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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Dyskryminacja
w zarobkach
W dniu 25 czerwca odby³o siê obiecane przez prezesa Zarz¹du (sam
prezes by³ nieobecny) spotkanie którego g³ównym celem mia³o byæ
rozwi¹zanie problemu dyskryminacji w przeszeregowaniach górników. Takie jednoznaczne wnioski wynikaj¹ z przygotowanych przez
pracodawcê dokumentów z danymi o zatrudnieniu, przeszeregowaniach na Oddzia³ach i zaszeregowaniu pracowników na danych stanowiskach. Z przedstawionych danych wynika, ¿e pracownicy na stanowiskach robotniczych pod ziemi¹ przez piêæ ostatnich lat byli wyranie dyskryminowani wzglêdem innych Oddzia³ów. Dodatkowo w
ci¹gu piêciu lat liczba stanowisk robotniczych zmala³a o ok. 500 osób
a wzros³a iloæ osób na stanowiskach nierobotniczych o ok. 250 osób.
Okazuje siê te¿, ¿e pracownicy nowo zatrudniani pracuj¹ przez kilka
lat na najni¿szej stawce zaszeregowania na danym stanowisku pracy. Taka tendencja staje siê ju¿ norm¹.
Temat bie¿¹cych przeszeregowañ budzi obecnie zrozumia³e zainteresowanie jednak kompletnie pomijana jest kwestia konsekwencji przeszeregowañ z lat ubieg³ych. Z przedstawionych nam danych za lata 20102014 mo¿na z nich wyci¹gn¹æ dwa kluczowe wnioski. S¹ Oddzia³y, w
których pracownicy s¹ dyskryminowani, poniewa¿ iloæ przeszeregowanych pracowników znacznie odbiega nawet od redniej w Spó³ce, drastycznie dotknê³o to górników a dysproporcja siê pog³êbia. ¯eby kopalnie dorówna³y do czo³ówki, trzeba by by³o przeszeregowaæ znaczn¹
czêæ stanu za³ogi. Doprowadzenie przez zarz¹d i dyrekcjê ZG do takiej
sytuacji jest absurdalne i skrajnie bulwersuj¹ce.
Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna Józef Czyczerski ju¿
zwróci³ siê do Dyrektora Oddzia³u o przeszeregowanie w³anie 40% pracowników, stwierdzaj¹c przy tym, ¿e w analizowanym okresie pracownicy naszej kopalni w ostatnich latach ewidentnie byli dyskredytowani.
Dodatkowo Przewodnicz¹cy domaga siê zwo³ania pilnego spotkania, na
którym przedstawiona zostanie cie¿ka p³acowa wyrównuj¹ca dysproporcje pomiêdzy kopalniami. Procentowa iloæ przeszeregowañ pracowników w Oddzia³ach KGHM w latach 2010-2014 przedstawia siê nastêpuj¹co: ZH  79,1%, ZG Rudna  88,1%, ZG Lubin  88,9%, Centrala
 92%, ZWR  92,8%, JRGH  94,8%, COPI  95,9%, HM Legnica 
98,4%, HM Cedynia  100%, HM G³ogów  116%, ZG PolkowiceSieroszowice  128,2%. Wartoci ze wzglêdu na coroczn¹ zmianê iloci
pracowników w rzeczywistoci mog¹ nieznacznie siê ró¿niæ.
Pracownik skazany na najni¿sz¹ stawkê?!
Na spotkaniu z Zarz¹dem poruszono równie¿ sprawê trzymania na najni¿szych kategoriach zaszeregowania tysi¹ce pracowników. Na najni¿szych
i o jedn¹ wy¿ej od najni¿szej kategorii osobistego zaszeregowania
zatrudnionych jest ³¹cznie 4150 pracowników!! Rozró¿niaj¹c na stanowiska nierobotnicze, na niskich stawkach trzymanych jest 232 pracowników a na stanowiskach robotniczych 3918 zatrudnionych.
Poród tabeli stanowiskowej jest kilka kompletnych absurdów. Poród
dyskryminowanych pracowników znalaz³o siê 125 osób z anga¿em górnika, gdzie u 110 osób redni sta¿ pracy wynosi 20 lat!! Oznacza to, ¿e
du¿a czêæ z nich przejdzie na emeryturê z najni¿sz¹ stawk¹ na swoim
stanowisku. S¹ równie¿ inne dziwne przyk³ady pracowników na najni¿szych stawkach z wysokim rednim sta¿em pracy: górnik instruktor strza³owy  16 lat, górnik operator samojezdnych maszyn górniczych przod-

kowych  11 lat, górnik strza³owy  13 lat. D³ugo mo¿na by wymieniaæ.
Podobnie sytuacja wygl¹da nawet w przypadku niektórych pracowników dozoru. Ich redni sta¿ pracy w kopalni na najni¿szych stawkach
osobistego zaszeregowania na danym stanowisku wynosi dla np. sztygara oddzia³u  11 lat, sztygara oddzia³u wydobywczego  20 lat, sztygara zmianowego oddzia³u  6 lat.
Przedstawione informacje ujawniaj¹ ogromne wieloletnie zaniedbania i
dyskryminacjê du¿ej czêci pracowników, do czego pracodawca doprowadzi³, choæ dysponowa³ wszystkimi danymi w przeciwieñstwie do organizacji zwi¹zkowych. Przedstawiciele Solidarnoci domagali siê na spotkaniu, aby 4150 pracowników przeszeregowaæ z najni¿szych kategorii
zaszeregowania na swoim stanowisku. Na spotkaniu przedstawiciele pracodawcy twierdzili, ¿e nie jest to motywacyjny sposób rozwi¹zania tego
problemu. W zwi¹zku z tym Przewodnicz¹cy Czyczerski zaproponowa³
przeszeregowanie wszystkich pracowników o dwie kategorie zaszeregowania poprzez zwiniêcie dwóch pierwszych i rozwiniêcie o dwie powy¿ej
obecnie obowi¹zuj¹cej maksymalnej stawki. Np. stanowisko górnika jest
zaszeregowane od 9 do 14 kategorii, a przy tym rozwi¹zaniu by³oby zaszeregowane od 11 do 16 kategorii. Oczekujemy stanowiska w tej sprawie lub propozycji rozwi¹zania problemu przeszeregowañ przez pozosta³e organizacje zwi¹zkowe.
Przez nieobecnoæ Prezesa Wirtha i brak mo¿liwoci podjêcia decyzji
przedstawiciele Zarz¹du najpierw niemia³o zaproponowali spotkanie w
sierpniu. Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ Solidarnoæ uzna³, ¿e jest to gra
na czas i domaga siê ¿eby spotkaæ siê jeszcze w pierwszej po³owie lipca.

Podatkowe domino
dotar³o do ZG Lubin
Funkcjonowanie od maja 2012 r. podatku od wydobycia miedzi i
srebra doprowadzi³o do nierentownoci Zak³adów Górniczych Lubin. Zarz¹d wstrzyma³ przyjêcia nowych pracowników na tym oddziale i zdecydowa³ siê obni¿yæ koszty poprzez przeniesienie pracowników z ZG Lubin do ZG Polkowice-Sieroszowice. Pierwsza grupa ochotników przeniesie siê do pracy w nowym oddziale ju¿ we
wrzeniu. Czêæ pracowników przejdzie te¿ na emerytury. £¹cznie oznacza to redukcjê 71 etatów w kopalni Lubin do koñca 2015 roku.
Redukcja etatów w kopalni Lubin przybra³a formê przeniesienia 51
pracowników do Polkowic-Sieroszowic oraz odejcia przynajmniej na
razie 20 pracowników na emeryturê. Niew¹tpliwie g³ównym czynnikiem
takiej decyzji jest wp³yw podatku od miedzi i srebra na koszt wydobycia
rudy miedzi. Nawet na to nie liczê, ¿e skompromitowana w³adza koalicji
PO-PSL podatek od kopalin obni¿y lub zniesie. Do wyborów bêd¹ nas
oszukiwaæ kolejnymi obietnicami byle tylko utrzymaæ siê przy korycie.
Pozostaje czekaæ do padziernika i wyborów parlamentarnych. Wspólnymi si³ami mo¿emy odsun¹æ skompromitowanych polityków od w³adzy i
tym samym doprowadziæ do likwidacji podatku od miedzi i srebra. To
jedyny realny sposób na uratowanie naszego zak³adu pracy i miejsc pracy.  komentuje sprawê Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin Bogdan Nuciñski.

Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ
O/ZG Polkowice-Sieroszowice wyst¹pi³a
do dyrektora w sprawie pominiêcia
obligatoryjnych konsultacji

Podobnie jest z innym cz³owiekiem Platformy - Aleksandrem Gradem.
Najpierw piastowa³ stanowisko ministra skarbu w rz¹dzie Donalda Tuska
(to on bezporednio odpowiada za likwidacjê polskiego przemys³u stoczniowego), za po odejciu z polityki w czerwcu 2012 roku natychmiast
trafi³ na sto³ek prezesa wspomnianych powy¿ej spó³ek PGE Energia J¹drowa i PGE EJ1. Pocz¹tkowo nie chcia³ ujawniæ ile
zarabia. Zrobi³ to dopiero pod naciskiem mediów i
opinii publicznej. Okaza³o siê, ¿e miesiêcznie otrzymywa³ po 55 tys. z³. Szacuje siê, ¿e przez 1,5 roku
piastowania funkcji prezesa Grad móg³ zarobiæ blisko milion z³otych. Co ciekawe - po odejciu z PGE
trafi³ do zarz¹du innej spó³ki Skarbu Pañstwa - Tauronu. Wed³ug doniesieñ medialnych zarabia tam
miesiêcznie do 120 tys. z³otych.
W kontekcie powy¿szego nie powinny nas dziwiæ
coraz czêstsze opinie ekspertów, którzy twierdz¹ ¿e
projekt pt. pierwsza polska elektrownia atomowa
jest wymys³em czysto politycznym, daj¹cym ciep³e
posadki i wymierne korzyci dla w¹skiej grupy cz³onków ekipy rz¹dowej, nie maj¹cym jednak z ekonomicznego punktu widzenia najmniejszego sensu.
Fakty s¹ takie, ¿e mimo up³ywu wielu lat i gigantycznych pieniêdzy przelanych na ciep³e posadki,
nadal nie widaæ efektów i nic nie wskazuje na to,
aby budowa pierwszej polskiej elektrowni j¹drowej
mia³a rzeczywicie ruszyæ. Z perspektywy czasu
mo¿na nawet zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e temat
atomu okaza³ siê byæ jedynie kolorowym wabikiem dla mediów i platformianego elektoratu, pust¹
narracj¹, która mia³a odwróciæ uwagê od nieudolnoci rz¹du Platformy i PSL-u w sferze bezpieczeñstwa energetycznego naszego kraju. Przy okazji za
pozwolono napchaæ kieszenie kolesiom poustawianym we w³adzach i radach nadzorczych spó³ek
zarz¹dzaj¹cych nieistniej¹c¹ elektrowni¹. No i realizuj¹ wyborcze obietnice: By ¿y³o siê lepiej, ale KOLESIOM!

Wa¿ny, ale dopiero
pierwszy krok
Pensje po 100 tys. z³
m.in. z kasy KGHM
Aktywici PO obsadzili zarz¹d nieistniej¹cej elektrowni j¹drowej i przyznali sobie atomowe pensje po 100 tys. z³. Uzdrawiacze kraju z PO nie potrafi¹
wybraæ lokalizacji dla planowanej elektrowni atomowej, a co dopiero
wzi¹æ siê na powa¿nie za jej budowê. Pierwsza polska si³ownia j¹drowa
prawdopodobnie nie bêdzie ukoñczona do 2025 roku i nast¹pi kolejne
opónienie (pierwotnie mia³a powstaæ ju¿ w 2020 roku). Mimo to, ekipa
rz¹dowa zdecydowa³a o utworzeniu specjalnych spó³ek Skarbu Pañstwa,
które maj¹ zarz¹dzaæ budow¹ elektrowni. W zarz¹dach tych spó³ek znaleli polityczny azyl ludzie powi¹zani z PO, i co miesi¹c pobierali atomowe pensje siêgaj¹ce nawet 100 tys. z³. Pewnie w myl has³a wyborczego:
By ¿y³o siê lepiej... (swoim kolesiom!)
P³ace w zarz¹dzie spó³ek nale¿¹cych do pañstwowego koncernu Polska
Grupa Energetyczna (PGE), które mia³y siê zajmowaæ budow¹ polskiej
elektrowni atomowej, to prawie po 100 tys. z³ miesiêcznie. Wiele mo¿na
odczytaæ z owiadczenia maj¹tkowego m.in. Zdzis³awa Gawlika - by³ego
wiceprezesa w atomowych spó³kach nale¿¹cych do pañstwowego PGE
(tj. PGE Energia J¹drowa i PGE EJ 1), obecnie wiceministra w MSP, gdzie
pobiera³ skromn¹ pensjê w wysokoci niemal 100 tys. z³ miesiêcznie. Co
ciekawe i warte podkrelenia - Gawlik w latach 2007-2012 by³ podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa, mia³ i ma obecnie nadzór
nad KGHM-em, za w wyborach parlamentarnych kandydowa³ z ramienia
Platformy Obywatelskiej do Senatu.

Na pocz¹tku czerwca Trybuna³ Konstytucyjny
orzek³, ¿e ograniczenie prawa do zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych tylko do osób zatrudnionych na podstawie umów o pracê jest
niezgodne z ustaw¹ zasadnicz¹ i konwencjami Miêdzynarodowej Organizacji Pracy.  Konstytucja gwarantuje nam wolnoæ zrzeszania
siê. Dziwiê siê, ¿e w tak oczywistej sprawie dopiero Trybuna³ Konstytucyjny musia³ stwierdziæ, ¿e pracownicy, którzy nie maj¹ sta³ej umowy o pracê, tylko s¹ na tzw. mieciówkach, maj¹ prawo nale¿eæ do
zwi¹zków zawodowych  mówi Miros³aw Truchan, wiceprzewodnicz¹cy l¹sko-d¹browskiej Solidarnoci. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego przyznaj¹ce osobom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionym prawo do zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych musi poci¹gn¹æ za sob¹ zmiany w prawie pracy 
podkrelaj¹ prawnicy z Solidarnoci.
 W Polsce umowy cywilnoprawne posiada ok. 30 proc. pracowników i
jest to jeden z najwy¿szych poziomów w Europie. Kodeks cywilny daje
du¿¹ swobodê w formu³owaniu i zawieraniu tego typu umów, co czêæ
pracodawców wykorzystuje. Orzeczenie Trybuna³u wychodzi naprzeciw
tym osobom, które s¹ zatrudnione na umowach mieciowych, ale na
warunkach zbli¿onych do pracowników etatowych. Np. s¹ zatrudnione
przy produkcji czy w placówkach handlowych i za swoj¹ pracê otrzymuj¹
comiesiêczne wynagrodzenie  zaznacza dr Krzysztof Hus, prawnik l¹sko-d¹browskiej Solidarnoci. (...) Kolejnym krokiem powinno byæ objêcie osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych gwarancjami
minimalnego wynagrodzenia. Teraz obejmuj¹ one tylko osoby, które zawar³y umowê o pracê.  Nale¿a³oby zastanowiæ siê, czy ustawa o minimalnym wynagrodzeniu jest zgodna z ustaw¹ zasadnicz¹  zaznacza
ekspert Solidarnoci.
Agnieszka Konieczny, Tygodnik l¹sko-D¹browski NSZZ S nr 23

Sk¹d wzi¹æ pieni¹dze na
now¹ politykê ekonomiczn¹
Politycy rz¹dowi, ekonomiczni celebryci oraz mainstreamowe i zagraniczne media rzuci³y siê na pomys³y gospodarcze Andrzeja Dudy:
podwy¿szenia kwoty zwolnionej od podatku, ulg prorodzinnych i dodatków na dzieci oraz obni¿enia wieku emerytalnego. Zgodny klangor zamyka siê najczêciej w stwierdzeniu: nas na to nie staæ.
Pañstwo polskie potrafi byæ niezwykle bogate i hojne wobec Unii Europejskiej, miêdzynarodowych instytucji finansowych, obcych banków,
wielkich koncernów czy sieci handlowych. I tam w³anie znajduje siê o
wiele wiêcej pieniêdzy ni¿ potrzeba na zrealizowanie w sumie doæ skromnych w porównaniu nie tylko do Europy Zachodniej, ale nawet do krajów
rodkowoeuropejskich obietnic. Tylko nale¿y przestaæ siê baæ wró¿b zachodniej prasy, ¿e wzrost obci¹¿enia podatkowego zagranicznych banków oraz sieci handlowych nale¿¹cych do zachodnich korporacji zahamuje nap³yw kapita³u inwestycyjnego. Kapita³ inwestycyjny i tak nap³ynie, a kapita³ spekulacyjny wcale Polsce nie jest potrzebny.
Ile naprawdê mog¹ kosztowaæ obietnice prezydenta?
Zaraz po og³oszeniu przez Andrzeja Dudê pomys³ów na rozwi¹zanie pal¹cych problemów spo³ecznych i ekonomicznych pojawili siê rozmaici pseudoeksperci, którzy zaczêli podawaæ ró¿ne kwoty kosztów owych reform.
Zwróci³ na to uwagê profesor Witold Modzelewski, pisz¹c, ¿e polityczni
zwolennicy Bronis³awa Komorowskiego, g³ówni ekonomici banków
udzielaj¹cych kredyty frankowe, Leszek Balcerowicz oraz Pracodawcy.PL
wymylili, ¿e realizacja programu wyborczego Andrzeja Dudy bêdzie kosztowaæ bud¿et i banki 300 mld z³ w ci¹gu piêciu lat jego prezydentury, czyli
60 mld rocznie. Jeszcze wy¿sz¹ kwotê podali zachodni eksperci - polski
bud¿et mia³by zap³aciæ ok. 109 miliardów dolarów, czyli równe 400 mld
z³! To szacunki Wall Street Journal. Tymczasem cytowany prof. Witold
Modzelewski oceni³ koszty reform w postaci podwy¿szenia kwoty wolnej, powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego i dop³aty do dzieci na
oko³o 90 mld z³ przez 5 lat, czyli 18 mld z³ rocznie. Co daje na statystycznego Polaka nieco ponad 2300 z³ w ci¹gu 5 lat (ponad 400 z³ rocznie).
Ile z tego wróci?
Nawet je¿eli program gospodarczy Andrzeja Dudy zostanie wprowadzony w ¿ycie i bêdzie kosztowa³ ok. 90 mld z³, te pieni¹dze nie wyparuj¹, nie
zostan¹ utopione w miêdzynarodowym systemie bankowym, wytransferowane do krajów macierzystych spó³ek, koncernów i sieci handlowych,
lecz w ten czy inny sposób powróc¹ do bud¿etu. Widaæ to z bardzo
dok³adnych wyliczeñ prof. Jerzego ¯y¿yñskiego, który wykaza³, ¿e z 15
mld z³, które trafi³yby do polskich rodzin pod postaci¹ 500 z³ na dziecko,
12 mld od razu wróci³oby na rynek.
Sk¹d wzi¹æ kasê?
Wród postulatów Andrzeja Dudy maj¹cych na celu zwiêkszenie dochodów bud¿etowych znalaz³o siê wprowadzenie podatku bankowego, co
przynios³oby pañstwu ok. 8 mld z³ rocznie, czyli 40 mld z³ w okresie piêciu
lat. Wprowadzenie podatku od hipermarketów to 30 mld z³, czyli ok. 6 mld
z³ rocznie. Do tego dochodz¹ inne obszary mo¿liwych dochodów pañstwa zaniedbywanych przez ten rz¹d - samo niedopilnowanie nowelizacji
ustawy powiêconej zagranicznej spó³ce kontrolowanej, która ma ukróciæ wyprowadzanie przez firmy zysków za granicê to strata 3,5 mld z³
(projekt zmieniaj¹cy vacatio legis tak, by mog³a ona wejæ w ¿ycie od 1
stycznia 2015 roku, to proszenie siê, ¿eby koncerny mog³y superszybk¹
ustawê zaskar¿yæ i ³atwo wygraæ w s¹dzie).
Zaleg³oci i zwolnienia podatkowe
£¹czna kwota tzw. ulg i zwolnieñ podatkowych w Polsce, dotycz¹ca wszystkich firm i osób prywatnych, wynosi a¿ 81 miliardów z³otych. Dodatkowo
dochodzi 50 mld z³ zaleg³oci podatkowych wraz z odsetkami. Komisja
Europejska i Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy szacuj¹, ¿e straty w
Polsce na podatku VAT mo¿na oceniæ na 50 mld z³ rocznie. To efekt VATowskich karuzel podatkowych, powszechnego zjawiska - wy³udzenia
zwrotu podatku VAT przez nieistniej¹ce firmy. £¹czne straty w dochodach
bud¿etu pañstwa z tytu³u oszustw podatkowych w podatku od towarów
i us³ug, podatku od gier losowych oraz na akcyzie szacuje siê na ok. 80
mld z³. Wystarczy je ograniczyæ o 1/4, ¿eby mieæ dodatkowe 20 mld z³
rocznie w bud¿ecie. Wp³ywy z podatku akcyzowego, czyli od alkoholu,
tytoniu, paliwa i wêgla systematycznie spadaj¹. Podnoszenie stawek akcyzy przynosi efekty odwrotne od zamierzonych. Mo¿na szacowaæ, ¿e co

czwarty papieros w Polsce pochodzi z szarej strefy. Wzrasta spo¿ycie
nielegalnego alkoholu, a bran¿a paliw p³ynnych, wêgla czy do niedawna
produktów stalowych i metali kolorowych to obszar dzia³ania mafii. Jednak to wszystko blednie przy ustawie o podatku z zak³adów wzajemnych,
czyli z hazardu. Napisana na kolanie pod dyktando chwili ustawa wypchnê³a 91-95 proc. rynku hazardu w Polsce do szarej strefy.
Futrowanie UE i instytucji miêdzynarodowych
Polska wspar³a tzw. plan Junckera kwot¹ 8 miliardów euro, a wiêc oko³o
32 mld z³. Tak¹ sam¹ jak Niemcy i Francja, podczas gdy znacznie od nas
bogatsza Hiszpania wp³aci szeæ razy mniej! Zabawne, ¿e wspomniany
plan ma pomóc w walce z CO2 i kosztem wêgla wesprzeæ odnawialne
ród³a energii oraz nowe technologie w krajach strefy euro. To klasyczny
przyk³ad polityki zastaw siê, a postaw siê. Inny przyk³ad - 18 stycznia
2013 roku Polska dosta³a na 2 lata elastyczn¹ liniê kredytow¹ MFW
(FCL) w wysokoci ok. 33,7 mld USD. Tylko za to, ¿e jest, p³acimy ok. 367
mln z³otych rocznie. W zesz³ym roku minister Szczurek w Waszyngtonie
siê krygowa³, ¿e Polska sk³ania siê ku z³o¿eniu wniosku do Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) o redukcjê o 25-33 proc. elastycznej linii kredytowej. A póniej zamilk³. Mo¿na siê te¿ dok³adnie przyjrzeæ naszym wp³atom na rozmaite miêdzynarodowe instytucje i agendy.
To te¿ s¹ miliardy z³otych.
Miliardy rozkradzione i zmarnowane
Mo¿na tak¿e siê dok³adnie przyjrzeæ zarobkom zarz¹dów, rad nadzorczych i bia³ych ko³nierzyków w spó³kach Skarbu Pañstwa. Wystarczy
wspomnieæ o id¹cych w miliony zarobkach w spó³kach wêglowych,
przypomnieæ, ile ju¿ wydano na nieistniej¹c¹ w Polsce energetykê j¹drow¹ i przysz³¹ elektrowniê atomow¹. By³y minister skarbu Aleksander
Grad po odejciu z atomowej spó³ki Polska Grupa Energetyczna zosta³ w
lutym zesz³ego roku wiceprezesem Tauronu i na tym stanowisku zarobi³
1 mln 63 tys. z³. czyli blisko 120 tys. z³ miesiêcznie. Prawie 100 tys. z³
miesiêcznie wynosi³a p³aca w zarz¹dzie spó³ek PGE. Dodatkowo w ka¿dej
takiej spó³ce, nawet w tych przynosz¹cych straty, mamy cudowne rozmno¿enie dyrektorów, kierowników i specjalistów, czyli redniej kadry
zarz¹dzaj¹cej.
By³oby wiêc z czego poprawiæ byt wszystkich Polaków, gdyby tylko w³adza tego chcia³a, Jednak ona woli jeæ omiorniczki i popijaæ wino na
koszt podatników, broni¹c jednoczenie interesów swoich, jak i zagranicznych banków, spó³ek, koncernów i sieci handlowych!
Micha³ Mi³osz, Tygodnik Solidarnoæ nr 25

O podatkach, pazernoci
i g³upocie w³adzy
Przez ostatnie osiem lat mamy ministrów finansów, którzy s¹ wychwalani pod niebiosa przez Bank wiatowy i Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy. Tymczasem inni, ci niewychwalani, robi¹ w swoich
krajach porz¹dek, np. w podatkach. Oczywicie rozwi¹zuj¹ tak¿e inne
problemy: koszty ¿ycia mieszkañców, zad³u¿enie zagraniczne czy toksyczne kredyty w walutach obcych.
Wêgry
Rz¹d Victora Orbana wyznaje zasadê odwrotn¹ od Tuska, Kopacz, Rostowskiego i Szczurka. Owszem zlikwidowa³ OFE. Co ciekawe takie rozwi¹zanie wed³ug mainstreamowych mediów na Wêgrzech by³o z³e, a w
Polsce jak najbardziej s³uszne. Wprowadzenie podatku bankowego, podwy¿szenie podatków dla najbogatszych i najni¿szego w Europie podatku
liniowego na poziomie 16 proc. te¿ nie wzbudzi³o entuzjazmu miêdzynarodowych mediów. Ale to nie jest ostatnie s³owo wêgierskich w³adz planuj¹ jego obni¿enie do 10 proc. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), który wynosi tam obecnie 16 proc., ma byæ zmniejszony do
15 proc. Krytykowany przez miêdzynarodowe instytucje finansowe podatek bankowy równie¿ spadnie z 0,53 do 0,31 proc. sumy bilansowej
banku. Wêgry mia³y najwy¿sz¹ w Europie, bo 27 proc. stawkê podatku
VAT. Teraz zamierzaj¹ j¹ zmniejszyæ do 5 proc. na produkty spo¿ywcze.
Ciekawym pomys³em jest nowe prawo, które pozwala samorz¹dom na
zwalnianie lekarzy rodzinnych z p³acenia podatków lokalnych, jeli zamierzaj¹ prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Ulgi i zwolnienia podatkowe
dla rodzimych rednich i ma³ych przedsiêbiorstw, nowo powstaj¹cych
czy zatrudniaj¹cych nowych pracowników sprawi³y, ¿e bezrobocie spa-

d³o w przeci¹gu roku o 0,5. proc. i wynosi obecnie 7,4 proc. W pierwszym
kwartale 2015 roku PKB Wêgier wzros³o o 3,4 proc. (w ujêciu rocznym).
Rumunia
Od 1 czerwca 2015 roku premier Rumunii Victor Ponta obni¿y³ stawki
podatku VAT z 24 na 9 proc. na artyku³y spo¿ywcze i napoje bezalkoholowe, co ma docelowo przynieæ spadek cen detalicznych tych towarów o
12 proc. Zmniejszenie podatku VAT ma zmniejszyæ wp³ywy do bud¿etu o
ok. 1,25 mld dolarów (czyli blisko 5 mld z³) wp³ywów bud¿etowych.
Jednak zdaniem rumuñskiego rz¹du mniejsze wp³ywy zniweluje popraw¹
ci¹galnoci tego podatku. Jednoczenie od 1 stycznia 2016 roku podstawowa stawka VAT ma spaæ z dotychczasowych 24 do 20 proc. Rumunia wprowadzi³a równie¿ zmianê prawa hazardowego. Zmniejszono
kwoty op³at licencyjnych. Zmiany obejmuj¹ równie¿ progresywn¹ stawkê podatku od wygranych. I tak do 15 tys. euro (60 tys. z³) stawka jest lproc., a powy¿ej 100 tys. euro podatek wynosi 25 proc. Rumunia tak¿e
podobnie, jak i Wêgry uregulowa³a kwestiê przewalutowania kredytów
we frankach na rodzim¹ walutê po kursie zbli¿onym do tego z dnia zawarcia umowy.
(...)
Islandia
Islandia w³anie zwróci³a Polsce, przed czasem, po¿yczkê w wysokoci
210 mln z³, któr¹ zaci¹gnê³a w 2009 roku, czyli rok po bankructwie pañstwa. Obecnie Islandia chce wprowadziæ prawdziw¹ rewolucjê w systemie bankowym i zabroniæ bankom prywatnym kreowania pustego pieni¹dza. Opracowano nowe prawo, które nak³ada potê¿ny podatek na
instytucje finansowe i kapita³owe, które chcia³yby wycofaæ kapita³ z islandzkich banków. Jak pokazuj¹ powy¿sze przyk³ady mo¿na zmieniaæ
podatki i walczyæ z innymi problemami obywateli: bied¹, bezrobociem,
kosztami ¿ycia czy toksycznymi kredytami w walutach obcych. Trzeba
tylko chcieæ.
Micha³ Mi³osz, Tygodnik Solidarnoæ nr 26

Biuro Zarz¹du na
przodku z podwy¿kami
Prezes Wirth wielokrotnie powtarza³: podwy¿ki s¹ tylko dla najlepszych i
najbardziej zas³u¿onych pracowników. W 2015 r. Zarz¹d zobligowany
jest do przeszeregowania 10% pracowników z ka¿dego oddzia³u. W Centrali (znanej bardziej jako Biuro Zarz¹du) zakasano rêkawy i ju¿ na pocz¹tku roku przeszeregowano 8,6% pracowników. Dla porównania w Zak³adach Górniczych Polkowice-Sieroszowice Dyrektor zwleka ile tylko
mo¿na, bo wskanik wyniós³ zaledwie 1,7%. Podobnie jest w kopalni
Rudna  3,9% i Lubin  4,4%. Nie chcê nikomu z kolegów pracuj¹cych w Biurze Zarz¹du umniejszaæ zas³ug, ale zawsze wydawa³o mi siê, ¿e
to górnicy pracuj¹cy w pocie czo³a na przodku powinni byæ w pierwszej
kolejnoci wynagradzani. Porównuj¹c Biuro Zarz¹du z Polkowicami-Sieroszowicami mo¿na powiedzieæ, ¿e w przypadku tych pierwszych jest
piêciokrotnie ³atwiej wynagrodziæ zas³u¿onych pracowników ni¿ w kopalni  tu wyró¿niaj¹cych siê pracowników ze wiec¹ szukaæ.
Zgodnie z zawartym na pocz¹tku tego roku porozumieniem miêdzy zwi¹zkami a Zarz¹dem KGHM, w 2015 r. przeszeregowania maj¹ obj¹æ ok. 10%
pracowników w ka¿dym oddziale. Póki co pracodawca wywi¹zuje siê z
Porozumienia g³ównie na swoim podwórku i to a¿ nadto, bo w cztery
miesi¹ce zrealizowano 8,6% z 10% planu. Jak to siê ma Panie Prezesie do
prowadzonej przez Pana motywacyjnej polityki p³acowej? S³yszymy w
mediach pokrêtne t³umaczenia o ró¿nej polityce p³acowej dyrektorów w
oddzia³ach. Nic z tych rzeczy. Biuro Zarz¹du najzwyczajniej idzie w Pana
lady, bo to Pan ma niemotywacyjny system p³acy w postaci wielokrotnoci redniej krajowej p³acy w przemyle i do tego dochodzi regularnie
wyp³acana premia  ³¹cznie 2 mln z³ rocznie. Dlaczego przeszeregowania
nie s¹ przyznawane na bie¿¹co? Jaki to jest przyk³ad dla górników i robotników, którzy ka¿dego dnia ciê¿ko haruj¹ i s¹ zmuszeni czekaæ do
grudnia? Niektórzy od kilkunastu lat wypatruj¹ przeszeregowañ, by jak
siê okazuje, przed wiêtami wzi¹æ udzia³ w loterii, pt. co dziesi¹ty wygrywa  a dziewiêciu czeka kolejny rok na swoj¹ szansê.
Górnik

Czy naiwnoæ zatriumfuje
w padzierniku?
Po przegranych wyborach prezydenckich przez Komorowskiego pad³
blady strach na Kopacz i zatrzês³o trochê szeregami partyjnymi w PO
i PSL. Premier nagle dostrzeg³a problemy piêtrz¹ce siê w kraju, choæ
obecna koalicja sprawuje rz¹dy od 8 lat. Przy zmianie ministra zdrowia ca³emu rz¹dowi i obozowi w³adzy powróci³ dobry s³uch i wzrok.
Dostrze¿ono problemy zwyk³ych obywateli, z którymi borykaj¹ siê
ka¿dego dnia. Cudotwórczego olnienia dosta³a tow. Kopacz i nagle
usiad³a do sto³u rozmów z rolnikami, którzy od lutego protestuj¹ w
zielonym miasteczku naprzeciwko okien jej gabinetu. Us³yszany zosta³ równie¿ g³os pielêgniarek. Gdyby nie ujawnienie treci nagrañ z
tzw. Afery Tamowej ani Kopacz, ani ¿aden inny polityk koalicji POPSL nie przej¹³by siê losem Polek i Polaków, a rolnicy siedzieliby w
zielonym miasteczku do padziernika.
Platforma bêdzie s³yszeæ g³osy tylko do wyborów parlamentarnych.
Do tego czasu spo³eczeñstwo bêdzie mamione kolejnymi obietnicami i pod koniec kadencji zaczn¹ obdarowywaæ ignorowane przez
osiem lat grupy spo³eczne. Wszystko byle zostaæ przy korycie, przez
kolejne lata podnosiæ podatki i zajadaæ siê omiorniczkami. Oni boj¹
siê strasznie, ¿e skoñcz¹ siê obiady oscyluj¹ce jednorazowo wokó³
kwoty 1500 z³  oczywicie na koszt podatników. Polacy siê zrzuc¹.
W koñcu wiêkszoæ z nich, cytuj¹c klasyka, to z³odzieje lub idioci,
bo zarabiaj¹ mniej ni¿ 6000 z³  takie zdanie o naszym narodzie ma
dzia³aczka PO El¿bieta Bieñkowska.
Platforma w cudotwórczych obietnicach jest najlepsza, o czym wielokrotnie siê przekonalimy. Po przegranej Komorowskiego dzia³acze PO narobili ze strachu i ze szklanych ekranów powoli znikaj¹
m³ode twarze Na³êcza, Sikorskiego i Niesio³owskiego. Przekonali
siê w koñcu, ¿e ci¹g³e straszenie powrotem do w³adzy Kaczyñskiego
ju¿ nie dzia³a. Oczywicie bêd¹ do koñca pluæ i wymiewaæ ka¿d¹
nawet najsensowniejsz¹ inicjatywê przedstawian¹ przez PiS i Beatê
Szyd³o, ale có¿ im pozosta³o. To oraz przekrêty przy ró¿nego rodzaju
przetargach zawsze wychodzi³o im najlepiej. Za to w g³êbokim powa¿aniu od 8 lat maj¹ ponad 3 mln obywateli ¿yj¹cych w skrajnym
ubóstwie, w tym 1 mln dzieci. Ale nikogo z rz¹dz¹cych ich los nie
interesuje, wa¿ne by ¿y³o siê lepiej partyjnym kolesiom z PO i PSL.
Co ich tam obchodzi prawie 30% bezrobocia wród m³odych i masowa emigracja. T³umacz¹ siê, ¿e w Hiszpanii ten wskanik wynosi
50%. Szkoda tylko, ¿e nie podaj¹ statystyk sumuj¹cych m³odych
bezrobotnych w Polsce i pracuj¹cych poza jej granicami, którzy
ewakuowali siê za rz¹dów Tuska i Kopacz. Podobnie wiele uwagi
powiêcaj¹ problemom osób na umowach mieciowych.
Bezrobotnego, g³odnego czy chorego nie zrozumie polityk PO, który
przecie¿ od kilku lat rzekomo prowadzi Polskê ku lepszemu, ku Zachodnim standardom. Poza tym osoba zarabiaj¹ca takie krocie jak
minister zdrowia pracuj¹cy na kilku etatach, który jak podaj¹ media
dziennie zarabia 3800 z³, nie jest w stanie zrozumieæ przys³owiowego Kowalskiego. Kto kto dziennie zarabia wiêcej ni¿ Kowalski w
dwa miesi¹ce nie widzi problemu nêdznego jedzenia w szpitalach
czy kolejek do lekarza, bo jego staæ na w³asne wy¿ywienie i prywatn¹ s³u¿bê zdrowia. Podobnych do nowego ministra zdrowia w
otoczeniu PO nie brakuje.
Takich biedaków w Polsce jest wiêcej  Nowoczesna.PO czy Stonoga. Do Kukiza ju¿ przyklejaj¹ siê wyczuwaj¹cy swoje 5 minut karierowicze, antysystemowcy samozwañcy, którzy po wyborach szybko zmieni¹ polityczne barwy. Przy medialnym wsparciu ka¿da z tych
formacji ma szansê zrobiæ wynik podobny do Palikota cztery lata
temu. Co rusz szykowane kolejne przystawki polityczne dla Platformy nie wró¿¹ dobrze. Osoby ³atwowierne, które zag³osuj¹ na jedn¹ z
nich z pewnoci¹ z czasem bêd¹ tego ¿a³owaæ. Nie dajmy rolowaæ
siê tym cwaniakom  w konsekwencji i tak my za to zap³acimy. Rachunek za ostatnie 8 lat to i tak zbyt wiele do udwigniêcia.
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