
 

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., w 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, pseudoekonomiści 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 wyrzucić na bruk. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W związku z dramatyczną sytuacją na Śląsku zmierzającą do likwidacji 
tysięcy miejsc pracy oraz brakiem pozytywnych rozwiązań ze strony 
Rządu, Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” 

postanowiło zorganizować  

WIEC POPARCIA DLA PROTESTUJĄCYCH GÓRNIKÓW. 

który odbędzie się w dniu 20 stycznia br. (wtorek) w godz. 16.00 - 17.00 
pod Ministerstwem Gospodarki (pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie).  

Do udziału w wiecu w obronie miejsc pracy zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Warszawy oraz Mazowsza. 

DZIŚ KOPALNIE – JUTRO TWOJA FIRMA! 


