


Znamienne jest, że do Bru-kseli i Strasburga rwą się ci,którzy od lat szkodzą Polsce,Polkom i Polakom oraz pol-skiemu przemysłowi. JerzyBuzek, Janusz Lewandowski,Donald Tusk, a wcześniej Ma-rian Krzaklewski – to oni na-psuli w Polsce i szukali azyluw instytucjach unijnych.Unia Europejska pierwo-tnie nazywała się EuropejskąWspólnotą Węgla i Stali. DziśUE jest antywęglowa, antygór-nicza, a i huty stali są na cen-zurowanym jako energochłon-ne. Trzeba iść na wybory i tejpolityce dać odpór. W tych wy-borach startuje kilka formacji,na które głosować nie można. 
Biedroń oszalałNie można być przyzwoi-tym i głosować na Wiosnę Ro-berta Biedronia, która po-stuluje zamykanie kopalń.Biedroń kłamie, bo wciąż po-wtarza nieprawdy jakoby dogórnictwa węglowego się do-płacało i było ono niedocho-dowe. Bzdura! Bilans górni-ctwa jest na plus. 881,9 mln złwyniósł ubiegłoroczny zysknetto górnictwa węgla ka-miennego – poinformowałaAgencji Rozwoju Przemysłu.Zysk ten byłby i jeszcze więk-szy, ale kopalnie poczyniływiele kosztownych inwestycji,aby branża była nowoczesna.Koszty inwestycji zwrócą sięw kolejnych latach. Rok wcześ-niej sektor węglowy wypraco-wał prawie 2,9 mld zł zyskunetto. Dane te są transparen-tne, czego nie można powie-dzieć o finansowaniu partiiWiosna. Robert Biedroń wprzeszłości czerpał korzyści fi-nansowe od niemieckich fun-dacji.Biedroń to celebryta, ko-lejna gwiazdka porównywalnado sióstr Godlewskich. I rów-nie  żenujący. Potrafi powie-dzieć, że Szczecin leży nadmorzem i blokuje w mediachspołecznościowych wszyst-kich tych, którzy go nie wiel-bią i stawiają problematycznedla niego pytania. RobertBiedroń pogardliwie odniósłsię do ujawniania listy kandy-datów PiS do PE. Napisał o„leśnych dziadkach” i wysyła-niu „do domu spokojnej staro-ści”. „Skończmy z dziado-

stwem” – podsumował. Jegowpis wywołał falę krytyki, nie-zależnej od partyjnych barw.Zachowanie szefa Wiosnyszczególnie dobitnie podsu-mował Rzecznik Praw Obywa-telskich dr Adam Bodnar.Biedroń to Pinokio, który bezmrugnięcia okiem potrafiskłamać w telewizji, że był na-gradzany przez gazetę „New-sweek”.Szum i tłum wokół Wiosnypokazuje, że skala zmęczeniatotalną wojną PiS z anty-pisem, anty-pisem z PiS, upo-śledzeniem mimicznym Grze-gorza Schetyny powodującymnieustanny dziwny uśmieszekna jego twarzy, niezależnie odokoliczności, co obciąża jesz-cze bardziej PO jako Partię Ob-ciachu. Ludzie mają dośćduopolu partyjnego. Efektświeżości polegający na otrze-paniu z kurzu garnituru poli-tycznego jeszcze trwa. En-tuzjazm budowany jest dziękistrategiom piarowym, a Ro-bert Biedroń jest niezwykleplastyczny do takiego modelo-wania. I tylko śmieszniebrzmią takie jego słowa: – Jazostanę szefem rządu, a Sche-tyna wicepremierem i szefemMSWiA. Premierem powinienbyć ktoś, kto budzi zaufaniePolek i Polaków.Słupski poseł PiS, wicemi-nister nauki Piotr Mueller za-rzucił byłemu prezydentowiSłupska Robertowi Biedro-niowi, że nie zrealizował ża-dnej z 10 wymienionych przez

wiceministra wyborczych o-bietnic.Sondaże są łaskawe, choćto przecież nie sondaże roz-strzygają wybory. Z chwiląstartu takich formacji jak tePalikota, koalicja Europa Plus,Zjednoczona Lewica, Nowo-czesna, itp., itd. – one też noto-wały dwucyfrowe punktyprocentowe w sondażach.Później okazało się, że alboprogu nie przekroczyły, albojak dziś, zdychają z głodu zja-dając swój własny ogon. Dla-czego należy trzymać kciuki,by Wiosna skończyła się naprzedwiośniu?
Zimna ta WiosnaAntywęglowa twarz Wio-sny, czyli Beata Maciejewska wwywiadzie dla „Gazety Wybor-czej” opublikowanym 11 lu-tego mówi na pytanie czy dobędziemy do nich sprowadzaćwęgiel z Rosji, Ukrainy, Chinodpowiada: „Można co pra-wda kupić węgiel na rynku, alenie. Większość teraz istnieją-cych elektrowni węglowychjuż nie będzie efektywna. Suk-cesywnie będziemy je zastę-pować OZE. To proces nadekady”. Dziennikarz mówi, żegórnicy zarabiają 3,5-6 tys. złbrutto i pyta czy partia poli-czyła ile Polskę będzie koszto-wała wasza transformacjawęglowa? Górnikom i rolni-kom będziecie musieli coś za-proponować za ich ustępstwa.Odpowiedź: „Tak, 8,5-10 mldzł rocznie do 2035 roku. Bu-

dżet to jedno, ale proszę pa-miętać, że przede wszystkimto inwestycje, nie zawsze fi-nansowane przez państwo, aw większości przez sektorprywatny”.– Robert Biedroń nie musisię znać na górnictwie i ener-getyce, ale widać ze osoby,które mu doradzają, są kom-pletnie oderwane od rzeczy-wistości – tak prezes GórniczejIzby Przemysłowo-HandlowejJanusz Olszowski komentujena portalu nettg.pl programpartii Wiosna. Znalazły się wnim m.in. pomysły zlikwido-wania kopalń do 2035 r. i tymsamym odejścia od energetykiopartej na tym paliwie. – Za-poznałem się z materiałami,które dotyczą górnictwa iwęgla. Tezy, które są tamprzedstawione nie są niczymnowym. Osoby, które przygo-towały te materiały panuBiedroniowi, zaczerpnęły nie-które sformułowania wprost zopracowań znanych warszaw-skich think tanków, które za-rabiają ogromne pieniądze natym żeby od dłuższego jużczasu prowadzić antywęglowąkampanię. Są one finanso-wane bezpośrednio z Brukseli.Znamy takie instytucje unijne,które przeznaczają dziesiątkimilionów euro, co roku natakie cele. Z założenia mająbyć przedstawiane informacjeniekoniecznie prawdziwe, aleprzemawiające do tej częścispołeczeństwa, która nie znasię ani na węglu, ani na górnic-twie, ani na energetyce –stwierdza szef GIPH.Co oznacza zamknięcie ko-palń węgla w Polsce? Albobrak prądu i ciepła, albo uza-leżnienie się od węgla z Rosji iwyższe ceny. Tego chce wio-senny Robercik. Krytykuje gonawet Jerzy Steinhoff, były mi-nister, któremu nie można za-rzucić miłości do górnictwa.Tak mówi on o planachWiosny wobec górnictwa: –Nie traktuję tego poważnie,budujemy obecnie elektrow-nie węglowe i o tym, jak długobędą funkcjonować kopalniedecyduje geologia i ekonomia,a nie wola polityczna. Te zapo-wiedzi to populizm i nieodpo-wiedzialność, ale takieobyczaje od dłuższego czasupanują na naszej scenie poli-

tycznej – stwierdził Steinhoff.– Zamykanie polskich ko-palń niczego nie zmniejszy wemisjach z energetyki, bo onajest, jaka jest, czyli wybudo-wana została dla surowca,jakim jest węgiel. Będzie spa-lała węgiel z importu – powie-dział w audycji Radia Piekaryw czwartek, 7 lutego, JerzyMarkowski, ekspert górniczy,były wiceminister gospodarki.– Biedroń nie powiedział, cotrzeba zrobić z górnictwem!Powiedział, że trzeba je zlik-widować. Inni to już robili.Rząd premiera Buzka zamknął24 kopalnie – przypomniał,dodając, że bilans obecnychrządów to dotąd dwie kopal-nie i być może zanosi się nakolejne.Wiadomo, że wiatraczki isolary nie dadzą takich miejscpracy jak górnictwo. – Pytaniebrzmi – na co mamy zmienićnasze miejsca pracy? Wybudo-wanie fabryki pod Wrocła-wiem, zatrudniającej 1000osób, kosztowało 100 mln zł ibyło wielkim sukcesem. Mymówimy o zatrudnieniu 43tys. bezpośrednio w PGG i dru-gie 150 tys. w firmach wspar-cia – uważa prezes PolskiejGrupy Górniczej, Tomasz Ro-gala.Słusznie zauważa portalnettg.pl: Kopalnie nie emitujądo atmosfery zanieczyszczeńpochodzących ze spalania wę-gla, a jeśli tak, to w minimal-nym stopniu. Problemem niesą też elektrownie i elektrocie-płownie zawodowe, niskaemisja jest m.in. efektem nie-prawidłowego spalania węglaw paleniskach domowych. Ato wynik ubóstwa energetycz-nego społeczeństwa. I nie jestto, panie przewodniczący,winą górników.
I inni winniBezideowa Koalicja Euro-pejska (PO, PSL, SLD, .N i Zie-loni) to śmiech na sali. SLD poraz pierwszy od lat znalazłosię poza parlamentem i taczerwona burżuazja aż siętrzęsie, aby tylko załapać sięna stołki. Gwiazda Kukiza wy-blakła, a prawacka Konfedera-cja jest tak prorosyjska, żerazem z Biedroniem będzieimportować do Polski ruskiwęgiel.

Stoimy przed wyborem
Idź i głosuj! W niedzielę 26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. To
ważne wybory. Dają szansę, aby głosując pokazać środkowy palec liberałom.

PATRYK KOSELA



Grupa JSW przyniosła w
ubiegłym roku 1,76 mi-
liarda zyski, Polska Grupa
Górnicza 493 miliony zło-
tych. Żadna inna branża w
Polsce w ostatnich latach
nie zanotowała tak dyna-
micznego wzrostu.W 2015 roku górnictwoprzyniosło 1,9 miliarda zło-tych straty. Sytuacja spółekwęglowych była katastrofalna– stały przed bardzo realnągroźbą upadłości. Było wieległosów, że z tej zapaści branżajuż się nie podniesie. Ko-nieczne były natychmiastowedziałania. Ich efektem jest ura-towanie nie tylko kopalń byłejKompanii Węglowej, ale i cobardzo ważne, KatowickiegoHoldingu Węglowego. A prze-cież nasi poprzednicy chcielije wygaszać, zamykać, a górni-kom wywracać cały świat dogóry i ich przekwalifikowy-wać. Tak zrobiono za rządówPO-PSL ze stoczniowcami, któ-rym zlikwidowano miejscapracy. Dzięki wspólnemu zaanga-żowaniu i dialogowi ze stronąspołeczną dziś kopalnie sąsprawie działającymi przed-siębiorstwami, przynoszą

zyski, dają stabilne miejscapracy. Na nowo wzrasta pres-tiż zawodu górniczego, dumaz przynależności do Górni-czego Stanu, bo nikt już nierzuca sloganów widząc górni-czy mundur, że to zawód ar-chaiczny, bez przyszłości. Dziśgórnictwo staje się nowo-czesną i prężnie rozwijającąsię branżą, przed którą jestwiele obiecujących perspek-tyw.I nie zapominajmy, że gór-nictwo jest źródłem utrzyma-nia górników i ich rodzin,pracowników firm kooperują-cych, ale też płatnikiem róż-nego rodzaju podatków iinnych danin lokalnych. To znich budowane są drogi iobiekty oraz usługi, z którychjako mieszkańcy codzienniekorzystamy. Wydobywany wę-giel gwarantuje też Polsce bez-pieczeństwo energetyczne, cojest fundamentalną sprawą. 
Dlaczego w Polsce ważne
jest sprawnie działające
górnictwo?Węgiel jest i jeszcze przezwiele lat będzie głównymźródłem energii. Rozwijamyźródła odnawialne, ale to wę-giel daje pewność dostawenergii. Polskie kopalnieprzede wszystkim wydoby-wają węgiel na potrzeby pol-skiej energetyki. Sprzedają goponiżej cen na rynkach świa-towych. Dzięki temu prąd dlagospodarstw domowych jesttańszy. Polski węgiel budujekonkurencję. Zamykając ko-

palnie narazilibyśmy się na„łaskę” dostawców zza gra-nicy, głównie z Rosji, którzydyktowaliby ceny. Spółki węg-lowe wpłaciły w zeszłym rokudo budżetu państwa 5 miliar-dów złotych – tyle kosztujewybudowanie 120 kilomet-rów autostrady.Kolejna ważna kwestia tomiejsca pracy w regionie. Wwojewództwie śląskim jestokoło trzech milionów osób wwielu produkcyjnym. 300 ty-sięcy pracuje w górnictwie ijego otoczeniu. To aż 10%!Proszę sobie wyobrazić skutkilikwidacji kopalń i 300 tysięcybezrobotnych! Dlatego trans-formacja energetyczna – tak,źródła odnawialne i dbanie ośrodowisko – tak, ale mądrze iodpowiedzialnie! 
Na Śląsku niezwykle waż-
nym tematem jest zanie-
czyszczenie powietrza –
zwłaszcza smog.Pamiętajmy – głównąprzyczyną smogu jest spalanieśmieci i paliwa niskiej jakości.Wprowadzone zostały prze-pisy regulujące dwie nie-zwykle istotne sprawy.Pierwsza to ustawa o jakościpaliw stałych, która zakazujesprzedaży detalicznej najgor-szej jakości węgla, a po drugiew 2017 roku zostało wydanerozporządzenie w sprawiewymagań dla kotłów, któredopuszcza do sprzedaży tylkote o najlepszych parametrach.Czyli z rynku eliminujemy takzwane „kopciuchy” i najgor-

szej jakości paliwo do nich. Po-nadto uruchomiliśmy pro-gram „Czyste Powietrze”,wspieramy prosumentóworaz elektryczny transport. 
No i dzięki również Pana
staraniom mamy od dawna
oczekiwany „Program dla
Ślaska”.Ponad 50 miliardów zło-tych na 70 projektów, którebędą motorem napędowymregionu. Stawiamy na zwięk-szenie innowacyjności prze-mysły, inwestycje rozwojowe,infrastrukturę transportową,ale także poprawę jakości śro-dowiska i podnoszenie kwali-fikacji mieszkańców naszegoregionu.Chcemy maksymalnie wy-korzystać potencjał woje-wództwa śląskiego w celuzapewnienia bezpieczeństwaenergetycznego kraju. Jestemprzekonany, że razem znowym zarządem wojewódz-twa dobrze wykorzystamy teogromną szansę na rozwój na-szego regionu. 
Do wyborów do Parlamentu
Europejskiego zostało led-
wie kilka dni. Jak wyobraża
Pan sobie swoją działalność
w europarlamencie.Jest pięć głównych obsza-rów, pięć priorytetów. Popierwsze więcej funduszy dlawojewództwa śląskiego z fun-duszy unijnych w tym na re-kultywację terenów poprze-mysłowych i wsparcie trans-formacji energetycznej. Wyne-

gocjowaliśmy już miliardy dlanaszego regionu. Wiem jakrozmawiać z Komisją Europej-ską, by zadbać o jeszcze więk-sze wsparcie dla woje-wództwa śląskiego. Drugakwestia to obrona przemysłu,którego przyszłość w dużymstopniu będzie się ważyć wBrukseli.Przemysł to wciąż o-gromna siła województwa ślą-skiego. Nie możemy się odniego odwracać, a wspierać irozwijać. Będę walczył o pol-ski przemysł, którego sercebije na Górnym Śląsku. Z tymteż się wiążą miejsca pracy.Przypomnę: 300 000 miejscpracy w województwie ślą-skim generują kopalnie. Niepozwolę na ich likwidację. Sta-bilna i dobrze płatna praca naŚląsku to cel nadrzędny.Kolejna bardzo ważnakwestia to czystsze powietrze.Walka ze smogiem to mójpriorytet równorzędny zochroną i rozwojem przemy-słu. Mieszkańcy regionu zasłu-gują na oddychanie czystympowietrzem. I ostatni priory-tet - bezpieczeństwo energe-tyczne. W dzisiejszym świecienie ma nic ważniejszego odenergii - od zasilania urządzeńdomowych po systemy ban-kowe, finansowe, drogowe,szkoły, szpitale i fabryki.Polska musi być nieza-leżna, a prąd zawsze musi pły-nąć do przemysłu i gniazdek wnaszych domach. Będę bronićenergetycznej niezależnościPolski.

Zrobił porządek w górnictwie
Węgiel podstawą energetycznego bezpieczeństwa Polski. Rozmowa z Grzegorzem Tobiszowskim, wiceministrem energii i kan-
dydatem PiS na Śląsku w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Protest fizjoterapeutów i problemy szpitali
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Stworzenie sieci szpitalimiało je uratować. Byłoby tomoże świetne rozwiązanie,gdyby nie fakt, że z podwyż-kami dla pracowników nie idąwiększe pieniądze z Narodo-wego Funduszu Zdrowia – na-rzekają dyrektorzy szpitali. Wefekcie, choć fizjoterapeutompieniądze się należą, to nie-stety nie ma z czego im dać, adługi szpitali rosną. 
Protest fizjoterapeutówFizjoterapeuci domagająsię podwyżek takich jak pie-lęgniarki. Bez nich rehabilita-cja oraz szybsze dojściepacjentów do zdrowia nie by-łoby możliwe.  W kolejkach dozabiegów czeka blisko 1 mi-lion pacjentów, a pieniędzy

brak. Fizjoterapeuci zarabiają1,7 tys. na rękę. Jest to paręgroszy więcej niż minimumkrajowe, choć wymaga się odnich wyższego wykształcenia.Ministerstwo Zdrowia chwalisię, że w tym roku na służbęzdrowia przeznaczy ponad100 mld złotych. Jednak to niezasługa ministerstwa, a rosną-cych wpływów z naszych skła-dek, które przy dobrejkoniunkturze i niskim bezro-bociu pozwoliły sfinansowaćpodwyżki lekarzom i pielęg-niarkom. O fizjoterapeutach,jak i wielu innych zawodachmedycznych zapomniano. Fizjoterapeuci podjęli sięprotestu. W jednym tygodniuposzli wszyscy na zwolnieniaz powodu masowego oddawa-

nia krwi. Teraz po prostu nieprzyszli do pracy w ramachprotestu. Pacjenci, którzywiele tygodni czekali na za-biegi będą musieli jeszcze po-czekać. Za śmieszne pieniądzenikt po prostu nie chce praco-wać. Na problemy z pie-niędzmi narzekają takżeszpitale, które nie mają poprostu z czego dać fizjotera-peutom...
Z pustego i Salomon...Wprowadzona półtoraroku temu sieć szpitali prze-żywa kryzys. Miały one ułat-wić funkcjonowanie szpitalipowiatowych. Tymczasemwystępuje groźba upadkuwielu szpitali, gdyż pensjemuszą wypłacać, ale więk-

szych pieniędzy nie dostają.Przykładowo, jeśli szpital niewykona 10% planu, to naprzyszły rok zabierze się mu10% budżetu. Natomiast jeśliszpital wykona o 10% za dużoplanu to otrzyma może 1-2%więcej. Do reszty dokładaszpital, tylko że kasa już jestpusta...Usługi w szpitalach takżestale drożeją, więc i z tym po-winny iść większe pieniądze.Niestety Polska wciąż za małowydaje na usługi publiczne,dlatego są w opłakanym staniei kolejki się wydłużają. Bra-kuje niemal na wszystko.Nawet nie zbliżamy się do wy-dawania średniej unijnej wy-noszącej 6,4% PKB. Wydatkina służbę zdrowia to w Polsce

nawet nie 5%. Dlatego stansłużby zdrowia jest taki jakkażdy widzi.Zaniedbywanie usług pub-licznych – edukacji, służbyzdrowia, transportu publicz-nego, czy opieki społecznejnad biednymi, czy starszymito domena naszych władz od30 lat. Od transformacji gos-podarczej cały czas zaciska siępasa wszystkim, tylko niewielkim zagranicznym korpo-racjom, biznesmenom i miliar-derom. Zaciska się nam,pracownikom. Tak samo pra-cownikom w prywatnych fir-mach jak i w państwowychusługach publicznych. Takdalej po prostu być nie może... 
Anna Bojko
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Powszechnie się mówi o tym, jak to Niemcy rezygnują z węgla, spalając go najwięcej w Europie. Polityka Angeli Merkel dążąca
do likwidacji węgla doprowadziła do tego, że alarmująco spadnie produkcja prądu w tym kraju. 

ŁUKASZ ŁUGOWSKI

Ma być lepiej 
na „Sośnicy”

Po 2020 roku Niemcy będąmusieli nie tylko importowaćwęgiel i gaz zza granicy, aletakże prąd. Ratunkiem dlaNiemiec miały być elektrow-nie gazowe działające w mi-ksie z Odnawialnymi ŹródłamiEnergii (OZE). Jak się jednakokazuje elektrownie gazowenie generują dodatnich marż inikt nie chce w nie inwesto-wać, bo są po prostu zbyt dro-gie i nie dają szans naodpowiednie zyski. W do-datku zwiększy to import gazuz Rosji i jeszcze bardziej uza-leżni ten kraj od niej. Cośprzed czym ostrzega się w Pol-sce, staje się faktem w Nie-mczech. To że od węgla zależybezpieczeństwo energetycznenaszego kraju raczej nikt roz-sądny nie podważa, a teraz mana to argument. W Niemczech pozamykanokopalnie węgla kamiennego,więc węgiel sprowadza się zzagranicy. Jaki w tym sens jest,

nikt nie wie... Nie dość, że wę-giel spala się nadal, to jeszczezwiększa się emisję, bo trzebago przywieźć. Wychodzi na to,że kraj za Odrą nie będzie miałjuż żadnego własnego źródłaenergii, poza niestabilnymOZE, które będą musiały za-bezpieczać elektrownie z kra-jów sąsiednich. Jedyną szansą dla Niemiec,by zabezpieczyć się przedblackoutem (ogólnokrajowa

awaria sieci elektrycznej) tobudowa kolejnych elektrowni,które spalają paliwa kopalne.A jedyne co wydobywają towęgiel brunatny. Elektrowniena węgiel brunatny produkujądużo więcej CO2, niż elek-trownie na węgiel kamienny.Pozostaje im wybór międzyimportem prądu, a budowąnowych elektrowni na węgiel.Przypomnijmy jednak, że wNiemczech chcą zamknąć

wszystkie elektrownie ato-mowe, jak i na węgiel – odpo-wiednio do 2022 i do 2035.Jest to nierealne chyba, że fak-tycznie będą prąd sprowadzaćzza granicy, w tym z Polski.OZE i elektrownie gazowe niepomogą na niedobory prądu izwiększą uzależnienie odRosji. Co będzie, gdy nie bę-dzie ani wiać, ani za chmur niewyjrzy Słońce? Ostatnia elek-trownia atomowa przestaniedziałać w 2022 roku i będzieje trzeba zastąpić. Czy sąsiedzibędą w stanie zapewnić tyleprądu ile potężna niemieckagospodarka będzie potrzebo-wać w takie dni bez wiatru iSłońca?Idiotyczna polityka klima-tyczna już doprowadziła dotego, że stal sprowadza się wcoraz większym stopniu zzagranicy, a nasze huty po pro-stu wygasza. Stal trzeba przy-wieźć spoza Unii Europejskiej,gdzie huty są o wiele bardziej

emisyjne. Zamiast zmniejszaćemisję, zwiększa się ją i toznacznie. Produkcja stali wChinach emituje 40% więcejCO2, niż w UE. Potem płynieona do nas przez pół świata.W ten sposób zamiast dbać oklimat – jak tego chce Unia Eu-ropejska – szybciej się go do-bija.Obecnie wiatr w Niem-czech produkuje średnio 20%energii. Gdy wieje to potrafi tawartość wzrosnąć do 50%, alegdy wiatr cichnie to turbinyprzestają produkować prąd.Widać z jak wielkimi skokamiw produkcji mamy do czynie-nia. Właśnie przed takimi wa-haniami zabezpieczają elek-trownie konwencjonalne, wtym te na węgiel. Przez rozbu-dowę sieci OZE koszty utrzy-mania elektrowni konwencjo-nalnych rosną, gdyż te w razie,gdy wieje muszą trzymać re-zerwy mocy. Rosną koszty, awięc rośnie także cena prądu. 

Niemiec płakał jak kopalnie zamykał

Jedni rzucają wszystko iwyjeżdżają w Bieszczady, innipoddają się propagandzie za-kładania własnej firmy, czyteraz jednoosobowej działal-ności gospodarczej, zwanejpopularnie samozatrudnie-niem. Rozwija się przed nimiwizję „od pucybuta do milio-nera”, bycia swoim własnymszefem, niezależności. Przed-siębiorca – to brzmi dumnie?Ale to bujda! Samozatrudnie-nie to coraz częściej fikcja i pa-tologia.
Szantaż, a nie szansaFirmy zwalniają, lecz łas-kawie pozwalają zostać w fir-mie pod warunkiem, żedotychczasowy pracownik za-łoży własną działalność gos-podarczą. On weźmie na siebiekoszty pracy i jednocześniewyjdzie spod ochrony prawpracowniczych (jak prawo dourlopu, prawo do zwolnieniachorobowego, gwarancja mi-nimalnego wynagrodzenia).Zgadzając się na fikcję samo-zatrudnienia, jednocześnieprzyjmujemy rezygnację zezdobyczy praw pracowni-

czych, które gwarantuje Ko-deks Pracy. Ponadto, w przy-padku sporu z klientem-pracodawcą, jedyną drogą do-chodzenia jest sąd cywilny, anie sąd pracy. Miało być takfajnie, a wyszło jak zawsze…Osoby decydujące się nasamozatrudnienie muszą sa-modzielnie zapłacić składki naubezpieczenie społeczne izdrowotne. Ponadto nie mogąoni skorzystać z ZUS preferen-cyjnego przeznaczonego dlaosób rozpoczynających dzia-łalność gospodarczą o ileosoba ta świadczy usługi narzecz byłego pracodawcy wtakim samym zakresie jakiemiało miejsce na etacie. Samo-zatrudnienie wiąże się rów-nież koniecznością wyboruformy opodatkowania orazodprowadzania do urzęduskarbowego zaliczek na poda-tek dochodowy. W niektórychprzypadkach samozatrudnie-nie oznacza konieczność zare-jestrowania się jako podatnikVAT.To, że Polska ma z tym pro-blem zaświadczają instytucjeUnii Europejskiej. Udział sa-

mozatrudnionych w całkowi-tej liczbie zatrudnionych narynku pracy w Polsce wynosi17,8 proc. Tak wynika z da-nych Eurostatu za 2018 rok.Tym samym Polska znalazłasię na trzecim miejscu listykrajów UE pod względemudziału osób samozatrudnio-nych (na pierwszym jest Gre-cja, potem Włochy).– Jestem zaskoczony, że wPolsce odsetek samozatrud-nionych jest aż tak wysoki –przyznał wiceprzewodniczącyKomisji Europejskiej Jyrki Ka-tainen, przebywający wŚwięto Pracy z wizytą w War-szawie. Jego zdaniem może tobyć częściowo efekt zmusza-nia pracowników do takiejformy działalności przez pra-codawców. – Jeśli jakaś osobajest dobrowolnie przedsię-biorcą, to jest to pozytywnezjawisko, ale może być też tak,że niektóre zawody są „outso-urcowane”. Zatem pracownikjest wypychany poza firmę,choć wciąż wykonuje tę samąpracę jako zewnętrzny przed-siębiorca. W takich sytuacjachludzie są raczej zmuszani do

samozatrudnienia – ocenił.
Problem dla wszystkichTo też problem dla pań-stwa. Samozatrudnieni nie ge-nerują bowiem miejsc pracy,nie są innowacyjni, nie biorąkredytów inwestycyjnych aninie korzystają z dotacji, by sfi-nansować rozszerzenie dzia-łalności, nie powiększająeksportu, a ich kreatywnośćsprowadza się do zaliczaniajak największej liczby pono-szonych wydatków do księgo-wanych kosztów. „Możemymieć do czynienia ze schema-tem podatkowym, czyli me-todą na unikanie płaceniapodatków” – tak brzmi naj-nowsza interpretacja resortufinansów dotycząca sztucz-nego samozatrudnienia.Rząd niedawno ogłosił, żema plan nazwany „testemprzedsiębiorcy”, którego głów-nym zadaniem ma być spraw-dzenie blisko 3 mln samo-zatrudnionych. Jednak pod na-ciskiem lobby pracodawców imediów, wycofano się z pomy-słu.  A szkoda!

Ryszard Konieczko

Górnicy z KWK „Sośnica”narzekają na fatalny stan ko-palnianej łaźni. W tej sprawieWZZ „Sierpień 80” interwe-niował w Polskiej Grupie Gór-niczej. Była akcja, jest reakcja.Znamy odpowiedź spółki.Firma tłumaczy opóźnie-nia problemami z przedłużają-cym się procesem wyboru do-stawcy usługi. Do ogłoszonegow pierwszym terminie prze-targu nie zgłosił się nikt, przezco trzeba było go unieważnić irozpisać kolejny uprzednio in-formując potencjalnych wyko-nawców o ofercie.„Podjęte w tym zakresiedziałania pozwolą w najbliż-szym czasie na zakończenieprocesu zakupowego i zawar-cie oczekiwanej umowy” –czytamy w piśmie do kopal-nianego „Sierpnia 80”, pod- pi-sanym przez wiceprezesówPGG Jerzego Janczewskiego iPiotra Bojarskiego.– Trzymamy kciuki za jaknajszybsze załatwienie for-malności i przystąpienie doprac remontowych – mówiZdzisław Bredlak, przewodni-czący WZZ „Sierpień 80” wKWK „Sośnica”.      Anna Bojko

Zjawisko patologiczne

Samozatrudnienie też śmieciowe


