¿sza ni¿ obecnie. Nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e w przysz³o�ci ponownie dojdzie do takiej sytuacji, a jest
ona o wiele bardziej prawdopodobna z tym podatkiem.

Kolejnym problemem, do którego nie odniós³ siê rz¹d Tuska, jest p³ace-
nie podatku od produkcji koncentratu. KGHM nie sprzedaje koncentratu,
lecz katody. Dlaczego mia³by p³aciæ podatek od pó³produktu? Wygl¹da
na to, ¿e spó³ka bêdzie zmuszona p³aciæ podatek za koncentrat ok. 50 dni

przed otrzymaniem pieniêdzy za sprzedane katody!

KGHM � powyborczy ch³opiec do bicia
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidar-
no�æ� Józef Czyczerski w kolejnej opinii do projektu ustawy napisa³: �Zre-
alizowanie zamierzeñ rz¹du odno�nie opodatkowania rud miedzi i srebra
w proponowanym kszta³cie i rozmiarach, bêdzie mia³o druzgoc¹cy wp³yw
na rozwój jednej z najlepszych firm w Polsce jakim jest KGHM Polska
Mied� S.A. Od kondycji ekonomicznej tej firmy zale¿y nie tylko poziom
¿ycia tysiêcy pracowników zatrudnionych w niej i ich rodzin, ale równie¿
rozwój ca³ego regionu (to dziêki temu gminy na terenie których dzia³a
KGHM zaliczane s¹ do najbogatszych w Polsce) a nawet kraju (przyk³ado-
wo: przy okazji wizyty prezydenta Bronis³awa Komorowskiego w Chinach
czêsto w prasie pojawia³a siê informacja o pozytywnym wp³ywie sprzeda-
¿y miedzi z KGHM na poprawê bilansu handlowego z Chinami). (�) Po-
jawia siê pytanie czy nie trzeba bêdzie zamkn¹æ najstarszej kopalni, jednej
z hut i ograniczyæ zatrudnienie w pozosta³ych zak³adach. Padaj¹ liczby
przewidywanych zwolnieñ pracowników: 4000 mo¿e 6000. Z firmami z
tzw. zaplecza mo¿e to byæ i 10 000.�

Cel u�wiêca �rodki?
Ministerstwo Finansów w swoim pi�mie stwierdzi³o, ¿e metoda opodat-
kowania wydobycia kopalin wybrana przez rz¹d Tuska mie�ci siê w kate-
goriach stabilnej i przewidywalnej � ciekawe czy na �wiecie w sposób
równie przewidywalny og³asza siê wprowadzenie podatku i akcje spadaj¹
o 40%? Zastanawiamy siê te¿, czy rz¹d pofatygowa³ siê i oszacowa³ ile
miejsc pracy nie powstanie w sektorze wydobywczym w Polsce z tytu³u
wprowadzenia podatku? Tusk nastawi³ siê na bezpo�redni zysk, ale zapo-
mina o kosztach niepoliczalnych, takich jak: brak nowych miejsc pracy i
zwolnienia obecnie zatrudnionych, a wiêc trzymanie ich na garnuszku
pañstwa, brak inwestycji w regionie czyli mniej zleceñ dla innych firm,
mniejsze zarobki pracowników równoznaczne z mniejszymi wp³ywami z
podatków, wstrzymanie pieniêdzy na cele spo³eczne� D³ugo mo¿na by
tak wymieniaæ. Zniszczenie jednego wa¿nego ogniwa doprowadzi³oby do
os³abienia pozosta³ych, co w konsekwencji mo¿e przynie�æ wiêksze stra-
ty ni¿ wp³ywy do bud¿etu pañstwa z tytu³u �daniny Tuska�.

Komunikaty
O podwy¿kach w lutym
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski w imieniu Sekcji Krajowej Górnic-
twa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�, wys³a³ do prezesa pismo, w
którym �domaga siê natychmiastowego spotkania z Zarz¹dem KGHM
Polska Mied� S.A. celem podjêcia rozmów dotycz¹cych podwy¿sze-
nia wynagrodzeñ pracowniczych poprzez wzrost stawek osobistego
zaszeregowania dla pracowników w 2012 r.�. W odpowiedzi prezes
Herbert Wirth napisa³, ¿e �podejmie z organizacjami zwi¹zkowymi
rozmowy dotycz¹ce zasad i wzrostu wynagrodzeñ�, jednak¿e dopie-
ro po zmianie za³o¿eñ projektu bud¿etu spó³ki spowodowanych
�zmieniaj¹cymi siê uwarunkowaniami makroekonomicznymi�. Ter-
min spotkania stron ZUZP jest planowany na drug¹ po³owê lutego.
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O�wiadczenie zwi¹zków zawodowych
Centrale zwi¹zkowe podpisa³y o�wiadczenie, w którym wymieniaj¹
zagro¿enia zwi¹zane z wprowadzeniem podatku od niektórych ko-
palin. Pismo zaadresowano do rz¹du, parlamentarzystów i prezesa
KGHM.

�����

Odwo³anie trzech Panów z Rady Nadzorczej
Pomimo dope³nienia wszystkich formalno�ci, w³adze KGHM oci¹-
gaj¹ siê z zarz¹dzeniem referendum ws. odwo³ania trzech cz³onków
Rady Nadzorczej, rzekomo �reprezentuj¹cych� pracowników.
Twierdz¹ przy tym, ¿e we wniosku �brak jest wskazania jakichkol-
wiek motywów, które sk³oni³y organizacje zwi¹zkowe do przygoto-
wania przedmiotowych wniosków i zbierania pod nimi podpisów
pracowników�. Po pierwsze, przecie¿ to oczywiste z jakich powo-
dów. Po drugie, prawo nie zobowi¹zuje do uzasadniania przyczyn
odwo³ywania. W odpowiedzi �Solidarno�æ� wezwa³a do jak najszyb-
szego zarz¹dzenia g³osowania.

�����



�Solidarno�æ� przeciw ACTA
�Komisja Krajowa podziela powszechnie formu³owane w¹tpliwo�ci
dotycz¹ce w³a�ciwej ochrony praw obywatelskich w przypadku pod-
pisania i ratyfikowania porozumienia ACTA. Niedopuszczalny jest
brak konsultacji spo³ecznych i publicznej debaty w trakcie prac przy-
gotowawczych nad przyjêciem tak wa¿nego dokumentu� � g³osi tre�æ
stanowiska Komisji Krajowej. Zwi¹zkowcy wezwali w dokumencie
rz¹d do zawieszenia decyzji w sprawie podpisania ACTA oraz za¿¹-
dali przeprowadzenia publicznej debaty nad jego tre�ci¹.
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Stanowisko ws. dyskryminacji katolickich mediów przez KRRiTV
�Prezydium Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ �Solidar-
no�æ� domaga siê od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyzna-
nia Radiu Maryja i Telewizji Trwam nale¿nego miejsca na tzw. multi-
pleksie. ¯¹damy zaprzestania dyskryminacji katolickich mediów.
Apelujemy do cz³onków i sympatyków NSZZ �Solidarno�æ� z Regio-
nu Zag³êbie Miedziowe o podpisywanie petycji w tej sprawie adre-
sowanej do Przewodnicz¹cego KRRiTV.�
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Referendum ws. emerytur
Ju¿ ponad 1 milion podpisów zebra³a NSZZ �Solidarno�æ� pod wnio-
skiem o referendum w sprawie utrzymania obecnego wieku emery-
talnego. Do zbierania podpisów przy³¹czy³y siê m.in. Ogólnopolskie
Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych i Forum Zwi¹zków Zawodo-
wych. �Chcemy zebraæ jak najwiêcej podpisów. Nie mamy proble-
mu z mobilizacj¹ ludzi, kiedy wiedz¹, ¿e sprawa ich dotyczy. Mobili-
zacja bêdzie te¿ potrzebna, kiedy nasz wniosek o referendum bêdzie
g³osowany w Sejmie. Nie wyobra¿am sobie, ¿eby wtedy pod Sej-
mem zabrak³o �Solidarno�ci�. Musimy byæ przygotowani do zdecy-
dowanych dzia³añ� � powiedzia³ przewodnicz¹cy Komisji Krajowej
NSZZ �Solidarno�æ� Piotr Duda.

G³os Skarbu Pañstwa na WZA, po wyprzedaniu 10%
akcji przez rz¹d Tuska, nied³ugo przestanie siê liczyæ

Rz¹d straci kontrolê
nad KGHM?

W pa�dzierniku ubieg³ego roku po Walnym Zgromadzeniu Akcjo-
nariuszy alarmowali�my, ¿e Skarb Pañstwa ma zaledwie 58,88%
liczby g³osów w�ród akcjonariuszy. Na styczniowym posiedzeniu
mia³ ich zaledwie 54,70%. Spadek spowodowany jest skupowa-
niem akcji KGHM przez prywatnych inwestorów, g³ównie Otwarte
Fundusze Emerytalne.

Ujawniono dwóch najwiêkszych po Skarbie Pañstwa (31,79% akcji)
akcjonariuszy KGHM. S¹ nimi: Aviva OFE i Ing OFE. W ci¹gu trzech
miesiêcy te i inne podmioty zwiêkszy³y ilo�æ g³osów na WZA o 4%.
Je�li dalej tak pójdzie dojdzie do sytuacji, w której Skarb Pañstwa
utraci kontrolê nad Polsk¹ Miedzi¹.

Ca³kiem niedawno g³o�no by³o o decyzji Zarz¹du KGHM w sprawie
skupu 10% akcji i wycofaniu ich z obrotu. Prawie bez echa przesz³a
informacja z 20 stycznia o rezygnacji z tego pomys³u. Zarz¹d skupu-
j¹c akcje spó³ki i wycofuj¹c je z obrotu sprawi³by, ¿e udzia³ Skarbu
Pañstwa w KGHM wzrós³by z 31,79% do ok. 35%. Wygl¹da jednak
na to, ¿e rz¹d ma lepsze pomys³y na wydanie 3 mld z³. Wiemy jedno
� nic dobrego z tego nie wyjdzie. W obecnej sytuacji rz¹d powinien
zdecydowaæ siê na wykup co najmniej 10% akcji, które sprzeda³
dwa lata temu i zachowanie ich celem umocnienia kontroli nad Polsk¹
Miedzi¹.

Nieporadny rz¹d
Premier Tusk i jego rz¹dowa ferajna od pocz¹tku nowej kadencji
zaliczaj¹ wpadkê za wpadk¹. Ale je�li bierze siê do rz¹du wygod-
nych figurantów, to trzeba siê liczyæ z pora¿k¹ na zewn¹trz. Zarów-
no na lokalnym podwórku, jak i w polityce zagranicznej. Ba³agan w
s³u¿bie zdrowia trwa w najlepsze. Zaciskanie pasa spo³eczeñstwu
przybiera absurdalne formy. I jeszcze kompromitacja w�ród m³o-
dych Polaków w sprawie kontroli internetu. ACTA, która zrodzi³a siê
w Stanach Zjednoczonych, pilnuje przede wszystkim interesów
amerykañskich koncernów komputerowych, muzycznych i filmo-
wych. I tak nale¿y rozumieæ w tym przypadku has³o �ochrony w³a-
sno�ci intelektualnej�. Soft power, w³adza produktów amerykañskiej
popkultury, jest równie wa¿na dla zachowania wp³ywów Waszyng-
tonu w �wiecie jak hard power amerykañskich lotniskowców. Tusk
zachowuje siê w sprawie ACTA jak wierny lokaj wobec amerykañ-
skiego pana. My�l¹c pewnie, ¿e ta umowa miêdzynarodowa bêdzie
stanowiæ przy okazji dobry pretekst do nadzoru i kontroli nad oby-
watelami w internecie. Po rekordowej liczbie pods³uchów telefonicz-
nych w Polsce czas na kontrolê internetu.

Szukanie na ka¿dym kroku pieniêdzy, którymi mo¿na zapchaæ dziu-
ry w bud¿ecie pañstwa, przybiera coraz bardziej niedorzeczne for-
my. W³adze lokalne wymy�laj¹ nowe podatki (ostatnia moda to po-
datek od deszczu i �niegu), a rz¹d bije �wiatowe rekordy w tworze-
niu obci¹¿eñ finansowych wybranych instytucji. Ostatni rz¹dowy hit
to tzw. podatek od kopalin. Nie dotyczy on jednak wszystkich bo-
gactw gromadzonych pod ziemi¹ (nie ma w nim mowy o wêglu,
ropie czy ulubionym z³udzeniu rz¹du � gazie ³upkowym). Podatek
wbrew nazwie dotyczy tylko miedzi i srebra wydobywanych przez
KGHM. Kto� móg³by pomy�leæ, ¿e to zemsta rz¹du PO na zag³êbiu
miedziowym, gdzie PO zawsze uzyskuje s³abe poparcie wyborcze.
Bo jak inaczej nazwaæ koncepcjê rekordowego podatku na poziomie
ok. 75% (w Szwecji ok. 29%, w Chile 37%)? Rz¹dowy projekt wy-
przedza nawet Ghanê (52%) oraz Uzbekistan (63%) � nigdzie na
�wiecie nie wprowadzono takiego haraczu. Spowoduje to koniecz-
no�æ zwolnienia kilku tysiêcy ludzi i zamkniêcia czê�ci kopalñ, w
których wydobycie przestanie byæ op³acalne. Mo¿e w³a�nie o to cho-

dzi, ¿eby dobiæ KGHM, a nastêpnie go sprywatyzowaæ? Co�, co nie
uda³o siê przez ponad 20 lat naporu i dominacji be³kotu neoliberal-
nego, mo¿e w koñcu uda siê rz¹dowi Tuska. Zlikwiduje najwiêksze
na Dolnym �l¹sku gniazdo znienawidzonych przez PO zwi¹zków
zawodowych. A przy okazji dobije kurê znosz¹c¹ z³ote jaja zarówno
bud¿etowi pañstwa, jak i finansom ca³ego regionu. Warto wspo-
mnieæ, ¿e suma podatków, jakie odprowadza KGHM do bud¿etu pañ-
stwa, przewy¿sza wielko�æ podatków nak³adanych w Polsce na banki.
Je�li chodzi³oby tylko o dodatkowe dochody, mo¿e warto zajrzeæ
w³a�nie do kieszeni bankowców czy te¿ kompromituj¹cych siê OFE.

Niektórzy zwracaj¹ uwagê, ¿e zag³êbie miedziowe to okrêg wybor-
czy Grzegorza Schetyny i pomys³ z dobijaniem KGHM jest odpry-
skiem wojny miêdzy Tuskiem a Schetyn¹. Tylko dlaczego mieszkañ-
cy regionu maj¹ cierpieæ z powodu konfliktów wewnêtrznych w PO?
Je�li nawet ta koncepcja jest przesadzona, to faktem jest, ¿e obec-
no�æ Grzegorza Schetyny w rz¹dzie nie pozwoli³aby na gnêbienie
zag³êbia miedziowego. Tak czy siak po tej decyzji notowania PO na
Dolnym �l¹sku z pewno�ci¹ nie wzrosn¹. Ale to ma³e pociesze-
nie i zbyt niska cena za zamach na KGHM.

Piotr ¯uk

W wieku 41 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c - 19 stycznia 2012r. - na stanowisku pracy,

pracownik KGHM Polska Mied� S.A.
Oddzia³ ZG �Polkowice-Sieroszowice�

�p. Arkadiusz Pliszka
Cze�æ Jego Pamiêci !

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla rodziny i znajomych sk³ada:

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�,
Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ�

O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�
oraz Redakcja �Pryzmatu�
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MINI RATKA I ZAKUPY
PÓJDĄ JAK Z PŁATKA

•• nnaawweett ddoo 2200 000000 zzłł bbeezz
zzaaśśwwiiaaddcczzeeńń**

•• ookkrreess kkrreeddyyttoowwaanniiaa ddoo 9966 mmiieessiięęccyy
•• bbrraakk ooppłłaattyy zzaa rroozzppaattrrzzeenniiee

wwnniioosskkuu ii wwcczzeeśśnniieejjsszząą ssppłłaattęę
•• nniiżżsszzee oopprroocceennttoowwaanniiee ddllaa kklliieennttóóww

nnaasszzeeggoo BBaannkkuu

**JJeeśśllii jjeesstteeśś jjuużż nnaasszzyymm KKlliieenntteemm,, bbeezz zzaaśśwwiiaaddcczzeenniiaa oo ddoocchhooddaacchh

oottrrzzyymmaasszz aażż ddoo 2200 000000 zzłł,, jjeeśśllii nnoowwyymm -- ddoo 1100 000000 zzłł..

DDLLAA WWSSZZYYSSTTKKIICCHH,,
KKTTÓÓRRZZYY DDOORROOŚŚLLII DDOO

WWŁŁAASSNNEEGGOO MMIIEESSZZKKAANNIIAA

•• MMaarrżżaa 11,,11%% pprrzzeezz ppiieerrwwsszzyy
rrookk** oorraazz 00%% pprroowwiizzjjii zzaa
uuddzziieelleenniiee kkrreeddyyttuu WWłłaassnnyy KKąątt
hhiippootteecczznnyy ww PPLLNN

•• FFiinnaannssoowwaanniiee ddoo 110000%% wwaarrttoośśccii
nniieerruucchhoommoośśccii

•• OOkkrreess kkrreeddyyttoowwaanniiaa -- ddoo 4400 llaatt

VVIITTAAYY WW ŚŚWWIIEECCIIEE
PPEEŁŁNNYYMM KKOORRZZYYŚŚCCII

•• PPrroommooccyyjjnnyy BBOONNUUSS –– wwyyppłłaattaa
śśrrooddkkóóww ffiinnaannssoowwyy nnaa rraacchhuunneekk
kkaarrttyy kkrreeddyyttoowweejj VViittaayy

•• PPrroommooccjjaa ttrrwwaa ddoo 2299 lluutteeggoo bbrr..
•• DDooddaattkkoowwoo zzbbiieerraajjąącc ppuunnkkttyy VViittaayy

wwyymmiieenniiaasszz jjee nnaa aattrraakkccyyjjnnee
pprreezzeennttyy

PPKKOO KKOONNTTOO ZZAA ZZEERROO

•• 00 zzłł zzaa pprroowwaaddzzeenniiee kkoonnttaa**
•• 00 zzłł mmiieessiięęcczznniiee zzaa kkaarrttęę ddeebbeettoowwąą

ddoo kkoonnttaa
•• 00 zzłł zzaa kkrraajjoowwee pprrzzeelleewwyy

iinntteerrnneettoowwee
•• 00 zzłł zzaa ddoossttęępp ddoo bbaannkkoowwoośśccii

eelleekkttrroonniicczznneejj ((iiPPKKOO))
•• 00 zzłł zzaa wwyyppłłaattyy zz bbaannkkoommaattóóww

PPKKOO BBaannkkuu PPoollsskkiieeggoo,, eeSSeerrvviiccee,,
BBZZ WWBBKK

**pprrzzyy ssyysstteemmaattyycczznnyycchh wwppłłyywwaacchh mmiinn.. 22000000zzłł//mmiieess..,,
ww pprrzzeecciiwwnnyymm rraazziiee 66,,9900zzłł//mmiieessiiąącc..
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PPKKOO BBPP SSAA
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ww GGóórrzzee

uull.. AA.. KKrraajjoowweejj 11
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PPKKOO BBPP SSAA
OOddddzziiaałł 11

ww GGłłooggoowwiiee
ppll.. KKoonnssttyyttuuccjjii 33 MMaajjaa 11

6677--220000 GGłłooggóóww

PPKKOO BBPP SSAA
OOddddzziiaałł 11

ww PPoollkkoowwiiccaacchh
uull.. RRyynneekk 3388

5599--110011 PPoollkkoowwiiccee

B nk Polskia


