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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Wybory do Rady Nadzorczej
X kadencji

W czasie rozmów ponownie wskazano na problem pog³êbiania siê ró¿nic
we wzrocie p³ac miêdzy Oddzia³ami o czym pisalimy w poprzednich
numerach Pryzmatu. Ró¿nice s¹ widoczne nawet miêdzy Zak³adami Górniczymi, w których  jak sam Prezes Zarz¹du wskaza³  jest wykonywana
ta sama praca i zarobki nie powinny od siebie odbiegaæ.

W dniach 17-18 maja odbêd¹ siê pracownicze wybory do Rady
Nadzorczej, w których za³oga wybierze swoich trzech przedstawicieli. Wybory bêd¹ dotyczyæ nowej X kadencji. Na obecn¹
IX kadencjê sporód trzech wybranych kandydatów pracownicy w 2014 r. postawili na dwóch przedstawicieli NSZZ Solidarnoæ  Józefa Czyczerskiego i Bogus³awa Szarka. Przewodnicz¹cy Czyczerski zdoby³ najwiêcej g³osów ze wszystkich
kandydatów. Misjê pe³nienia funkcji cz³onka Rady Nadzorczej KGHM powierzy³o mu a¿ 5062 pracowników. Nie mo¿na
zapomnieæ, ¿e poprzedniej VIII kadencji w latach 2011-2014
kolejni Ministrowie Skarbu Pañstwa z premedytacj¹ nie powo³ywali przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej,
³ami¹c ustawê o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw
pañstwowych  co zosta³o stwierdzone w prawomocnym wyroku, który po trzech latach zapad³ w tej sprawie w S¹dzie
Apelacyjnym we Wroc³awiu. W tym czasie uk³ad rz¹dz¹cy
podj¹³ najistotniejsze decyzje w historii polskiej miedzi polegaj¹ce na sprzedaniu aktywów telekomunikacyjnych (Polkomtel oraz Dialog) i wyprowadzeniu poprzez raje podatkowe
3,5 mld USD na zakup kanadyjskiej spó³ki Quadra FNX. Po
powrocie przedstawicieli za³ogi do Rady Nadzorczej wyp³ywaj¹ na jaw wszystkie patologie z tym zwi¹zane. Wiele lat
bêdziemy jeszcze za te dzia³ania p³acili.
W kwestii zbli¿aj¹cych siê pracowniczych wyborów do Rady Nadzorczej w Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ obecnie trwaj¹ prawybory i podobnie jak w poprzednich
latach obowi¹zuje dwuszczeblowy etap wyborów. W pierwszej
kolejnoci Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe zdecyduj¹ czy
i kogo wybior¹ na swoich kandydatów, a potem Rada Sekcji
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ w porozumieniu z Regionaln¹ Sekcj¹ Hutniczo-Przetwórcz¹ Miedzi NSZZ
Solidarnoæ podejmie w g³osowaniu decyzjê, kto wemie udzia³
w pracowniczych wyborach do Rady Nadzorczej KGHM Polska
Mied S.A. Kandydatów poznamy najpóniej w po³owie marca.

Wyjaniamy ró¿nice porównuj¹c poprzedni i nowy
zapis systemu corocznego wzrostu wynagrodzeñ

Podwy¿ki dla za³ogi
Po kilku spotkaniach stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego
Pracy, czyli Zarz¹du i zwi¹zków zawodowych, w dniu 21 lutego
2017 r. dosz³o do porozumienia i podpisano Protokó³ Dodatkowy nr 20 z now¹ tabel¹ stawek p³ac zasadniczych w wysokoci ok. 2,88% z wyrównaniem od 1 stycznia 2017 r.
Zgodnie z zapisem w ZUZP pracownicy mieli gwarantowany wzrost stawek o 2,3%, jednak¿e dziêki ¿mudnym negocjacjom zawarto kompromis, na podstawie którego wzrost wyniós³ rednio 2,88%.

Planowane jest te¿ wyrównanie nagrody z zysku za 2016 r. nie póniej ni¿
14 dni po posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM Polska Mied S.A. w kwocie 13,5% w funduszu na wynagrodzenia, co stanowi mniej wiêcej 1,5 wynagrodzenia redniomiesiêczne-

go. Zak³ada siê, ¿e nagroda z zysku za rok 2017 bêdzie wynosi³a 15,5%
funduszu na wynagrodzenia.

NOWY SYSTEM WZROSTU WYNAGRODZEÑ JEST
KORZYSTNIEJSZY DLA ZA£OGI OD POPRZEDNIEGO
Nie wszyscy s¹ na bie¿¹co z informacjami zamieszczanymi w Pryzmacie,
gdzie omawiamy spotkania stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy, czyli Zarz¹du i zwi¹zków zawodowych, wiêc postanowilimy jeszcze
raz wyjaniæ dlaczego nowe zapisy o wzrocie stawek s¹ bardziej korzystne od zapisu mówi¹cego o pierwszej kategorii osobistego zaszeregowania nie ni¿szej ni¿ minimalne wynagrodzenie w kraju.
Stary zapis w ZUZP (par. 76 ust. 3) stanowi³, ¿e pierwsza stawka osobistego zaszeregowania nie mo¿e byæ ni¿sza od minimalnej krajowej
p³acy w Polsce. Wzrost minimalnej krajowej p³acy przek³ada³ siê
jedynie na wzrost pierwszej kategorii osobistego zaszeregowania i
kolejnych kilku o parê z³otych, przez co wynagrodzenie co najwy¿ej
wzrasta³o ma³ej grupie pracowników. Na pierwszych 5 stawkach nikt
nie jest zaszeregowany, na 6 i 7 stawce jest zatrudnionych zaledwie
11 pracowników, a na 8 stawce grupa zaszeregowanych pracowników systematycznie siê zmniejsza.
Nowy system polega na corocznym powi¹zaniu przyrostu stawek osobistego zaszeregowania ze wzrostem przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród rocznych w IV kwartale poprzedniego roku - pomno¿one przez 0,8. Przyk³adowo, w IV kwartale 2016 r. wspomniany wskanik wzrós³ o 2,88% (ze
wzglêdu na deflacjê wzrost jest ni¿szy, w poprzednich latach dochodzi³o
do wzrostów nawet o 7-8%), co mno¿ymy przez 0,8 i otrzymujemy 2,3%
- o tyle pracodawca jest zobowi¹zany podnieæ wszystkim pracownikom
stawki osobistego zaszeregowania, jeli nie dojdzie do porozumienia ze
zwi¹zkami. Takie gwarantowane minimum. Na spotkaniu w dniu 21 lutego br. zwi¹zkom uda³o siê jednak wynegocjowaæ pe³ny wskanik 2,88%
i o tyle wzros³y stawki. Oznacza to, ¿e niezale¿nie od widzimisiê pracodawcy czy kaprysów ka¿dego kolejnego rz¹du, który móg³by np. nie podnosiæ minimalnej krajowej p³acy, pracownikom KGHM i tak wzrosn¹ wynagrodzenia.
A teraz konkrety. Poni¿ej znajduj¹ siê tabele z wyliczeniami wzrostu stawek podczas omiu lat rz¹dów poprzedniej w³adzy, odpowiednio po lewej wed³ug starego systemu wzrostu wynagrodzeñ bazuj¹cego na minimalnej krajowej p³acy jako pierwszej stawce osobistego zaszeregowania
i po prawej wed³ug nowych zasad. W tabelach mamy rozró¿nienie na
numer kategorii, kwotê stawki w 2008 r. i 2015 r. (w latach, w których
Zarz¹dy negocjowa³y ze stron¹ spo³eczn¹ podwy¿ki na pocz¹tku ka¿dego roku) i wzrost liczony w z³otówkach na przestrzeni dwóch kadencji
parlamentu.

W ZG Polkowice-Sieroszowice
o zmianach anga¿u

Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek w imieniu Komisji Zak³adowej NSZZ
Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice zwróci³ siê do Dyrektora
Naczelnego Oddzia³u z wnioskiem o zorganizowanie spotkania w celu
omówienia zmian anga¿u pracowników zatrudnionych na stanowisku
lusarz mechanik maszyn i urz¹dzeñ górniczych pod ziemi¹ oraz operatorów nie posiadaj¹cych kursu górnika, a wykonuj¹cych pracê górnika
operatora.
W ocenie Komisji grupa ok. 150 pracowników KGHM Oddzia³ Zak³ady
Górnicze Polkowice-Sieroszowice nie posiada anga¿u górnika operatora maszyn górniczych pod ziemi¹ oraz kursu górnika, a wykonuje prace
zwi¹zane z tym stanowiskiem. Uwzglêdniaj¹c zasady bezpieczeñstwa i
bior¹c pod uwagê, ¿e do obowi¹zków operatora nale¿y nie tylko obserwowanie zachowania siê górotworu tj. stropów i ociosów, ale równie¿
obrywka i zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc pracy, Komisja wnios³a
o przychylenie siê do wniosku o spotkanie  o czym bêdziemy informowaæ.

Odpowied Ministerstwa
Finansów ws. podatku

Ministerstwo Finansów na polecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
odpowiedzia³o na pismo przedstawicieli Organizacji zrzeszonych w Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ oraz Regionalnej
Sekcji Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ Solidarnoæ w sprawie wp³ywu podatku od wydobycia niektórych kopalin na KGHM. Z pismem NSZZ
Solidarnoæ mo¿na zapoznaæ siê w Pryzmacie nr 23-24/2016 na stronie www.skgrm.pl. W odpowiedzi Ministerstwa mo¿na przeczytaæ, ¿e
rz¹d chce wywi¹zaæ siê z obietnicy wyborczej, ale Po pierwsze, jak
twierdz¹, KGHM jest dobrem wszystkich Polaków, dlatego Skarb Pañstwa ma w nim udzia³y i nie ma co liczyæ na ca³kowite zawieszenie funkcjonowania podatku od wydobycia miedzi i srebra. Po drugie, priorytetowa jest realizacja g³ównych obietnic rz¹du obejmuj¹cych swoim zasiêgiem ca³e spo³eczeñstwo, dlatego sprawa podatku zostanie zrealizowana
w póniejszym czasie. Tak enigmatyczna odpowied co do terminu wprowadzenia zmian w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin i
brak perspektyw na polepszenie sytuacji finansowej KGHM w najbli¿szym czasie zmusi³a NSZZ Solidarnoæ do ponownego przedstawienia
argumentacji dotycz¹cej skali opodatkowania wydobycia miedzi i srebra
w Polsce na tle konkurencji. Poni¿ej mo¿na zapoznaæ siê z treci¹ pisma
Ministerstwa Finansów oraz odpowiedzi¹ SKGRM NSZZ Solidarnoæ.
Odpowied z Ministerstwa
Finansów
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akcjonariusze, ale tak¿e ogó³ spo³eczeñstwa.
Niemniej jednak kluczowym jest, by poziom ciê¿arów podatkowych ponoszonych przez podatnika by³ optymalnie skorelowany z uzyskiwanymi
przez niego rezultatami finansowymi. D¹¿¹c do wypracowania perspektywicznego podejcia oraz do stworzenia d³ugofalowej Polityki Surowcowej Pañstwa, w maju 2016 r. Pani Premier Beata Szyd³o powo³a³a wiceministra rodowiska, G³ównego Geologa Kraju, prof. dr hab. Mariusza Orion
Jêdryska na stanowisko pe³nomocnika rz¹du ds. polityki surowcowej,
który stan¹³ równie¿ na czele Miêdzyresortowego zespo³u do spraw Polityki Surowcowej Pañstwa. Zadaniem zespo³u jest opracowanie projektu
polityki surowcowej pañstwa jak równie¿ zapewnienie instrumentów realizacji ww. polityki. Wród rozwa¿anych scenariuszy s¹ te¿ dzia³ania obejmuj¹ce podatek od wydobycia niektórych kopalin.
Niezale¿nie od powy¿szego, odnosz¹c siê do przywo³ywanych w przes³anym stanowisku deklaracji, sk³adanych w toku kampanii wyborczej w
2015 r., dotycz¹cych podatku od wydobycia niektórych kopalin, nale¿y
zaznaczyæ, i¿ ze wzglêdu na koniecznoæ wypracowania optymalnych
rozwi¹zañ, które bêd¹ korzystne zarówno dla bud¿etu pañstwa, ogó³u
spo³eczeñstwa jak i KGHM Polska Mied S.A., realizacja zobowi¹zañ wyborczych musi zostaæ roz³o¿ona w czasie.
Z upowa¿nienia Ministerstwa Rozwoju i Finansów
Marian Bana
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Przypominamy Ministrowi skalê opodatkowania
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wraz z Regionaln¹ Sekcj¹ Hutniczo-Przetwórcz¹ Miedzi NSZZ Solidarnoæ w pimie
z 3 stycznia 2017 r. do premier Beaty Szyd³o merytorycznie opisa³a zagadnienie oraz wp³yw podatku od miedzi i srebra na funkcjonowanie przemys³u miedziowego w Polsce w porównaniu do innych pañstw na wiecie,
gdzie konkurencja prowadzi dzia³alnoæ. Tym bardziej zadziwia odpowied
z Ministerstwa Finansów. Pismo przypomina czêsto spotykany proces
kopiuj/wklej w stanowiskach kierowanych do NSZZ Solidarnoæ ze strony
poprzedniego uk³adu politycznego.

Z uwagi na znaczenie tego problemu dla Spó³ki KGHM Polska Mied S.A.
prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.
Za SKGRM NSZZ Solidarnoæ
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski

Aktualnoci

GUS potwierdza dobre dane o bezrobociu
Stopa bezrobocia w styczniu wynios³a 8,6 proc. - poinformowa³ G³ówny
Urz¹d Statystyczny. Jest to odczyt lepszy od prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej, które szacowa³o, ¿e bezrobocie wynios³o 8,7 procent. Oznacza to, ¿e w styczniu wskanik bezrobocia by³ o 0,3
punktu procentowego wy¿szy ni¿ w grudniu ubieg³ego roku i o 1,6
punktu procentowego ni¿szy ni¿ w styczniu 2016 roku.
Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek K³oczko zapowiedzia³, ¿e
wskanik ten w zimie z regu³y idzie w górê w zwi¹zku z mocnym ograniczeniem prac sezonowych na przyk³ad w budownictwie.
Z meldunków nades³anych przez wojewódzkie urzêdy pracy wynika, ¿e w
koñcu stycznia zarejestrowanych by³o 1 milion 398 tysiêcy 200 osób. Z
informacji resortu pracy wynika, ¿e liczba bezrobotnych w koñcu stycznia by³a o blisko 250 tysiêcy ni¿sza ni¿ przed rokiem (spadek o 15,1%).
-----------Solidarnoæ chce zmian w prawie pracy
Usuniêcie ze wiadectwa pracy wpisu o trybie rozwi¹zania umowy z
pracownikiem  to propozycja NSZZ Solidarnoæ. Zwi¹zkowcy chc¹,
by pracownicy zyskali wiêksze mo¿liwoci znalezienia pracy po dyscyplinarnym rozwi¹zaniu umowy o pracê. Projekt trafi³ do zespo³u ds. prawa
pracy Rady Dialogu Spo³ecznego.
Propozycjê Solidarnoci opisuje Dziennik Gazeta Prawna. Wed³ug zwi¹zkowców obecne przepisy prawa pracy naruszaj¹ prawo do ochrony prywatnoci, czci i dobrego imienia pracowników.

W dniu 22 lutego br. szef SKGRM NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski
wystosowa³ pismo do Wicepremiera oraz Ministra Finansów i Rozwoju
Mateusza Morawieckiego wraz z jednym z dziewiêciu slajdów analiz przygotowanych przez KGHM obrazuj¹cy sytuacjê podatkow¹ polskiej miedzi
na tle zagranicznej konkurencji. Poni¿ej treæ listu i wspomniany slajd.

W wiadectwie pracy nie mamy odnotowanej informacji o sumiennie
przepracowanych latach, ale o dyscyplinarnym zwolnieniu pracownika.
Teoretycznie nie ma to ¿adnych formalnych skutków dla kolejnego pracodawcy, ale mo¿e to byæ krzywdz¹ce dla pracownika i powodowaæ
problemy z zatrudnieniem.

Pismo SKGRM NSZZ Solidarnoæ

Firmy wykorzystuj¹ obecne przepisy prawa pracy do zwolnieñ pracowników. Przedsiêbiorca, który chce zwolniæ pracownika najczêciej proponuje mu rozwi¹zanie umowy za porozumieniem stron lub dyscyplinarnie.

W nawi¹zaniu do przeprowadzonych z Panem rozmów w Katowicach
pomiêdzy Sekcj¹ Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ oraz
prowadzonej korespondencji (pismo z dnia 3.01.2017r.) z Premier Rz¹du
RP Pani¹ Beat¹ Szyd³o przekazujemy materia³ dotycz¹cy: Podatku od
niektórych kopalin - skutki dla KGHM Polska Mied S.A..
Bior¹c powy¿sze pod uwagê prosimy o zorganizowanie spotkania Pana
Wicepremiera oraz Ministra Energii z przedstawicielami NSZZ Solidarnoæ KGHM Polska Mied S.A. w tej sprawie.

Poniewa¿ informacja o tzw. dyscyplinarce pozostaje w aktach  pracownik w tej sytuacji najczêciej decyduje siê na odejcie za porozumieniem
stron, rezygnuj¹c przy tym np. z okresów wypowiedzenia umowy. Je¿eli
propozycja NSZZ Solidarnoæ zosta³aby przyjêta, firmy nie mog³yby ju¿
zastraszaæ pracowników wpisem do akt.
------------

Daleko nam jeszcze do normalnoci
Kampania 13 z³ i nie kombinuj to nie tylko narzêdzie przeciwdzia³ania
³amaniu prawa, ale te¿ wa¿ne ród³o wiedzy o stanie naszego rynku pracy.
Rzeczywistoæ opisana w zg³oszeniach pora¿a i uwiadamia, jak daleko
nam jeszcze do normalnoci.
Dosta³am now¹ umowê na 13 z³, ale jednoczenie dosta³am umowê na
dzier¿awê odkurzacza. Na 500 z³  napisa³a sprz¹taczka Katarzyna z Wroc³awia.
Za godzinê wypo¿yczenia munduru p³acê 5 z³. Suma summarum dalej
zarabiam tyle samo  zg³osi³ Rafa³ zatrudniony na zlecenie w warszawskiej firmie ochroniarskiej.
Nasz szef (tu dok³adna nazwa firmy wraz z numerem koncesji) wlepia
nam fikcyjne kary za spónienie, obci¹¿a za pranie odzie¿y czy za wydawanie nowych elementów munduru. Otrzymujemy 7-8 z³ netto na godzinê
 to z kolei Andrzej z Lublina.
Jest dwóch panów (tu ich nazwiska i adresy, nazwy dwóch pizzerii, które
posiadaj¹ w P³ocku). Zatrudniaj¹ za 6-8 za godz. i nikt prawie nie ma
umowy  zg³osi³a Sylwia.
Mo¿na tak w nieskoñczonoæ. Zatrudnienie na pó³ etatu, a godziny normalne. Czêæ etatu, a reszta pod sto³em. Czêsto te¿ po prostu na czarno.
Wiêkszoæ zg³oszeñ mówi albo o ni¿szej stawce, albo o oszukiwaniu na
godzinach. Czêsto dotyczy to firm realizuj¹cych zlecenia dla podmiotów
publicznych.
 Mówimy tu o minimum. Minimalna stawka, minimalne wynagrodzenie.
Wszystko, co poni¿ej, to wyzysk  ocenia takie praktyki Henryk Nakonieczny, cz³onek prezydium Komisji Krajowej Solidarnoci. Charakteryzuj¹c akcjê Solidarnoci, doda³  Nasze dzia³anie to likwidowanie patologii.
-----------Dlaczego zmieniamy miejsca pracy?
Szukamy innej pracy, bo chcemy wiêcej zarabiaæ, omija nas awans, nie
mo¿emy siê rozwijaæ. 53 proc. respondentów przebadanych przez portal
GoldenLine wskaza³o wy¿sze zarobki, 28 proc. brak mo¿liwoci rozwoju,
27 proc. brak mo¿liwoci awansu, 23 proc. nudê i rutynê, a 23 proc. z³¹
atmosferê pracy.
Eksperci zwracaj¹ uwagê, ¿e bardzo wa¿nym elementem jest kultura i
atmosfera pracy. Jest to nowy element decyduj¹cy o zmianie miejsca
pracy. Nadal du¿e znaczenie ma wynagrodzenie. Bardzo m³odzi ludzie w
wieku 24-25 lat chc¹ najwiêkszych podwy¿ek. Deklaruj¹, ¿e s¹ gotowi
zmieniæ pracê za wynagrodzenie o po³owê wiêksze. Trochê starsze osoby
maj¹ mniejsze wymagania i wystarczy im wzrost wynagrodzenia w granicach 10-50 proc.
Zapytani o to, co sk³oni³oby ich do zmiany obecnej pracy, w 72 proc.
wskazali wy¿sze wynagrodzenie. Na kolejnych dwóch miejscach znalaz³y
siê umowa o pracê (35 proc.) oraz elastyczny czas pracy (33 proc.). Atmosfera i kultura firmy by³aby argumentem dla 30 proc. badanych.
-----------Ogromne nieprawid³owoci w firmach
Stan przestrzegania przepisów prawa pracy jest niezadowalaj¹cy. W 2015
r. stwierdzono prawie 87 tys. wykroczeñ przeciwko prawom pracownika.
Unikanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracê, bezprawne nadu¿ywanie umów cywilnoprawnych, nieterminowe wyp³acanie wynagrodzeñ
czy nierzetelne rozliczanie czasu pracy to najwiêksze z naruszeñ prawa
pracy.
PIP w 2015 r. wyda³ ponad siedem tysiêcy decyzji nakazuj¹cych natychmiastowe wyp³acenie wynagrodzenia. Urzêdnicy wyegzekwowali równie¿ 207,5 mln z³ nale¿noci ze stosunku pracy. Sporód 12,5 miliona
pracowników w 2015 roku oko³o 600 tys. wykonywa³o pracê nielegalnie.
Bud¿et pañstwa straci³ na tym procederze ponad 6 mld z³  powiedzia³ w
Sejmie Roman Giedrojæ, G³ówny Inspektor Pracy.
Inspektorzy wykryli równie¿ ponad 8,3 tys. tak zwanych mieciówek,
które nale¿a³oby zamieniæ na klasyczne umowy o pracê. Jak wynika z
danych PIP w 2015 r. na czarno zatrudnionych by³o 1,2 tys. obcokrajowców z czego 989 osób to obywatele Ukrainy.
-----------Badanie CBOS
Czesi, S³owacy, W³osi, Wêgrzy i Amerykanie to nacje najbardziej lubiane
przez Polaków. Niechêæ budz¹ najczêciej Arabowie, Romowie, Turcy,
Rosjanie i Rumuni, wynika z badania CBOS.
Centrum Badania Opinii Spo³ecznej, które pyta³o o nastawienie do 25
narodów i grup etnicznych, stwierdzi³o, ¿e ponad dwie pi¹te ankietowa-

nych przychylnie odnosi siê do Francuzów, Chorwatów, Duñczyków,
Japoñczyków, Niemców, Greków i Litwinów. Ponad jedna trzecia deklaruje sympatiê wobec Bia³orusinów, Chiñczyków, Estoñczyków, ¯ydów,
Ukraiñców i Wietnamczyków.
Czechów darzy sympati¹ 59 proc. respondentów, niechêæ deklaruje 10
proc. a obojêtnoæ co czwarty pytany. Sympatiê do S³owaków deklaruje
57 proc., niechêæ 10 proc., a obojêtnoæ 24 proc. ankietowanych. Równie¿ W³osi budz¹ sympatiê 57 proc. i niechêæ jednego na dziesiêciu pytanych przez CBOS, 26 proc. deklaruje obojêtnoæ. Amerykanie ciesz¹ siê
sympati¹ 54 proc. badanych, budz¹ niechêæ u 13 proc., 27 proc. pozostaje obojêtnych. Wêgrów lubi 54 proc., niechêæ do nich deklaruje 12 proc.,
a obojêtnoæ wobec nich deklaruje 26 proc. ankietowanych. 51 proc.
deklaruje sympatiê do Anglików, 16 proc. niechêæ, a 27 proc. obojêtnoæ.
Po³owa respondentów darzy sympati¹ Holendrów, niechêæ wobec nich
deklaruje 12 proc., a 27 proc. - obojêtnoæ. Do sympatii wobec Niemców
przyznaje siê niespe³na po³owa - 46 proc., a niechêæ ponad jedna pi¹ta 
22 proc.  ankietowanych. Ukraiñców lubi 36 proc., a niechêæ wobec
nich ¿ywi 32 proc. pytanych, co czwartemu ankietowanemu  26 proc. 
Ukraiñcy s¹ obojêtni.
Wobec piêciu nacji uwzglêdnionych w sonda¿u przewa¿a niechêæ. Wobec Arabów deklaruje j¹ 59 proc., podczas gdy sympatiê  16 proc.
ankietowanych, 17 proc. wyra¿a obojêtnoæ. Co drugi badany - 50 proc.
- deklaruje niechêæ wobec Romów (Cyganów), a co pi¹ty  21 proc. 
sympatiê. Blisko jedna czwarta (23 proc.) deklaruje obojêtnoæ. W przypadku Turków niechêæ wyra¿a ponad dwie pi¹te  42 proc.  a sympatiê
niespe³na jedna czwarta  23 proc.  respondentów. Wobec Rosjan
niechêæ deklaruje 38 proc., a sympatiê 31 proc. badanych. Obywatele
Rumunii budz¹ niechêæ 35 proc., a sympatiê 28 proc. uczestników sonda¿u.
W 2017 roku CBOS odnotowa³o poprawê nastawienia do wszystkich
nacji uwzglêdnionych w sonda¿u w porównaniu z badaniami z lat ubieg³ych. Najwiêksze zmiany in plus zarejestrowane w ci¹gu ostatniego roku
zasz³y w stosunku do Romów, Rumunów i ¯ydów. Odsetki deklaruj¹cych sympatiê do Czechów, S³owaków, Bia³orusinów i Niemców s¹ najwy¿sze od 1993 roku, od kiedy CBOS monitoruje nastawienie do innych
narodów. W nastawieniu do wszystkich s¹siadów z wyj¹tkiem Rosjan
sympatia przewa¿a nad niechêci¹.
ród³a: solidarnosc.org.pl, tysol.pl, niezalezna.pl

Dlaczego tak cicho?
Jak czasem s³ucham i ogl¹dam polskojêzyczne media to zastanawiam siê czy ci, którzy niedawno sprawowali w³adzê w naszym kraju
nie powinni trafiæ do dobrego lekarza specjalisty. Dlaczego u¿y³em
sformu³owania polskojêzyczne? Poniewa¿ wiêkszoæ prasy i orodków medialnych to kapita³ niemiecki i wcale nie by³em zdziwiony,
rozczarowany, ¿e kanclerz Merkel spotka³a siê w ambasadzie niemieckiej z dezerterami polskiego pañstwa. Ze strachu na kolanach
poszli prosiæ Merkel, aby dalej w internowaniu trzyma³a Tuska. Nie
wiedzia³em te¿, ¿e czêæ sêdziów to tacy biedacy i musieli siêgn¹æ
po kradzione towary, aby prze¿yæ kolejny miesi¹c i nie mam pewnoci, czy aby nie brali dzia³ki od wnuczka dlatego taki krzyk i strach
przed kolejnymi zmianami.
O tych sprawach jestemy informowani, a mnie interesuje w³asne
podwórko. Kto i na jakim szczeblu decyzyjnym w³adzy zdecydowa³,
¿e z KGHM na w¹tpliwej jakoci zagraniczne inwestycje wyprowadzono olbrzymie kwoty pieniêdzy. I nie uwierzê w bajki, ¿e zdecydowa³ o tym tylko utalentowany Wirth ze swoim zarz¹dem. Raport na
temat ró¿nych machlojek mia³ byæ ponoæ gotowy do koñca wrzenia 2016 roku, póniej pada³y inne terminy i do dzisiaj jako cicho.
Ja doskonale rozumiem, ¿e publiczne ujawnienie wszystkich szczegó³ów mo¿e spó³ce gie³dowej jeszcze bardziej zaszkodziæ, ale mam
nadziejê, ¿e Ci którzy do tego doprowadzili wreszcie choæ raz odpowiedz¹ swoim prywatnym maj¹tkiem.
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