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PODZIÊKOWANIE!!!

Serdecznie dziêkujemy pracownikom Oddzia³ów KGHM Polska Mied� S.A.
za zaufanie jakim po raz kolejny obdarzyli nas staj¹c przy wyborczej urnie.

Oddane tak licznie przez Was g³osy s¹ dla nas wielk¹ motywacj¹ do dalszego
nieugiêtego dzia³ania na rzecz interesów pracowniczych i przysz³o�ci Polskiej Miedzi.

Józef Czyczerski i Bogus³aw Szarek ponownie zostali wybra-
ni przez pracowników do Rady Nadzorczej

Pracownicy postawili
na Solidarno�æ!

W pracowniczych wyborach do rady nadzorczej IX kadencji, które odby³y siê
w dniach 14-15 maja za³oga ponownie wybra³a Józefa Czyczerskiego i Bogu-
s³awa Szarka z Solidarno�ci oraz Leszka Hajdackiego. W wyborach wziê³o
udzia³ sze�ciu kandydatów. Frekwencja wynios³a 47,13% Po kilkukrotnych
wyborach do rady nadzorczej VIII kadencji pracownicy nie zniechêcili siê i
licznie g³osowali w wyborach do nadzoru spó³ki IX kadencji. Na Józefa Czy-
czerskiego zag³osowa³o najwiêcej, bo a¿ 5062 pracowników. Drugi z kandy-
datów NSZZ �Solidarno�æ� Bogus³aw Szarek uzyska³ poparcie 3462 osób.
Bogdan Nuciñski zaj¹³ czwarte miejsce z wynikiem 2496 g³osów. £¹cznie
Solidarno�ci zaufa³o 11020 pracowników, a ZZPPM 7576.

Prawie 3,5 tys. g³osów przewagi �wiadczy o sta³ym zwiêkszaniu siê zaufania
do Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego �Solidarno�æ�. Przed-
stawiciele Solidarno�ci dziêkuj¹ za poparcie i deklaruj¹, ¿e przez kolejne lata
jeszcze bardziej bêd¹ staraæ siê w pracy na rzecz pracowników, aby przeko-
naæ te¿ tych, którzy w wyborach nie oddali swoich g³osów na kandydatów
Solidarno�ci.

Lista kandydatów z sum¹ otrzymanych g³osów:
1. Czyczerski Józef � 5062
2. Hajdacki Leszek � 3712
3. Szarek Bogus³aw � 3462
4. Nuciñski Bogdan � 2496
5. Braszczok Marcin � 2286
6. Grzybowski Mieczys³aw � 1578

S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu og³osi³ wyrok o uchyleniu uchwa³y Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy ws. niepowo³ania do Rady Nadzorczej Józefa
Czyczerskiego. Teraz to ju¿ pewne, ¿e ministerstwo skarbu pañstwa nie bê-

S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu uchyli³ uchwa³ê ws. niepowo-
³ania Józefa Czyczerskiego do Rady Nadzorczej

Minister z³ama³ prawo
� jest wyrok s¹du

Musia³y up³yn¹æ trzy lata zanim s¹d w Polsce wyda³ wyrok wskazuj¹cy na
z³amanie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwo-
wych przez kolejnych ministrów skarbu pañstwa z ramienia PO. Dotychczas
sprawy s¹dowe nie przynosi³y ¿adnych efektów, a sêdziowie zdawali siê nie
zauwa¿aæ istnienia ustawy stanowi¹cej, ¿e wynik pracowniczych wyborów
do rady nadzorczej jest wi¹¿¹cy dla WZA. Wyrok S¹du Apelacyjnego we
Wroc³awiu oznacza, ¿e Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma obowi¹zek
powo³aæ w sk³ad rady nadzorczej wybranych przez pracowników przedstawi-
cieli. Bezprawie rz¹du PO trwa³o trzy lata i VIII kadencja dobiega ju¿ koñca
Zgodnie z prawomocnym wyrokiem s¹du apelacyjnego trzeba wype³niæ wolê
pracowników.

W ci¹gu trzech lat wybory odbywa³y siê kilkakrotnie i choæ Józef Czyczerski za
ka¿dym razem cieszy³ siê najwiêkszym poparciem pracowników, nie powo-
³ywano go w sk³ad rady nadzorczej. Najwiêkszym udzia³owcem Polskiej Mie-
dzi jest Skarb Pañstwa, który ma decyduj¹cy g³os na walnym zgromadzeniu.
Przez okres VIII kadencji rady nadzorczej odpowiedzialnymi za bezprawne
decyzje o niepowo³aniu Józefa Czyczerskiego s¹ byli ministrowie Grad i Bu-
dzanowski oraz obecny minister Karpiñski. Fakt niepowo³ania t³umaczyli bra-
kiem zaufania z powodu pikiety w obronie p³ac pracowników sprzed biura
zarz¹du z maja 2011 r., które okaza³o siê byæ prowokacj¹ Zarz¹du Spó³ki.
Prezes na spotkanie przyszed³ w towarzystwie uzbrojonych po zêby oddzia-
³ów policji i prowadzi³ �dialog� prowokuj¹c zgromadzonych pracowników.

dzie mog³o zag³osowaæ na WZA przeciw powo³aniu przedstawicieli za³ogi do
nadzoru spó³ki, a zarz¹d KGHM skoñczy z szopk¹ organizowania kolejnych
wyborów. Pracownicy w koñcu po trzech latach normalnie wybior¹ swoich
przedstawicieli na pe³n¹ trzyletni¹ kadencjê.



Ca³a sytuacja, jak teraz widaæ, by³a ukartowana i mia³a byæ pretekstem do
pozbawienia pracowników swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej. Za-
rz¹d mia³ do przeprowadzenia szereg transakcji, z którymi Józef Czyczerski i
Solidarno�æ siê nie zgadza³a. W konsekwencji, poza wiedz¹ za³ogi, podjêto
szereg niekorzystnych dla spó³ki, pracowników i regionu decyzji, m. in. o
wyprowadzeniu z Polski kilkunastu miliardów z³otych.

Ca³¹ sytuacjê tak komentuje Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud
Miedzi NSZZ Solidarno�æ Józef Czyczerski: �Werdykt s¹du jest dowodem na
trzyletnie bezprawie uprawiane przez polityków PO i ministerstwa skarbu pañ-
stwa. Przede wszystkim wyrok uniemo¿liwia powtarzanie rz¹dowym ministrom
k³amstw o przyczynach niepowo³ania mnie do rady nadzorczej. K³amstwa,
jakimi rz¹dz¹cy karmili opiniê publiczn¹ w kraju i nagonka op³acana przez
Zarz¹d Spó³ki na nic im siê zda³a. Trzeba teraz odszczekaæ ³garstwa, przeprosiæ
pracowników i uszanowaæ ich wybór. Platforma Obywatelska rêkami mini-
strów, rady nadzorczej i zarz¹du podjê³a w tym czasie wiele nieodwracalnych
ju¿ decyzji i za nie trzeba zacz¹æ rozliczaæ decydentów odpowiedzialnych za
podejmowanie decyzje dotycz¹ce Polskiej Miedzi, pracowników i regionu.�

Ostatnie informacje o proponowanej dywidendzie i wyniku
za I kwarta³ 2014 r. nie napawaj¹ optymizmem

Szabrownicza polityka rz¹du
zaczyna ju¿ wychodziæ �bokiem�

Polskiej Miedzi
W pierwszym kwartale 2014 r. KGHM osi¹gn¹³ zysk netto w wysoko�ci 507
mln z³. W analogicznym okresie ubieg³ego roku wynik by³ dwukrotnie wy¿szy.
Zak³adaj¹c identyczne zyski netto w kolejnych trzech kwarta³ach okazuje siê,
¿e Polska Mied� zarobi w tym roku na czysto 2 mld z³. Za 2011 r. zysk netto
wyniós³ 11 mld z³. Nic dziwnego, ¿e Zarz¹d KGHM nie ujawnia nawet progno-
zy wyniku na 2014 r.

Niestety dzia³alno�æ rz¹du w postaci wprowadzenia podatku od niektórych
kopalin, pobierania wysokiej dywidendy i przeprowadzania inwestycji zagra-
nicznych dobija Polsk¹ Mied� ograbiaj¹c j¹ z kilku mld z³ rocznie. Donald Tusk
wprowadzenie podatku od niektórych kopalin wi¹za³ z pobieraniem niskiej
dywidendy z zysku KGHM. Tusk k³ama³ i ani my�li przeprosiæ lub zrezygno-
waæ z podatku. Do tego dochodzi rozdawnictwo intratnych zleceñ dla �kolesi�,
zatrudnianie w spó³ce znajomych z PO i pijarowskie bicie piany � choæ to ju¿
nie pomaga.

Coraz gorszy wynik finansowy nie odwiód³ Zarz¹du od zmiany taktyki wzglê-
dem rz¹du i jak widaæ Prezes nie ma zamiaru sprzeciwiaæ siê decyzjom
ministerstwa. Rekomenduj¹c dywidendê na poziomie 1 mld z³ chce oddaæ
trzeci¹ czê�æ zysku netto za 2013 r. i to pomimo konieczno�ci zaci¹gniêcia
kredytów na wyp³atê tej dywidendy � podobnie jak w przypadku ubieg³orocz-
nej. Jest to równoznaczne z dalszym zad³u¿aniem Polskiej Miedzi, bo przed
kolejnymi wyborami rz¹d na si³ê wyciska pieni¹dze ze spó³ek skarbu pañ-
stwa. Obietnica Tuska, ¿e po wprowadzeniu podatku od miedzi i srebra rz¹d
przestanie pobieraæ tak wysok¹ dywidendê okaza³a siê tanim chwytem i
sposobem na ³atanie dziury bud¿etowej.

Ruszy³a kampania �Sprawdzam polityka�

Rozliczmy hipokrytów
�Obiecali�my dwa lata temu, ¿e bêdziemy rozliczaæ polityków z tego co
robi¹� � powiedzia³ Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK otwieraj¹c w poniedzia-
³ek konferencjê prasow¹ w historycznej sali BHP � �Czas doprowadziæ do
sytuacji, ¿e politycy bêd¹ bali siê wyborców, a nie szefa swojej partii�.

Szef Zwi¹zku przedstawi³ za³o¿enia kampanii spo³ecznej przygotowanej przez
NSZZ �Solidarno�æ� � �Sprawdzam polityka�. Jej celem bêdzie rozliczanie
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego pos³ów z ich aktywno�ci w
Sejmie i Senacie. �Solidarno�æ� bêdzie piêtnowaæ tych kandydatów do PE,
którzy g³osowali za przyjêciem antypracowniczych przepisów. Sta³o siê to
mo¿liwe dziêki stronie internetowej www.sprawdzampolityka.pl, gdzie mo¿-
na prze�ledziæ aktywno�æ pos³ów i senatorów w poszczególnych g³osowa-
niach. Dziêki temu wyborcy bêd¹ mogli �wiadomie podejmowaæ decyzje
dotycz¹ce kandydatów ze swoich okrêgów wyborczych.

Przewodnicz¹cy przypomnia³, ¿e od lat s³ychaæ, jakoby zwi¹zki zawodowe,
ko�ció³ czy te¿ inne organizacje spo³eczne nie powinny mieszaæ siê do polity-
ki. Wed³ug Dudy to has³o wymy�lili politycy, którzy boj¹ siê kontroli spo³ecz-
nej. Boj¹ siê, bo jest bardzo du¿a ró¿nica miedzy tym co obiecuj¹, a tym co
realizuj¹. �W�ród 120 kandydatów na europos³ów jest 70 takich, którzy powinni
siê zapa�æ pod ziemiê ze wstydu� � t³umaczy³ przewodnicz¹cy � �Przez
ostatnie 3 lata g³osowali w Sejmie nad antypracowniczymi rozwi¹zaniami, a
teraz ci hipokryci maj¹ czelno�æ stawaæ przed wyborcami i prosiæ o ich g³osy�.

Lider �S� zwraca³ uwagê, ¿e w nastêpnej kadencji w PE bêd¹ siê toczy³y
bardzo wa¿ne dyskusje na temat przysz³o�ci Europy, zostan¹ uchwalone istot-
ne dla pracowników dyrektywy w sprawie czasu pracy czy p³acy minimalnej.
�Dlatego potrzeba nam polityków, którzy rozumiej¹ te sprawy i nie zepsuli
polskiej pracy� � zaznaczy³ Duda.

Ods³aniaj¹c kolejne billboardy ze zdjêciami polityków, którzy �g³osowali w
sposób antypracowniczy i antyobywatelski�, przewodnicz¹cy przypomina³
kolejne g³osowania w Sejmie, które przynosz¹ wstyd kandydatom do Euro-
parlamentu m.in w sprawie wyd³u¿enia wieku emerytalnego, wyd³u¿enia cza-
su pracy, p³acy minimalnej, prawa do zgromadzeñ. �Chcemy, ¿eby strona
www.sprawdzampolityka.pl wesz³a w krew polskim wyborcom� � podkre�la³
Duda � �Tak, aby w ka¿dych kolejnych wyborach Polacy mogli sprawdzaæ jak
politycy wywi¹zali siê ze swoich obietnic, g³osuj¹c nad kolejnymi ustawami w
Sejmie i Senacie�.

Kampania spo³eczna opiera siê równie¿ na billboardach, które zawisn¹ w 13
okrêgach wyborczych, a tak¿e na spotach radiowych i telewizyjnych. W naj-
bli¿szym czasie na ulicach miast pojawi¹ siê tak¿e przyczepy reklamowe,
przypominaj¹ce o trwaj¹cej akcji. Spoty www.sprawdzampolityka.pl pojawi¹
siê w serwisach internetowych, biznesowych oraz informacyjnych m.in. da-
ilymotion.pl, salon24.pl. banki.pl, niezalezna.pl. Reklamy radiowe us³yszymy
m.in. w radiu Zet, RMF na Maxxa, Programie 1 PR i TOK FM.
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Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego ws. wieku emerytalnego
niekorzystny dla spo³eczeñstwa

Sêdziom zabrak³o odwagi
�Wiêkszo�ci sêdziom Trybuna³u Konstytucyjnego zabrak³o odwagi w napra-
wieniu skutków g³upich decyzji politycznych, które ka¿¹ Polakom pracowaæ
a¿ do �mierci� � komentuje orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego w spra-
wie podniesienia wieku emerytalnego Piotr Duda, przewodnicz¹cy Komisji
Krajowej � �Nigdy siê z tym nie pogodzimy�. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³
7 maja, ¿e podwy¿szenie wieku emerytalnego dla kobiet i mê¿czyzno do 67
lat jest konstytucyjne. Zakwestionowa³ jedynie emerytury czê�ciowe. Soli-
darno�æ z rozczarowaniem przyjê³a wyrok.

Zwi¹zek od pocz¹tku sprzeciwia³ siê reformowaniu systemu emerytalnego
poprzez podniesienie wieku uprawniaj¹cego do przej�cia na emeryturê. Soli-
darno�æ domaga³a siê poddania planowanych zmian pod g³osowanie w refe-
rendum. Sejm odrzuci³ wniosek. W sierpniu Komisja Krajowa zdecydowa³a o
skierowaniu skargi do Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie wyd³u¿enia wie-
ku emerytalnego. Zdaniem Zwi¹zku zrównanie wieku emerytalnego kobiet i
mê¿czyzn oraz zró¿nicowanie warunków nabycia prawa do tzw. emerytur
czê�ciowych w zale¿no�ci od p³ci jest niezgodne z Konstytucj¹ RP. Solidar-
no�æ skar¿y równie¿ nieprzestrzeganie przyjêtej w Polsce w 2013 r. konwencji
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy nr 102 w sprawie minimalnych norm
zabezpieczenia spo³ecznego. Konwencja zaleca, aby wiek uprawniaj¹cy do
emerytury nie przekracza³ 65 lat. Dopuszcza siê ustalenie wy¿szego wieku,
ale powinno to byæ uzale¿nione od zdolno�ci do pracy osób starszych w
danym kraju. Zwi¹zek zwraca uwagê, ¿e ten warunek w Polsce nie zosta³



spe³niony. We wrze�niu 2012 r. Solidarno�æ rozpoczê³a kampaniê informa-
cyjn¹ pod has³em � �Nie chcemy pracowaæ a¿ do �mierci�, przypominaj¹c¹
o skutkach wyd³u¿enia wieku emerytalnego. Spoty informacyjne by³y wy-
�wietlane w kinach oraz w internecie.

Zgodnie z danymi GUS i Eurostatu tylko niewielka czê�æ spo³eczeñstwa za-
chowuje po 65 roku ¿ycia zdolno�æ do pracy zawodowej. Choæ wyd³u¿a siê
�rednia d³ugo�æ ¿ycia, skraca siê tzw. d³ugo�æ ¿ycia w zdrowiu. Oznacza to, ¿e
w polskich realiach wiek 67 lat nie jest wiekiem rozpoczynania nowego ¿ycia
na emeryturze, ale wiekiem chorowania i umierania.

Trybuna³ Konstytucyjny nie jednog³o�nie uzna³, ¿e podwy¿szenie wieku eme-
rytalnego do 67. roku ¿ycia jest zgodne z konstytucj¹. Pe³ny 14 osobowy sk³ad
TK � przy sze�ciu zdaniach odrêbnych co do ró¿nych punktów wyroku � uzna³,
¿e zaskar¿one przez NSZZ Solidarno�æ, pos³ów PiS i OPZZ przepisy o podwy¿-
szeniu wieku emerytalnego do 67 lat s¹ zgodne z ustaw¹ zasadnicz¹ i kon-
wencj¹ Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Tylko sêdzia Zbigniew Cie�lak
stwierdzi³, ¿e ca³a nowelizacja jest niezgodna z konstytucj¹, poniewa¿ zosta³a
wprowadzona bez wymaganych konsultacji spo³ecznych i wys³uchania zwi¹z-
ków zawodowych. Pozostali sêdziowie zwracali uwagê na wybrane elementy
nowelizacji. �Jedno jest pewne. Sprawy wyd³u¿onego wieku emerytalnego nie
odpu�cimy� � podkre�la szef Solidarno�ci.
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Zamro¿enie progów podatkowych

Jak nas grabi¹
Rz¹d Donalda Tuska chce zamroziæ progi podatkowe do 2017 roku. Do
tego czasu zamro¿one zostan¹ na obecnym poziomie: kwota wolna od
podatku (3091 z³ rocznie), koszty uzyskania przychodu (1335 z³ rocz-
nie) oraz próg podatkowy (85 528 z³ rocznie) i kwota zmniejszaj¹ca
podatek (556 z³ 02 gr). Zyska na tym bud¿et, stracimy wszyscy. Przy-
najmniej wszyscy obywatele p³ac¹cy podatek dochodowy PIT.

Choæ podatek dochodowy PIT nie zosta³ podniesiony, zap³acimy wy¿sze
kwoty tytu³em podatku dochodowego od osób fizycznych. Utrzymywa-
nie w latach 2009-2013 na niezmienionym poziomie parametrów syste-
mu podatkowego prze³o¿y³o siê na wzrost opodatkowania PIT o 3,71 mld
z³ w ujêciu rocznym. PIT jest op³acany wed³ug progresywnej skali po-
datkowej, przy zastosowaniu stawek 18 proc. i 32 proc. W ci¹gu ostat-
nich piêciu lat nastêpowa³ powolny, ale jednak wzrost p³ac � zarówno
�redniej, jak i minimalnej. Wzrost inflacji, wzrost wynagrodzeñ czy te¿
p³acy minimalnej, powoduje, i¿ czê�æ podatników zaczyna podlegaæ
wy¿szym stawkom podatkowym.

Wieloletni Plan Finansowy Pañstwa na lata 2014-2017, przyjêty przez
rz¹d 22 kwietnia, przewiduje, ¿e do 2017 roku utrzymane zostan¹ na
obecnym poziomie: kwota wolna od podatku (3091 z³ rocznie), koszty
uzyskania przychodu (1335 z³ rocznie), próg podatkowy (85 528 z³ rocz-
nie) oraz kwota zmniejszaj¹ca podatek w wysoko�ci 556 z³ 02 gr rocz-
nie. Parametry te zosta³y zamro¿one w 2009 r. Wtedy wprowadzono
dwustopniow¹ skalê podatkow¹ � 18 i 32 proc. i dziel¹cy je próg docho-
dowy: 85 tys. 528 z³ zamiast dotychczasowej trzystopniowej � 19, 30 i
40 proc. Od tego momentu próg ani drgn¹³. Tak ma zostaæ na kolejne trzy
lata.

Gdyby rz¹d dba³ o obywateli
Gdyby progi podatkowe od 2009 r. by³y indeksowane tak jak np. sk³adki
ZUS, to podatnicy zaoszczêdziliby 3,93 mld z³. Gdyby nie ograniczenie
ulg podatkowych w 2013 r. to podatnicy zyskaliby dodatkowe 0,62 mld z³
� ³¹cznie 4,55 mld z³ rocznie zosta³oby w kieszeni obywateli.

Wed³ug Centrum Analiz Ekonomicznych � CenEA od 2009 do 2014 r.
dochody gospodarstw domowych spad³y w wyniku tej polityki o oko³o
3,90-4,55 mld z³. Pozostawienie niezmienionych parametrów systemu
w latach 2015-2017 wed³ug CenEA obni¿y dochody gospodarstw domo-
wych o 4,8 mld z³ rocznie.

Kwota wolna od podatku bogactwem obywatela
Zwiêkszenie kwoty wolnej od podatku jest najprostszym sposobem na
to, by bez wielkich reform realnie podwy¿szyæ dochody netto najbied-
niejszych obywateli. Stawka kwoty wolnej od podatku w Polsce jest 10
razy mniejsza ni¿ w Holandii, 11 razy ni¿ w Niemczech, 14 razy nit w
Austrii, 17 razy ni¿ w Wielkiej Brytanii, 23 razy ni¿ w Irlandii i 25 razy ni¿

w Hiszpanii. W Grecji kwota ta jest 17 razy wy¿sza, na Cyprze � 27 razy.
Pomys³, ¿eby podnie�æ kwotê woln¹ od podatku z 3091 z³ do 6240 z³,
zosta³ przez Ministerstwo Finansów uznany za zbyt kosztowny, bo zmniej-
szy³by przychód z PIT o 13,7 mld z³. Tymczasem Wielka Brytania w
marcu tego roku podnios³a kwotê woln¹ od podatku do 10 tys. funtów,
choæ jeszcze 5 lat temu wynosi³a ona 5400 funtów. To znaczy tyle, ¿e
je�li Anglik zarobi w ci¹gu roku równowarto�æ ponad 51000 z³, nie bê-
dzie musia³ p³aciæ podatku dochodowego. A kwota zmniejszaj¹ca poda-
tek w Wielkiej Brytanii to na nasze 45 000 z³, a nie 556 z³! I tak firma, która
prowadzi dzia³alno�æ w Polsce i Wielkiej Brytanii przy obrocie rocznym
w wysoko�ci 400 000 z³ ze stop¹ zysku 10 proc., w roku podatkowym
2012 przy kursie 1 funt � 5,2 z³, w Polsce zap³aci 74 739 z³ VAT (stawka
23 proc.), 3735 z³ podatku dochodowego i 8678 z³ sk³adki na ubezpiecze-
nie spo³eczne bez zdrowotnego, które siê odlicza (ZUS). £¹cznie 87 210
z³. W Wielkiej Brytanii zap³aci³aby 0 z³ VAT (zwolnienie do 400 000 z³), 0
z³ podatku dochodowego (wówczas kwota wolna do 8105 funtów � czyli
42 146 z³) i 716 z³ rocznie sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne (2,65 funta
tygodniowo), czyli ³¹cznie 716 z³. I jak mo¿na wierzyæ Tuskowi, Rostow-
skiemu i Szczurkowi, kiedy mówi¹, ¿e mamy niskie podatki?
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Zamro¿enie progu podatkowego, kosztów uzyskania przychodu i warto-
�ci kwoty wolnej od podatku, a w zwi¹zku z tym równie¿ podstawowej
kwoty ulgi na dzieci raczej nie poprawi naszej fatalnej demografii. Mro-
¿enie kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty wolnej od podatku jest
tak¿e dzia³aniem przecz¹cym zapowiedziom rz¹du o podniesieniu po-
ziomu zatrudnienia. Pañstwo polskie jest bezwzglêdne dla najbiedniej-
szych, ³askawe dla zagranicznych banków, koncernów i sieci handlo-
wych. Próbuje zabraæ wdowi grosz ubogiemu, ¿eby jako� domkn¹æ bu-
d¿et, a jednocze�nie futruje pieniêdzmi podatnika ponadnarodowe kor-
poracje. A pó�niej jeszcze siê dziwi, ¿e ludzie wol¹ czê�æ dochodów
przenie�æ do szarej strefy albo wyemigrowaæ.

Poni¿ej kwota wolna od podatku w Polsce i innych krajach, przy prze-
liczniku z dnia 28 kwietnia 2014 roku w wysoko�ci: euro � 4,2112 z³, funt
szterling � 5,1147 z³, frank szwajcarski � 3,4578 z³, korona norweska �
0,5056 z³.

Polska � 3091 z³
S³owacja � 16 700 z³
Chorwacja � 14 333 z³
Francja � 25 111 z³
Austria � 42 112 z³
Niemcy � 34 385 z³
Belgia � 28 636 z³
Holandia � 30 741 z³
Grecja � 50 534 z³
Cypr � 82 118 z³
Finlandia � 65 694 z³

Aktualno�ci
 25 maja wybory do parlamentu europejskiego
Ju¿ w niedzielê 25 maja wybierzemy swoich przedstawicieli do europarla-
mentu. W ostatnich wyborach z 2009 r. frekwencja wynios³a zaledwie 24,53%
� to o po³owê mniej ni¿ w wyborach do polskiego parlamentu. Tym bardziej
warto i�æ do wyborów, poniewa¿ nasze g³osy bêd¹ mieæ dwukrotnie wiêksze
znaczenie. Wielu polityków zwi¹zanych z koalicj¹ PO-PSL, g³osuj¹cych w
kluczowych sprawach niezgodnie z interesem Polaków, chce ewakuowaæ siê
do Brukseli. Nie mo¿emy im na to pozwoliæ. Przede wszystkim trzeba pój�æ
zag³osowaæ oraz namówiæ bliskich i znajomych do g³osowania na uczciwych
kandydatów. Od wyboru do parlamentu europejskiego trzeba zacz¹æ proces
wyrzucania z polityki oszustów z PO. Nie zapomnimy co obiecywali z billbo-
ardów pracownikom Polskiej Miedzi przed wyborami: �nie sprywatyzujemy
KGHM, nie oszukamy górników, nie ograbimy Firmy z zysku�. ̄ adnego postu-
latu nie spe³nili, zrobili dok³adnie odwrotnie. W 2014 r. czekaj¹ nas wybory do
europarlamentu i samorz¹dowe, w 2015 r. prezydenckie i do parlamentu. Pora
wyrzuciæ z polityki bandê Tuska i inne partie popieraj¹ce szkodliwe ustawy
(m.in. towarzystwo Palikota).

����������
Krzysztof Wyszkowski w Lubinie
Klub Gazety Polskiej w Lubinie zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Wy-
szkowskim we wtorek 20 maja 2014 r. o  godz. 18:00 w Oratorium im. �w. Jana
Bosko przy ul. Jana Paw³a II.

Hiszpania � 74 567 z³
Irlandia � 69 484 z³
Wielka Brytania� 51 147 z³
Norwegia � 23 839 z³
Szwajcaria � 33 194 z³
Izrael � 53 760 z³
RPA � ok. 20 tys. z³
Kolumbia � 47 512 z³
Ekwador � 31 752 z³
Brazylia � ok. 28 tys. z³
USA � 29 250 z³
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PO dorzyna Polaków podatkami
Pierwszy k³amca RP Donald Tusk o�wiadczy³, ¿e nie ma mo¿liwo�ci obni¿e-
nia podatków (np. poprzez wprowadzenie podatku liniowego), co postulowa³
jeszcze w 2007 roku, gdy szed³ do wyborów. Nie bêdzie te¿ likwidacji umów
�mieciowych. Minister finansów z okazji zbli¿aj¹cych siê wyborów o�wiad-
czy³, ¿e jest szansa obni¿enia podatku VAT z 23% do 22% od pocz¹tku 2016 r.,
a wiêc rok przed wyznaczonym przez nich terminem. Có¿ za ³askawca. Zapo-
mnia³ ch³op dodaæ, ¿e sami go podwy¿szyli w 2011 r. na trzy lata, po czym
przed³u¿yli jego obowi¹zywanie o kolejne trzy lata do koñca 2016 r.!

Donald Tusk my�li chyba, ¿e ucisk podatkowy w Polsce jest niewystarczaj¹-
cy. Od kilku lat zamro¿ona jest kwota wolna od podatku (3091 z³), koszty
uzyskania przychodu (1335 z³), próg podatkowy (85 528 z³) i kwota zmniejsza-
j¹ca podatek (556,02 z³). Od 2009 r. wszystkie osoby p³ac¹ce podatek docho-
dowy PIT trac¹ ka¿dego roku. Dodatkowo rz¹d planuje utrzymaæ te parametry
zamro¿one na tym poziomie do 2017 r.! W Wielkiej Brytanii, do której masowo
wyje¿d¿aj¹ Polacy, kwota wolna od podatku wynosi 10 tys. funtów (ponad 51
tys. z³), co oznacza, ¿e mo¿na tam zarobiæ prawie 17 razy wiêcej ni¿ w Polsce
nie p³ac¹c podatku dochodowego PIT. W Wielkiej Brytanii kwota wolna od
podatku ca³y czas ro�nie � w 2010 r. wynosi³a �zaledwie� 6475 funtów (ok. 33
tys. z³). Przez dziewiêæ lat rz¹d Donalda Tuska ani my�li daæ odetchn¹æ Pola-
kom i zacz¹æ wprowadzaæ zachodnie standardy.
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Nowa afera: nieu¿yteczne Pendolino za 2,5 mld z³
Wszystko wskazuje na to, ¿e sprawa zakupu w³oskich poci¹gów Pendolino za
2,5 mld z³ mo¿e okazaæ siê now¹, wielk¹ afer¹. Pendolino nie pojedzie zgodnie
z planem i ustaleniami w kontrakcie do koñca 2014 r. Producent poci¹gów
wycofa³ homologacjê na dopuszczenie tego poci¹gu na kursowanie po pol-
skich torach. Polska pod rz¹dami PO zas³ynê³a z licznych kontrowersyjnych
inwestycji i dzia³añ dobijaj¹cych rozwój kraju. Zamkniêcie stoczni, inwestycja
ponad 10 mld z³ w kanadyjsk¹ spó³kê za po�rednictwem KGHM i zakup
poci¹gów za granic¹ za 2,5 mld z³ choæ s¹ producenci w Polsce � to tylko
nieliczne przyk³ady szkodliwych decyzji. Wygl¹da na to, ¿e Platforma Obywa-
telska zamyka miejsca pracy w kraju, a tworzy nowe za granic¹. Ca³a sprawa
zwi¹zana z Pendolino zakrawa o krymina³. Pytanie brzmi, dlaczego w ogóle
dopuszczono do takiej sytuacji i gdzie by³y ABW oraz CBA? Byæ mo¿e to jest
g³ówny powód problemów by³ego ministra transportu S³awomira Nowaka z
PO, g³ównego zegarmistrza w Polsce. Jak to jest, ¿e maj¹c w Polsce firmy
produkuj¹ce wysokiej jako�ci poci¹gi, które kupowane s¹ m.in. przez Niem-
ców, rz¹d wybiera o wiele dro¿sz¹ ofertê w³oskiej firmy Alstom, która w 2013
roku zosta³a nominowana do najbardziej niebezpiecznych dla ludzko�ci, de-
mokracji i praworz¹dno�ci firm na �wiecie � jako jedyna w dziedzinie korup-
cji. Z ca³ego �wiata nap³ywaj¹ informacje, ¿e firma ta korumpowa³a i wci¹¿
korumpuje lokalnych polityków w celu uzyskania lukratywnych kontraktów.
Pisali�my o tym w ubieg³ym roku w Pryzmacie i czas poka¿e czy siê nie
pomylili�my.

����������
Propaganda spotu Tuska za nasze pieni¹dze
Platforma Obywatelska wpad³a na pomys³ jak wypromowaæ swoj¹ partiê
przed wyborami za pieni¹dze z Unii Europejskiej � czyli nasze. Donald Tusk
zapowiedzia³ promocyjny film �piewaj¹c s³owa utworu �Hey Jude� autorstwa
The Beatles. Spot 10 lat �wietlnych w UE nie do�æ, ¿e kosztowa³ podatników
kilka milionów z³otych, to w dodatku przedstawione w niej obrazy s¹ propa-
gand¹, której nie powstydziliby siê towarzysze z czasów minionej epoki. Naj-
pierw pokazywane s¹ obrazy z 1991 roku, gdzie ludzie je¿d¿¹ starymi samo-
chodami, stoj¹ w korkach, mierz¹ ubrania na targowiskach i prowadz¹ ponu-
re, skromne ¿ycie. Potem przez sekundê pokazany jest rok 2004 � okres
wst¹pienia do Unii Europejskiej. W tym momencie akcja od razu przenosi siê
do 2014 roku, gdzie widzimy ogromne mosty, stadiony, biurowce, centra na-
ukowe, autostrady, elektrownie wiatrowe oraz szczê�liwych i bawi¹cych siê
ludzi. Na koñcu dowiadujemy siê, ¿e to by³o 10 lat �wietlnych w Unii Europej-
skiej. Co ciekawe pokazywane obrazy dziel¹ 23 lata, ale kto by siê tym przej-
mowa³? Wa¿ne, ¿e Donald Tusk za�piewa³, prorz¹dowe media poka¿¹ mate-
ria³ i notowania partii wzrosn¹.

Minutowy spot wyprodukowany przez rz¹d na 10. rocznicê wst¹pienia
do Unii Europejskiej kosztowa³ 7 milionów z³otych. Sekunda unijnej ra-
do�ci kosztowa³a nas prawie 117 tys. z³, piêciokrotnie wiêcej ni¿ sekun-
da ostatniej czê�ci filmu �W³adca pier�cieni�. Platforma szykuje now¹
reklamówkê, na któr¹ wyda 8,4 mln z³. Nowa superprodukcja rz¹du ma
byæ prezentowana w czterech wybranych �wiatowych stacjach telewi-
zyjnych. Okazuje siê jednak, ¿e s¹ podstawy ku temu, ¿eby Unia Euro-
pejska ¿¹da³a zwrotu pieniêdzy za kampaniê �10 lat �wietlnych�. Polity-

cy opozycji s¹ przekonani, ¿e Platforma, emituj¹c w �rodku kampanii
wyborczej do europarlamentu propagandowe spoty, ³amie prawo unijne
i narusza standardy kodeksu wyborczego. Tymczasem kandydatowi PO
do europarlamentu Tadeuszowi Rossowi wymsknê³o siê w Telewizji
Republika, ¿e spot �ma charakter kampanijny�. Pó�nej nakaza³ usun¹æ
tê wypowied� ze strony internetowej telewizji, a gdy tego nie zrobi³a,
wytoczy³ jej proces. W pierwszej instancji przegra³.
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ZUS zamawia limuzyny
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych og³osi³ przetarg na 4-letni najem samocho-
dów. W specyfikacji wymieniono a¿ 34 kryteria, które musz¹ zostaæ spe³nione.
Okazuje siê, ¿e tylko niektóre limuzyny podo³aj¹ zadaniu. D³ugo�æ auta to
minimum 4,82 metra, szeroko�æ min. 1,80 m, silnik co najmniej 165 konny,
rok produkcji 2014. Tylko dziêki tym kilku wska�nikom odpadaj¹ takie auta
jak: Toyota Avensis czy Volkswagen Passat. Pod uwagê nie bêdzie móg³
zostaæ wziêty nawet luksusowy Mercedes klasy C (4,68 m) ani Volvo XC90
(4,81 m). Oto natomiast przyk³ady limuzyn, które bêd¹ mog³y uczestniczyæ w
przetargu na 4-letni najem samochodów dla ZUS: Bentley Continental, Jaguar
XF, BMW seria 7. Z innych kryteriów wymieniono jeszcze m.in. skórzane
fotele, alufelgi, czujnik deszczu i �wiat³a Bi-ksenonowe. To jedynie czubek
góry lodowej i kolejny dowód na marnotrawienie pieniêdzy. Nic dziwnego, ¿e
Tusk podnosi podatki i wiek emerytalny. W koñcu �musz¹� znale�æ siê pieni¹-
dze na sto³ki dla kolesi i limuzyny.

Dawid Jackiewicz
1 na li�cie nr 4 (Prawo i Sprawiedliwo�æ)
w wyborach do parlamentu europejskiego

Jako jeden z niewielu polityków pose³ Dawid Jackiewicz od lat zaanga¿owany
jest w sprawy Polskiej Miedzi i rozumie jak wa¿nym miejscem na mapie
Polski jest Zag³êbie Miedziowe. Na przestrzeni ponad o�miu lat dzia³alno�ci
poselskiej, los i problemy KGHM Polska Mied� SA by³y jednym z g³ównych
obszarów jego dzia³añ parlamentarnych. Liczne interpelacje poselskie, konfe-
rencje prasowe i posiedzenia Sejmowej Komisji Skarbu Pañstwa po�wiêca³
wielu sprawom Polskiej Miedzi, m.in.: przyznaniu koncesji na poszukiwanie i
wydobycie miedzi zagranicznym firmom (wniosek do NIK ws. kontroli w
Ministerstwie �rodowiska), w¹tpliwo�ciom dotycz¹cym poszukiwania mie-
dzi przez KGHM za granic¹ (Weisswasser), niepowo³aniu do sk³adu Rady
Nadzorczej przedstawicieli pracowników, szkodliwym inwestycjom zagra-
nicznym i podatkowi od niektórych kopalin.

Pose³ Dawid Jackiewicz aktywnie zabiega o interesy KGHM z mównicy sej-
mowej, zwo³uj¹c nadzwyczajne posiedzenia Komisji Skarbu Pañstwa oraz
organizuj¹c konferencje prasowe w regionie i stolicy po�wiêcone Polskiej
Miedzi � g³ównie problemom powsta³ym w wyniku szkodliwej polityki rz¹du.
Od wielu lat wspó³pracuje z NSZZ Solidarno�æ, przez ca³y okres poselskiej
kadencji anga¿uje siê w sprawy Polskiej Miedzi i z pewno�ci¹ nie nale¿y do
polityków, którzy uaktywniaj¹ siê dopiero przed wyborami. �Dawid Jackie-
wicz to cz³owiek i polityk godny zaufania, który zas³uguje na nasze g³osy i
pe³ne poparcie w zbli¿aj¹cych siê wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Potrzebujemy tam w³a�nie takich ludzi, takich polityków� � przewodnicz¹cy
Józef Czyczerski.


