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SEJM: PIERWSZE CZYTANIE ZMIAN W USTAWIE  

O PODATKU DOCHODOWYM 
 

           W Sejmie RP odbędzie się dzisiaj pierwsze czyta-

nie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o po-

datku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2414). 

              

              OPZZ pozytywnie opiniuje proponowane zmiany. 

Podniesienie kwoty wolnej od podatku z 3091 do poziomu 

stanowiącego kwotę równą 12-krotniości minimum egzy-

stencji (6253,32) jest rozwiązaniem nie tylko oczekiwanym 

przez podatników ale też uzasadnionym z punktu widzenia 

interesu ekonomicznego państwa. Pozostawienie w portfe-

lach obywateli, szczególnie tych o najniższych dochodach, 

kwoty wolnej od podatku przyczyni się do wzrostu popytu 

krajowego i zagwarantuje dodatkowe wpływy do budżetu 

państwa z tytułu podatków pośrednich. Uzasadnieniem tej 

tezy jest fakt, że kwota wolna od podatku, zaliczana do 

najniższych w Unii Europejskiej, jest zamrożona od 2009 

roku, co powoduje coroczną, dodatkową podwyżkę efek-

tywnej stawki podatkowej. 

BP OPZZ 

  ZZG po spotkaniu z premierem  

 

W Kancelarii Premiera odbyło się w środę 25 czerwca 

spotkanie Donalda Tuska z przedstawicielami górni-

czych central związkowych.  
 

           W rozmowach uczestniczył również wiceminister gospo-

darki Jerzy Pietrewicz stojący na czele powołanego w maju mię-

dzyresortowego zespołu opracowującego rozwiązania, których 

celem jest poprawa sytuacji górnictwa węgla kamiennego oraz 

Włodzimierz Karpiński, minister skarbu. 

 

 
 

          - Nie było jakichś końcowych konkluzji, dążymy do tego, by 

takie pojawiły się w końcu lipca na spotkaniu w Katowicach - 

mówi Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawo-

dowego Górników w Polsce, który uczestniczył w spotkaniu. - Jest 

miesiąc czasu na to, by właściciel sprawił, żeby finansowanie 

górnictwa odbywało się w sposób racjonalny i by była uruchomio-

na ścieżka kredytowa dla spółek węglowych. Najważniejszą kwe-

stią jest teraz płynność finansowa spółek węglowych. Były oma- 

 

wiane w trakcie spotkania różne kwestie, ale skrótowo, bo premier 

się spieszył, bowiem później w Sejmie miał się odnieść do kwestii 

podsłuchów członków rządu. Była też między innymi mowa o tym, 

że nasza energetyka musi być oparta o węgiel z polskich kopalń i o 

tym, żeby nie było tak, iż węgiel kamienny jest wypychany przez 

węgiel brunatny - zaznacza Wacław Czerkawski. 

            Według Wacława Czerkawskiego za miesiąc powinny już 

być znane konkretne rozwiązania. 

- Jest nadzieja, że pod koniec lipca przyjdzie wreszcie pora  na 

konkrety, a nie tylko będziemy znowu omawiali bieżące problemy 

- podkreśla Wacław Czerkawski. - Dziś utkwiło mi w głowie sfor-

mułowanie ministra Karpińskiego, który powiedział o "humanitar-

nej restrukturyzacji". Zastanawiam się, co minister Karpiński miał 

na myśli. Liczymy, że za miesiąc będzie już mowa o konkretnych 

działaniach, bo czas ucieka, a sytuacja polskiego górnictwa jest 

niezwykle trudna - zaznacza Wacław Czerkawski. 

Związkowcy w trakcie spotkania z premierem wskazy-

wali między innymi na funkcjonowanie całego sektora paliwowo-

energetycznego w kontekście obecnego poziomu cen węgla (za 

tonę węgla energetycznego w ARA płaci się około 72 dolarów). 

Według związkowców nie powinno być tak, że energetyka generu-

je znaczące zyski, a niektórym spółkom węglowym grozi widmo 

upadłości. 

Spotkanie ze środy 25 czerwca było piątym, jakie premier odbył 

ostatnio z górniczymi związkami. Wcześniejsze spotkanie odbyło 

się 5 czerwca w Katowicach. 

 

 
 

Przede wszystkim swoją uwagę skupiliśmy na 

relacjach pomiędzy energetyką i górnictwem oraz zaan-

gażowaniu sektora finansowego w pomoc branży. Na 

więcej tematów nie udało się porozmawiać z premierem 

Tuskiem, bo musiał pojechać do Sejmu - tak opisuje 

środowe (25 czerwca) spotkanie z szefem rządu Dariusz 

Potyrała, przewodniczący Związku Zawodowego Górni-

ków w Polsce. Kolejne rozmowy mają się odbyć w Kato-

wicach do 25 lipca. 
  

            Jak dowiedział się portal górniczy nettg.pl, premier w 

spotkaniu z przedstawicielami górniczych związków zawodowych 

uczestniczył przez niecałe półtorej godziny. Dalsze rozmowy ze 

stroną społeczną kontynuowali minister skarbu Włodzimierz Kar-

piński oraz wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz. Było to już 

piąte spotkanie dotyczące sytuacji polskiego górnictwa. 
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           - Dużo czasu poświęciliśmy zaangażowaniu sektora banko-

wego w pomoc branży i temu, jaką formę miałaby ona przyjąć. 

Czy będą to euroobligacje, czy może obligacje krajowe. Uznali-

śmy, że euroobligacje miałyby pełnić w tym procesie rolę wspo-

magającą, a nie główną. Ponadto analizowaliśmy inne możliwości 

związane z sektorem bankowym - mówi szef ZZGwP. 

             - W zakresie powiązań pomiędzy energetyką i górnictwem 

poruszyliśmy przede wszystkim kwestie relacji handlowych, zwią-

zanych m.in. z odbiorem zakontraktowanego węgla i dostawami. 

Podnieśliśmy także temat miksu energetycznego, który określałby 

proporcje pomiędzy węglem kamiennym, węglem brunatny i OZE 

- dodaje. 

            Dariusz Potyrała zaznaczył, że w czasie rozmów pojawił się 

także wątek dotyczący powstania państwowych składów węgla. W 

realizacje tego pomysłu miałby zostać zaangażowane Węglokoks, 

Kompania Węglowa oraz Katowicki Holding Węglowy. 

 

www.nettg.pl 

  List prezesa ZNP z okazji zakończenia roku 

szkolnego 2013/2014 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele, 

gratuluję edukacyjnych sukcesów odniesionych w mijającym roku 

szkolnym, a pozostałym pracownikom szkoły dziękuję za opiekę 

nad uczniami. Przed Wami czas przyjemnego odpoczynku. Zanim 

jednak rozpoczniemy beztroskie wakacje, chciałbym zwrócić 

uwagę na najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy. Był to 

czas mobilizacji pracowników oświaty, którzy protestowali prze-

ciwko złym reformom oświaty. W manifestacji ZNP pod hasłem 

„Dość tego!” wzięła udział rekordowa liczba nauczycieli oraz 

pracowników szkolnej administracji i obsługi. Nasz wspólny głos 

sprawił, iż niekorzystne dla uczniów i pedagogów projekty noweli-

zacji ustawy oświatowej i Karty Nauczyciela nie zostały uchwalo-

ne. Dzięki temu status zawodowy nauczycieli oraz warunki pracy 

administracji i obsługi nie uległy pogorszeniu. 

Ostatni rok szkolny przyniósł dobre informacje o kondycji naszej 

oświaty. Wyniki 5. edycji Programu Międzynarodowej Oceny 

Umiejętności Uczniów (PISA) pokazały jednoznacznie, że Polska 

jest w edukacyjnej czołówce krajów Unii Europejskiej. Umiejętno-

ści polskich uczniów potwierdziły także inne badania i rankingi 

(„Better Life Index”, „The Learning Curve Report 2014”). Jeszcze 

raz gratuluję pedagogom tych osiągnięć. Bądźcie dumni ze swojej 

pracy: jesteście autorami edukacyjnego sukcesu Polski! Kiedy cały 

świat nam gratuluje, pytając: „jak to robicie?”, nad Wisłą wciąż 

słychać narzekania na szkołę i Kartę Nauczyciela. Karta jest nieu-

stannie przedmiotem krytyki, zwłaszcza ze strony przeciwników 

publicznej, powszechnie dostępnej edukacji. Związek Nauczyciel-

stwa Polskiego zdecydowanie sprzeciwia się atakom na nauczy-

cielską ustawę zawodową, uważamy, że dobrze ona służy nie tylko 

kadrze oświatowej, ale także uczniom i generalnie – polskiej szko-
le. 

Z przykrością muszę stwierdzić, iż był to kolejny rok zwolnień w 

oświacie spowodowanych głównie niżem demograficznym, ale 

także polityką części władz samorządowych, które oszczędzają na 

wydatkach oświatowych. Dlatego Związek wystąpił z wnioskiem o 

wprowadzenie ogólnopolskiego rządowego Programu na rzecz 

wykorzystania potencjału nauczycieli zagrożonych utratą zatrud-

nienia (również w pełnym wymiarze czasu pracy). Chcemy, by 

samorządy otrzymywały więcej pieniędzy na prowadzenie placó-

wek oświatowych, w tym także na przedszkola. Domagamy się, 

aby potencjał tysięcy wykwalifikowanych i doświadczonych nau-

czycieli był odpowiednio wykorzystany. Polska potrzebuje nau-

czycieli, rosną bowiem oczekiwania rodziców i uczniów, a także 
potrzeby dorosłych w zakresie kształcenia i przekwalifikowania. 

Raz jeszcze przekazuję wyrazy uznania Nauczycielom i Pracowni-

kom placówek oświatowych za trud włożony w nauczanie i wy-

chowywanie. Uczniom i Rodzicom dziękuję za zaangażowanie i 

współpracę. Wszystkim życzę radosnych i słonecznych wakacji! 

Z poważaniem, 

Sławomir Broniarz 

Prezes ZNP 

W PRASIE: 

 

Powolna agonia spółdzielni inwalidów 
(…) 
Stare giną, nowych nikt nie zakłada 

W końcówce lat 80., tuż przed transformacją ustrojową, w Polsce 

istniały 454 spółdzielnie inwalidów i niewidomych, zatrudniające 

łącznie 270 tysięcy osób, w tym 75% pracowników 

z niepełnosprawnością. Od tamtego czasu z roku na rok liczba tych 

podmiotów stopniowo maleje. W roku 2000 funkcjonowało 356 

spółdzielni inwalidów i niewidomych, w 2009 r. – 265, a w 2013 r. 
– już tylko 184 (…) 

http://www.watchdogpfron.pl/powolna-agonia-spoldzielni-

inwalidow/ 

System 24/7 daje wydajność i zatrudnienie. 

 

24/7 sprzyja też bezpieczeństwu, bo górotwór zachowuje 

się bardziej przewidywalnie. Najlepsze warunki górnicze ściana 

ma przy stałym, równomiernym postępie dobowym i równomier-

nym wydobyciu, przy założeniu, że warunki geologiczne pod 

ziemią są podobne przez dłuższy czas. Wówczas nie dochodzi do 

generowania dodatkowych naprężeń górotworu z powodu dłuższe-

go postoju ściany - podkreśla BRONISŁAW GAJ, dyrektor ds. 

produkcji, kierownik ruchu Zakładu Górniczego PG SILESIA w 

Czechowicach-Dziedzicach. (…) 

Załoga bezboleśnie zaakceptowała nowe zasady? 

 

              Ogromna w tym zasługa naszych związków zawodowych, 

które po negocjacjach zgodziły się na warunki w istocie sprzeczne 

z tradycyjnym systemem czasu pracy, gwarantowamym przez 

dawne układy zbiorowe w górnictwie. W przypadku nowych pra-

cowników warunkiem przyjęcia do pracy jest zaakceptowanie 

przez kandydata takiej, a nie innej organizacji pracy. Podczas co 

najmniej 2 rozmów przed przyjęciem informujemy kandydata, że 

w Silesii obowiązuje system 24/7, więc trudno, by potem czuł się 

tym zaskoczony. Poziom płac ustawiliśmy w taki sposób, aby 

konieczność pracy w soboty i niedziele miała odzwierciedlenie w 

wynagrodzeniu. Pracownikowi objętemu organizacją pracy 24/7 

przysługuje dodatek na każdą godzinę pracy w sobotę i niedzielę. 

Przy tym zakładowa umowa zbiorowa zawsze musi respektować 
ramowe zasady Prawa pracy, które obowiązują w Polsce.(…) 

http://www.nettg.pl/news/121815/system-24-7-daje-wydajnosc-i-

zatrudnienie 
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