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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Realizacja potrzeb
bud¿etowych kraju na
rachunek KGHM

urzêdnik zapewnia o skonstruowaniu podatku w taki sposób, ¿eby odzwierciedla³a zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê ekonomiczn¹. Oczywicie pan
Neneman nie odpowiada na argument nierentownoci Zak³adów Górniczych Lubin, sprawiaj¹c wra¿enie lepego na fakty. Wp³yw podatku
( ) na kondycjê KGHM jest objêty sta³ym monitoringiem, tak by mo¿liwe
by³o sprawne podjêcie niezbêdnych dzia³añ w sytuacji stwierdzenie niepokoj¹cych tendencji  napisa³ wiceminister finansów. Ponownie k³ania
siê problem nierentownoci ZG Lubin. Zarówno Solidarnoæ, jak i
w³adze spó³ki  choæ Ci drudzy nieco ospale  publicznie bij¹ na alarm, ale
bez dobrej woli ze strony koalicji PO-PSL nie przynosi to po¿¹danych
efektów.

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi i Sekcja Hutniczo-Przetwórcza
Miedzi NSZZ Solidarnoæ wystosowa³y do Ministerstwa Finansów
dwa odrêbne pisma dotycz¹ce negatywnego wp³ywu podatku od wydobycia niektórych kopalin (miedzi i srebra) na KGHM Polsk¹ Mied.
Wiceminister Finansów Jaros³aw Neneman zarówno górniczej, jak i
hutniczej Sekcji odpowiedzi udzieli³ dopiero po trzech miesi¹cach.
W dodatku pisma z odpowiedzi¹ maj¹ identyczn¹ treæ. To równie¿
wiadczy o podejciu do problemu i zainteresowaniu tematem.

W pimie ponownie obiecywane s¹ gruszki na wierzbie w postaci preferencyjnego opodatkowania nowych z³ó¿. Zapewne chodzi o z³o¿a, do
których koncesje przyznano kanadyjskiej spó³ce zamiast KGHM-owi, choæ
mowa o terenach s¹siaduj¹cych bezporednio z obecnie eksploatowanymi. W temacie ponownie g³os zabra³ Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ i cz³onek Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi Józef Czyczerski. Poni¿ej mo¿na zapoznaæ siê
z pismem zaadresowanym do premier Ewy Kopacz oraz przes³anym do
wiadomoci Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Skarbu Pañstwa i
Zarz¹du KGHM.

Minister stwierdzi³, ¿e wprowadzenie podatku by³o konieczne ze wzglêdu
na zapewnienie odpowiedniego udzia³u pañstwa w zyskach. Minister
ju¿ zapomnia³ jak Platforma Obywatelska sprzeda³a 10% akcji? Z tego
wzglêdu Skarb Pañstwa otrzymuje ni¿sz¹ dywidendê z zysku. Ten sam

NSZZ Solidarnoæ popiera
ANDRZEJA DUDÊ
w wyborach na urz¹d
Prezydenta RP

Wp³yw podatku od wydobycia niektórych kopalin
na sytuacjê w KGHM Polska Mied S.A.
W odpowiedzi na pismo Pana Jaros³awa Nenemana, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, stwierdzam, i¿ stanowi ono najlepsze potwierdzenie tezy, i¿ jedyn¹ przes³ank¹ wprowadzenia podatku od kopalin
w obecnym kszta³cie by³y potrzeby bud¿etowe kraju, które postanowiono zaspokoiæ w najprostszy i najmniej politycznie ryzykowny sposób, tj.
poprzez rabunkowe opodatkowanie jednej z ostatnich spó³ek z udzia³em
Skarbu Pañstwa przynosz¹cej godziwe zyski.
Potrzeby bud¿etowe kraju to bowiem jedyny konkret w mglistej argumentacji Ministra przywo³anej na uzasadnienie wprowadzenia podatku.
Pisz¹c o rzekomej analizie sytuacji KGHM Polska Mied S.A., Minister w
¿aden sposób nie odnosi siê do szeregu merytorycznych argumentów
podniesionych w naszym pimie z dnia 26 stycznia br. wskazuj¹cych na
skalê zagro¿eñ ci¹¿¹cych nad KGHM.
Minister, twierdz¹c, i¿ przeanalizowa³ sytuacjê Spó³ki, zbywa milczeniem
okolicznoæ, i¿ efektywne obci¹¿enie podatkiem od kopalin w Polsce jest
prawie 6 razy wiêksze ni¿ rednia dla innych krajów z rozwiniêtym sektorem górniczym, a odchylenie cen metali w dó³ mo¿e spowodowaæ, i¿
efektywna stawka podatkowa p³acona przez KGHM przekroczy 100%.
Oznacza to, ¿e Spó³ka bêdzie p³aci³a wiêcej podatków, ni¿ wygeneruje
wolnych przep³ywów pieniê¿nych przed opodatkowaniem. Na d³u¿sz¹
metê nawet KGHM tego nie uci¹gnie. Czy Minister wci¹¿ twierdzi, ¿e poziom obci¹¿eñ jest odpowiedni? Czy Minister mo¿e podaæ przyk³ad kraju,
w którym skala obci¹¿enia podatkowego by³aby choæ zbli¿ona do tej
obowi¹zuj¹cej w Polsce?

Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ
podpisa³ z kandydatem w wyborach prezydenckich
Umowê programow¹  szczegó³y na nastêpnej stronie

Minister, twierdz¹c, i¿ przeanalizowa³ sytuacjê Spó³ki, milczy na temat
tego, i¿ jedna z kopalñ Spó³ki zatrudniaj¹ca kilka tysiêcy ludzi jest wskutek
wprowadzenia podatku trwale nierentowna, a rentownoæ pozosta³ych
kopalñ systematycznie spada. Czy to zamierzony skutek wkalkulowany w
analizy Ministerstwa? Czy w przypadku koniecznoci zamkniêcia kopalni
t³umaczenia Ministra bêd¹ takie same jak dla kopalñ na l¹sku, ¿e to efekt
spadaj¹cych cen surowców i ¿e rz¹d nic nie mo¿e?
Ministerstwo w swoich rzekomych analizach koncentruje siê wy³¹cznie

na przesz³oci, ale i nawet w tym przypadku nie dostrzega historycznych,
bardzo wyranych tendencji. Minister, twierdz¹c, i¿ przeanalizowa³ sytuacjê Spó³ki, ca³kowicie pomija bowiem powszechn¹ tendencjê wzrostu
kosztów wydobycia miedzi, która bêdzie kontynuowana tak¿e w kolejnych latach (m.in. jako efekt inflacji geologicznej i coraz g³êbszego wydobycia urobku). Analiza tendencji zmian jednostkowych kosztów wydobycia miedzi powinna istotnie wp³yn¹æ na zmianê formu³owanych przez
Ministra wniosków dotycz¹cych braku podstaw do zmian formu³y podatkowej.
Obawiamy siê, ¿e ca³kowita bezczynnoæ Ministra wynika z typowej dla
tego rz¹du polityki ,,( ... ) jako to bêdzie ( ... ), a pozytywne wnioski
dotycz¹ce braku negatywnego wp³ywu podatku na KGHM oparte s¹ wy³¹cznie na przesz³oci, natomiast ca³kowicie pomijaj¹ prognozy dotycz¹ce kszta³towania siê w przysz³oci danych kluczowych z punktu widzenia
dzia³alnoci wydobywczej KGHM. Jak bowiem inaczej oceniæ to, i¿ pisz¹c
o analizie sytuacji KGHM Minister milczy o potrzebach inwestycyjnych
Spó³ki stanowi¹cych nieod³¹czny element dzia³alnoci wydobywczej,
pomija wp³yw podatku miedziowego na rentownoæ potencjalnych projektów inwestycyjnych, poziom zad³u¿enia Spó³ki oraz mo¿liwoci pozyskania róde³ finansowania?
Bezczynnoæ Ministra w kwestii ograniczenia drastycznego poziomu obci¹¿eñ podatkowych ci¹¿¹cych na KGHM Polska Mied ju¿ doprowadzi³a
do istotnego pogorszenia kondycji gospodarczej tej spó³ki, maj¹cej strategiczne znaczenie dla gospodarki. Bez istotnych zmian w obszarze rozwi¹zañ podatkowych ten proces bêdzie siê pog³êbia³. Czy Rz¹d ma plan
na tak¹ ewentualnoæ, czy znowu bêdzie argumentowa³, ¿e nic nie mo¿e
zrobiæ, bo ceny metali spadaj¹ na rynkach?
Minister pisze o potrzebach bud¿etowych uzasadniaj¹cych wprowadzenie podatku. Faktycznie, sytuacja bud¿etowa w latach 2011-2012 by³a
trudna i z litoci dla rz¹du ju¿ nie bêdziemy wspominaæ o przyczynach
tego z³ego stanu rzeczy. Ale przecie¿ Ministerstwo Finansów chwali siê, ¿e
uzdrowi³o polskie finanse publiczne. Chwali siê, ¿e Komisja Europejska
ju¿ nie bêdzie Polski cigaæ za nadmierny deficyt bud¿etowy i ¿e uda³o siê
to osi¹gn¹æ dziêki pro-rozwojowej gospodarce rz¹du. Podejcie wobec
sprawy podatku od kopalin dowodzi jednak zupe³nie czego innego, a
mianowicie tego, ¿e poprawa sytuacji finansów publicznych ma bardzo
w¹t³e podstawy i jest oparta w g³ównej mierze na haraczu narzuconym na
KGHM, Lasy Pañstwowe i ograbieniu milionów Polaków z ich oszczêdnoci emerytalnych. Odmawiaj¹c zmian w podatku od kopalin Ministerstwo
obawia siê, ¿e gdyby ich dokonano poprawa sytuacji finansów publicznych okaza³aby siê mrzonk¹. To s¹ prawdziwe powody odst¹pienia od
zmian w podatku, a nie rzekomo dobra sytuacja KGHM.
Na koniec swojego pisma Minister mydli oczy twierdz¹c, i¿ prowadzone
s¹ prace analityczne w zakresie preferencyjnego opodatkowania wydobycia miedzi i srebra z nowych z³ó¿. Minister chyba zapomnia³ jednak, ¿e
ju¿ raz w tej sprawie siê wypowiedzia³. Otó¿ na str. 30 informacji Rady
Ministrów z 25 kwietnia 2014 r. na temat wp³ywu podatku od wydobycia
niektórych kopalin na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz na sektor
finansów publicznych stwierdzono: Ministerstwo Finansów podjê³o próbê zaprojektowania modelu wydobywczego miedzi i srebra, obejmuj¹cego m.in. okres poszukiwania i rozpoznania, budowy kopalni i wydobycia
w celu oceny wp³ywu aktualnie obowi¹zuj¹cych oraz planowanych rozwi¹zañ podatkowych na nowe inwestycje i skonkludowano: na obecnym etapie, wed³ug Ministerstwa Finansów, nie ma wystarczaj¹cej bazy
do kszta³towania rozwi¹zañ prawnych dla nowej inwestycji. Pan Minister, jak widaæ zagubi³ siê w obiecankach w sprawie podatku od kopalin.
To jak to jest z tymi analizami? S¹ w koñcu prowadzone, czy nie s¹? I
kiedy siê dowiemy o ich wynikach, skoro ju¿ prawie rok temu Minister o
nich wspomina³?
Podsumowuj¹c, dzia³anie Ministra w sprawie podatku od kopalin jednoznacznie pokazuje, ¿e ten rz¹d nie ma ¿adnej strategii wobec spó³ki,
która w latach 2008-2014 bezporednio lub porednio przyczyni³a siê do
wp³acenia do bud¿etu pañstwa kwoty blisko 30 mld z³otych. Co wiêcej,
trudno uznaæ dyskusjê z rz¹dem za powa¿n¹ skoro istotne problemy
podnoszone przez osoby zwi¹zane ze Spó³k¹ kwituje czterema zdaniami,
w których stwierdza siê o uwzglêdnieniu analiz sytuacji KGHM, których
de facto nie uwzglêdnia, i o prowadzeniu analiz, których - jak sam pisze w
innym dokumencie - nie prowadzi. Pani Premier, jaka jest strategia
wobec KGHM? Jaki jest plan na wypadek trudnej sytuacji Spó³ki?
Skoro nie widzi Pani nic niepokoj¹cego, co jeszcze musi siê zdarzyæ, ¿eby
zaczê³a Pani dzia³aæ? Ile kopalñ trzeba zamkn¹æ, ile ludzi zwolniæ? Zosta³o
coraz mniej czasu
Józef Czyczerski

Umowa programowa
zawarta pomiêdzy:
kandydatem na urz¹d Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dud¹
a
Komisj¹ Krajow¹ Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ reprezentowan¹ przez przewodnicz¹cego Piotra
Dudê
1. Kandydat w wyborach na Prezydenta RP Andrzej Duda owiadcza, ¿e w przypadku wygrania wyborów i objêcia urzêdu Prezydenta RP, bêdzie realizowa³ swój program przedstawiony w trakcie kampanii wyborczej, opieraj¹cy siê na czterech filarach: rodzinie, pracy, bezpieczeñstwie i dialogu.
2. W sposób szczególny kandydat w wyborach na Prezydenta RP
Andrzej Duda deklaruje, ¿e bêdzie prowadzi³ politykê zmierzaj¹c¹
do:
- obni¿enia wieku emerytalnego i powi¹zania uprawnieñ emerytalnych ze sta¿em pracy,
- zapewnienia rodzinom wychowuj¹cym dzieci dodatkowego
wsparcia,
- przywrócenia odpowiedzialnoci pañstwa za zdrowie obywateli i reformy szkolnictwa,
- skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym, w
tym zwiêkszenia wysokoci progów dochodowych uprawniaj¹cych do wiadczeñ socjalnych, oraz wprowadzenia sprawiedliwego systemu podatkowego,
- zapewnienia wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej,
- wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, szczególnie dot. czasu pracy i okresu rozliczeniowego,
- wyeliminowania stosowania mieciowych umów o pracê oraz
patologicznego samozatrudnienia, a tak¿e tworzenia stabilnych miejsc pracy chroni¹cych pracowników przed ubóstwem,
- wzmocnienia dialogu spo³ecznego na szczeblu ogólnokrajowym, bran¿owym i zak³adowym,
- zwiêkszenia uprawnieñ obywateli w zakresie referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz obywatelskich wniosków
ustawodawczych, tak aby nie mog³y byæ odrzucane w pierwszym czytaniu.
3. W imieniu Komisji Krajowej Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ przewodnicz¹cy Piotr Duda
owiadcza, ¿e elementy programu wyborczego kandydata w wyborach na Prezydenta RP Andrzeja Dudy wymienione powy¿ej,
s¹ zbie¿ne z celami programowymi NSZZ Solidarnoæ zawartymi w Statucie Zwi¹zku oraz w Uchwale Programowej Krajowego
Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarnoæ.
4. Przewodnicz¹cy Piotr Duda owiadcza, ¿e Komisja Krajowa Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ
udziela poparcia kandydatowi w wyborach na Prezydenta RP
Andrzejowi Dudzie oraz deklaruje, ¿e zwróci siê o poparcie tej
kandydatury do cz³onków i sympatyków NSZZ Solidarnoæ
oraz ich rodzin, a tak¿e do innych reprezentatywnych central
zwi¹zkowych.

Ubezpieczyciel unika wyp³aty
wiadczeñ?

TAK dla Dudy,
NIE dla Komorowskiego

Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied O/ZG
Polkowice-Sieroszowice 15 maja br. zwróci³a siê do Dyrektora naczelnego ds. finansowych o wyjanienie sprawy zwi¹zanej z grupowymi ubezpieczeniami. Cz³onkowie zwi¹zku przekazuj¹ informacjê o firmie ubezpieczeniowej PZU, która zaczyna utrudniaæ wyp³acanie wiadczeñ z tytu³u
operacji chirurgicznych oczu. Sytuacje takie nie mia³y miejsca przed wprowadzeniem nowych grupowych ubezpieczeñ, a PZU wyp³aca³o te wiadczenia opieraj¹c siê wy³¹cznie na fakturach i wypisie medycznym. Obecnie pomimo przedstawiania przez pracowników stosownych dokumentów, które spe³niaj¹ warunki ubezpieczenia, PZU ¿¹da dodatkowych dokumentacji medycznych lub dodatkowych wyjanieñ i w rezultacie wiadczenie nie zostaje wyp³acone. Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek w imieniu Komisji Zak³adowej wniós³ o pilne zajêcie siê spraw¹ oraz przywo³anie
ubezpieczyciela do rozmów w tym zakresie.

NSZZ Solidarnoæ apeluje do cz³onków i sympatyków zwi¹zku oraz
pracowników KGHM Polskiej Miedzi i spó³ek z grupy kapita³owej wraz
z rodzinami, o oddanie g³osu w drugiej turze wyborów prezydenckich
na dr. Andrzeja Dudê. Program przedstawiony przez kandydata jest
najbli¿szy programowi naszego Zwi¹zku, a podpisana Umowa Programowa staje siê gwarantem realizacji Postulatów Solidarnoci.
Poni¿ej przedstawiamy kilka wybranych kwestii, które przedstawiaj¹
Andrzeja Dudê w korzystnym wietle.

Nie bêdzie zbiorowego karania
za indywidualne wypadki
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice Bogus³aw Szarek, wyst¹pi³ do Dyrektora z zapytaniem o zapisy nowych wskaników KPI (kluczowych wskaników
efektywnoci) mog¹cych powodowaæ nak³anianie do tuszowania
zdarzeñ wypadkowych. Jak stwierdza w pimie, wypadku nie da siê
przewidzieæ, wiêc karanie z tego tytu³u pracowników z ca³ego oddzia³u jest niesprawiedliwe choæby dlatego, ¿e nie ma siê na to wp³ywu.
Zbiorowa odpowiedzialnoæ za wypadki indywidualne, poprzez nieprzyznanie premii, nie mo¿e mieæ miejsca. Przewodnicz¹cy wyst¹pi³
z wnioskiem o zaniechanie przenoszenia odpowiedzialnoci za indywidualnie wypadki na ca³y oddzia³.
W odpowiedzi Dyrektor stwierdzi³, ¿e wysokoæ premii A i B nie jest powi¹zana z wystêpuj¹cymi na oddziale wypadkami. Zapewni³ jednoczenie, ¿e bezpieczna praca i bezpieczna realizacja zadañ jest najwa¿niejsza.
Ka¿dy ma dbaæ o swoje bezpieczeñstwo, a pracownicy dozoru maj¹ w
taki sposób organizowaæ pracê, ¿eby nie by³o miejsca dla niebezpiecznego zachowania i w konsekwencji wypadków. W podsumowaniu pracodawca stwierdza, ¿e nie by³o i nie ma zgody na takie postêpowanie, wrêcz
trzeba je piêtnowaæ.
Pomimo zapewnieñ Dyrektora mo¿e w przysz³oci dojæ do takiej sytuacji. Prosimy cz³onków zwi¹zku o zg³aszanie siê do biura Komisji Zak³adowej w przypadku zastosowania grupowej odpowiedzialnoci za indywidualny wypadek przy pracy.

Wiek emerytalny
Bronis³aw Komorowski sk³ama³ przed wyborami prezydenckimi w 2010
r., ¿e jest przeciwnikiem podwy¿szenia wieku emerytalnego, twierdzi³, i¿
powinna byæ zachowana zasada indywidualnego wyboru momentu przejcia na emeryturê. Po objêciu urzêdu szybko zweryfikowa³ swoje pogl¹dy
i na polecenie rz¹du podniós³ wiek emerytalny z 60 lat dla kobiet i 65 lat
dla mê¿czyzn do obligatoryjnych 67 lat. Andrzej Duda zapowiedzia³ przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego.
Podatki
Prezydent Komorowski podpisa³ 13 ustaw podnosz¹cych lub wprowadzaj¹cych ³¹cznie 21 podatków. Komorowski nie móg³ dopuciæ, ¿eby
jemu i jego partyjnym kolegom nie zabrak³o na omiorniczki i kawior.
Andrzej Duda sprzeciwia siê drenowaniu kieszeni Polaków. Proponuje
wprowadzenie podatku m.in. dla wielkich zagranicznych sieci handlowych, na wzór wêgierski. Rynek spo¿ywczy wart jest setki miliardów
z³otych, a dziesiêæ najwiêkszych w³acicieli hipermarketów p³aci zaledwie
600 mln z³ podatku! Donald Tusk, Ewa Kopacz i Bronis³aw Komorowski
zamiast siêgn¹æ po podatki wielkich firm, wol¹ opodatkowaæ spo³eczeñstwo.
Jedn¹ z podpisanych przez Komorowskiego ustaw wprowadzaj¹cych
podatki jest wyniszczaj¹ca KGHM danina od miedzi i srebra. Andrzej Duda
stwierdzi³, ¿e podatek w obecnym wymiarze nie ma prawa istnieæ. Jednoczenie z³o¿y³ obietnicê, ¿e doprowadzi do zmniejszenia lub likwidacji
podatku od wydobycia niektórych kopalin.
Afera Tamowa
Pomimo kolejnych skandali ujawnianych przez tamy ze s³ynnej restauracji Sowa i Przyjaciele, Bronis³aw Komorowski nie podejmuje tematu 
sprawia wra¿enie jakby nie by³o problemu. Kolejne z tam oprócz zaplanowanej prowokacji ministra spraw wewnêtrznych z podpaleniem budki
stra¿niczej sprzed rosyjskiej ambasady, poruszony zosta³ temat nepotyzmu w kopalniach wêglowych i konsekwencji z³ego zarz¹dzania. Prawda
jest taka, ¿e w³aciciel, czyli Ministerstwo Gospodarki, generalnie w dupie
mia³o ca³e górnictwo przez ca³e siedem lat. By³y pieni¹dze, a oni, wiesz,
pili, lulki palili, swoich ludzi poobstawiali, sam wiesz, ile zarabiali i nagle
pierdyknê³o  stwierdzi³a Bieñkowska w rozmowie z szefem CBA.
Centrale zwi¹zkowe
Andrzej Duda spotka³ siê z
Przewodnicz¹cym Komisji
Krajowej NSZZ Solidarnoæ Piotrem Dud¹ i Przewodnicz¹cym OPZZ Janem
Guzem. To wa¿ne wydarzenie zosta³o kompletnie przemilczane przez mainstreamowe media, takie jak Gazeta
Wyborcza, na której portalu
nie mo¿na by³o doszukaæ siê
informacji o konferencji.
Strach przed przejciem lewicowego elektoratu od Komorowskiego do Dudy sprawi³, ¿e temat w wiêkszoci
mediów przemilczano lub
przekazano zdawkowo. Choæ
Przewodnicz¹cy OPZZ oficjalnie nie popar³ Andrzeja
Dudy, sam fakt spotkania
przed wyborami jest sygna-

³em dla wyborców, ¿e proponowane rozwi¹zania w kwestii pracy i polityki
spo³ecznej s¹ zbie¿ne z priorytetami zwi¹zku. Ta sytuacja jasno pokazuje,
¿e wbrew obiegowej opinii Andrzej Duda bêdzie Prezydentem wszystkich
Polaków, zamiast wybranej grupy jak ma to obecnie miejsce.

Jak siê ¿yje i mieszka w
Polsce po 8 latach rz¹dów
koalicji PO-PSL?
Polska nie nale¿y do pañstw, w których ¿yje siê najlepiej. W raporcie
Better Life Index opublikowanym niedawno przez OECD znalelimy
siê na 27 pozycji sporód 36 badanych krajów. Odleg³e miejsce zajêlimy te¿ w rankingu dotycz¹cym poziomu rozwoju spo³ecznego.
Wed³ug raportu OECD najlepiej ¿yje siê mieszkañcom Australii, Norwegii
i Kanady. Sporód pañstw europejskich Polskê wyprzedzaj¹ nie tylko
Niemcy, ale tak¿e Czesi i S³owacy. Kiepsko wypadlimy, jeli chodzi o
dostêpnoæ do mieszkañ, wysokoæ zarobków i d³ugoæ ¿ycia.
Praca i p³aca
Pod wzglêdem warunków pracy w raporcie OECD Polska zajê³a dopiero
30 miejsce. Po raz kolejny potwierdzi³a siê teza, ¿e nale¿ymy do najbardziej zapracowanych narodów na wiecie. Wed³ug autorów opracowania przeciêtnie w ci¹gu roku spêdzamy w pracy 1929 godzin. To wiêcej
od redniej, która dla pañstw OECD wynosi 1765 godzin. Dla porównania
Holender pracuje 1381 godzin rocznie, Niemiec 1397.
D³uga praca Polaków nie przek³ada siê na poziom wynagrodzeñ. Mimo ¿e
pracujemy wiêcej ni¿ inni, nasze zarobki s¹ ni¿sze od przeciêtnej w OECD.
rednie dochody polskiego gospodarstwa domowego wynosz¹ ok. 16
tys. dolarów rocznie na osobê, podczas gdy rednia dla pañstw OECD
osi¹gnê³a poziom 24 tys. dolarów. Pod wzglêdem zarobków oraz maj¹tkowego dobrobytu mierzonego tak¿e poziomem oszczêdnoci i wielkoci¹ posiadanego maj¹tku, zajêlimy dopiero 29 miejsce. Wród pañstw
europejskich gorzej powodzi siê tylko Wêgrom i Estoñczykom.
Wed³ug autorów opracowania a¿ 40 proc. Polaków w wieku 15-64 lata
nie ma zajêcia, za które otrzymywa³oby wynagrodzenie. To tak¿e wynik
gorszy od przeciêtnej. rednio w krajach OECD problem braku p³atnego
zajêcia dotyczy 35 proc. ludzi w tym wieku. Bardziej od innych obawiamy
siê te¿ utraty pracy. Pod tym wzglêdem zajêlimy dopiero 31 miejsce. Za
Polakami znaleli siê tylko m.in. Hiszpanie i Portugalczycy.
Warunki mieszkaniowe
Warunki mieszkaniowe s¹ w Polsce bardzo z³e. W tym zestawieniu zajêlimy jedn¹ z ostatnich pozycji, wyprzedzaj¹c tylko Rosjê i Turcjê. Przeciêtny Kowalski ma do dyspozycji tylko 1 pokój.
Jeli chodzi o dostêpnoæ do mieszkañ równie fatalnie wypadlimy tak¿e
w najnowszym raporcie Social Progress Index. Jest to alternatywny do
Produktu Krajowego Brutto sposób mierzenia rozwoju spo³eczeñstwa.
Powstaje na podstawie kilkudziesiêciu wskaników podawanych przez
UNICEF, wiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO) oraz Komisjê Europejsk¹.
W raporcie Social Progress Index wród 20 najlepiej rozwiniêtych spo³ecznie pañstw znalaz³o siê a¿ 15 krajów nale¿¹cych do UE. Polski miêdzy
nimi nie by³o, poniewa¿ zajê³a dopiero 27 miejsce. Podobnie jak w raporcie OECD lepsi od nas okazali siê Czesi i S³owacy.
Wp³yw na kiepsk¹ ocenê naszego kraju mia³y m.in. warunki mieszkaniowe. Jeli chodzi o dostêpnoæ do mieszkañ zajêlimy 126 miejsce na
wiecie, wyprzedzaj¹c jedynie Jordaniê i Gabon. Pañstwa o porównywalnym poziomie PKB, np. Chorwacja i Turcja wypad³y znacznie lepiej od nas.
Wed³ug jednego z raportów Eurostatu, w UE w przeludnionych mieszkaniach ¿yje ok. 17 proc. ludzi, w Polsce trzy razy wiêcej  ponad 46 proc.

Wród pañstw bêd¹cych cz³onkami Unii gorzej ni¿ w Polsce jest tylko w
Rumunii i na Wêgrzech. Zgodnie z unijnymi standardami ka¿da kawalerka jest zbyt ma³ym mieszkaniem. Zarówno osoba mieszkaj¹ca samotnie,
jak i ma³¿eñstwo nie posiadaj¹ce dziecka, powinno mieæ do dyspozycji
mieszkanie, w którym znajduje siê sypialna i pokój dzienny.
D³ugoæ ¿ycia
W raporcie OECD Polacy wypadli bardzo le tak¿e pod wzglêdem d³ugoci ¿ycia i poziomu zadowolenia z niego. Je¿eli wiek emerytalny w naszym
kraju nie zostanie obni¿ony, to przeciêtny Kowalski tylko przez 5 lat bêdzie
móg³ cieszyæ siê emerytur¹. rednia d³ugoæ ¿ycia w Polsce wynosi nieca³e 77 lat  dla kobiet 81, dla mê¿czyzn 73. To o ponad 5 lat mniej ni¿ w
Szwajcarii, której mieszkañcy ¿yj¹ najd³u¿ej. Pod wzglêdem d³ugoci ¿ycia
zajêlimy dopiero 29. pozycjê. Jak wynika z raportu, Polacy nie s¹ zbyt
zadowoleni ze swojego ¿ycia. W tym zestawieniu znalelimy siê dopiero
na 30 miejscu wród 36 krajów OECD.
Agnieszka Konieczny, Tygodnik l¹sko-D¹browski nr 19/2015

Obud siê Polsko ma
Przed nami druga tura wyborów prezydenckich a na jesieni parlamentarne. Wybory, obok referendum, to jeden z najbardziej demokratycznych sposobów stanowienia w³adzy poprzez swoich przedstawicieli. W sposób jawny i nieskrêpowany mo¿na dokonywaæ
wyboru osób, które póniej w naszym imieniu bêd¹ sprawowaæ w³adzê w kraju. Mamy jedyn¹ i niepowtarzaln¹ szansê, raz na kilka lat, za
pomoc¹ kartki wyborczej dokonaæ wyboru takiej osoby, która póniej jako prezydent kraju, pose³ lub senator bêdzie sprawowaæ swój
mandat dla dobra obywateli, a nie okrelonej kasty politycznej cile zwi¹zanej z okrelon¹ opcj¹ polityczn¹, powi¹zanych biznesowo
i politycznie dzia³aczy. £atwiej i bezpieczniej jest dokonywaæ m¹drych i odpowiedzialnych wyborów za pomoc¹ kartki wyborczej zamiast póniej afiszowaæ siê ze swoim niezadowoleniem na ulicach.
Obecnie ma miejsce ewidentne niszczenie polskiego przemys³u,
wyzbywanie za bezcen polskiej ziemi i niszczenie polskiego rolnictwa, na si³ê wprowadza siê zmiany w zak³adowych uk³adach zbiorowych pracy, by polski robotnik sta³ siê jeszcze tañszym najemnikiem
 lepiej tego unikn¹æ id¹c na wybory i podejmuj¹c przemylan¹
decyzjê. Tak siê coraz czêciej dzieje. Przyk³ady mo¿na mno¿yæ
Nie do koñca za³atwione s¹ problemy górnictwa wêgla kamiennego,
dochodz¹ informacje o sprzeda¿y kolejnych kopalñ. Trwaj¹cy ponad miesi¹c strajk polskich rolników pod urzêdem rady ministrów
zdaje siê nikt nie zauwa¿aæ, ani prezydent, ani premier.
Sprawy z w³asnego podwórka  KGHM. Niedawno wznowiono temat zmian do uk³adu zbiorowego pracy. Jeszcze jest nierozstrzygniêta sprawa koncesji w okolicach G³ogowa G³êbokiego. Zad³u¿anie firmy ronie lawinowo, kolejne pomys³y wyprowadzania robót i
ludzi poza zak³ad i uk³ad zbiorowy pracy to tylko przedsmak tego z
czym przyjdzie nam siê zmierzyæ, gdy prezydentem kolejn¹ kadencjê
bêdzie Komorowski, a u steru w³adzy pozostanie PO z PSL-em. Oni
razem pokazali, ¿e maj¹ w g³êbokim powa¿aniu los polskiego robotnika i rolnika. I nie dajmy sobie kolejny raz wmówiæ, ¿e Polska to
dobrze rozwijaj¹cy siê kraj i mamy zagwarantowane bezpieczeñstwo.
Którejkolwiek dziedziny ¿ycia nie przyjrzelibymy siê to statystycznie jestemy ¿ebrakami Europy. Jedno co siê temu prezydentowi i
rz¹dowi przez okres sprawowania w³adzy uda³o, to ¿e mamy najdro¿szego emigranta w Europie  Donalda Tuska. My, pozostali,
takich szans nigdy nie bêdziemy mieli. I nie biadolmy, ¿e nie mo¿emy wszystkiego zmieniæ, ¿e indywidualnie na te sprawy nie mamy
wp³ywu. Biernych osób s¹ setki tysiêcy, a takie podejcie to zwyk³a
próba usprawiedliwiania swojego lenistwa lub lekkomylnoci. Byli
i s¹ tacy w naszym spo³eczeñstwie, ¿e ani nie pomogli innym, ani
nawet sami sobie. Jednak¿e macie przecie¿ rodziny, dzieci, bliskich
 o ich lepsz¹ przysz³oæ warto walczyæ. Chocia¿ ten jeden raz spróbuj zrobiæ co uczciwego i przemylanego dla nich. Masz wreszcie
szansê dokonaæ wyboru i doprowadziæ do pozytywnych zmian.
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