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Pomimo prawomocnego wyroku S¹du Apelacyjnego uzna-
j¹cego racjê Józefa Czyczerskiego ws. niepowo³ania go na
cz³onka nadzoru spó³ki z wyboru za³ogi, Zarz¹d nie zamierza
odpu�ciæ

Zarz¹d KGHM ponownie chce
usun¹æ przedstawicieli

pracowników z Rady Nadzorczej
W ubieg³ym roku, po prawie trzech latach rozpraw s¹dowych, S¹d
Apelacyjny we Wroc³awiu uzna³, ¿e wybór pracowników jest wi¹¿¹cy
dla akcjonariuszy i wybrani kandydaci musz¹ byæ powo³ani w sk³ad
Rady Nadzorczej. Brak powo³ania do nadzoru spó³ki Józefa Czyczer-
skiego, pomimo wielokrotnie rozpisywanych wyborów i zdobywania
najwiêkszego uznania w�ród pracowników, doprowadzi³ m.in. do
sprzeda¿y Polkomtela i Dialogu oraz kupna za 10 mld z³ kanadyjskiej
spó³ki, do której KGHM dop³aci³ kolejne kilka miliardów z³otych i
zwiêkszy³ zad³u¿enie do nieca³ych 7 mld z³. Ponowna próba usuniê-
cia przedstawicieli za³ogi z nadzoru spó³ki mo¿e doprowadziæ do pod-
jêcia kolejnych decyzji rujnuj¹cych KGHM.

Od roku trzech przedstawicieli za³ogi zasiada w Radzie Nadzorczej spó³ki.
Zarz¹d KGHM ponownie obudzi³ siê ze snu zimowego i wyst¹pi³ do S¹du
Najwy¿szego o kasacjê wyroku S¹du Apelacyjnego we Wroc³awiu � po-
siedzenie zaplanowano na 3 czerwca. Zesz³oroczny wyrok by³ jedno-

Andrzej Duda
Prezydentem Polski!

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� dziêkuje
wszystkim cz³onkom zwi¹zku i pracownikom, którzy g³osowali w
wyborach prezydenckich na Andrzeja Dudê. �Solidarno�æ� podpi-
sa³a z nowym Prezydentem umowê programow¹ i udzieli³a poparcia
w wyborach. Jeste�my przekonani, ¿e Andrzej Duda wywi¹¿e siê z
umowy.

znaczny: wybór pracowników jest wi¹¿¹cy dla akcjonariuszy. Bezprawne
by³y dzia³ania ministra skarbu pañstwa, który ³ama³ ustawê o prywatyza-
cji i komercjalizacji przedsiêbiorstw nie powo³uj¹c reprezentacji za³ogi do
nadzoru spó³ki.

�Widaæ wyra�nie, jak Platforma Obywatelska, bo Prezes KGHM jest z no-
minacji rz¹du, traktuje wyrok S¹du Apelacyjnego we Wroc³awiu. Prawie
trzy lata trwa³y procesy i ostatecznie stwierdzono, ¿e wynik wyborów
pracowniczych jest wi¹¿¹cy dla akcjonariuszy. Prezes Wirth od pocz¹tku
nie chcia³ przedstawicieli za³ogi w Radzie Nadzorczej. Obecnie ma miejsce
zemsta do koñca i za wszelk¹ cenê. Zarz¹d chce udowodniæ co� sprzecz-
nego z prawem. Szkoda tylko, ¿e nie jest to robione z ich w³asnych wielo-
milionowych zarobków. Wynajmowani przecie¿ wysokop³atni prawnicy
z �zaprzyja�nionych� kancelarii prawnych s¹ op³acani z pieniêdzy wypra-
cowanych przez pracowników spó³ki. Jako� na podwy¿szenie kategorii
dla pracowników zatrudnionych na najni¿szych grupach to Zarz¹dowi
�rodków zawsze brakuje�� � skomentowa³ sprawê Przewodnicz¹cy Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� Józef Czyczerski. Do
sprawy wrócimy po posiedzeniu S¹du Najwy¿szego.

Interwencja ws. ubezpieczyciela
W poprzednim numerze Pryzmatu pisali�my o firmie ubezpieczeniowej
PZU nie wyp³acaj¹cej �wiadczeñ za operacje chirurgiczne oczu. Przewod-
nicz¹cy NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� Bogus³aw
Szarek wystosowa³ w tej sprawie pismo do pracodawcy. W odpowiedzi
Dyrektor Naczelny ds. finansów zapewni³, ¿e spó³ka oficjalnie zwróci³a siê
do PZU ¯ycie z pro�b¹ o kontrolê i weryfikacjê procesu likwidacji szkód.
O ca³ej sytuacji poinformowano te¿ brokera obs³uguj¹cego umowê z
PZU. Firma STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi wyznaczy³a osobê do kon-
taktu w sytuacjach spornych z ubezpieczycielem. W razie problemów z
wyp³acaniem �wiadczeñ mo¿na kontaktowaæ siê z p. Micha³em Wi�niew-
skim � tel. (58) 340 66 73 ; e-mail m.wisniewski@stbu.pl

Rozpoczê³o siê nerwowe
przebieranie nogami

i �ciemnianie pracowników
Po decyzji Rady Nadzorczej KGHM o rozpisaniu na 2 wrze�nia wyborów
na cz³onka zarz¹du z wyboru za³ogi rozpoczê³y siê ju¿ nachalne próby
�wciskania kitu� pracownikom KGHM-u � jakie to ma za³ogê �Polskiej
Miedzi� spotkaæ przeogromne szczê�cie. Trzeba siê zastanowiæ, co ma na
celu ok³amywanie pracowników i chêtnie poznaliby�my prawdziwe in-
tencje inicjatorów tego genialnego pomys³u, bo uprawnienia ewentual-
nie wybranego cz³onka zarz¹du i tak okre�li Prezes i tyle te¿ bêdzie mia³ do
powiedzenia.

Na bazie wcze�niejszych do�wiadczeñ wiemy, ¿e zasiadanie w Zarz¹dzie
KGHM-u (oprócz pobierania milionowych poborów) niczego dla pracow-
ników nie wnosi³o i jest to jedynie szukanie dobrze p³atnego etatu za
oko³o 2 mln z³ rocznie. Takie zachowania s¹ zrozumia³e tylko w tym przy-
padku, gdy gorliwi propagatorzy tego pomys³u najpierw bêd¹ zachwalaæ



Kontrola trze�wo�ci nie
zawsze zgodna z prawem

Organizacja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Polkowice-Sie-
roszowice� zawiadomi³a 25 maja br. Dyrektora oddzia³u o niedopusz-
czalnej praktyce stosowanej przez funkcjonariuszy s³u¿by ochrony
wobec pracowników przybywaj¹cych do pracy. Funkcjonariusze ochro-
ny pe³ni¹cy s³u¿bê na bramach zak³adu w sposób ca³kowicie dowol-
ny typuj¹ osoby do kontroli trze�wo�ci, czêsto zachowuj¹c siê wobec
nich w sposób arogancki.

Takie dzia³ania s¹ niedopuszczalne ze wzglêdu na le¿¹ce u ich podstaw
za³o¿enie, i¿ ka¿dy pracownik przybywaj¹cy do pracy mo¿e byæ w stanie
po spo¿yciu alkoholu. Dzia³ania te naruszaj¹ tak¿e powszechnie obowi¹-
zuj¹ce przepisy prawa, a tak¿e regulacje prawa wewn¹trzzak³adowego.
Zarówno przepisy ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trze�wo-
�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, jak i przepisy wykonawcze oraz po-
stanowienia Regulaminu Pracy jednoznacznie wskazuj¹, ¿e przeprowa-
dzenie badania trze�wo�ci pracownika mo¿liwe jest tylko w razie uzasad-
nionego podejrzenia, ¿e stawi³ siê on do pracy po spo¿yciu alkoholu
(zachowanie pracownika musi nasuwaæ w¹tpliwo�ci co do jego trze�wo-
�ci) i w zwi¹zku z tym nie zosta³ on dopuszczony do pracy. Ponadto, w
�wietle § 3 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z 6
maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badañ na
zawarto�æ alkoholu w organizmie, badanie przeprowadza siê na ¿¹danie
pracownika nie dopuszczonego do pracy z powodu uzasadnionego po-
dejrzenia, ¿e stawi³ siê do pracy po spo¿yciu alkoholu albo spo¿ywa³
alkohol w czasie pracy. Jest to wiêc uprawnienie pracownika. Natomiast
pracodawca - kierownik zak³adu pracy lub osoba przez niego upowa¿nio-
na mo¿e ¿¹daæ, by stan trze�wo�ci zosta³ zbadany przez uprawniony
organ powo³any do ochrony porz¹dku publicznego. Jednak¿e i w tym
przypadku musi zaistnieæ uzasadnione podejrzenie, ¿e pracownik stawi³
siê do pracy w stanie po spo¿yciu alkoholu albo spo¿ywa³ alkohol w
czasie pracy (art. 17 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trze�-
wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi).

Przepisy ustawowe nie dopuszczaj¹ zatem kontroli prewencyjnej, zw³asz-
cza przeprowadzanej przez pracodawcê w taki sposób, jak to siê obecnie
odbywa w zak³adzie pracy. W tej sytuacji dzia³ania funkcjonariuszy s³u¿b
ochrony musz¹ byæ interpretowane jako zachowania naruszaj¹ce zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego w zak³adzie pracy, a tak¿e jako zachowania naru-
szaj¹ce dobra osobiste kontrolowanych osób. Komisja Zak³adowa NSZZ
�Solidarno�æ� O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� domaga siê zaprzestania
takich dzia³añ.

Jak g³osowali mieszkañcy
Zag³êbia Miedziowego

W Region Zag³êbie Miedziowe w wyborach na urz¹d Prezydenta RP wy-
gra³ Andrzej Duda uzyskuj¹c 113 406 g³osów (54,07%). Na Bronis³awa
Komorowskiego zag³osowa³o 96 342 wyborców (45,93%). Poni¿ej po-
dajemy liczbê oddanych g³osów i procentowy podzia³ w powiatach oraz
mie�cie na prawach powiatu Legnicy.

Powiat g³ogowski:
1. Duda Andrzej Sebastian 20053 52.83%
2. Komorowski Bronis³aw Maria 17907 47.17%

Powiat polkowicki:
1. Duda Andrzej Sebastian 16653 64.19%

Polakom podwy¿szaj¹ wiek
emerytalny, sobie podwajaj¹

emerytury
NSZZ �Solidarno�æ� zebra³a 2,5 mln podpisów pod wnioskiem o
referendum ws. obni¿enia wieku emerytalnego. Rz¹dz¹ca koalicja
PO-PSL wcale nie przejê³a siê spraw¹ i politycy tych partii ani my�leli
wys³uchaæ spo³eczeñstwo i rozwi¹zaæ problem. Polki i Polaków zmu-
sza siê do pracy w wieku 67 lat, czyli a¿ do �mierci. W zamian g³odo-
we �wiadczenia emerytalne s¹ niewiele wy¿sze, a d³ugo�æ ¿ycia sta-
tystycznego mê¿czyzny wynosi 73 lata � czyli zostaje zaledwie 6 lat
emerytury.

Koñcz¹cy swoj¹ kadencjê Bronis³aw Komorowski zadba³ o swoj¹
emeryturê podpisuj¹c ustawê podwy¿szaj¹c¹ emerytury by³ych pre-
zydentów do ponad 9 tys. z³ miesiêcznie. To nie jedyny przywilej
ustêpuj¹cego prezydenta. Do¿ywotnio otrzyma: ponad 12 tys. z³. na
prowadzenie biura, ochronê Biura Ochrony Rz¹du oraz opiekê zdro-
wotn¹ dla ca³ej rodziny. Do tego dochodzi wysoka emerytura, po-
niewa¿ w 2011 roku Bronis³aw Komorowski podpisa³ ustawê, która
podwy¿szy³a emeryturê by³ych prezydentów ze �skromnych� 5 tys.
z³ do 9,2 tys. z³. Oprócz Komorowskiego zyskaj¹ Lech Wa³êsa i Alek-
sander Kwa�niewski. Za podwy¿szeniem �wiadczeñ prezydenckich
byli wszyscy politycy Platformy Obywatelskiej i czê�æ PSL. Przeciw-
ni byli wszyscy pos³owie PiS obecni na sali. By ¿y³o siê lepiej?

pomys³, a ju¿ stoj¹ w blokach startowych do ewentualnego objêcia �in-
tratnej posadki� i to niby z woli pracowników i podobno nawet dla ich
korzy�ci. Czy¿by na wyczerpaniu s¹ dalsze polityczne kariery i czas ju¿
�ci¹gaæ krawaty? Nikt rozs¹dny nie uwierzy w tê prostack¹ �ciemê.

Je¿eli za� za aprobatê Zarz¹du dla wyboru niby-reprezentanta pracowni-
ków we w³adzach spó³ki jest zawarcie kolejnych �zgni³ych kompromi-
sów�, na których pracownicy wychodz¹ najczê�ciej jak Zab³ocki na my-
dle, to wyjdzie to ju¿ wkrótce jak przys³owiowe �szyd³o z worka�.

2. Komorowski Bronis³aw Maria 9291 35.81%

Powiat lubiñski:
1. Duda Andrzej Sebastian 28504 61.08%
2. Komorowski Bronis³aw Maria 18160 38.92%

Powiat legnicki:
1. Duda Andrzej Sebastian 10964 51.49%
2. Komorowski Bronis³aw Maria 10331 48.51%

Miasto Legnica:
1. Duda Andrzej Sebastian 19225 46.65%
2. Komorowski Bronis³aw Maria 21987 53.35%

Powiat z³otoryjski:
1. Duda Andrzej Sebastian 8218 48.40%
2. Komorowski Bronis³aw Maria 8760 51.60%

Powiat jaworski:
1. Duda Andrzej Sebastian 9789 49.70%
2. Komorowski Bronis³aw Maria 9906 50.30%

Euro po polsku -
ekonomiczne ludobójstwo

Kampania prezydencka poruszy³a równie¿ sprawê przyjêcia przez Pol-
skê wspólnej waluty europejskiej. To jeden z najlepiej przez Polaków
ocenianych elementów kampanii Andrzeja Dudy. Od 2004 roku, kiedy
po raz pierwszy w raporcie NBP znalaz³y siê obietnice, rozlicznych
korzy�ci z wej�cia do eurozony, nie ma ¿adnej, pe³nej analizy korzy�ci
i strat wi¹¿¹cych siê z akcesj¹ do strefy euro. Platforma Obywatelska
i Bronis³aw Komorowski chc¹ rozmawiaæ o euro. ale... po wyborach.

Drugim elementem jest to, czy musimy to zrobiæ? Przystêpuj¹c do UE,
podpisali�my w pakcie akcesyjnym, ¿e przyjmiemy wspóln¹ walutê. Do-
brze, ¿e nie podpisali�my kiedy i na jakich warunkach. W sumie nawet nie
powinni�my. - Wchodz¹c do Unii, Europejskiej musieli�my zgodziæ siê na
wej�cie do strefy euro, choæ na szczê�cie nikt nie wymaga od nas kon-
kretnego terminu przyjêcia euro. A skoro nikt na nas nie naciska, to byæ
mo¿e wst¹pimy do strefy euro w 2074 roku - mówi³ w 2012 roku by³y
prezydent Czech Vaclav Klaus.



Po co wchodziæ skoro zaraz Unii nie bêdzie
Tak przynajmniej wró¿¹ od lat eksperci brytyjskiego Centre for Econo-
mics and Business Research (CEBR), którzy daj¹ wspólnej europejskiej
walucie zaledwie 20 proc. szans na przetrwanie. Prezes CEBR Douglas
McWilliams ju¿ na pocz¹tku 2011 roku wywró¿y³ kryzys w strefie euro.
Przyczyny - kolosalne zad³u¿enie pañstw grupy PIIGS (Portugalia, Irlan-
dia, W³ochy, Grecja, Hiszpania). Kraje te musz¹ zrolowaæ, czyli wykupiæ
swoje d³ugi zaci¹gniête poprzez obligacje na ponad 400 mld euro. Pew-
nie obligacjami za 450 mld euro, bo innej mo¿liwo�ci nie ma.

Projekt polityczny Euro jest wprowadzon¹ na niejednorodnej przestrzeni
gospodarczej walut¹ sztuczn¹. Z tego powodu jest s³abe, a jednocze�nie
ze wzglêdu na obowi¹zywanie na du¿ym terytorium o dobrze rozwiniê-
tych gospodarkach z setkami milionów relatywnie zamo¿nych miesz-
kañców jest silne. - Euro to czysto polityczny projekt przygotowany na
s³oneczne dni - mówi³ Milton Friedman. To projekt, który po³¹czy³ tak
ró¿ne typy gospodarek jak niemiecka czy holenderska z gospodarkami
Po³udnia. W miêdzyczasie zmieni³y siê warunki prawne, traktat z Ma-
astricht w zasadzie nie obowi¹zuje. Wszystkie jego postanowienia zosta-
³y bowiem wcze�niej z³amane. W dodatku Bruksela i EBC przekonuj¹, ¿e
jest to droga jednokierunkowa - do eurozony mo¿na wej�æ, a wyj�æ ju¿
nie.

Zalety
G³ównymi zaletami euro mia³yby byæ:
1. Uniezale¿nienie siê spo³eczeñstwa od w³asnego rz¹du, który nie móg³-

by realizowaæ z³ej polityki gospodarczej. W domy�le realizowa³aby j¹
Bruksela, a w zasadzie Berlin poprzez Europejski Bank Centralny z
Frankurtu nad Menem.

2. Brak ryzyka kursowego, stabilno�æ dla importerów i eksporterów,
u³atwienie prowadzenia biznesu.

3. Mniejsza podatno�æ na ataki spekulacyjne.
4. Euro zabezpieczy nas przed Rosj¹.
5. Przyjêcie wspólnej waluty podnios³oby presti¿ Polski.
6. Poznanie rzeczywistej si³y nabywczej w Polsce poprzez porównanie

zarobków i cen do innych krajów strefy euro.

Jak w praktyce wygl¹da kszta³towanie polityki makroekonomicznej przez
zewnêtrzny o�rodek dyspozycyjny, ju¿ siê mo¿emy przekonaæ. Brak ryzy-
ka kursowego oraz stabilno�æ dla importerów i eksporterów to pewne
zalety, ale zbyt nik³e w stosunku do ceny. Podatno�æ na ataki spekulacyj-
ne zale¿y nie tylko od si³y i ilo�ci danej waluty na rynku, ale od polityki
rz¹du. Atak mo¿na przeprowadziæ na ka¿d¹ walutê, co pokaza³ Soros,
spekuluj¹c funtem brytyjskim, a jako� Wielka Brytania nie rezygnuje z
funta, która jest drug¹ po dolarze walut¹ rezerwow¹ �wiata, przez co jest
o wiele lepszym celem dla spekulantów ni¿ peryferyjna z³otówka. Zagro-
¿enie ze strony Rosji jest polityczne i ewentualnie militarne. Ataków spe-
kulacyjnych na z³otówkê ten kraj nie prowadzi³. za to wprowadzi³ embar-
go na polskie produkty, od czego euro nie chroni.

W³asna polityka monetarna
Euro dusi Grecjê, realizuj¹c niemiecki interes gospodarczy i niemiecki
punkt widzenia. Dzisiejsze ogromne problemy Grecji po czê�ci wynikaj¹
z tego, ¿e nie mo¿e prowadziæ w³asnej kreacji pieni¹dza. Gdyby dalej mieli
drachmê, pewnie by j¹ dodrukowali i nie przejmowali siê inflacj¹. Teraz
grozi im wiele lat szarpania siê z wierzycielami. Dla porównania kryzys na
Islandii szybko zosta³ za¿egnany, ale tam by³a korona, referendum w
sprawie sp³at d³ugów banków i polityczna wola ukarania odpowiedzial-
nych za kryzys bankierów. To pokazuje, jak wa¿na jest w³asna polityka
monetarna.

Bardzo istotne jest pytanie, po jakim kursie zostan¹ przeliczone pensje,
renty i emerytury? Obecnie p³acimy w przedziale 4,00-4,20 z³ za jedno
euro. To oznacza³oby �redni¹ pensjê na poziomie 700 euro, pensjê mini-
maln¹ na poziomie 340 euro, emerytury i renty nawet poni¿ej 200 euro
miesiêcznie. Przy jednoczesnym wzro�cie cen.

Efekt cappuccino
�Bronkomarket� by³ strza³em w dziesi¹tkê miêdzy innymi dlatego, ¿e po-
kaza³ najwiêkszy problem wspólnej waluty - zaokr¹glenie w górê przy
przeliczaniu cen na euro. Oczywi�cie najbardziej dotknê³oby to najubo¿-
szych. A Polska jest relatywnie kilkukrotnie biedniejszym krajem ni¿ Gre-
cja, z ogromnymi obszarami skrajnej biedy. Dla milionów Polaków euro
by³oby ich finansowym dobiciem. �Bronkomarket� wykaza³ na podsta-
wowym koszyku wzrost cen na poziomie 42 proc. Jest to mo¿liwe. Kiedy
wesz³o euro we W³oszech ceny wzros³y o blisko 15 proc. (kawa o 30
proc.). To tak zwany �efekt capuccino�, czyli wzrost cen wynikaj¹cy z
samego zaokr¹glenia w górê. Na £otwie ceny wzros³y w ci¹gu jednego

Zaklinanie podatkowej
rzeczywisto�ci

Wed³ug ministra finansów Mateusza Szczurka w Polsce jest dobrze, a
bêdzie jeszcze lepiej miêdzy innymi dlatego, ¿e mamy niskie podat-
ki, które dobrze s³u¿¹ polskiej gospodarce. Rzeczywisto�æ jest jednak
zgo³a inna. W krajach cywilizowanych dawno temu przyjêto zasadê,
¿e kwoty minimalnej lub kwoty niezbêdnej do egzystencji cz³owieka
siê nie opodatkowuje. Pod tym wzglêdem Polsce do cywilizacji za-
chodniej bardzo du¿o brakuje.

Politycy zapomnieli jak Donald Tusk w expose 2007 roku mówi³: �Na-
czeln¹ zasad¹ polityki finansowej mojego rz¹du bêdzie stopniowe obni-
¿anie podatków i innych danin publicznych. Dotyczy to i musi dotyczyæ
wszystkich. (. .. ) Wszyscy maj¹ prawo do tego, aby pañstwo przyjê³o
wreszcie kierunek na obni¿anie podatków i danin publicznych. Bêdziemy
prowadzili tê politykê rozwa¿nie, to musi byæ rozwa¿ny marsz. Ale chcê,
aby to by³ marsz zawsze w jednym kierunku, zawsze w kierunku ni¿szych
podatków i zawsze w kierunku rezygnacji z nadmiernych, czêsto zbêd-
nych danin publicznych�. Równie¿ Bronis³aw Komorowski w debacie
2010 roku opowiada³, ¿e podwy¿ka podatków to pój�cie na ³atwiznê.
Pewnie dlatego w ci¹gu ostatnich piêciu lat PO-PSL za pomoc¹ 13 ustaw
wprowadzili 21 podwy¿ek podatku, a prezydent je zatwierdzi³...

�Nasz system podatkowy jest mniej sprawiedliwy ni¿ w Europie Zachod-
niej. Mamy nisk¹ kwotê woln¹ od podatku oraz nisk¹ górn¹ stawkê po-
datkow¹, co sprawia, ¿e mamy praktycznie podatek liniowy przy do�æ
du¿ym obci¹¿eniu osób ubogich� - to opinia g³ównego ekonomisty BIZ
Banku Ignacego Morawskiego. I trudno siê z tym nie zgodziæ. Zgodnie z
obecnymi przepisami nie podlegaj¹ opodatkowaniu dochody do kwoty
3091 z³, a tzw. kwota zmniejszaj¹ca podatek to 556,02 z³. W przypadku,
gdy dochód podatnika jest ni¿szy lub równy 85 tys. 528 z³ podatek
wynosi 18 proc. dochodu minus 556,02 z³. Od dochodu przekraczaj¹ce-
go 85 tys. 528 z³ p³aci siê podatek 32-procentowy.

Polacy s¹ bardzo biednym spo³eczeñstwem. Pokazuje to �ci¹galno�æ
podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyk³adowo w 2011 roku
na ponad 24,5 mln podatników 97,86 proc. znalaz³o siê w pierwszym
(daj¹c ok. 75 proc. przychodu z podatku dochodowego), a 2,14 proc. w
drugim przedziale podatkowym.

Daleko za Trzecim �wiatem
Sejm odrzuci³ projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych podwy¿szaj¹c¹ kwotê woln¹ od podatku. Powód - mia³oby to
kosztowaæ bud¿et pañstwa ok. 13 mld z³. Niezwiêkszanie kwoty wolnej
od podatków to klasyczny przyk³ad cichego podnoszenia podatków.

W 2009 roku rz¹d Donalda Tuska zamrozi³ do 2017 roku progi podatko-
we na obecnym poziomie. Wynosz¹ one: kwota wolna od podatku (3091
z³ rocznie), koszt uzyskania przychodu (1335 z³ rocznie) oraz próg podat-
kowy (85 528 z³).

Kwota wolna przez ostatnie 10 lat wzros³a trzy razy mniej ni¿ wzros³a
inflacja i piêæ razy mniej ni¿ ca³kowite osk³adkowanie pracy. W Polsce jest
ona 5,5 razy ni¿sza ni¿ na S³owacji, 10 razy ni¿ w Holandii, 11 razy ni¿ w
Niemczech, 19 razy ni¿ w Wielkiej Brytanii, 23 razy ni¿ w Irlandii. Nawet w
krajach uwa¿anych za Trzeci �wiat te kwoty s¹ nie-porównywalnie wy-
¿sze. Przyk³adowo w Indiach wynosi ona ok. 10 015 z³, w Zambii równo-
warto�æ ok. 14 523 z³, a w Kambod¿y ok. 8640 z³. Wielka Brytania w marcu
2013 r. podnios³a kwotê woln¹ od podatku do 10 tys. funtów, choæ
jeszcze 5 lat temu wynosi³a ona 5400 funtów. To znaczy, ¿e je�li Anglik
zarobi w ci¹gu roku równowarto�æ ponad 51 000 z³, nie bêdzie musia³
p³aciæ podatku dochodowego. Ró¿nicê skali pokazuje równie¿ kwota
zmniejszaj¹ca podatek, czyli 18 proc. z aktualnej kwoty wolnej od podat-
ku (3091 z³). Wynosi ona w Polsce rocznie 556,02 z³. W UK to, przeliczaj¹c
na z³otówki, 45 000 z³.

dnia o ponad 20 proc. Wprowadzenie euro na S³owacji w 2009 roku to
dro¿yzna i masowa turystyka zakupowa do Polski. Podobnie na Litwie.

Euro dobije i tak ju¿ biedne spo³eczeñstwo. A op³aci siê to tylko szeroko
pojêtej finansjerze. St¹d takie naciski na jego wprowadzenie w Polsce,
gdzie wspólna waluta by³aby ekonomicznym ludobójstwem.
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Pierwszy krok
Zapewne jeszcze d³ugo bêd¹ siê odbywa³y powyborcze dyskusje na te-
mat wyboru Prezydenta Polski i zaczn¹ zacieraæ siê z kampani¹ wyborów
parlamentarnych. Dzi� ju¿ wiadomo, ¿e wiêkszo�æ wyborców postawi³a
na cz³owieka, który zaproponowa³ inn¹ wizjê Polski nakierowan¹ na oby-
watela, a nie grupê oligarchiczn¹, która z krótkimi przerwami rz¹dzi³a Polsk¹
przez ponad 20 ostatnich lat, tylko w ró¿nej konfiguracji politycznej. Po-
lacy postawili na cz³owieka m³odego, wykszta³conego i tryskaj¹cego ener-
gi¹, nie boj¹cego siê rozmawiaæ z ka¿dym obywatelem nawet inaczej
my�l¹cym i maj¹cym odmienne pogl¹dy ni¿ prezentowa³, to wówczas
kandydat na prezydenta Pan Andrzej Duda. W przeciwieñstwie do innego
kandydata nie potrzebowa³ armii ochroniarzy ani grupy suflerów za swo-
imi plecami, aby podpowiadali gamoniowi, ¿eby nie paln¹³ kolejnej gafy.

Dzi� mo¿emy z ca³¹ pewno�ci¹ powiedzieæ kto i dlaczego do koñca wspiera³
oligarchiczny uk³ad stworzony przez PO i PSL, a ostatnie 5 lat pieczo³owi-
cie konserwowany przez Komorowskiego. Du¿a grupa wspieraj¹ca kon-
serwê Komorowskiego to genera³owie systemu komunistycznego, taj-
nych s³u¿b i kontrwywiadu oraz ci, którzy przez okres przynajmniej ostat-
nich o�miu lat do zwyk³ego obywatela odnosili siê z pogard¹. Widaæ, ¿e w
ostatnim okresie kampanii prezydenckiej przesta³ dzia³aæ strach przed
PiS-em i Prezesem Kaczyñskim. Ale to dopiero pierwszy krok ku dobrym
zmianom, kolejne przed nami, nie mo¿emy  jednak ponownie staæ siê
obojêtni, musimy wzajemnie siê jednoczyæ i mobilizowaæ, bo inaczej w
kolejnych wyborach, ju¿ na jesieni tego roku, mog¹ nas przeg³osowaæ.
Ten oligarchiczny uk³ad tak ³atwo raz zdobytej w³adzy szybko nie bêdzie
chcia³ oddaæ, potrafi¹ wszystko, szczególnie po ostatniej wyborczej po-
ra¿ce. K³amstwo ca³y czas towarzyszy³o im w sprawowaniu w³adzy i pre-
zydenckiej kampanii wyborczej � wiek emerytalny by³ tego dobitnym
przyk³adem.

¯yczliwy

W wieku 38 lat tragicznie odszed³ od nas,
gin¹c 22 maja 2015 r. w czasie æwiczeñ zawodowych,

pracownik KGHM Polska Mied� S.A. Oddzia³ ZG �Lubin�

�p. Damian Szyde³ko
Cze�æ Jego Pamiêci!

Kondolencje i wyrazy szczerego ¿alu
dla ¿ony, córek, rodziców, rodzeñstwa i bliskich sk³ada:

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ�,
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Lubin�

oraz Redakcja �Pryzmatu�

Przyk³adowo firma, która osi¹gnê³a w roku podatkowym 40 000 z³ zysku,
w Polsce zap³aci 3735 z³ podatku dochodowego i 8678 z³ sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne (bez sk³adki zdrowotnej). £¹cznie 12 413 z³. W
Wielkiej Brytanii zap³aci³aby 0 z³ podatku dochodowego i 716 z³ rocznie
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne (2,65 funta tygodniowo), czyli ³¹cznie
716 z³. To pokazuje, jak wa¿na dla dochodów ludno�ci jest kwota wolna.
Wa¿niejsza nawet od nominalnej stawki podatku dochodowego, która w
Polsce wynosi 18, a w Wielkiej Brytanii 20 proc.

Zamro¿enie progów podatkowych do 2017 roku to wed³ug CenEA obni-
¿enie dochodów gospodarstw domowych o 4,8 mld z³ rocznie. O tak¹
kwotê mniejsze podatki zap³aciliby�my, gdyby progi podatkowe ros³y w
kolejnych latach w sposób odpowiadaj¹cy indeksacji górnego progu
podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ZUS.

VAT-em w obywatela
Mamy jedn¹ z najwy¿szych stawek VAT w Europie. VAT to podatek od
towarów i us³ug. W Polsce obowi¹zuje od 1993 roku, a od 1 maja 2004
jest dostosowany do wspólnego unijnego systemu. �Przyjêli�my wa-
riant ��rodka drogi�, czyli podniesienie o jeden punkt procentowy podat-
ku. Decydujemy siê na zwiêkszenie dochodów pañstwa, by chroniæ Pol-
skê przed zad³u¿eniem� - t³umaczy³ Donald Tusk w lipcu 2010 roku, gdy
rz¹d og³osi³ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2011 roku czasow¹ (na trzy lata)
podwy¿kê (do 23 proc.) stawki podatku VAT. Efektem podniesienia po-
datku VAT jest spadek konsumpcji i ogl¹danie przez Polaków ka¿dej z³o-
tówki przed jej wydaniem. Dla porównania Niemcy maj¹ stawkê podsta-
wow¹ VAT 19 proc.

Praca opodatkowana jak towar luksusowy
Wed³ug GUS przeciêtne wynagrodzenie brutto w III kwartale 2013 roku
wynios³o 3651,72 z³. Od tego trzeba odj¹æ 1041,26 z³. W tym: podatek
dochodowy 257,00 z³. sk³adka zdrowotna (NFZ) 283,58 z³. sk³adka eme-
rytalna 356,43 z³. sk³adka rentowa 54,78 z³. sk³adka chorobowa 89,47 z³.
Pensja netto, jak¹ pracownik otrzyma³ do rêki wynios³a wiêc 2610,46 . z³.
Z kolei pracodawca musia³ jeszcze do niej zap³aciæ: Fundusz Pracy 89,47
z³. Fundusz Gwarantowanych �wiadczeñ Pracowniczych 3,65 z³, sk³adka
wypadkowa 70,48 z³. sk³adka rentowa II 237,36 z³, sk³adka emerytalna II
356,41 z³ co daje ³¹cznie 757,37 z³. £¹czne wiêc daniny pobrane przez
pañstwo od przeciêtnej pensji wynios³y 1798,63 z³, czyli 40,8 proc. Cieka-
we jest równie¿ to, ¿e praktycznie tak¹ sam¹ sk³adkê (ok. 1 tys. z³ sk³adek
na emeryturê i ubezpieczenie zdrowotne) p³aci kto�, kto ma 2,5 tys. z³
zysku i 100 tys. z³ zysku.

Mamy wiêc jedn¹ z najwy¿szych w Europie stawek podatkowych dla
ludzi zarabiaj¹cych po³owê �redniej krajowej i ju¿ jedn¹ z ni¿szych wobec
zarabiaj¹cych dwukrotno�æ i wielokrotno�æ �redniej krajowej. To odwrot-
nie ni¿ na Zachodzie, gdzie s¹ progresywne stawki podatkowe wynikaj¹-
ce z faktu malej¹cej tzw. krañcowej u¿yteczno�ci dochodu, czyli z tego, ¿e
satysfakcja osoby ubogiej z dodatkowego procentu dochodu jest znacz-
nie wiêksza ni¿ satysfakcja osoby zamo¿nej. Osoba, która zarabia ma³o,
wydaje prawie wszystko na podstawowe potrzeby: jedzenie i utrzymanie
domu.

Podatkowa karuzela
Kwota wolna od podatku czy VAT pokazuj¹, ¿e system podatkowy w
Polsce jest chory i postawiony na g³owie. Jednak to nie jest ostatnie
s³owo Ministerstwa Finansów, które szuka zaciekle �rodków w kiesze-
niach najubo¿szych i polskich przedsiêbiorców, unikaj¹c skrzêtnie zabra-
nia choæby z³otówki z zysków obcych banków, koncernów i sieci handlo-
wych. Tak wiêc MF chce podatków od jazdy firmowym samochodem po
pracy, od kawy lub herbaty, któr¹ pije siê w pracy, od �wi¹tecznej paczki,
od prezentów �lubnych, komunijnych, zwrotów z kart p³atniczych, nawet
od zafundowanej przez firmê szczepionki przeciwko grypie. Pieni¹dze te¿
powiniene� po¿yczaæ od bankierów - je�li po¿yczysz od kolegi, to nie
p³acisz procentów, a wiêc osi¹gn¹³e� przychód i powiniene� go zg³osiæ
skarbówce.

Bogaci nie p³ac¹ podatków
2/3 firm wykazuje straty i CIT nie p³aci. Mo¿na te¿ do kosztów uzyskania
przychodu wrzuciæ konsumpcjê albo skorzystaæ z zawartych w ka¿dej
ustawie podatkowej zapisów s³u¿¹cych optymalizacji podatkowej. Mo¿-
na byæ rezydentem podatkowym w raju podatkowym i przebywaæ w
Polsce krócej ni¿ 183 dni. Byæ dyrektorem w spó³ce luksemburskiej lub

cypryjskiej prowadz¹cej biznes w Polsce i na podstawie polsko-cypryj-
skiej czy polsko-luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opo-
datkowania osi¹gaæ dochód zwolniony od opodatkowania. Mo¿na te¿
osi¹gaæ zyski poprzez akumulacjê kapita³u, od których p³aci siê nie pro-
gresywny podatek dochodowy, tylko sam podatek Belki. Sposobów opty-
malizacji s¹ setki, tylko ¿eby z nich osi¹gn¹æ zyski, trzeba mieæ co najmniej
kilka milionów z³.

Czy mo¿na wiêc wierzyæ Mateuszowi Szczurkowi, kiedy mówi, ¿e w Polsce
s¹ niskie podatki? Powinien jeszcze dodaæ, ¿e tak niskie podatki s¹ dla
bogatych. A mi pozostaje �wiadomo�æ, ¿e pieni¹dze, które pañstwo mi
zabierze bêd¹ �dobrze zagospodarowane�. Ja bym je wyda³ na jedzenie,
ubranie albo inne zbêdne rozrywki, a tak przyczyni¹ siê one do rozwoju
elit mojej ojczyzny. A ja bêdê zdrowszy i nie bêdê musia³ traci³ czasu na
chodzenie po sklepach.

Micha³ Mi³osz, Tygodnik Solidarno�æ nr 17/2015


