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Pismo ws. ujêcia podatku od
kopalin w ustawie bud¿etowej

W zwi¹zku z upublicznieniem projektu Ustawy Bud¿etowej na 2018
rok, w której � wbrew deklaracjom politycznym � ujêty jest wp³yw z
tytu³u podatku od wydobycia niektórych kopalin, Przewodnicz¹cy Sek-
cji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� wystosowa³
pismo w tej sprawie (zamieszczone poni¿ej) do Prezydium Komisji
Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� punktuj¹c negatywne aspekty opodat-
kowania miedzi i srebra.

�Podatek od wydobycia niektórych kopalin wprowadzono w Polsce
Ustaw¹ z dnia 2 marca 2012 r. i dotyczy³ on jedynie KGHM Polska Mied�
S.A. Mia³y przy tym miejsce nadzwyczajne zdarzenia, takie jak znaczny
wzrost cen miedzi na �wiecie oraz sprzeda¿ aktywów tj. spó³ek Polkomtel
i Dialog, co spowodowa³o jednorazowy du¿y wzrost zysków Spó³ki w
2012 roku.

Mimo negatywnej oceny i zobowi¹zañ wyborczych PiS, po raz kolejny w
Ustawie Bud¿etowej za rok 2018 nie przewiduje siê zmniejszenia docho-
dów z tytu³u zmiany ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
W bud¿ecie sygnalizowane jest zmniejszenie przychodów z tytu³u tego
podatku o 21,3% w stosunku do 2017 r., jednak zwi¹zane jest to z ni¿-
szym kursem dolara amerykañskiego, spadkiem cen miedzi i srebra na

Afera Amber Gold ponownie
przypomnia³a o KGHM

Do listy przes³uchanych przez sejmow¹ komisjê ds. Amber Gold 13
wrze�nia br. do³¹czy³ Emil Marat, warszawski prawnik, wieloletni wi-
ceprezes Radia PiN, stacji zwi¹zanej kapita³owo z Polsatem, by³y
doradca ds. PR szefa Amber Gold i OLT Express Marcina P. w 2012
roku. Emil Marat by³ te¿ w³a�cicielem firmy Particules PR, która �wiad-
czy³a us³ugi na rzecz KGHM.

O sprawie pisali�my w Pryzmacie nr 22/2015 (2.XII.2015) i  24/2015
(7.I.2016). Pod koniec 2015 r., czyli jeszcze za czasów Zarz¹du Herberta
Wirtha, warszawska firma Particules PR dosta³a zlecenie prowadzenia
akcji marketingowej mocno anga¿uj¹cej siê w uroczysto�ci barbórkowe.
Pisali�my w tamtym czasie: �Co zaskakuj¹ce firma zajmuj¹ca siê PR nie
posiada w³asnej strony internetowej ani danych kontaktowych. Jak wiêc
wybrano akurat tê firmê do organizacji otoczki medialnej przy okazji cen-
tralnych uroczysto�ci barbórkowych odbywaj¹cych siê w G³ogowie sko-
ro nie mo¿na siê z ni¹ skontaktowaæ i zapoznaæ z dotychczasowymi osi¹-
gniêciami?�. Ponoæ powsta³a wtedy nawet komisja antykorupcyjna w
celu zbadania tej sprawy. Wszystko jednak ucich³o, a w lutym 2016 r.
powo³ano na Prezesa Krzysztofa Skórê i o sprawie zapomniano.

Takie sytuacje nie dziej¹ siê jednak przypadkiem. Dlaczego Zarz¹d Herber-
ta Wirtha za rz¹dów koalicji PO-PSL zleci³ wykonanie us³ug firmie osoby,
która pracowa³a dla oszusta zwi¹zanego z gdañsk¹ Platform¹ Obywa-
telsk¹? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale liczymy na informacjê ze
strony obecnego Zarz¹du.

NSZZ �Solidarno�æ� ws. CBJ
W odpowiedzi na zdawkowe pismo w sprawie zadziwiaj¹cej decyzji o
po³¹czeniu kapita³owym Centrum Badañ Jako�ci sp. z o.o. z Future 2
sp. z o.o. Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� Oddzia³
Zak³ady Górnicze �Lubin� � obejmuj¹ca swym dzia³aniem CBJ � po-
stanowi³a wyst¹piæ z kolejnym pismem do Prezesa, w którym padaj¹
konkretne cztery pytania, m.in. o miejsca i warunki pracy i p³acy
za³ogi. Poni¿ej tre�æ pisma.

�Przekazali�my Panu pismo w dniu 01.08.2017 r. dotycz¹ce propozycji
po³¹czenia kapita³owego Centrum Badania Jako�ci sp. z o.o. w Lubinie z
Future 2 sp. z o.o. Prosili�my Pana o konkretn¹ odpowied� na pytanie
dotycz¹ce potwierdzenia i merytorycznego przedstawienia nam zasad-
no�ci tej decyzji. Odpowied� otrzymali�my dnia 29.08.2017 r.

Z przykro�ci¹ informujemy, ¿e nie otrzymali�my konkretnej odpowiedzi
na zadane przez nas pytania. Nas najbardziej interesuj¹ pracownicy CBJ
sp. z o.o. i na ten temat powinien Pan nam odpowiedzieæ, m.in.:
1. Jakie decyzje/dzia³ania w tym zakresie s¹ ju¿ podjête przez Zarz¹d i

Radê Nadzorcz¹
KGHM Polska Mied� S.A., a jakie musz¹ byæ jeszcze podjête?

2. Na jakich warunkach przejd¹ Pracownicy CBJ sp. z o.o. do spó³ki
Future 2?

gie³dzie w Londynie oraz zmniejszonym �rednim wydobyciem miedzi i
srebra w kraju.

W lutym 2012 r. w Lubinie odby³o siê wyjazdowe posiedzenie klubu PiS,
na którym przyjêto stanowisko dotycz¹ce zagro¿eñ zwi¹zanych z wpro-
wadzeniem przez rz¹d PO-PSL podatku na mied� i srebro. Tak¿e w kampa-
nii wyborczej prezydenckiej oraz parlamentarnej Pan Prezydent, Pani Pre-
mier, jak i czo³owi politycy PiS w Lubinie w czasie konferencji prasowej,
przed kopalni¹, w dniu 27 lipca 2015 r. informowali, ¿e sk³adaj¹ do Sejmu
projekt ustawy zwalniaj¹cej z podatku mied� i srebro.

Wysokie obci¹¿enie tym podatkiem KGHM wp³ywa na ogromne zad³u¿e-
nie Spó³ki (obecnie ok. 10 mld z³). Specyfika dzia³alno�ci wydobywczej
wymaga rosn¹cych nak³adów inwestycyjnych na utrzymanie i rozwój
istniej¹cych pól eksploatacyjnych oraz eksploracjê nowych z³ó¿. Pozo-
stawienie tego podatku powoduje dalsze zad³u¿anie oraz stanowi zagro-
¿enie stabilno�ci i p³ynno�ci finansowej KGHM-u.

Podatek skutkuje przesuniêciem KGHM na krzywej kosztowej z najtañszej
do najdro¿szej æwiartki producentów miedzi. Powoduje to, mimo nieko-
rzystnych uwarunkowañ geologicznych (g³êbinowy charakter polskich
kopalñ i konieczno�æ eksploatacji coraz to g³êbiej po³o¿onych z³ó¿), auto-
matyczny wzrost kosztów wydobycia w kolejnych latach i utratê konku-
rencyjno�ci. Podatek ten powoduje, ¿e w stosunku do innych producen-
tów miedzi na �wiecie obci¹¿enie KGHM jest a¿ o 43% wy¿sze ni¿ �rednia
tego typu podatków w�ród naszej konkurencji.

Za³oga KGHM przy obecnej formule podatku nie widzi mo¿liwo�ci party-
cypacji w wypracowanych oszczêdno�ciach co skutkuje demotywacj¹ i
frustracj¹ pracowników.�

Józef Czyczerski
Przewodnicz¹cy SKGRM NSZZ �Solidarno�æ�



3. Czy zachowaj¹ wszystkie przywileje obowi¹zuj¹ce aktualnie w CBJ
sp. z o.o.?

4. Czy zwi¹zki dzia³aj¹ce w CBJ sp. z o.o. bêd¹ informowanie o podjê-
tych dzia³aniach dotycz¹cych pracowników ze stosownym wy-
przedzeniem, itp.?

Natomiast przykre jest, ¿e w ww. pi�mie przedstawia siê nam wyk³ad co to
jest podatkowa grupa kapita³owa, które spó³ki do niej nale¿¹ itp. Infor-
mujecie nas, ¿e jest utworzona podatkowa grupa kapita³owa KGHM Pol-
ska Mied� S.A., to dlaczego nie poczekacie do 2018 roku ¿eby wpisaæ CBJ
sp. z o.o. do tej podatkowej grupy kapita³owej KGHM w rozumieniu prze-
pisów ustawy o CIT. Tym bardziej, ¿e z Waszej strony planowane jest
przed³u¿enie okresu trwania podatkowej grupy kapita³owej KGHM na
kolejne lata podatkowe oraz stopniowe w³¹czanie do tej struktury spó³ek,
które z ró¿nych powodów nie mog³y staæ siê cz³onkami podatkowej gru-
py kapita³owej KGHM.

Dodatkowo chcemy zaznaczyæ, ¿e od 2018 roku ulegaj¹ zmianie przepisy
odno�nie podatkowych grup kapita³owych, co nas bardzo niepokoi,
poniewa¿ aktualnie trwa proces po³¹czenia ww. spó³ek. W zwi¹zku z tym
prosimy o zapewnienie nas, ¿e ww. po³¹czenie nie spowoduje zagro¿enia
dla funkcjonowania dzia³alno�ci Spó³ki i jej pracowników.�

Bogdan Nuciñski
Przewodnicz¹cy KM NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Lubin�

Co kombinuj¹?
Zarz¹d KGHM podj¹³ decyzjê o po³¹czeniu Centrum Badañ Jako�ci z Futu-
re 2 Sp. z o.o. w zwi¹zku z czym Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidar-
no�æ� O/ZG �Lubin� wyst¹pi³a do Prezesa Zarz¹du o uzasadnienie tej
decyzji. W dniu 29 sierpnia 2017 r. zosta³a taka odpowied� udzielona, ale
w ¿aden sposób nie rozwiewa ona naszych obaw ani celowo�ci takiego
postêpowania. Ci¹g³e podnoszenie, ¿e istnieje mo¿liwo�æ ³¹cznego opo-
datkowania w przypadku CBJ nie mia³o miejsca i nie bêdzie mia³o naszym
zdaniem ¿adnego wp³ywu. Wiêcej w ocenie pracowników  i NSZZ �Soli-
darno�æ� jest zagro¿eñ i obaw, co z certyfikatami jako�ci i wszystkimi
akredytacjami, które CBJ dotychczas posiada, czy nie wychodzimy tro-
chê czyhaj¹cej konkurencji za próg. Obawy s¹ du¿e o miejsca pracy, o
dalsze funkcjonowanie Uk³adu Zbiorowego Pracy, regulaminy i nie s¹ to
obawy wy³¹cznie �Solidarno�ci� i pracowników. Warto siê nad tym pro-
blemem jeszcze raz powa¿nie pochyliæ i nie fundowaæ pracownikom nie-
potrzebnych stresów, aby z rozpêdu o nadmierne oszczêdno�ci nie za-
fundowaæ komu� nied�wiedziej przys³ugi. Jedno jest pewne. �Solidar-
no�æ� O/ZG �Lubin� bêdzie d¹¿yæ by Zarz¹d KGHM odst¹pi³ od realizacji i
tego pomys³u.

Nuciñski

Rozdmuchiwanie projektów
Mia³em nadziejê, ¿e po zmianach kadrowych w KGHM doczekam siê,
tak jak i wielu pracowników, przynajmniej na szcz¹tkowy raport w
jakiej kondycji nasz¹ firmê zostawi³a poprzednia ekipa PO-PSL. Pa-
da³y konkretne terminy i konkretne daty, które dotychczas nie zosta-
³y zrealizowane i temat potê¿nego zad³u¿enia firmy jakby umiera³
�mierci¹ naturaln¹. A przecie¿ kto� o wydatkowaniu miliardowych
kwot decyzje podejmowa³ i kto� je akceptowa³ - czy¿by znów nie
by³o winnych? A takich przypadków w naszej firmie nie by³o ma³o,
ot choæby projekt realizowany na kopalni �Polkowice-Sieroszowi-
ce� z testowaniem kombajnów. NSZZ �Solidarno�æ�, a konkretnie
Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek pisa³ pisma krytykuj¹ce pomys³ i
zwi¹zane z nim kwestie bezpieczeñstwa. Kto� na interesie porz¹dnie
zarobi³, tylko nie pracownicy. Wysz³o jak wysz³o, projekt zakoñczo-
no tylko efektów nie widaæ. Teraz kto� wpad³ na genialny pomys³,
aby projekt z kombajnami przetestowaæ na ZG �Lubin� problem w
tym, ¿e teraz ma siê dokonaæ ocena i rozliczenie realizacji pomys³u
Sieroszowickiego. Powiem na razie krótko. Panowie decydenci z
KGHM, przestañcie ci¹æ zatrudnienie na stanowiskach robotniczych
w Kopalniach, doinwestujcie wiêkszy zakup maszyn i czê�ci zamien-
nych - ³¹cznie z podwy¿k¹ wynagrodzeñ. A pieni¹dze, które chcecie
przeznaczyæ na nietrafione pomys³y sfinansuj¹ te potrzeby i bêdzie
dobrze.

Nuciñski

Tysi¹ce osób na prote�cie
Solidarno�ci pod budynkiem

KE w Warszawie
Pod siedzib¹ Komisji Europejskiej w Warszawie odby³a siê pi-
kieta Solidarno�ci przeciwko ingerencji urzêdników Unii Euro-
pejskiej w polskie rozwi¹zania legislacyjne w sprawie wieku
emerytalnego. Relacja Izabeli Koz³owskiej z miejsca protestu
dla Tysol.pl.

Tysi¹ce osób z ca³ej Polski przyby³o pod warszawsk¹ siedzibê KE,
aby wyraziæ swój sprzeciw wobec ingerencji unijnych instytucji
wzglêdem Polski. Komisja zapowiedzia³a interwencjê w sprawie ob-
ni¿enia wieku emerytalnego w Polsce. Uznaj¹c, ¿e rozwi¹zanie to
dyskryminuje Polki. � Jak widaæ nigdy nie ma do koñca dobrego
czasu i musimy walczyæ o prawa pracownicze. Nie spodziewali�my
siê, ¿e ci, którzy powinni broniæ godno�ci pracownika bêd¹ przeciw-
ko obni¿eniu wieku. Komisji Europejskiej nic do tego � mówi³ Piotr
Duda.

� Nasza pikieta i nasz protest nie jest przeciwko idei UE. Osiem lat
temu oczekiwali�my pomocy ze strony UE. W Sosnowcu poprosi-
³em wiceszefa PE, Schulza, ¿eby porozmawia³ z premierem Tuskiem.
Odpowiedzia³, ¿e nie mo¿e ingerowaæ w wewnêtrzne sprawy Polski.
Co wiêc siê zmieni³o? Zmieni³o siê to, ¿e wed³ug biurokratów unij-
nych nie ci powinni rz¹dziæ � doda³ przewodnicz¹cy Solidarno�ci.

� Jeste�my w UE i jeste�my z tego dumni. Nie g³osowa³em na Ange-
lê Merkel, g³osowa³em na Andrzeja Dudê. Nie mo¿emy pozwoliæ na
legaln¹ okupacjê naszego kraju. Przez ostatnie 37 lat byli�my kolo-
ni¹ dla starej 15-stki UE. Byli�my wyzyskiwani i dalej jeste�my wyzy-
skiwani. I trzeba z tym skoñczyæ, bo jeste�my pe³noprawnym cz³on-
kiem UE. (...) Odpowiadamy biurokratom z Brukseli - zró¿nicowanie
wieku emerytalnego nie jest dyskryminacj¹ a przywilejem. Nasze
prawo - nasz wybór � podkre�li³.

Szef Solidarno�ci zapowiedzia³ ¿e je�li bêdzie taka potrzeba przepro-
wadzi protest w Brukseli. � My, ludzie z Solidarno�ci brzydzimy siê
donosicieli z PO i Nowoczesnej, którzy tylko donosz¹ na nasz kraj �
powiedzia³.

Na rêce wiceprzewodnicz¹cego PE, Ryszarda Czarneckiego zosta³a
przekazana petycja o tre�ci: NSZZ Solidarno�æ uznaje za niedopusz-
czalne stawianie Polsce zrzutów o dyskryminacjê, zró¿nicowanie
wieku emerytalnego kobiet  i mê¿czyzn. (...) Zró¿nicowanie wieku
emerytalnego nie jest form¹ dyskryminacji i jest zgodne z polsk¹
konstytucj¹. ¯¹damy, aby KE uszanowa³a wolê polskich obywateli.
(...)
Do demonstrantów przemawia³a tak¿e Joanna Kruk, przewodnicz¹-
ca sekcji kobiet NSZZ Solidarno�æ: � Dziêkujê serdecznie, ¿e jeste-
�cie solidarni okazuj¹c nam szacunek. (...) Dziêkujê za szacunek i
wiarê w to, ¿e polskie kobiety potrafi¹ dokonywaæ s³usznych wybo-
rów.

Z kolei Ksenia Ulanowicz-Sienkiel z Krajowej Sekcji M³odych �S�
zaznaczy³a: � Dyskryminacj¹ dla Polek jest to, ¿e zarabiaj¹ znacznie
mniej ni¿ ich kole¿anki na Zachodzie. Nie jest dyskryminacj¹, ¿e
mamy wybór kiedy chcemy i�æ na emeryturê. � Chc¹ siê dobieraæ do
polskich kobiet, chc¹ ¿eby�my pracowa³y do 67 roku ¿ycia. (...) Gdy-
by nie Solidarno�æ, to by³aby cisza w tej sprawie � podsumowa³a
Danuta Caliñska.
(...)
Szef Solidarno�ci podkre�li³, ¿e wysoka emerytura bêdzie mo¿liwa
jedynie wtedy, kiedy bêdzie wysoka p³aca. Hañb¹ nazwa³ fakt, ¿e w
listopadzie Parlament Europejski bêdzie dyskutowa³ o obni¿eniu
emerytur dla SB. Wyja�ni³ tak¿e, ¿e po raz pierwszy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz robi³a wiele problemów Solidarno�ci przy organizacji
demonstracji.



op³aty paliwowej, choæ tu sprawa zosta³a cofniêta, zanim na dobre
wesz³a w ¿ycie. Projekt grupy pos³ów PiS wzbudzi³ ostry sprzeciw, bo
istnia³y obawy, ¿e znacz¹co wzro�nie cena paliw. Joachim Brudziñski
napisa³ wtedy na Twitterze: �Na wniosek prezesa Jaros³awa Kaczyñskie-
go podjêli�my decyzjê o wycofaniu ustawy paliwowej�. Z jednej strony
dobrze, bo pos³owie zrezygnowali z ustawy, która by³aby ¿erem dla
ataków opozycji. Z drugiej, ponownie media obieg³a wiadomo�æ, ¿e PiS
siê z czego� wycofuje, wiêc w pewien sposób przyznaje siê do dzia³ania
nieprzemy�lanego. Poza tym krytycy dostaj¹ potwierdzenie tezy, ¿e fak-
tyczn¹ w³adzê w kraju sprawuje Jaros³aw Kaczyñski.

Grzech w¹tpliwego doboru osób
PiS d¹¿y³ do w³adzy pod has³ami naprawy pañstwa i odnowy moralnej.
Niestety, du¿e w¹tpliwo�ci budzi dobór osób nie tylko z pierwszego
szeregu, ale tych, które pozostaj¹ w ich bliskim otoczeniu. Postaci¹
symboliczn¹ sta³ siê Bart³omiej Misiewicz, prawa rêka Antoniego Macie-
rewicza. Dwudziestoparoletni bliski wspó³pracownik szefa MON-u od
samego pocz¹tku sta³ siê ³akomym k¹skiem dla obozu opozycyjnego,
czê�ciowo z winy samego PiS-u. Gdy media zaczê³y przygl¹daæ siê jego
wykszta³ceniu, okaza³o siê, ¿e Misiewicz nie skoñczy³ studiów. Demoni-
zowany przez opozycjê, sprzyjaj¹ce jej media, ale te¿ czê�æ prawico-
wych publicystów, by³ zaciekle broniony przez samego Macierewicza.
Trudno odmówiæ racji krytykom, ale nad ¿enuj¹cym stylem opinii np.
Rafa³a Ziemkiewicza, który w jednym z internetowych wpisów dzieli siê
podejrzeniami wobec Macierewicza o �pederastiê� w relacjach z m³o-
dym wspó³pracownikiem, nale¿a³oby spu�ciæ zas³onê milczenia.

Problem z Misiewiczem dostrzeg³ Jaros³aw Kaczyñski, który ostro wy-
powiada³ siê dla jednego z portali, ¿e rzecznik MON powinien znikn¹æ ze
sceny publicznej. Kaczyñski zda³ sobie sprawê, ¿e osoby pokroju Misie-
wicza fatalnie wp³ywaj¹ na wizerunek ca³ego ugrupowania. Nied³ugo
potem Misiewicz straci³ pracê w MON, znalaz³ siê w zarz¹dzie PGZ, a
nastêpnie prze�wietlony przez komisjê z³o¿on¹ z wiceprezesów PiS,
która stwierdzi³a, ¿e nie ma on wystarczaj¹cych kwalifikacji do pe³nienia
funkcji w sferze publicznej i spó³kach Skarbu Pañstwa, zrezygnowa³ z
cz³onkostwa w partii. Niesmak jednak pozosta³.

Grzech nieomylno�ci
Wczytuj¹c siê w wywiad Zbigniewa Ziobry dla tygodnika �wSieci�, któ-
ry komentowa³ weta prezydenta Dudy, mo¿na doj�æ do wniosku, ¿e
niektórzy politycy obozu rz¹dz¹cego maj¹ du¿e problemy z przyjêciem
krytyki. Ziobro, zamiast skupiæ siê na zrozumieniu, czym kierowa³ siê
prezydent, stwierdza, ¿e ten uleg³ presji �ulicy�, da³ rado�æ �nadzwyczaj-
nej ka�cie�, sugeruje te¿, jakoby satysfakcjê sprawia³o g³owie pañstwa
bycie poklepywanym po ramieniu przez TVN, �Gazetê Wyborcz¹� czy
lewicowych publicystów. Ziobro na serio przestrzega te¿, ¿e Andrzej
Duda mo¿e pój�æ drog¹ Kazimierza Marcinkiewicza. Patryk Jaki sugero-
wa³ z kolei, ¿e prezydent w kluczowym momencie �wymiêk³�.

Komentarze polityków partii Jaros³awa Kaczyñskiego po prezydenc-
kich wetach ujawni³y, ¿e formacji brakuje czasem pokory. Zamiast trak-
towaæ weta prezydenta jak atak na rz¹dz¹cych, politycy PiS powinni
uderzyæ siê w piersi i przemy�leæ merytoryczne przes³anki decyzji An-
drzeja Dudy.

W podobnym kluczu nale¿y odczytywaæ dzia³alno�æ Antoniego Macie-
rewicza, nie tylko w sprawie wyja�nienia przyczyn katastrofy smoleñ-
skiej. Szef MON na ka¿dym kroku podkre�la, ¿e by³ wybuch. Tezê o
ingerencji zewnêtrznej traktuje jak dogmat. Nawet Kornel Morawiecki w
jednym z wywiadów stwierdzi³, ¿e Macierewicz za szybko sta³ siê pew-
nym swojej wersji. Ta dogmatyczna postawa powoduje, ¿e PiS-owi
grozi pozostanie parti¹ trzydziestoprocentowego poparcia gorliwych
wyznawców, bez opcji otwarcia siê na elektorat �bardziej letni�.

Daleki jestem od katastroficznego tonu propagowanego przez opozy-
cjê, lewicowe media, celebrytów, aktorów, którzy co chwilê mówi¹ o
katastrofie, koñcu demokracji, koñcu praworz¹dno�ci, a polityków PiS-
u przedstawiaj¹ jako wcielenie diab³a. Nie przekonuje mnie te¿ hurraop-
tymizm piej¹cych z zachwytu, którzy nie dostrzegaj¹ pope³nianych przez
rz¹dz¹cych b³êdów. Dopóki wewn¹trz partii nie bêdzie woli krytycznego
namys³u nad swoimi s³abo�ciami, dopóty PiS, zamiast otworzyæ siê na
niezdecydowanych wyborców, bêdzie ugrupowaniem, któremu bêdzie
zagra¿a³a coraz wiêksza izolacja. A nieudolno�æ opozycji musi siê prze-
cie¿ kiedy� skoñczyæ.

Leszek Galarowicz,
Tygodnik Solidarno�æ nr 34/2017

PiS-u grzechy g³ówne
Nie ma dnia, ¿eby opozycja nie strzela³a �lepakami krytyki w sto-
sunku do PiS-u. Trudno jednak odnale�æ tam cieñ krytyki konstruk-
tywnej. A taka niew¹tpliwie by siê przyda³a.

Jazgot opozycji i sprzyjaj¹cych jej mediów utrudnia rzeteln¹ ocenê rz¹-
dz¹cych. Bo w nat³oku argumentów z ksiê¿yca zdarzaj¹ siê takie, które
wskazuj¹, ¿e w³adza powinna uderzyæ siê w piersi, bo blisko dwa lata
rz¹dzenia trudno uznaæ za nieprzerwane pasmo sukcesów. Gra toczy
siê o to, czy partia Jaros³awa Kaczyñskiego chce pozostaæ ugrupowa-
niem, które staæ bêdzie na zdobycie maksymalnie trzydziestu kilku pro-
cent poparcia w wyborach, czy te¿ chce otworzyæ siê na spor¹ czê�æ
wyborców niezdecydowanych.

Jednym z najpowa¿niejszych realnych zarzutów stawianych obecnej
w³adzy jest zatrudnianie w spó³kach i firmach osób powi¹zanych z PiS.
Grzechy nowej w³adzy nie s¹ dogmatami, które nale¿y przyj¹æ, ale im-
pulsem do dyskusji przede wszystkim wewn¹trz samej partii.

Grzech g³ówny � powielanie b³êdów poprzedników
Na pocz¹tku 2017 r. �Puls Biznesu� opublikowa³ listê tysi¹ca osób z
zwi¹zanych z PiS, a zatrudnionych w pañstwowych spó³kach i firmach.
Rezultat PiS przewy¿sza ten osi¹gniêty w podobnym czasie przez po-
przedników. Nie przes¹dzaj¹c, czy osoby te dysponuj¹ odpowiednimi
kwalifikacjami, chodzi o sam¹ skalê zjawiska, która musi budziæ w¹tpli-
wo�ci. A przecie¿ PiS szed³ do wyborów pod has³ami krytyki kolesio-
stwa.

Podobnie wygl¹da sytuacja w mediach publicznych, szczególnie w te-
lewizji. Choæ w tym przypadku nie jest to tak jednoznaczne, bo za rz¹-
dów PO nierównowaga by³a tak ra¿¹ca, ¿e zmiany, które zosta³y wpro-
wadzone przez PiS, czê�æ komentatorów interpretowa³a jako próbê przy-
wrócenia w³a�ciwych proporcji dla lewej i prawej strony sceny politycz-
nej.

W³adze PiS doskonale zdawa³y sobie sprawê, ¿e stacje prywatne bêdê
nadal jej nieprzychylne, wiêc �wiadomie wykona³y manewr wymiany
kadr, z którego �zas³ynêli� jej poprzednicy, i telewizja publiczna sta³a siê
organem przychylnym rz¹dowi. T³umaczenie przez now¹ w³adzê, ¿e to
oni (PO) pierwsi uczynili co� z³ego, a nie my (PiS), nie wszystkich jednak
przekonuje, bo przypomina reakcjê ucznia z³apanego na �ci¹ganiu, któ-
ry usprawiedliwia siê, ¿e kolega te¿ odpisywa³.

Grzech po�piechu
Kiedy PiS og³osi³, ¿e zrealizuje swój pomys³ z kampanii wyborczej i
przeprowadzi reformê edukacji, mo¿na by³o tylko przyklasn¹æ, ¿e wresz-
cie jest ekipa, która naprawdê realizuje wyborczy program. Z potrzeby
zreformowania polskiej szko³y zdawa³a sobie sprawê du¿a czê�æ �rodo-
wiska nauczycieli, eksperci, a zmiany popiera³a du¿a czê�æ spo³eczeñ-
stwa. Czas ucieka³, ministerstwo zapewnia³o, ¿e wszystko bêdzie na
czas, a wydawnictwa przestrzega³y, ¿e mog¹ nie zd¹¿yæ z nowymi pod-
rêcznikami. Rozporz¹dzenie ministerstwa w sprawie nowej podstawy
programowej zosta³o podpisane przez Annê Zalewsk¹ 14 lutego br.
czyli pó³ roku przed rozpoczêciem nowego roku szkolnego i kilka mie-
siêcy przed zakoñczeniem starego, kiedy podrêczniki powinny byæ za-
twierdzone przez MEN. Trudno to uznaæ za sukces rz¹du i za dotrzyma-
nie terminu. Po�piech w przeprowadzaniu reformy sta³ siê po¿ywk¹ dla
opozycji, która otrzyma³a wymarzony pretekst do krytyki dzia³añ mini-
sterstwa.

Grzech nieprzemy�lanych pomys³ów
Przed zmianami liberalizuj¹cymi wycinkê drzew wielu Polaków narzeka-
³o na nadmiar biurokracji, zale¿no�æ od decyzji urzêdników w sprawie
tego, co mo¿na, a czego nie wolno na w³asnej dzia³ce. Minister Szyszko
argumentowa³ ideê ustawy szacunkiem dla prawa w³asno�ci, natomiast
nie uwzglêdni³ tego, ¿e pozostawienie ca³kowitej dowolno�ci w spra-
wie wycinki spowoduje sytuacje patologiczne, takie jak masowe usu-
wanie drzew z miejskich skwerów tylko dlatego, ¿e jest tak wygodnie
dla dewelopera. Ustawê skrytykowa³ sam prezes Kaczyñski. O nie do
koñca przemy�lanej zmianie �wiadczy to, ¿e wkrótce senat przyj¹³ po-
prawki w sprawie Lex Szyszko, a sejm popar³ poprawki senatu. Umiejêt-
no�æ przyznania siê do b³êdu wprawdzie nie przynosi ujmy rz¹dz¹cym,
ale gdy b³êdy przydarzaj¹ siê za czêsto, tworz¹ wra¿enie braku profesjo-
nalizmu.

Z podobn¹ sekwencj¹ wydarzeñ mieli�my do czynienia w przypadku
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