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Zagraniczne firmy
i znikające zyski
Podatek płacony przez zagraniczne firmy w naszym kraju to zaledwie 1% wpływów z CIT. Ponad połowa
spółek z obcym kapitałem funkcjonujących w Polsce w ogóle nie płaci podatku dochodowego. Co roku
budżet państwa traci na tym procederze kilkadziesiąt miliardów złotych.
Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, funkcjonujące w Polsce firmy z
udziałem kapitału zagranicznego zapłaciły
w 2014 roku zaledwie 359 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Z
kolei całkowita kwota z podatku CIT, która
trafiła do budżetu w ubiegłym roku to 29,7
mld zł. Statystyki z poprzednich lat wyglądają niestety podobnie. – Te dane są naprawdę porażające. Pokazują wręcz, że
Polska jest traktowana przez podmioty z
udziałem
kapitału zagranicznego jak zwyczajna kolonia, w której wprawdzie wypracowuje się
ogromne zyski, ale prawie w całości transferuje się je za granicę przy swoistym przyzwoleniu rządzących – mówi dr Zbigniew
Kuźmiuk, poseł PiS do Parlamentu Europejskiego.

Płaci co drugi
Skalę unikania płacenia podatków przez zagraniczne firmy prowadzące działalność w
naszym kraju pokazuje także raport Fundacji
Kaleckiego „Kapitał Zagraniczny: Czy jesteśmy gospodarką poddostawcy” przygoto-

wany dla Narodowego Banku Polskiego. Jak
wynika z tego opracowania, w 2013 roku przeszło 50 proc. podmiotów gospodarczych z
udziałem kapitału zagranicznego nie wykazało zysku mimo olbrzymich obrotów i w
związku z tym nie zapłaciło ani złotówki podatku dochodowego. W 2013 roku efektywna
stawka podatku CIT płaconego przez przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego była niższa w porównaniu do stawki
odprowadzanej przez polskie firmy o 1,22
proc. Dane te wskazują na powszechną praktykę stosowania tzw. optymalizacji podatkowej. Innymi słowy, zagraniczne koncerny
wyposażone w sztaby prawników i ekspertów
podatkowych skutecznie wykorzystują bałagan w polskim prawie podatkowym, unikając
za pomocą różnych trików prawnych płacenia należnych podatków.

46 mld zł rocznie
Co roku polski budżet traci z powodu tego
procederu dziesiątki miliardów zł. Jak szacuje Komisja Europejska, luka w podatku
CIT wynikająca z wyprowadzania za granicę

zysków przez firmy z obcym kapitałem wynosi w Polsce 11 mld euro, czyli ok. 46 mld zł
rocznie. Oznacza to, że wysokość utraconych w ten sposób dochodów budżetowych
znacznie przewyższa całkowite wpływy do
państwowej kasy z tytułu podatku CIT.
W ocenie dr. Kuźmiuka, choć uszczelnienie systemu podatkowego nie będzie zadaniem łatwym, zjawisko unikania płacenia
podatku dochodowego przez zagraniczne
koncerny przy odpowiedniej determinacji i
konsekwencji da się zniwelować. – Przestrzeń
do zwiększania wpływów z podatku CIT jest
spora i wcale nie chodzi o to, żeby urzędnicy
skarbowi „dusili” drobnych podatników, co
często dziś niestety robią, ale skierowali swój
wzrok na „wielkich tego świata”, obecnych
także w Polsce i robiących w naszym kraju doskonałe interesy. Do tego potrzebna jest jednak zdecydowana wola nowego rządu /…/ i
dobre przygotowanie urzędników skarbowych – podkreśla poseł do Parlamentu Europejskiego. Łukasz Karczmarz
Za: „Tygodnik Śląsko-Dąbrowski
NSZZ Solidarność”

„Solidarność” w strukturach międzynarodowych
18 listopada 1986 r. NSZZ „Solidarność”, zdelegalizowany przez
reżim PRL, jako jedyny na świecie związek zawodowy został
przyjęty do dwóch międzynarodowych central związkowych:
Światowej Konfederacji Pracy,
zrzeszającej
chrześcijańskie
związki zawodowe* oraz do Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych,
grupującej związki zawodowe
współpracujące z Międzynarodówką Socjalistyczną oraz m.in.
Amerykańską Federację Pracy
Kongres Przemysłowych Związków Zawodowych (AFL-CIO),

Papież Franciszek wezwał 18 listopada NSZZ „Solidarność”, by
czuwał, aby interesy polityczne
i ekonomiczne nie przeważyły
nad wartościami ludzkiej solidarności. Apel ten wystosował
podczas audiencji generalnej w
Watykanie, na którą przybyła
delegacja Związku.
Zwracając się po włosku do
uczestników pielgrzymki NSZZ
„Solidarność” Franciszek powiedział: Od 35 lat wasz Związek angażuje się na rzecz świata
pracy, zarówno fizycznej, jak i
intelektualnej, jak również na
rzecz obrony podstawowych
praw osoby i społeczeństw.
Bądźcie wierni temu zaangażowaniu, aby interesy polityczne
albo ekonomiczne nie były waż-

niejsze od wartości, które stanowią istotę ludzkiej solidarności.
Zawierzam was i wszystkich
członków Związku opiece waszego patrona, błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszki i z
serca wam błogosławię - dodał
papież podczas spotkania z
wiernymi na placu Świętego
Piotra. Za: wPolityce.pl

34 lata temu wprowadzono
stan wojenny

Rząd wiedział i nie reagował
Jak wskazuje dr Kuźmiuk, resort finansów zna
sytuację co najmniej od 5 lat. Od tego czasu
prowadzone są statystyki dotyczące wpływów
z podatku CIT odprowadzanych przez firmy
z udziałem kapitału zagranicznego. W latach
2010-2013 firmy z obcym kapitałem płaciły
od 108 mln zł do 319 mln zł CIT przy całkowitych wpływach z tego podatku wahających się
od 27,9 mld zł do 31,9 mld zł.
– Minister finansów przynajmniej od 2010
roku zdawał sobie sprawę ze skali tego procederu i specjalnie nie reagował. Dopiero po
zmianie na tym stanowisku w roku 2014,
przeprowadzono pewne zmiany w ustawie o
podatku CIT uszczelniające system poboru
tego podatku, zaczęto renegocjować umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania,
wreszcie zarządzono kontrole firm z udziałem kapitału zagranicznego – wskazuje ekonomista.

„Bądźcie wierni temu
zaangażowaniu”

brytyjski Kongres Związków Zawodowych (TUC), francuską Powszechną Konfederację Pracy –
Siła Robotnicza (CGT-FO), Federację Niemieckich Związków Zawodowych (DGB), włoską
Konfederację Wolnych Związków Zawodowych (CISL).
W latach 1974-88 sekretarzem
generalnym Europejskiej Organizacji ŚKP był Jan Kułakowski, powstaniec warszawski, od 1946 r.
na emigracji, późniejszy minister
w rządzie Jerzego Buzka, pełnomocnik ds. negocjacji z Unią Europejską.
Cały wolny świat nie uznał

zdelegalizowania Związku po
wprowadzeniu stanu wojennego
w 1981 roku. Międzynarodowe
organizacje związkowe przyjęły
w swój poczet „nieistniejący”
Związek, który nigdy nie zaprzestał swojej działalności.
Ten fakt odnotowała nawet
„Trybuna Ludu”, organ KC PZPR,
podając nieprawdziwą informację, że do struktur międzynarodowych zostało przyjęte jedynie
brukselskie biuro Związku.
„Solidarność” dążyła do zjednoczenia międzynarodowego
ruchu związkowego. Udało się to
w listopadzie 2006 roku na kon-

gresie w Wiedniu. Doszło do połączenia ŚKP i MKWZZ. Powstała
Międzynarodowa
Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC), która zrzesza
166 milionów pracowników zorganizowanych w 309 afiliowanych organizacjach w 156
krajach.
Za: solidarnosc.gda.pl
*Jak podaje R. Dabertowa w „Solidarność Wielkopolska 19801989. Kalendarium.” – myśl, aby
zgłosić akces do tych central
wyszła w 1985 r. z Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska.

W mijającym roku 35-lecie naszej
„Solidarności” świętowaliśmy z
dumą i radością. Ale koniec roku,
jak zawsze, mrozi nas wspomnieniem tamtego grudnia, tej zasypanej śniegiem, zimnej, przerażającej
niedzieli 13 grudnia 1981 roku i
tego, co po niej nastąpiło. Winni tej
tragedii – wielu śmierci, dramatów
wielu rodzin, uwięzień, straconych lat – nie ponieśli kary. O tej
smutnej rocznicy musimy pamiętać. Zapraszamy na obchody.
Poznań
a 12 grudnia godz. 15.0021.00 - w hali sportowej Zespołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 przy ul.
Żonkilowej 34 zostanie rozegrany rocznicowy IV Turniej
Piłkarski. Imprezie patronuje
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Szczegóły na
www.solidarnosc.poznan.pl.
a 13 grudnia o godz.
14.30 - Msza św. w intencji
Ofiar stanu wojennego w kościele oo. Dominikanów, po
której nastąpi przemarsz
Pod pomnik Poznańskiego
Czerwca 1956 r., gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.
Piła
a 12/13 grudnia – maraton pisania listów Amnesty
International (Klub Muzyczny
Scena)
a 13 grudnia
godz. 12.00 – złożenie kwiatów i zniczy na Rondzie „Solidarności” oraz spotkanie w
siedzibie Oddziału
godz. 17.00 – otwarcie wystawy plenerowej „586 dni
stanu wojennego” - Parafia
Świętej Rodziny, ul. Św. Jana
Bosko
godz. 18.00 - Msza św. w intencji Ofiar stanu wojennego
godz. 19.00 – zapalenie Światełka Wolności przy wystawie

godz. 19.15 – promocja
książki „Pilskie drogi do wolności” oraz wręczenie pamiątkowych Krzyży 30-lecia
Federacji Młodzieży Walczącej – salka parafialna
Leszno
a 13 grudnia
godz. 16.00 Msza św. w
Kościele pw. Św. Antoniego
w Lesznie,
Po Mszy św. o godz. 17.00
przejście pod nowo wybudowane Rondo im. Danuty
Siedzikówny ps. INKA, odsłonięcie tablicy informacyjnej o Sanitariuszce –
Żołnierzu Niezłomnym wspólnie z Leszczyńskimi Patriotami i z rodziną śp. Danuty
Siedzikówny.
godz. 17.20 przejście pod
Pomnik „LUDZIOM SOLIDARNOŚCI” i odsłonięcie tablicy
informacyjnej o Annie Walentynowicz na Skwerze Jej
imienia, zapalenie zniczy.
godz. 18.00 Centrum Kultury i Sztuki, Leszno, ul. Narutowicza 69, Koncert Pawła
Piekarczyka.
Września
a 12 grudnia 2015 r.
godz. 16.00 - Msza św. w
kościele Farnym przy ul. Kościelnej
godz. 18.00 - spotkanie
rocznicowe w Domu Kultury
przy ul. Kościuszki. W programie: wyróżnienie zasłużonych działaczy
„Solidarności” odznaczeniami wojewódzkimi oraz występy uczniów Liceum
Ogólnokształcącego im. H.
Sienkiewicza we Wrześni
oraz zespołu Jana Pietrzaka.
Gniezno
a 13 grudnia o godz.
10.30 – Msza św. w kościele oo. Franciszkanów.
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Młoda „Solidarność”
w akcji
Wzmocnienie wizerunku NSZZ „Solidarność” zwłaszcza wśród młodych ludzi, uaktywnienie
młodych działaczy związkowych, kształcenie ich na przyszłych liderów – takie główne zadania
postawiła sobie Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska.

Aktywność Sekcji Młodych
NSZZ „Solidarność” Regionu
Wielkopolska jest wszechstronna. Sekcja zaangażowana
jest w projekt „Szlachetna
Paczka”. W tym roku koordynuje
zbiórkę darów dla czterech rodzin z terenu Wielkopolski. Sekcja pod koniec października, we
współpracy z Fundacją DKMS
Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska zorganizowała
akcję Kibice Siatkówki Wspólnie
Przeciw Białaczce na rzecz powiększania Bazy Dawców Komórek Macierzystych. Wcześniej, w
ramach akcji „Plecak na 6” przekazała dla poznańskiej szkoły
podstawowej 50 plecaków dla
dzieci, których rodziny znajdują
się w trudnej sytuacji materialnej. Inne pożyteczne inicjatywy,
w których młodzi z wielkopolskiej Solidarności brali udział, to:
zorganizowanie zbiórki krwi i
przekazanie czekolad do domu
dziecka, odmalowanie płotu w
żłobku.
- Oprócz zaangażowania na
rzecz wsparcia lokalnych spo-

łeczności, jednym z naszych strategicznych celów jest zmiana wizerunku związku zawodowego
wśród młodych ludzi – mówi
Marcin Gallo wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Młodych
NSZZ „Solidarność”, a także sekcji w Regionie Wielkopolska. Jak
twierdzi Gallo, spotkania na
temat roli związku zawodowego
z uczniami szkół zawodowych, ze
studentami oraz akcje społeczne
organizowane przez młodych z
„Solidarności” przyniosą wymierny skutek w zmianie postrzegania
organizacji
związkowej dopiero za jakiś czas.
- Naszą misją jest działanie na
rzecz zwiększenia udziału młodych związkowców w NSZZ
„Solidarność”. Wzięliśmy udział
w warsztatach z rozwoju
Związku. Sam po tym szkoleniu
rozmawiałem z pracownikami
Poczty Polskiej i w ciągu tygodnia do organizacji związkowej
wstąpiło aż 50 osób – relacjonuje Marcin Gallo. – Bardzo doceniam też Dział Rozwoju
Związku i pomoc organizatorów

związkowych. Można na nich liczyć od samego początku. Od
pierwszych rozmów z kolegami
o założeniu związku zawodowego, poprzez wprowadzenie
do działalności związkowej,
przeprowadzenie wyborów i
wsparcie w formalnościach.
Taki rozbudowany dział z wieloma organizatorami powinien
istnieć w każdym regionie „Solidarności” – puentuje Gallo.
Najbliższe plany Sekcji Młodych z Wielkopolski to udział w
szkoleniu dla młodych przywódców europejskich organizacji pracowniczych, którego
celem jest projektowanie przyszłości
międzynarodowego
ruchu związkowego. Przez pięć
dni młodzi ludzie będą szkolić
się w różnych dziedzinach,
m.in.: promocji, komunikacji,
motywacji, upodmiotowienia i
przywództwa, umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Działania Sekcji Młodych
NSZZ „Solidarność” Regionu
Wielkopolska można śledzić na
fb. jk

Świąteczna pomoc dla
Rodaków na Wileńszczyźnie
Już po raz 25 wielkopolscy miłośnicy Wilna i Ziemi Wileńskiej
mogą wziąć udział w akcji pomocy dla naszych Rodaków na
Wileńszczyźnie. Pomoc skierowana jest przede wszystkim do
uczniów polskich szkół w Wilnie i miejscowościach podwileńskich: Duksztach Pijarskich,
Rzeszy, Kolonii Wileńskiej.
Dary zbierane będą od
czwartku 3 grudnia do soboty 5
grudnia 2015 r. w godz. 12.00 20.00 oraz w niedzielę 6 grudnia w godz. 10.00-20.00 w sali
katechetycznej kościoła p.w. św.
Krzyża na Górczynie przy ul.
Częstochowskiej 16.
Prosimy przede wszystkim o:
słodycze (czekolady), trwałą
żywność, środki czystości, wartościowe książki, przybory
szkolne, pluszaki.
Organizatorem zbiórki jest

poznański oddział Towarzystwa
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Caritas przy Parafii Świętego Krzyża w Poznaniu.
Można również dokonać
wpłat na konto bankowe:

500 zł na dziecko
to jeszcze za mało?
Kiedy trwają dyskusje, czy 500
zł dofinansowania na dziecko
powinno być wypłacanie od
stycznia, czy w późniejszym
czasie ze spłatą oraz czy dodatek ten nie spowoduje realnie
obniżenia dochodu najuboższych, warto sprawdzić w jakim
stopniu polskie państwo na tle
innych krajów Europy wspiera
rodzinę.
Według raportu przygotowanego przez PricewaterhouseCoopers (PwC) długo, nawet po
wprowadzeniu dofinansowania,
będziemy gonić średnią europejską. W Polsce wsparcie to jest
prawie 5-krotnie niższe od europejskiej średniej, 9-krotnie niższe niż w Słowenii i aż
13-krotnie niższe niż we Francji.
Polska znajduje się obecnie w
najgorszej sytuacji demograficznej od czasów II wojny światowej. Nie pomógł nawet
babyboom w 2007 i 2008 r.
Liczba Polaków stale zmniejsza
się, a sytuacja naszego kraju pod
tym kątem jest jedną z najgorszych na świecie. W światowym
rankingu przyrostu naturalnego, na 193 państwa, Polska
sklasyfikowana została na 169
miejscu.
Międzynarodowa firma doradcza PwC opublikowała raport pt. „Ulgi podatkowe i
świadczenia rodzinne w UE”".
Raport ten analizuje w sposób
szczegółowy wysokość świadczeń rodzinnych we wszystkich
krajach Unii Europejskiej.
Aby zapewnić porównywalność danych, analitycy PwC
przyjęli model przeciętnej rodziny składającej się z aktywnych zawodowo rodziców, z
których każdy zarabia średnią
krajową oraz dwójki zdrowych
dzieci w wieku 4 i 8 lat. Na jaką

pomoc państwa może liczyć
taka rodzina w poszczególnych
państwach Unii?
W Polsce rodzina taka może
liczyć na pomoc w wysokości
zaledwie 2224 zł w skali roku. I
jest to wyłącznie efekt ulgi prorodzinnej. W Polsce bowiem nie
istniała do tej pory żadna forma
bezpośrednich świadczeń na
dzieci.
Na najwyższe świadczenia w
Europie mogą liczyć rodziny zamieszkałe w Luksemburgu. Tam
taka sama rodzina otrzymuje
roczną pomoc w wysokości aż
39 218 zł, czyli prawie 18-krotnie
więcej niż w Polsce. Niewiele
mniej, bo aż 28 669 zł otrzymuje
rodzina francuska. Pomoc państwa francuskiego jest więc 13krotnie wyższa niż pomoc ze
strony państwa polskiego. Z
kolei 4-osobowa rodzina zamieszkała w Niemczech otrzymuje pomoc w wysokości 20
502 zł, co stanowi 9-krotność
pomocy polskiej.
A jak rzecz się ma w krajach

zbliżonych do nas gospodarczo?
Zarówno w Estonii jak i na Węgrzech, pomoc państwa jest 4krotnie wyższa niż w Polsce i
wynosi odpowiednio 7705 zł
(Węgry) i 8505 zł (Estonia). Z
kolei w Słowenii pomoc ta jest
niemal identyczna jak w Niemczech (19 910 zł) co stanowi 9krotność wsparcia polskiego.
Ostatecznie, na 28 państw
Unii Europejskiej, Polska zajęła
odległe 24 miejsce. Za Polską
uplasowały się jedynie Grecja,
Litwa, Rumunia i Bułgaria. Na
usprawiedliwienie tych 3 ostatnich państw należy dodać, iż
obowiązują tam znacznie niższe
stawki podatku dochodowego.
Niestety, nawet po wprowadzeniu w Polsce świadczenia w
wysokości 500 zł na dziecko,
łączne wsparcie dla polskiej rodziny wyniosłoby 8224 zł w
skali roku. Jest to więc wciąż
kwota niższa od średniej unijnej, która wynosi 9819 zł!
AD
fot. overprotectivparents.net

Zieleniecki i Szwed
wiceministrami pracy
Dr hab. Marcin zieleniecki
z Zespołu Prawnego KK dwukrotnie znalazł się na liście 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej będzie odpowiadał za departament ubezpieczeń
społecznych i koordynację systemów zabezpieczenia społecznego,
w randze podsekretarza stanu.
Specjalizuje się w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także
prawa pracy. Jest członkiem zarządu głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.
Pracuje w KK NSZZ „Solidarność” od 1997 roku. Reprezentował
Związek i wygrał przed Trybunałem Konstytucyjnym w 2012 r. w
sprawie święta Trzech Króli. Dzięki temu wszyscy Polacy mają dodatkowy dzień wolny od pracy, bez konieczności odpracowania, jeśli
przypadał on w święto. A także wolne od pracy Święto Trzech Króli.
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Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

stanisław szwed
był posłem III, V, VI i VII kadencji sejmu. W dotychczasowej karierze parlamentarnej specjalizował się w sprawach społecznych,
pracy i rodziny. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych głosowało na niego aż 46 220 mieszkańców powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. To rekordowa liczba
głosów dla tego okręgu wyborczego.
Stanisław Szwed zawsze podkreślał, że jest nie tylko parlamentarzystą, ale także związkowcem. Nigdy nie zapomniał o swych korzeniach. Do dziś jest członkiem „Solidarności” w Fabryce Pił i
Narzędzi w Wapienicy.
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