
GÓRNICY! MIESZKAŃCY ŚLĄSKA!
Czy wiesz, że?

• Rocznie z polskich kopalń rząd drenuje ponad 7 mld zł. W latach 2003-2013 

górnictwo wpłaciło do budżetu państwa aż 100 mld zł!

• W sumie w ciągu ostatnich 25 lat górnictwo odprowadziło do budżetu państwa około 

200 mld zł. W tym samym czasie do górnictwa wpłynęło 38 mld zł publicznych 

pieniędzy. Więc kto do kogo dopłaca!?
• Górnictwo to najbardziej obciążona podatkami branża w polskiej gospodarce. Spółki 

węglowe płacą 23 różne podatki i inne opłaty o charakterze podatkowym. Z tego 

aż 9 obciążeń dotyczy wyłącznie branży wydobywczej. 

• Górnictwo w Polsce jest obłożone najwyższym podatkiem VAT spośród wszystkich 
krajów w Europie i na świecie, gdzie jeszcze wydobywa się węgiel. U nas stawka VAT 

dla górnictwa to 23 proc., Czechach i Hiszpanii jest to 21 proc., w Wielkiej Brytanii 

20 proc., w Niemczech 19 proc., w Rosji 15 proc., a w Australii tylko 14 proc.!

• Politycy opowiadają o wolnym rynku i o tym, że Państwo nie może mieszać się do 

gospodarki. To bzdura. U nas politycy drenują górnictwo i chcą zamykać kopalnie, 
reszta świata inwestuje w swój przemysł wydobywczy. Najpotężniejsze gospodarki 

świata dotują wydobywanie paliw kopalnych w swoich krajach kwotą 88 mld 
dolarów rocznie. To prawie 320 mld zł. 

Nie daj sobie wmówić, że w Polsce 
dopłaca się do górnictwa. Jest odwrotnie! 
Politycy i pseudoekonomiści, Szejnfeld, Niesiołowski

i inni „znawcy” zwyczajnie kłamią!
 

Ich kłamstwa mają jeden cel. Chodzi o to, żeby zdyskredytować górników w oczach reszty 

społeczeństwa i wmówić ludziom, że górnictwo trzeba zlikwidować. Wtedy łatwiej będzie 

zamknąć kopalnie i wyprzedać ich majątek, a ludzi wyrzucać na bruk. 



Gdyby nie siła i determinacja związków zawodowych,
rząd już dawno zlikwidowałby polskie górnictwo. 

Kopalnia Silesia, którą lata temu rząd też chciał zlikwidować, została uratowana przez 

związki zawodowe, ze związkowych składek górników. Strajkowali pod ziemią, założyli 

spółkę pracowniczą i znaleźli inwestora. W zeszłym roku ta kopalnia również przyniosła 

straty, ale jej właściciel nawet nie myśli o tym, żeby ją zamykać. Wie, że kopalnia to biznes na 

wiele, wiele lat. Gdy Kompania Węglowa, której właścicielem jest Ministerstwo Gospodarki, 

przyniosła stratę w 2014 roku przez nieudolne zarządzanie, rząd chce zamykać kopalnie. 

Politycy obecnej koalicji rządzącej nie mają bladego pojęcia
ani o gospodarce, ani o górnictwie! 

Cztery kopalnie, które rząd chce zlikwidować, zatrudniają 10 tys. ludzi. Jednak jeśli 

zostaną one zamknięte, pracę straci od 30 do 40 tys. osób, bo  jedno miejsce pracy w 

kopalni generuje od 3 do 4 etatów w otoczeniu górnictwa, w fi rmach okołogórniczych, 

a także w handlu i w usługach. Związki zawodowe broniąc miejsc pracy w górnictwie, 

bronią lokalnych przedsiębiorców. Bronią tych pracowników, którzy z różnych względów 

nie zrzeszyli się jeszcze, bądź nie mogą się zrzeszyć w związkach zawodowych.

Związki zawodowe bronią śląskich miast! 
Bez górnictwa nasze miasta zamienią się w pustynie! 

Rocznie spółki węglowe przelewają setki milionów zł na konta gmin, w których funkcjonują 

kopalnie. Płacą opłaty eksploatacyjne, podatek od nieruchomości oraz inne podatki i 

opłaty lokalne. W 2013 roku było to łącznie 280 mln zł. Do tego dochodzi kolejne 

kilkaset mln z tytułu podatku CIT płaconego przez fi rmy górnicze i podatku PIT płaconego 

przez górników. Z tych pieniędzy miasta górnicze budują drogi, chodniki, czy place zabaw. 

Z tych pieniędzy samorządy utrzymują szkoły i szpitale.

 Jeżeli tych pieniędzy zabraknie,
to co stanie się z naszymi miastami?

Nasze miasta, nasze małe Ojczyzny będą powoli umierać. Młodzi ludzie uciekną za 

granicę, a dla starych zostanie tylko pustka, bieda i bezrobocie. Na miejscu naszych kopalń 

powyrastają biedaszyby. Nie możemy na to pozwolić! Musimy walczyć o przyszłość naszą 

i przede wszystkim o przyszłość naszych dzieci! 

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

naszych dzieci!


