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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

KGHM-owi grozi
wrogie przejêcie?
Z powodu niskiej wyceny akcji KGHM prezes Herbert Wirth ostrzega
przed wrogim przejêciem spó³ki. Takie zagro¿enie istnieje od dawna,
ale widocznie prezes Wirth posiada dodatkow¹ wiedzê, która uzasadnia g³oszon¹ informacjê. Solidarnoæ od samego pocz¹tku mówi³a, ¿e niebezpiecznie jest pozbywaæ siê kolejnych pakietów akcji
doprowadzaj¹c do sytuacji, w której KGHM staje siê bezbronny. Skarb
Pañstwa jest w posiadaniu zaledwie 31,79% udzia³ów KGHM Polskiej Miedzi. Pozosta³e udzia³y s¹ rozproszone i scenariusz wrogiego
przejêcia faktycznie jest mo¿liwy.
Obecny rz¹d koalicji PO-PSL ju¿ w kampanii wyborczej w 2007 r. oszuka³
górników obiecuj¹c, ¿e nie bêdzie prywatyzowaæ spó³ki. Po wyborach
podjêli decyzjê o ca³kowitej sprzeda¿y KGHM-u. Gdyby nie dwugodzinny
strajk ostrzegawczy górników, hutników i przeróbkarzy dosz³oby do pe³nej prywatyzacji. Rz¹d zdecydowa³ siê sprzedaæ 10% akcji zmniejszaj¹c
udzia³y z 41,79% do 31,79%. Konsekwencj¹ strajku by³o posadzenie
m.in. Józefa Czyczerskiego na ³awie oskar¿onych. Przeszkoleni i wysokop³atni prawnicy najêci przez w³adze KGHM udowadniali nielegalne zorganizowanie strajku przez zwi¹zki. Dzisiaj nawet prezes Wirth zauwa¿a, bo to
on donosi³ na zwi¹zkowców do prokuratury, ¿e jest groba wrogiego
przejêcia. Szkoda tylko, ¿e dopiero teraz siê obudzi³. Zarówno w³adze
KGHM, jak i koalicja PO-PSL lekcewa¿¹co odnosz¹ siê do spraw, o których Solidarnoæ mówi: prywatyzacja, negatywny wp³yw podatku od
miedzi i srebra na spó³kê oraz rozdzia³ koncesji na eksploatacjê nowych
z³ó¿ miedzi w Polsce. Te kwestie ich nie interesuj¹. Przysz³oæ KGHM
Polskiej Miedzi nie ma dla nich wiêkszego znaczenia.

Billboard PO z kampanii wyborczej  2007 r.
Prezes Wirth w wywiadzie dla tygodnika Wprost liczy na rz¹d i rozwi¹zania prawne przygotowywane przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa, które
uchroni¹ koncern przed próbami wrogiego przejêcia. Oprócz ochrony
najwa¿niejszych polskich spó³ek Prawo i Sprawiedliwoæ rozwa¿a rozwi¹zanie mówi¹ce o zgodzie parlamentu na ka¿d¹ sprzeda¿ przedsiêbiorstwa uznanego za strategiczne. Pojawiaj¹ siê równie¿ g³osy za wykupem

przez Skarb Pañstwa pakietu akcji, by wzmocniæ swoj¹ pozycjê w³acicielsk¹ w KGHM. Zagro¿enie od lat jest realne. W poprzednich latach
dochodzi³o do sytuacji, ¿e na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Skarb
Pañstwa bêd¹c w posiadaniu nieca³ej trzeciej czêci udzia³ów (31,79%),
na WZA mia³ zaledwie nieco ponad po³owê g³osów. Zgodnie z prawem
ujawniæ siê musz¹ akcjonariusze posiadaj¹cy co najmniej 5% udzia³ów
spó³ki. Oznacza to ukrywanie siê wielu udzia³owców, a tak du¿a iloæ akcji
skupiona w rêkach jednej osoby bez wiêkszych trudnoci doprowadzi do
przejêcia spó³ki przez inne pañstwo. Wtedy w najlepszym wypadku zostan¹ obni¿one wynagrodzenia. W najgorszym dojdzie do zamkniêcia
kopalni.

Solidarnoæ pozytywnie
zaopiniowa³a projekt ustawy
Kancelaria Sejmu przes³a³a do Przewodnicz¹cego Komisji Krajowej
NSZZ Solidarnoæ Piotra Dudy projekt ustawy pos³ów Prawa i Sprawiedliwoci ws. zniesienia podatku od miedzi i srebra, w celu zaopiniowania projektu  zgodnie z ustaw¹ o zwi¹zkach zawodowych. Jest
to kontynuacja deklaracji pos³ów PiS na konferencji prasowej w Lubinie o czym pisalimy w ostatnim numerze Pryzmatu. Solidarnoæ
pozytywnie zaopiniowa³a projekt ustawy.
Pos³owie Prawa i Sprawiedliwoci El¿bieta Witek, Mariusz B³aszczak i
Stanis³aw Karczewski w imieniu partii wyszli z inicjatyw¹ odejcia od
podatku od niektórych kopalin. W projekcie ustawy przewidziano zawieszenie pobierania daniny przez 11 lat  od 1 stycznia 2016 r. do 31
grudnia 2026 r. Jako Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ cieszymy siê z tej inicjatywy.
Projekt ustawy posiada kilkustronicowe uzasadnienie. Warty uwagi jest
m.in. jeden z fragmentów dotycz¹cy
wszystkich podatków p³aconych
przez KGHM: Opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra ( ) spowodowa³o zasilenie bud¿etu pañstwa przez
KGHM kwot¹ ok. 4,5 mld PLN. W latach 2012-2014 KGHM odprowadzi³
w postaci podatków, op³at i nale¿noci do bud¿etu pañstwa i samorz¹dów w sumie ok. 17 mld PLN. Warto
zauwa¿yæ, ¿e podatnik  KGHM Polska Mied S.A.  zobowi¹zany jest odprowadzaæ podatek od wydobycia
niektórych kopalin bez wzglêdu na
osi¹gany wynik finansowy, czyli tak¿e w przypadku wytwarzania straty, niezale¿nie czy uzyskuje wspomniane
w uzasadnieniu do ustawy nadzwyczajne zyski podmiotów.
KGHM jest ju¿ zad³u¿ony na 6 mld z³ i w perspektywie lat zad³u¿enie ma siê
podwoiæ. Odci¹¿enie Polskiej Miedzi z tak ogromnego zobowi¹zania pozwoli funkcjonowaæ firmie na zdrowych zasadach. Liczymy na wejcie w
¿ycie projektu ustawy najpóniej w kolejnej kadencji parlamentu co stanie siê, jeli wspólnie odsuniemy od w³adzy k³amców z Platformy Obywatelskiej i KGHM ponownie bêdzie strategiczn¹ dla Polski spó³k¹.

Pismo Solidarnoci do Prezesa
KGHM ws. ³¹czenia Oddzia³ów

szê o rozszerzenie tej informacji w rozbiciu na oddzia³, ilu z tych pracowników posiada³o kary regulaminowe jakie i za co, ilu próbowa³o wejæ
na teren zak³adu po spo¿yciu alkoholu, posiada NN oraz ilu pracowników kryje siê pod innymi przyczynami i co oznacza to pojêcie, którego nie uwzglêdnia³o Porozumienie.  napisa³ w odpowiedzi
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski. Dodatkowo zada³ pytanie o
trzech konkretnych pracowników, którzy nie maj¹ nic na sumieniu, wiêc zapewne podlegaj¹ pod inne przyczyny. Podwy¿ki
zaczê³y obowi¹zywaæ od 1 sierpnia.

Przyspieszy³ proces
³¹czenia spó³ek
Nabra³ przyspieszenia projekt realizacji pomys³u ³¹czenia spó³ek
z grupy kapita³owej: KGHM Cuprum, Inova, CBJ i Bipromet w
jeden podmiot o nazwie Centrum Wiedzy. Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin, która zrzesza cz³onków w Centrum Badañ Jakoci negocjuje z Zarz¹dem KGHM
warunki przejcia pracowników do nowej spó³ki. Pracodawca
zapewnia, ¿e pracownicy nie maj¹ siê czego obawiaæ. Zespó³
pod kierownictwem Przewodnicz¹cego Bogdana Nuciñskiego
przygotowa³ jednak Porozumienie z pakietem zabezpieczeñ dla
pracowników ³¹cznie z funkcjonowaniem uk³adu i regulaminów.
Gotowy projekt porozumienia (do wgl¹du w biurze Komisji) zosta³ przekazany 17 sierpnia do Prezesa Wirtha oraz do wiadomoci premier Kopacz. Projekt trafi równie¿ z wiadomoci¹ do cz³onków Rady Nadzorczej na najbli¿szym wrzeniowym posiedzeniu.
Skoro pracownicy nie maj¹ siê czego obawiaæ, nic nie stoi na
przeszkodzie, ¿eby takie porozumienie podpisaæ.

ZG Polkowice-Sieroszowice:
Komunikat w sprawie
niewyp³aconej premii za lipiec
Zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce przy O/ZG Polkowice-Sieroszowice informuj¹, i¿ w dniu 12.08.2015r. odby³o siê spotkanie Dyrektora ds. Technicznych z pracownikami O/ZG Polkowice-Sieroszowice dotycz¹ce niewyp³acenia premii za miesi¹c lipiec. Dyrektor pozytywnie ustosunkowa³ siê do przedstawionych przez
pracowników uwag odnonie niewykonania zadañ i potwierdzi³
wyeliminowanie problemów. Obieca³ równie¿, ¿e je¿eli zaleg³e
zadania tj. realizacja planu liczby strzelañ zostan¹ wykonane, niewyp³acona premia zostanie wyrównana we wrzeniu.

ZG Rudna: Przepychanki
w sprawie przeszeregowania
pracowników
Zgodnie z Porozumieniem zawartym 9 lipca br. miêdzy stronami Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy, dosz³o do przeszeregowania pracowników bêd¹cych na najni¿szych stawkach, spe³niaj¹cych okrelone w Porozumieniu kryteria. Po otrzymaniu przez Solidarnoæ niepokoj¹cych sygna³ów Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna zwróci³a siê o wyjanienia. Z pisma przes³anego przez dyrektora
naczelnego Oddzia³u wynika, ¿e w oddziale Zak³ady Górnicze Rudna
315 pracowników zatrudnionych pod ziemi¹ jest na 7 lub 8 kategorii
zaszeregowania, z czego 245 ma co najmniej rok sta¿u pracy. Z tej
grupy wydzielono 30 osób  zmniejszaj¹c iloæ przeszeregowanych
pracowników do 215 osób  za brak pozytywnej opinii z powodu
ró¿nych przyczyn. Poród ogólnikowej listy ró¿nych powodów takiej
decyzji znalaz³o siê stwierdzenie, ¿e jest to równie¿ spowodowane innymi przyczynami.
Przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna Józef Czyczerski
domaga siê wyszczególnienia wszystkich 30 pracowników, którym nie
przyznano podwy¿ek z wyjanieniem przyczyny takiego dzia³ania. Pro-

Czas pracy operatorów SWW 
zapytanie do ministra
Przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice w imieniu Komisji Zak³adowej nie ustaje w próbach
ustalenia korzystnej interpretacji przepisów w celu skrócenia
czasu pracy operatorów podziemnych maszyn górniczych, wozów typu SWW (samojezdny wóz wiertniczy), którzy pracuj¹ w
pe³nym wymiarze czasu pracy, ze wzglêdu na pracê w klimatyzowanych kabinach, choæ powinni mieæ skrócony czas pracy. Ze
wzglêdu na wysok¹ temperaturê powietrza (powy¿ej 28 stopni
Celsjusza) obowi¹zuje skrócony czas pracy do szeciu godzin,
który dotyczy innych pracowników. Kompletnie przy tym zapomina siê, ¿e operator du¿¹ czêæ czasu spêdza poza kabin¹ w warunkach uprawniaj¹cych do skróconego czasu pracy, zajmuj¹c
siê m.in. podklinowaniem maszyny, kontrol¹ pomiarów wysokoci przodka, oznakowaniem otworów, sprawdzaniem niewypa³ów czy obrywk¹ przodka. Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek pisa³
ju¿ w tej sprawie m.in. do G³ównego Inspektora Pracy i Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, jednak¿e GIP nie by³ w stanie pomóc a Prezes WUG nie odniós³ siê do wszystkich aspektów sprawy. Przewodnicz¹cy w nastêpnej kolejnoci postanowi³ zwróciæ
siê z problemem do Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Go-

spodarki Janusza Piechociñskiego z wnioskiem o interpretacjê
przepisów.
W dniu 18 czerwca 2015 r. Komisja Zak³adowa zwróci³a siê do Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego Miros³awa Koziury o dokonanie
interpretacji przepisów rozporz¹dzenia z 28 czerwca 2002 r. i praw w
zakresie wymiaru czasu pracy operatorów podziemnych maszyn górniczych  wozów typu SWW  w kopalni rud miedzi KGHM Polska
Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze Polkowice-Sieroszowice i zweryfikowania stanowiska pracodawcy pod wzglêdem zgodnoci z tymi
przepisami. Niestety dokonana przez Prezesa WUG wyk³adnia prawa
i ocena postêpowania pracodawcy nie uwzglêdnia istotnych aspektów natury prawnej. Brak jest odniesienia siê do takich pojêæ jak
miejsce pracy i stanowisko pracy, których interpretacja jest kluczowa do rozwi¹zania problemu. Dodatkowo Prezes WUG pomin¹³
kwestiê przymusu zapewnienia pracownikom przez pracodawcê
ochrony przed nara¿eniem na temperaturê przez ca³¹ zmianê robocz¹. Przepisy rozporz¹dzenia nie normuj¹ przy tym sytuacji, gdy
pracownicy przebywaj¹ w nara¿aniu na wysok¹ temperaturê przez
czêæ zmiany roboczej, przede wszystkim nie statuuj¹ ¿adnego okresu minimalnego przebywania w nara¿eniu, w tym okresu do 2 godzin. Istotne pozostaje równie¿ i to, ¿e przepisy prawa nie przewiduj¹ ¿adnego przedzia³u czasowego przebywania w nara¿eniu na
wysokie temperatury ani minimalnego okresu zapewnienia ochrony
przed takim nara¿eniem. Przyjêty przez pracodawcê okres przebywania w nara¿eniu do dwóch godzin, nawet dorywczo, nie znajduje
zatem oparcia w powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisach. Taka
sytuacja ma wp³yw na dyspozycyjnoæ i sprawnoæ tych pracowników, a tym samym na bezpieczeñstwo pracy pod ziemi¹. Ponadto
przez znaczn¹ czêæ czasu pracy operatorzy wozów SWW przebywaj¹ poza klimatyzowan¹ kabin¹ wykonuj¹c swoje obowi¹zki (wg
naszych ustaleñ okres przebywania poza kabin¹ przekracza 2 godziny, natomiast ze wzglêdu na zapobie¿enie szokowi termicznemu,
temperatura w kabinie tylko nieznacznie odbiega od temperatury na
zewn¹trz).
W zwi¹zku z wci¹¿ niewyjanionymi aspektami przedstawionego
problemu i rozbie¿nociami, jeli chodzi o interpretacjê przepisów
rozporz¹dzenia ministra gospodarki z 2002 roku, w którym jest
mowa o miejscu pracy, a polskimi normami, które mówi¹ o stanowisku pracy, Komisja Zak³adowa zwróci³a siê 10 sierpnia br. do
Ministra Gospodarki o dokonanie jednoznacznej wyk³adni przepisów rozporz¹dzenia z 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziemnych zak³adach górniczych.
O odpowiedzi ministra bêdziemy informowaæ.

Sprawdzian wiarygodnoci
Na ³amach Pryzmatu kilkakrotnie pisalimy o podejmowanych dzia³aniach przez Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin przy wydatnej pomocy kolegi Bogus³awa Szarka, cz³onka rady nadzorczej z wyboru za³ogi, w sprawie próby ³¹czenia Centrum Badañ Jakoci z innymi podmiotami. Od samego pocz¹tku prezentowali pogl¹d, ¿e
CBJ powinien pracowaæ w dotychczasowej strukturze z zachowaniem
obecnych praw i obowi¹zków. Mimo kilku krótkich rozmów przewodnicz¹cego z prezesem Chmielewskim i jego wspó³pracownikami, w spotkaniach tych uczestniczy³y cz³onkinie Solidarnoci i jednoczenie
pracownice CBJ, nie przekonano nas do tego projektu. NSZZ Solidarnoæ nie zaprzestaje w podejmowaniu dalszych dzia³añ. Przygotowalimy i zosta³ skierowany na rêce prezesa Wirtha projekt Porozumienia, w
którym chcemy zawrzeæ wszelkie gwarancje dla obecnie zatrudnionych
pracowników CBJ.
Dziwi nas i powa¿nie zastanawia postawa pozosta³ych organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w CBJ, które przynajmniej na razie przyjê³y postawê bardzo zachowawcz¹. Mimo kilkakrotnych rozmów i apeli kierowanych przez Przewodnicz¹cego NSZZ Solidarnoæ Bogdana Nuciñskiego do wspomnianych przewodnicz¹cych w CBJ o bardziej zdecydowane dzia³ania z ich strony, ¿adnych pozytywnych reakcji nie widaæ.
Nie wystarczy wród pracowników rozsy³aæ ró¿ne smsy i opowiadaæ
bajki o swojej niezale¿noci  trzeba j¹ równie¿ prezentowaæ, a szczególnie mocno i zdecydowanie w chwilach powa¿nych w¹tpliwoci i
zagro¿enia. Nie umniejszamy roli i funkcji prezesa CBJ, ale organizowanie z nim spotkañ na obecnym etapie przez Zwi¹zek Dozoru i ZZPPM
wydaje nam siê ma³o znacz¹ce i bezcelowe przynajmniej w sprawie

³¹czenia, poniewa¿ decydentem tych decyzji jest Zarz¹d KGHM. Mamy
nadziejê, ¿e zamiast opowiadaæ ludziom bajki podejmiecie bardziej zdecydowane dzia³ania, wyka¿ecie siê swoj¹ niezale¿noci¹ i wspólnie bêdziemy walczyæ o pracowników.
Górnik kopalni Lubin

Stanowisko
Prezydium Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ
w Legnicy
W zwi¹zku z ukazaniem siê na portalu spo³ecznociowym Facebook reklamy wódki na tle zdjêcia ukazuj¹cego miertelnie ranionego Micha³a Adamowicza przez ZOMO-wców pacyfikuj¹cych pokojow¹ manifestacjê NSZZ
Solidarnoæ 31 sierpnia 1982 r. (jednej z trzech osób zastrzelonych tego
dnia oraz kilkunastu rannych) w Lubinie.
Wyra¿amy najwy¿sze oburzenie zaistnia³¹ sytuacj¹. Nie ma akceptacji dla
profanacji oraz nieetycznego i niemoralnego bezczeszczenia pamiêci Micha³a Adamowicza oraz pozosta³ych zastrzelonych i rannych tego tragicznego w skutkach dnia Zbrodni Lubiñskiej.
Owiadczamy, ¿e skierowalimy sprawê do organów cigania celem ukarania winnych zhañbienia pamiêci dobrego imienia ofiar Zbrodni Lubiñskiej.
W imieniu cz³onków NSZZ Solidarnoæ
w Regionie Zag³êbie Miedziowe
Bogdan Or³owski  przewodnicz¹cy

Informacje
35. rocznica powstania NSZZ Solidarnoæ
33. rocznica Zbrodni Lubiñskiej
W niedzielê 30 sierpnia, w przeddzieñ dwóch rocznic, uczcijmy te wydarzenia zaczynaj¹c od z³o¿enia kwiatów na grobach Micha³a Adamowicza i Andrzeja Trajkowskiego na cmentarzu komunalnym w Lubinie ok.
godz. 12:00. Nastêpnie z³o¿ymy kwiaty i znicze przy Kamieniach wiadkach i wemiemy udzia³ we Mszy wiêtej o godzinie 13:00 w Kociele
p.w. Najwiêtszego Serca Pana Jezusa (Ma³y Koció³) w Lubinie. Po
Mszy w. przejdziemy pod Pomnik Ofiar Lubina 1982, gdzie z³o¿ymy
wieñce i kwiaty. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Bogdan Or³owski
w imieniu Solidarnoci Zag³êbia Miedziowego, zaprasza wszystkich mieszkañców do wziêcia udzia³u w uroczystociach rocznicowych. Po uroczystociach bêdzie mieæ miejsce poczêstunek. O 17:00
tego samego dnia w kociele p.w. Maksymiliana Marii Kolbego odbêdzie siê koncert. 6 wrzenia o godz. 10:00 odprawiona bêdzie Msza w.
w Orzeszkowie, a po Mszy nast¹pi z³o¿enie kwiatów na grobie Mieczys³awa Poniaka, trzeciej ofiary komunistycznego re¿imu.
33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy
We wrzeniu poszczególne Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe oraz
Region Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ organizuj¹ wyjazd na
Pielgrzymkê Ludzi Pracy do Czêstochowy na Jasn¹ Górê, która odbêdzie siê w dniach 19-20 wrzenia. Zainteresowani udzia³em w pielgrzymce proszeni s¹ o kontakt z przedstawicielami swojej Komisji lub z
Zarz¹dem Regionu pod numerem telefonu: (76) 721-08-78.

Bardzo bogaty kraj
Polska wydaje siê byæ rajem dla wielkich sieci handlowych, obcych koncernów czy banków. To tak¿e wspania³e miejsce dla globalnych spekulantów. Pozwalamy siê legalnie i nielegalnie okradaæ z tego, co wypracujemy. Widaæ to po raportach NIK i MFW.
W grudniu 2013 r. opublikowano raport organizacji pozarz¹dowej Global Financial Integrity (GFI). Wed³ug niego w latach 2002-2011 wytransferowano z Polski 49,39 mld dolarów, co daje redni¹ roczn¹

4,939 mld dolarów. A w innym raporcie Illicit Financial Flows from
Developing Countries: 2003-2012 wyliczono redni¹ roczn¹ odp³ywu
kapita³u na 5,312 mld dolarów, co w ci¹gu 10 lat daje ³¹cznie 53,124
mld dolarów. W pierwszym raporcie . znalelimy siê pod wzglêdem
wysokoci transferów na 18 miejscu na 145 krajów wiata, w kolejnym
na miejscu 17. I na trzecim w Europie, po Rosji i Bia³orusi.
Raj dla globalnych z³odziei
Wed³ug oficjalnych danych w 2013 r. zagraniczne firmy dzia³aj¹ce w
Polsce zarobi³y blisko 70 mld z³, a zagraniczne banki osi¹gnê³y zysk
netto rzêdu 15,4 mld z³. - Mo¿na wiêc szacowaæ, ¿e w³¹cznie z ukrytymi
formami unikania opodatkowania, transferu zysków za granicê i osi¹ganych dochodów podmioty zagraniczne kreuj¹ od 100-120 mld z³
samych dochodów w Polsce - pisa³ g³ówny ekonomista SKOK Janusz
Szewczak.
Legalne transfery wzros³y w ostatnich kilku latach dziesiêciokrotnie - z
4 do 44 mld z³ rocznie. Od 2007 roku, kiedy na Zachodzie pojawi³y siê
pierwsze objawy krachu finansowego, transfery z Polski wzros³y z kilku
do 31 mld z³, a w 2008 roku do blisko 40 mld z³otych.
- Blisko 80 mld z³ zosta³o wytransferowane w ubieg³ym roku z Polski, ,z
czego po³owê legalnie, m.in, jako transfery dywidend na rzecz zagranicznych akcjonariuszy. Drena¿ Polski nasila siê od kilku lat. ( ... ) Transfery finansowe na tak¹ skalê s¹ konsekwencj¹ b³êdnie zrealizowanej
transformacji - oddania znacznej czêci maj¹tku w rêce zagraniczne i
prywatyzacji naszej gospodarki na rzecz zagranicznych inwestorów strategicznych - mówi pose³ PiS, profesor Jerzy ¯y¿yñski.
Wyciskani jak cytryna
Profesor ¯y¿yñski zwraca równie¿ uwagê, ¿e zaledwie 35,6 proc. PKB,
który w takim trudzie wypracowujemy, trafia do nas bezporednio w
postaci p³ac lub porednio w postaci wiadczeñ pañstwowych: opieki
zdrowotnej, zasi³ków, rent i emerytur. Co wiêcej notujemy w tym zakresie spadek, poniewa¿ jeszcze kilka lat temu by³o to 44,2 proc. PKB. Dla
porównania - w Szwajcarii jest to a¿ 62,2 proc. PKB, a w Stanach Zjednoczonych - 56,8 proc. Sporód notowanych 43 krajów wiata Polska
jest pod tym wzglêdem pi¹ta od koñca. A za nami s¹ ju¿ tylko: Grecja,
Bu³garia, Meksyk i Turcja. Pozosta³a czêæ PKB to s¹ zyski, zazwyczaj
lokowane za granic¹, i koszty, w tym koszty transferowe, bêd¹ce form¹
wyprowadzania zysków z kraju. To pokazuje, ¿e wypracowywany przez
Polaków produkt krajowy brutto jest transferowany, a my, jako naród,
jestemy bezwzglêdnie eksploatowani.
Raport NIK
W czerwcu br. Najwy¿sza Izba Kontroli opublikowa³a raport dotycz¹cy
ci¹gania przez polski aparat skarbowy podatku dochodowego od firm
z udzia³em kapita³u zagranicznego. Zbadano dzia³ania aparatu skarbowego z województw: ma³opolskiego, dolnol¹skiego i wielkopolskiego. Do jakich wniosków doszed³ NIK? Urzêdy kontroli skarbowej oraz
urzêdy skarbowe nie przeprowadzi³y wystarczaj¹cych dzia³añ, które skutecznie zapobieg³yby uchylaniu siê od opodatkowania przez podmioty
z udzia³em kapita³u zagranicznego, poprzez transferowanie dochodów
poza polski system podatkowy - napisano w raporcie. Najwy¿sza Izba
Kontroli wskaza³a, ¿e polskie organy podatkowe nie s¹ nale¿ycie przygotowane do kontrolowania podmiotów z udzia³em kapita³u zagranicznego, wiêc prowadzaj¹ takie kontrole bardzo rzadko. Przyczyny tego s¹
trzy: niewystarczaj¹ce przygotowanie pracowników s³u¿b skarbowych
do badania tak trudnych merytorycznie zagadnieñ, brak systemowych
narzêdzi oraz brak lub ograniczony dostêp do baz danych umo¿liwiaj¹cych ocenê, czy ceny stosowane w transakcjach pomiêdzy podmiotami
powi¹zanymi odbiegaj¹ od wartoci rynkowych.
i Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego
Ten stan rzeczy potwierdzi³ opublikowany te¿ w tym roku raport Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) o ci¹galnoci podatków
przez polsk¹ administracjê podatkow¹. Zosta³ sporz¹dzony na zamówienie Ministerstwa Finansów, chocia¿ resort specjalnie siê nim nie
chwali. Istotnie, nie ma powodu do dumy. Raport MFW nie zostawi³
suchej nitki na polskich organach podatkowych. A g³ównym jego wnioskiem jest stwierdzenie, ¿e polska administracja podatkowa kompletnie
sobie nie radzi. Widaæ to tak¿e na tle dzia³añ s³u¿b skarbowych w innych
krajach UE. Z badania wydajnoci podatkowej czterech g³ównych podatków: VAT, akcyzy, PIT i CIT w latach 2007-2014 wynika, ¿e ta wydaj-

noæ wyranie spada a ró¿nica pomiêdzy wynikiem z 2007 r. a przewidywanym na rok 2014 wynosi a¿ 4 proc. PKB, czyli blisko 70 mld z³.
Potwierdza siê teza o gigantycznej wyrwie podatkowej bior¹cej siê g³ównie z oszustw w podatku VAT, ale tak¿e na akcyzie i podatku CIT, co
mówi³ w TS profesor Witold Modzelewski.
Pañstwo polskie nie radzi sobie z ewidentnymi oszustami. Nie radzi
sobie z opodatkowaniem, obcych koncernów, sieci handlowych czy
banków. Nie potrafi ich tak¿e ukaraæ za nielegalne transfery. Za to chêtnie nasy³a kontrole skarbowe na najs³abszych: polski sektor ma³ych i
rednich przedsiêbiorstw. Tych mo¿na docisn¹æ, narzuciæ kary, zgnoiæ
kontrolami, z których ponad 80 proc. musi wed³ug MF skoñczyæ siê
ukaraniem podmiotu kontrolowanego mandatem. A to w³anie polski
sektor MiSP wytwarza ponad 70 proc. PKB, zatrudnia 75 proc. pracuj¹cych Polaków i p³aci podatki. Co ciekawe, przed wejciem Polski do
UE w 2004 roku i za rz¹dów PiS w latach 2005-2007 wyciekanie kapita³u nie stanowi³o tak wielkiego problemu (wedle raportu Global Financial Integrity w 2006 roku nie odnotowano nielegalnych transferów
kapita³u z Polski). Gdy do w³adzy dosz³a PO, widaæ lawinowy skok w tej
dziedzinie  w 2008 r. 12,16 mld dolarów. Obecnie rz¹dz¹ca ekipa jest
jedyn¹ w UE, która pozwala, by podatek CIT p³aci³a w naszym kraju
zaledwie co pi¹ta firma! Miejmy nadziejê, ¿e po jesiennych wyborach
nast¹pi w tym podatkowym szaleñstwie i urzêdniczej niekompetencji
zwrot o 180 stopni, ku normalnoci.
Micha³ Mi³osz, Tygodnik Solidarnoæ nr 33

KOMUNIKAT
Zgodnie z podjêt¹ przez Zarz¹d KGHM uchwa³¹ wyp³ata pierwszej
raty zaliczki dodatkowej nagrody rocznej za 2015 rok zostanie wyp³acona 27 sierpnia. Zaliczka wyniesie 9% wynagrodzeñ za pierwsze pó³rocze, czyli ok. 50% p³acy miesiêcznej.

KOMUNIKAT
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin zaprasza wszystkich cz³onków Solidarnoci  niezale¿nie od zak³adu
pracy  chêtnych do wziêcia udzia³u w wycieczce na Maltê, która
odbêdzie siê w dniach 3-10 padziernika. Odp³atnoæ od jednego
cz³onka Solidarnoci Zak³adów Górniczych Lubin to 1750 z³ (z
dofinansowaniem KZ). Jest mo¿liwoæ zapisania siê z osob¹ towarzysz¹c¹ przy jednoczesnym doliczeniu drugiej takiej samej kwoty.
Cena wycieczki zawiera:
- przelot Warszawa-Malta-Warszawa liniami lotniczymi Air Malta,
- 7 noclegów w dwuosobowych pokojach,
- 7 niadañ i 7 obiadokolacji,
- 3 wycieczki na Malcie: Valetta, Rejs Harbour Crouise i Kino 5D
Mdina,
- zwiedzanie trzech miast: Sengla, Cospicua i Vittoriosa,
- bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów,
- opieka rezydenta, ubezpieczenie podstawowe i przejazdy autobusem po wyspie.
Wylot z Warszawy zaplanowany jest na 3 padziernika o godz. 7:45,
a powrót 10 padziernika o 4:00. Zbiórka uczestników na warszawskim lotnisku Okêcie najpóniej dwie godziny przed odlotem  dojazd we w³asnym zakresie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze swoj¹ Komisj¹ Zak³adow¹. Zapisy wraz z odp³atnoci¹ mo¿liwe s¹ jedynie do koñca
sierpnia. Iloæ miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy!
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