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Próba utrzymania przez brokera status quo oznacza niekorzystne warunki dla za³ogi

Dziwna gra ubezpieczeniami
Zarz¹d KGHM wynaj¹³ firmê brokersk¹ celem wybrania firmy ubezpieczeniowej i negocjacji nowych warunków grupowych ubezpieczenia
pracowników. NSZZ Solidarnoæ uwa¿a, ¿e poprawianiem warunków ubezpieczenia pracowników ewentualnie powinna zaj¹æ siê firma brokerska lub doradca, którego wy³onieniem zajêliby siê przedstawiciele ubezpieczanych pracowników. Dziwne jest te¿ stawianie
wymagañ firmom ubezpieczeniowym, które zbiegiem okolicznoci
odpowiadaj¹ dotychczasowemu ubezpieczycielowi, a zapisy sprawiaj¹ wra¿enie ¿ywcem wyjêtych z jego oferty. NSZZ Solidarnoæ
zg³osi³a niezbêdne poprawki do listy zapytañ oraz definicji warunków ubezpieczenia formu³owanych do firm ubezpieczeniowych przez
brokera.
Sprawê komentuje przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej
Bogus³aw Szarek: Umowa z firm¹ brokersk¹ zosta³a podpisana na trzy
lata. Nie ma sensu korzystaæ z jej us³ug, bo to niewiele wniesie, a koszt
ubezpieczenia wzronie przez op³atê dla porednika. Dotychczas system
negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi bardzo dobrze funkcjonowa³.
Jeli potrzebne s¹ zmiany, mo¿na to zrobiæ choæby poprawiaj¹c warunki
z obecnym ubezpieczycielem. Warunki ubezpieczenia dotycz¹ pracowników, wiêc racjonalnym rozwi¹zaniem by³oby wy³onienie firmy brokerskiej przez stronê pracownicz¹. Inicjatywa pracodawcy bardziej sk³ania
ku wnioskowi, ¿e szukane s¹ oszczêdnoci ni¿ próba polepszenia warunków ubezpieczenia. Decyzja co prawda nale¿y do pracodawcy, ale zwi¹zki
zawodowe maj¹ wp³yw na warunki i regulacje zawarte w ubezpieczeniu
grupowym.
Solidarnoæ O/ZG Rudna wyst¹pi³a do pracodawcy z zapytaniem o
kilka kwestii budz¹cych wiele w¹tpliwoci. Wygl¹da na to, ¿e wymagania
stawiane ubezpieczycielom s¹ tak skonstruowane, i¿ pasuj¹ idealnie do
jednego z nich  obecnie ubezpieczaj¹cego pracowników Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ. Zamiast ogólnych warunków wymagania s¹
bardzo szczegó³owo sprecyzowane i obligatoryjne, wiêc ograniczaj¹
mo¿liwoci innych oferentów, którzy swoje propozycje maj¹ zapisane w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Nie ma te¿ ujêtych w zapytaniach
do ubezpieczycieli nowych us³ug oferowanych na rynku ubezpieczeñ. Z
tego powodu nie jest brana pod uwagê choæby mo¿liwoæ przed³u¿enia
ubezpieczenia po przejciu na emeryturê po normalnych kosztach. Obecny ubezpieczyciel oferuje tak¹ mo¿liwoæ, ale na gorszych warunkach. S¹
ubezpieczyciele, którzy wy¿sze koszt ubezpieczenia narzucaj¹ dopiero w
wieku 65-70 lat, podczas gdy górnicy przechodz¹ na emerytury kilkanacie lat wczeniej i mogliby korzystaæ z lepszych warunków przez wiele lat
na emeryturze. Broker na polecenie pracodawcy ograniczy³ siê do starych
wymagañ lub nawet próbuje obni¿yæ poprzeczkê a powinien negocjowaæ lepsze warunki ubezpieczenia. Próbuje siê zawêziæ mo¿liwoæ zakwalifikowania do nieszczêliwego wypadku i ograniczyæ czas otrzymywania odszkodowania za przebywanie na Oddziale Intensywnej Opieki
Medycznej do 48 godzin (niektórzy ubezpieczyciele nie maj¹ tu okrelonych limitów). Próbuje siê te¿ wykluczyæ ubezpieczenie w czasie uprawiania niebezpiecznych sportów czy utrzymaæ zapisy o karencji w przypadku
np. operacji chirurgicznych. To kilka z wielu przypadków potwierdzaj¹cych odsuniêcie pracownika na dalszy plan i skupienie siê na oszczêdnociach.

Z zestawienia najkorzystniejszych ofert na rynku powinien byæ wy³oniony najlepszy ubezpieczyciel. Praca brokera wynajêtego przez Zarz¹d KGHM
przypomina metodê kopiuj/wklej zamiast profesjonalnie wykonywanej
pracy, co skutkuje eliminacj¹ korzystnych oferentów. NSZZ Solidarnoæ
próbuje poprawiaæ b³êdy i niekorzystne zapisy stawianych wymagañ. Nie
wiemy czy mamy traktowaæ tê sytuacjê jako niedopatrzenie, oszczêdnoæ
czy umylne dzia³anie. Wiemy natomiast, ¿e ubezpieczyciele chêtnie pobieraj¹ sk³adki, a póniej do p³acenia odszkodowañ za bardzo siê nie
kwapi¹. Proponuje siê zapisy niejednoznacznych definicji i zawi³ych sformu³owañ, które przed podpisaniem umowy chcemy wyjaniæ, ¿eby pracownik w trudnych chwilach móg³ liczyæ na nale¿ne mu wiadczenie.
Pozostaje zadaæ pytanie, czy NSZZ Solidarnoæ ma nadal pilnowaæ i
analizowaæ ka¿dy zapis, wskazywaæ b³êdy i niedoci¹gniêcia profesjonalnej kancelarii, która pobierze za tak¹ us³ugê wysok¹ prowizjê?

Prezes Herbert Wirth chce renegocjowaæ wysokoæ podatku
od niektórych kopalin  bezskutecznie

Nieudane pokazowe
renegocjacje
Prezes KGHM Herbert Wirth wnioskowa³ do rz¹du o zmniejszenie wysokoci podatku od niektórych kopalin, na który ka¿dego roku spó³ka
musi wyk³adaæ ok. 2 mld z³. Prezes spróbowa³ i nic z tego nie wysz³o.
Bardziej nam to wygl¹da³o na wype³nienie formalnoci ni¿ realn¹
próbê wp³yniêcia na rz¹d Donalda Tuska.
Wystosowanie apelu do rz¹du o likwidacjê daniny zapowiedzieli te¿ lubiñscy radni na specjalnej sesji rady miejskiej planowanej na 13 listopada. W tym roku podatek od miedzi i srebra sprawi³, ¿e zysk bêdzie ni¿szy
ni¿ planowano i pracownicy dostan¹ nagrodê z zysku w wysokoci 18%
zamiast maksymalnych 24%. Nikt z w³adz spó³ki ani polityków Platformy
Obywatelskiej za bardzo siê tym nie przej¹³. Co ciekawe wiceminister skarbu pañstwa pan Tamborski stwierdzi³, ¿e KGHM jest najwiêkszym p³atnikiem tego podatku. Z tego co nam wiadomo mied i srebro wydobywa w
Polsce tylko KGHM. Mo¿e minister mia³ na myli odprowadzanie podatków od dzikiej prywatyzacji sreber rodowych przez rz¹d Platformy Obywatelskiej?
Prezes Wirth tak naprawdê tylko udaje, ¿e walczy. Wielokrotnie ju¿ pokaza³, ¿e nie narazi siê uk³adowi politycznemu, bo w 5 minut straci³by posadê. Pomarzyæ zawsze mo¿na. Podobnie jak w przypadku zapowiedzi o
przejêciu z³ó¿ w Ameryce Pó³nocnej i Po³udniowej, Europie, Afryce, Azji i
Australii. KGHM-u w wypowiedziach Prezesa jeszcze nie by³o tylko na
Antarktydzie, a bior¹c pod uwagê dalekosiê¿noæ planów i wyobraniê
Prezesa Wirtha nale¿y ju¿ zacz¹æ rozgl¹daæ siê za dzia³kami na ksiê¿ycu 
i to po ciemniej stronie! Obserwacja ostatnich wydarzeñ nasuwa pewn¹
myl. Próba redukcji wysokoci podatku od niektórych kopalin, planowany podbój wiatowych z³ó¿ miedzi i kolejne przyznane statuetki. Byæ
mo¿e po ostentacyjnym zerwaniu wspó³pracy z agencj¹ MDI KGHM wznowi³ wspó³pracê? To by wiele t³umaczy³o sk¹d nagle tyle obietnic bez
pokrycia, chyba ¿e Prezes ma zamiar zaci¹gn¹æ kolejne kredyty i zap³aciæ
za inwestycje, które zwróc¹ siê za kilka(nacie) lat. Mimo wszystko uwa¿amy to za ma³o prawdopodobne bior¹c pod uwagê cenê miedzi, inwestycje w elektrowniê atomow¹, kopalniê Sierra Gorda i podatek od niektórych kopalin.

Wród wypowiedzi Prezesa Wirtha na uwagê zas³uguje jeszcze jedna.
KGHM ma dwa g³ówne napêdy rozwoju. Jednym z nich jest rozwój
organiczny - czyli inwestycje w kapita³ ludzki, modernizacje i nowe
technologie. Drugim jest nabywanie aktywów, poprzez w³asne prace
poszukiwawcze oraz przejêcia nowych gotowych ju¿ i udokumentowanych zasobów  stwierdzi³ Prezes KGHM Herbert Wirth na spotkaniu w
siedzibie Gie³dy Papierów Wartociowych w Warszawie. Panie Prezesie,
przejêcia mia³y ju¿ miejsce i kosztowa³o to spó³kê ponad 10 mld z³, teraz
pora na inwestycje w kapita³ ludzki, czyli podwy¿ki dla wszystkich pracowników, a nie tylko dla siebie!
Racjonalizatorzy
Podwy¿ki dla pracowników naprawdê siê nale¿¹, poniewa¿ spó³ka pod
rz¹dami Prezesa Wirtha chyba cierpi na nadmiar gotówki. Jak donosz¹
media w koñcu postawiono przed s¹dem pierwsze cztery osoby oskar¿one o wy³udzenie milionów za rzekome racjonalizatorstwo dotycz¹ce
zwiêkszenia retencji zbiorników retencyjnych. £¹cznie zamieszanych jest
kilkadziesi¹t osób. Jeden z nich zarobi³ na lewym procederze a¿ 10 mln z³.
Departament spó³ki zajmuj¹cy siê kontaktem z mediami (nie myliæ z MDI)
nie komentuje sprawy, ale adwokat reprezentuj¹cy KGHM ju¿ owiadczy³,
¿e firma w tym procesie nie bêdzie domagaæ siê zwrotu pieniêdzy od
grupy cwaniaczków. Wnioski niech ka¿dy sam wyci¹gnie.

Finalizowane s¹ negocjacje procedur gospodarowania
rodkami ochrony indywidualnej. Powstanie te¿ Komisja Pojednawcza

Informacje z ZG Rudna
Dobiegaj¹ koñca prace zwi¹zane z wprowadzeniem nowej Procedury gospodarowania rodkami ochrony indywidualnej, wyposa¿enia, odzie¿y i obuwia roboczego. Negocjacje trwaj¹ ju¿ od lipca
2013r. Po stronie pracodawcy by³a chêæ wprowadzenie mniej korzystnych procedur systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹
pracy oraz próba wyeliminowania Zak³adowego Spo³ecznego Inspektora Pracy przy podejmowaniu decyzji i doborze rodków ochrony indywidualnej. Spotka³o siê to ze sprzeciwem  niestety  jedynie NSZZ Solidarnoæ. Bardzo istotn¹ kwesti¹ jest pilnowanie jakoci i okresów zu¿ycia rodków ochrony indywidualnej, dlatego
wbrew pozosta³ym organizacjom zwi¹zkowym nie moglimy odpuciæ tej kwestii. Pracodawca po negocjacjach w koñcu odst¹pi³ od
zamiaru eliminacji Zak³adowego Spo³ecznego Inspektora Pracy.
Zgodnie z art. 244 Kodeksu Pracy zwi¹zki zawodowe i pracodawca
mog¹ utworzyæ w firmie komisjê pojednawcz¹ w celu ugodowego
za³atwiania sporów wnoszonych przez pracowników. Porozumienie powo³uj¹ce komisjê pojednawcz¹ w oddziale ZG Rudna ustali³o, ¿e komisja bêdzie funkcjonowaæ od 2 listopada przez nastêpne
5 lat. Ze strony Solidarnoci komisjê bêd¹ reprezentowaæ: dotychczasowy przewodnicz¹cy Miros³aw Drabczyk oraz Witold Ortyñski  pracownicy z du¿ym dowiadczeniem w pracach komisji
pojednawczej.

Dyrekcja O/ZG Polkowice-Sieroszowice nieprecyzyjnymi
zapisami wprowadza identyfikatory dla pracowników

Nieprecyzyjne ustalenia
NSZZ Solidarnoæ przy oddziale ZG Polkowice-Sieroszowice
wnios³a do dyrekcji o wyjanienie kilku zapisów Ustaleñ organizacyjnych, które s¹ nieprecyzyjne i sprzeczne ze sob¹. Same ustalenia dotycz¹ wykorzystania danych i wizerunku pracowników do dzia³ania elektronicznego systemu identyfikacyjnego.
Solidarnoæ chce doprecyzowania czy ca³a za³oga jest zobowi¹zana do
wykonania zdjêæ, czy jest to autonomiczna decyzja ka¿dego pracownika? Sprzecznoæ wystêpuje w Ustaleniach organizacyjnych oraz
Owiadczeniu o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

i wykorzystaniu wizerunku wraz z zawartym w nim Pouczeniu. Najpierw mowa jest o koniecznoci udostêpnienia wizerunku i danych osobowych przez wszystkich pracowników, a nastêpnie, ¿e jest to dobrowolne. Nawet jeli pracodawca nak³ada obowi¹zek udostêpnienia wizerunku
na wszystkich pracowników, Solidarnoæ domaga siê podania podstaw prawnych oraz ucilenia Ustaleñ organizacyjnych i pochodnych
dokumentów. Doprecyzowania wymaga te¿ zapis mówi¹cy o przechowywaniu danych w systemach, choæ w innym dokumencie mowa jest o
Systemie Kontroli Dostêpu. Dane pracowników musz¹ byæ bezpiecznie
przechowywane, a niedoprecyzowane zapisy rodz¹ wiele w¹tpliwoci i
zagro¿eñ. Inn¹ konieczn¹ zmian¹ powinna byæ mo¿liwoæ usuniêcia danych osobowych i wizerunku przez pracownika z systemu. Obecne zapisy gwarantuj¹ jedynie mo¿liwoæ poprawiania treci, co jest niezgodne z
ustaw¹ o ochronie danych osobowych.

Dyrektor oszczêdza na za³odze, wiêc Prezes zdecyduje
o losie kilkudziesiêciu pracowników

Oszczêdnoci na pracownikach
 czêæ druga
Informowalimy w poprzednim numerze Pryzmatu o 72 pracownikach
oddzia³u ZG Polkowice-Sieroszowice, którym pomimo wyrobionych
uprawnieñ nie s¹ zmieniane anga¿e przez pracodawcê. Dzieje siê tak z
powodu skromnego funduszu p³ac  oszczêdnego wzglêdem pracowników. Dyskryminacja stanowiskowa dotyczy Operatorów Maszyn Przodkowych i lusarzów-Mechaników. Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ nie by³a w stanie osi¹gn¹æ jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, wiêc zwróci³a siê do Prezesa KGHM Herberta Wirtha o interwencjê i
pomoc w rozwi¹zaniu problemu. Solidarnoæ argumentuje to wielokrotnymi zapewnieniami Prezesa na spotkaniach o szczególnym traktowaniu najciê¿ej pracuj¹cych pracowników na przodkach, którzy powinni
byæ godziwie wynagradzani. Jeli pracownik ma odpowiednie uprawnienia powinien otrzymaæ wy¿szy anga¿ i wynagrodzenie. Pracownik awansowany na Górnika Operatora Samojezdnych Maszyn Górniczych Przodkowych pod ziemi¹ z pewnoci¹ bêdzie wydajniej pracowaæ  zgodnie z
za³o¿eniami systemu motywacyjnego promowanego przez Prezesa Wirtha.

Propozycje wniesione
 jest pierwsza zmiana
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice apelowa³a do pracowników o zg³aszanie propozycji zmian organizacji pracy w oddzia³ach Odstawy Oponowej i Przygotowania
Miejsca Pracy. Zg³osi³o siê wielu cz³onków zwi¹zku i pracowników.
Propozycje zmian przekazano na spotkaniu z dyrektorem 14 padziernika 2013 r. Na pocz¹tek ustalono wyrównanie ró¿nicy p³ac
miêdzy operatorami TORO (7,5 godz.), a operatorami WO (6 godz.).
Komisja oczekuje na odpowied pracodawcy ws. propozycji zmian
zg³oszonych przez pracowników i przed³o¿onych przez Solidarnoæ.

Patologia Obywatelska
Jeden z tygodników ujawni³ kulisy wyborów szefa dolnol¹skich struktur Platformy Obywatelskiej. W wyborach o w³os wygra³ Jacek Protasiewicz (cz³owiek premiera) pokonuj¹c dotychczasowego lidera w regionie
Grzegorza Schetynê  g³ównego przeciwnika Donalda Tuska. Pose³ naszej ziemi  Norbert Wojnarowski  namawia³ nagrywaj¹cego rozmowê
kolegê z partii Edwarda Klimkê do g³osowania w wyborach na Jacka
Protasiewicza. Donald postawi³ wszystko na jedn¹ szalê. Chce wyj**aæ
Grzeka Schetynê  stwierdzi³ w rozmowie pose³. Parlamentarzysta
Wojnarowski jest znany w Zag³êbiu Miedziowym ze swoich pustych obietnic i popierania inicjatyw, które szkodz¹ regionowi, ale w skali kraju zas³yn¹³ wczeniej tym, ¿e wieziono go karetk¹ na g³osowanie ws. wotum

zaufania dla Tuska i zaj¹³ kompromituj¹ce 459. miejsce w rankingu udzia³u w g³osowaniach sejmowych.
Rozmowa miêdzy Wojnarowskim a jego koleg¹ odby³a siê w biurze poselskim na dzieñ przed zjazdem partyjnym w Karpaczu. Ju¿ pomijaj¹c
wulgarny jêzyk, który pos³owi nie przystoi, wa¿niejsze s¹ poruszane kwestie za³atwiania pracy w KGHM-ie. Wojnarowski w imieniu Protasiewicza
obiecuje koledze sto³ek w Polskiej Miedzi. Ten mu odpowiada, ¿e od roku
jest bezrobotny i wci¹¿ s³yszy obietnice, z których nic nie wynika. Pose³
broni³ siê, ¿e walczy w jego imieniu i mówi³ Protasiewiczowi, ¿e Edek
zosta³ wypier**lony z WPEC-u i zosta³ jak suka bura potraktowany.
Platformê nêkaj¹ wewnêtrzne walki i czyszczenie ludzi ze spó³dzielni innych liderów. Wojnarowski stwierdzi³, ¿e winnym zaje**niu Lubina jest
Grzegorz Schetyna. Pytanie brzmi, co pose³ mia³ na myli? Jest wiele
mo¿liwoci, bo region nawiedzi³o wiele plag. Wprowadzenie podatku
od niektórych kopalin, rezygnacja z budowy drogi S-3, brak dofinansowania na kluczowe inwestycje infrastrukturalne, brak podwy¿ek dla pracowników KGHM  to czêæ problemów z którymi boryka siê Lubin,
KGHM i Zag³êbie Miedziowe.
W rozmowie padaj¹ nazwiska Jacka Kardeli i Wojciecha Kêdzi, dwóch
wiceprezesów KGHM, do których dzia³acze Platformy maj¹ w zwyczaju
wybieraæ siê w sprawie za³atwienia pracy. Wojnarowski ¿ali³ siê rozmówcy, ¿e po przeprowadzce do Warszawy (widaæ jak pose³ uto¿samia siê z
Lubinem) jego ¿ona nie mo¿e dostaæ pracy, a wczeniej pracowa³a w
KGHM Ecoren. Jak na ironiê w wyborczy weekend premier Donald Tusk
mówi³: Niezale¿nie od tego, kogo demokracja w tych dniach nagrodzi³a,
a kogo skarci³a, niezale¿nie od tego, wszyscy bez wyj¹tku po pierwsze
odnajdziemy swoje miejsce w Platformie, nawet, jeli to bêdzie miejsce
nowe i dla wszystkich starczy pracy. Ta wypowied idealnie pasuje do
rozmowy Wojnarowskiego z jego koleg¹ Edkiem. Co prawda Edek jest ze
spó³dzielni Schetyny, ale premier zapowiedzia³, ¿e nawet przegrani bêd¹
mieæ pracê. Dobrze by by³o, ¿eby Polakami na bezrobociu i emigracji tak
siê interesowano jak prac¹ kolegi z partii czy ¿ony dzia³acza. Kilka dni
przed wyborami by³y cz³onek Platformy Obywatelskiej Jaros³aw Gowin
stwierdzi³, ¿e PO to bagno moralne, a Tusk nie reaguje na skandale wewn¹trz partii, bo sk³ócon¹ partiê ³atwiej siê kontroluje w myl zasady dziel
i rz¹d. Gowin mówi³ te¿ o za³atwianiu awansów zawodowych w zamian
za udzielone poparcie danemu baronowi Platformy. Rozmowa Wojnarowskiego i wypowied Tuska w 100% potwierdzaj¹, ¿e partia rz¹dz¹ca
powinna nazywaæ siê: Patologia Obywatelska.

90% Polaków bêdzie skazanych na g³odowe emerytury

Gdzie wyparowa³y
emerytury?
Nawet po 40 latach nieprzerwanego op³acania sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne naliczanej od minimalnego wynagrodzenia brutto (1600 z³)
ubezpieczonemu nie uda siê zgromadziæ rodków na najni¿sz¹ emeryturê, która teraz wynosi 674 z³ na rêkê  wynika z wyliczeñ profesor Józefy
Hrynkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, pose³ Prawa i Sprawiedliwoci. Pañstwo, które jest gwarantem emerytury minimalnej, bêdzie musia³o co miesi¹c dop³acaæ do wiadczeñ. Jak to mo¿liwe?
To efekt nowych regu³ prawnych przyjêtych w 2008 r. i kolejnych latach.
Koalicja PO-PSL zmieni³a zasady wyliczania emerytur, wprowadzaj¹c formu³ê kapita³ow¹ tzw. zdefiniowanej sk³adki w miejsce zasady emerytury
solidarnociowej (tzw. zdefiniowanego wiadczenia). Mo¿na j¹ uj¹æ krótko: wiesz, ile p³acisz, nie wiesz, jakie wiadczenie otrzymasz. Wed³ug tej formu³y liczy siê tylko to, ile wp³aci siê do systemu  wyjania
Hrynkiewicz. Wczeniej emerytury by³y wyliczane zgodnie z formu³¹ zdefiniowanego wiadczenia, która uwzglêdnia³a sta¿ pracy (okresy sk³adkowe i niesk³adkowe), wysokoæ wynagrodzenia w wybranych 10 najlepszych kolejnych latach oraz kwotê bazow¹. Dziêki temu stopa zast¹pienia wynagrodzenia emerytur¹ siêga³a  w przypadku najmniej zarabiaj¹cych  nawet 80 proc. ostatniego wynagrodzenia i blisko 50-55 proc.
dla zarabiaj¹cych ponad przeciêtn¹ p³acê. W nowym, kapita³owym systemie stopa zast¹pienia nie przekroczy 30 proc.

Jakiej wysokoci trzeba mieæ wynagrodzenie, aby w obecnym systemie
wypracowaæ najni¿sz¹ emeryturê? Wed³ug moich obliczeñ, emeryturê
minimaln¹, bez dop³aty pañstwa, kobieta, a tak¿e mê¿czyzna, osi¹gn¹
wówczas, gdy przez 35 lat bêd¹ nieprzerwanie op³acaæ sk³adkê od wynagrodzenia w kwocie nie ni¿szej ni¿ 2200 z³  wyjania prof. Hrynkiewicz.
Wszystkie wiadczenia wyliczone od p³acy i sk³adki ni¿szej nie wystarcz¹
na samodzielne sfinansowanie najni¿szej emerytury. Sk³adki op³acone
od p³acy najni¿szej (1600 z³) nawet po 40 latach pracy (bez ani jednego
dnia choroby czy urlopu bezp³atnego) nie wystarcz¹ na najni¿sz¹ emeryturê. Trzeba bêdzie do ka¿dego wiadczenia dop³aciæ ok. 150-200 z³ z
bud¿etu pañstwa, aby osi¹gnê³o poziom minimalny. Obecnie op³aca siê
sk³adkê na ubezpieczenie spo³eczne przeciêtnie od 1960 z³ wynagrodzenia. Taka podstawa obliczania sk³adki po 40 latach op³acania pozwoli
uzyskaæ emeryturê w wysokoci 680 z³ na rêkê.
Wszystkie te wyliczenia wskazuj¹, ¿e w Polsce po wdro¿eniu systemu
kapita³owego, nazywanego dla zmylenia obywatela systemem zdefiniowanej sk³adki, trzeba bêdzie dop³acaæ do blisko 80-90 proc. wszystkich
wyp³acanych emerytur, tak by mog³y byæ najni¿sze. Dop³aty wynios¹ po
kilkaset z³otych do ka¿dej najni¿szej emerytury. Najni¿sze emerytury pañstwo gwarantuje ustawowo kobietom, których sta¿ ubezpieczenia wynosi 25 lat, i mê¿czyznom ze sta¿em 30-letnim. Z tego wynika, ¿e w wyniku
wprowadzonych zmian dojdzie do znacznego obni¿enia emerytur, ale nie
spowoduje to zmniejszenia skali dop³at do funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych  podkrela Hrynkiewicz. Formu³a zdefiniowanej sk³adki jest
wprowadzana stopniowo od 2009 roku. W ka¿dym kolejnym roku coraz
wiêksza czêæ emerytury wyliczana jest wed³ug formu³y zdefiniowanej
sk³adki: w2013 r. jest to ju¿ 80 procent. Od 2014 r. emerytury bêd¹ wyliczane w ca³oci wed³ug zasady zdefiniowanej sk³adki. ile wyniesie taka
emerytura? Trzeba to, co uzbieralimy na koncie w systemie emerytalnym, podzieliæ przez przewidywany dalszy czas ¿ycia na emeryturze przyjmowany do wyliczenia wiadczenia (18 lat, czyli 216 miesiêcy). Od tak
wyliczonego wiadczenia brutto odj¹æ 18 proc. podatku i 1,25 proc.
sk³adki na NFZ. Dla uproszczenia mo¿na przyj¹æ za podstawê rachunku
wynagrodzenie w sta³ej kwocie i pomin¹æ waloryzacjê emerytur. Wychodzi na to, ¿e 30-letni sta¿ pracy w przypadku mê¿czyzn i 25-letni w przypadku kobiet przy wynagrodzeniu na poziomie 2 tys. z³ wci¹¿ nie wystarczy do wypracowania emerytury minimalnej. Pañstwo bêdzie musia³o
dop³acaæ, aby wiadczenie wynios³o 834 z³ brutto. Oznacza to, ¿e konieczne bêdzie podniesienie podatków albo dalsze obni¿enie wiadczeñ
emerytalnych.
G³odowe wiadczenia
Ale to nie wszystko. Skoro wiêkszoæ emerytur bêd¹ stanowi³y wiadczenia minimalne (700 z³), to nie wystarcz¹ one na utrzymanie gospodarstwa domowego, zw³aszcza jednoosobowego. Rz¹d znalaz³ na to sposób: wprowadza odwrócon¹ hipotekê. Jeli nisko wynagradzani, obci¹¿eni podatkami, wychowuj¹cy dzieci i pozbawieni wsparcia m³odzi nie
zdo³aj¹ wzi¹æ na swoje utrzymanie rodziców i dziadków - ich schedê,
dorobek pokoleñ w postaci domu czy mieszkania, przejm¹ banki lub
ró¿ne instytucje finansowe.
Odwrócona hipoteka prawdopodobnie nie bêdzie dostêpna dla wszystkich. Z zamiany w³asnoci nieruchomoci na do¿ywotnie wiadczenie z
prawem do¿ywocia w miejscu zamieszkania bêdzie w stanie skorzystaæ
tylko czêæ emerytów. Banki i konsorcja finansowe bêd¹ zainteresowane przejmowaniem nieruchomoci w dobrych dzielnicach du¿ych miast,
a nie bloków z koñca lat 60. w ma³ych miejscowociach o wysokim
bezrobociu  uwa¿a prof. Hrynkiewicz. Pozosta³a czêæ emerytów, którym ani dzieci, ani banki nie bêd¹ w stanie pomóc w utrzymaniu, mo¿e
liczyæ co najwy¿ej na darmow¹ zupê, rozdawan¹ przez gminy, pewnie na
stadionach.
Transfer kosztów
Obni¿aj¹c emerytury, rz¹d stara siê przerzuciæ koszty utrzymania starszych ludzi na rodziny albo na samorz¹d  zwraca uwagê Józefa Hrynkiewicz. Ten sam cel przywieca³ rz¹dowi, gdy podnosi³ wiek emerytalny
kobietom, które na emeryturze tradycyjnie opiekowa³y siê wnukami. Teraz, jeli m³odzi chc¹ oddaæ wnuki pod opiekê 60-letniej babci, powinni j¹
formalnie zatrudniæ, op³acaj¹c sk³adkê emerytaln¹ docelowo przez 7 lat.
Pañstwo szuka rozmaitych sposobów, aby przerzuciæ ciê¿ar finansowy
utrzymania ludzi starych m.in. na m³ode pokolenie. W³adza publiczna
robi wszystko, aby siê wykrêciæ od zobowi¹zañ zapisanych w art. 67
Konstytucji. To, co wprowadza siê w Polsce od 1997 r. w systemie emerytalnym, jest g³êbok¹ zmian¹ systemow¹ polegaj¹c¹ na zlikwidowaniu
systemu ubezpieczenia spo³ecznego. To niszczy system ubezpieczeñ
spo³ecznych, instytucji utrwalonej od XIX wieku w Europie  dodaje
Hrynkiewicz. ( )

Czas zawróciæ
Podstawowe pytanie, które ka¿dy sobie zadaje, brzmi: czy wiadczenie,
które otrzyma jako emeryt, wystarczy na czynsz, jedzenie, ubranie, leki.
Tym jednak rz¹d siê nie zajmuje. W systemie miesza siê tak, aby ludzi
oszukaæ. W ferworze reform zagubiono cel systemu ubezpieczenia spo³ecznego. A jest nim zabezpieczenie: na staroæ (emerytura), w razie mierci
¿ywiciela rodziny (renta rodzinna), w przypadku inwalidztwa (renta). Dlatego powsta³ jeden system emerytalno-rentowy, który obejmowa³ wymienione trzy ryzyka. W 1998 r. w Polsce rozdzielno je. Wydzielono emeryturê, a sk³adkê podzielono na dwa ,,filary  pañstwo (ZUS) i prywatny
(OFE). Pieni¹dze OFE mia³y pos³u¿yæ do ,,rozkrêcenia gie³dy i daæ wysokie emerytury. Jednak wyp³aty emerytur z OFE po 10 latach odk³adania
wynios³y od 23 do 50 z³otych. Proces prywatyzacji emerytur, którego
inicjatorem by³ Bank wiatowy, dotyczy³ krajów Ameryki £aciñskiej i Europy rodkowej. Zachód nigdy w to nie wszed³. W Chile system emerytalny
prywatnych funduszy kapita³owych powsta³ w 1981 roku. Po 30 latach
okaza³o siê, ¿e 55 proc. obywateli wcale nie usk³ada³o na ¿adn¹ emeryturê, dalsze 25 proc. uzbiera³o rodki na emeryturê, która wymaga dop³aty
z bud¿etu pañstwa, a 20 proc. zebra³o sobie na najni¿sz¹ emeryturê bez
dop³aty. Dlatego w Chile i Argentynie wycofano siê z systemu kapita³owego. ( )
A co z kosztami pracy i presj¹ demografii? Mówimy o z³ej demografii, a
tymczasem m³odych sil¹ wypychamy za granicê, nie daj¹c im pracy we
w³asnym kraju. Wyjecha³o ju¿ ok. 2,2-2,5 mln osób. Dla pozosta³ych w
kraju te¿ nie ma pracy, mieszkañ, warunków do stabilizacji. Jeli za chodzi o koszty pracy - to obni¿ono je w Polsce tak, ¿e s¹ one 4 razy ni¿sze ni¿
w Europie Zachodniej. Czy specjalizacj¹ gospodarcz¹ pañstwa w rodku
Europy ma byæ tania si³a robocza? Czy mamy w tym konkurowaæ z Chinami?( )  pyta Hrynkiewicz.
Politycy nie maj¹ spójnej wizji systemu, który chcieliby stworzyæ, ani nie
poczuwaj¹ siê do odpowiedzialnoci za przysz³e g³odowe emerytury.
Koalicja rz¹dz¹ca, z³o¿ona z polityków dawnej AWS-UW, a tak¿e SLD i
PSL, które w 1997 r. uchwali³y ustawê o OFE, dzi nie przyznaje siê do
autorstwa systemu. Po kolejnych ozdrowieñczych reformach nasz system ubezpieczeñ spo³ecznych jest kompletnie zniszczony, a najnowsze
rz¹dowe propozycje ostatecznie mog¹ go rozsadziæ. Pytanie do polityków: jeli rzeczywicie Polska wietnie rozwija³a siê przez ostatnie dwie
dekady, to gdzie s¹ nasze emerytury?

asystentka w kancelarii nie kogo innego jak samego premiera. To bezczelnoæ i kpina. Historia tyle razy zatoczy³a ju¿ ko³o, ¿e rêce opadaj¹ i nie chce
siê ju¿ tego komentowaæ. W 2012 roku nagrody dla urzêdników poch³onê³y 589 mln z³. Rok 2013 jeszcze trwa i nie bêdzie gorszy, bo wielkoæ
nagród wyranie idzie w górê. Podobno jest urzêdowo zablokowany
wzrost p³ac  ale komu ta ciema? Teraz to dopiero od¿yj¹, bo dla wybranych to nawet ju¿ KRYZYS SIÊ SKONCZY£! Wybory coraz bli¿ej i korytko
mo¿e siê skoñczyæ, wiêc chc¹ na koniec nachapaæ siê jak najwiêcej.

Komisje NSZZ Solidarnoæ przy ZG Rudna i ZG Lubin przypominaj¹ o wi¹tecznej akcji charytatywnej

Pomó¿
potrzebuj¹cym
Komisje NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna i O/ZG Lubin apeluj¹
do cz³onków i sympatyków Solidarnoci  do wszystkich ludzi dobrej woli  o przekazywanie w ramach akcji charytatywnej BONÓW
¯YWNOCIOWYCH.
Bony zostan¹ wymienione na ¿ywnoæ, z której przed wiêtami Bo¿ego
Narodzenia zrobione bêd¹ paczki ¿ywnociowe i przekazane najubo¿szym rodzinom z ¿yczeniami wi¹tecznymi od górników. Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê charytatywn¹ mog¹
przekazaæ czêæ swoich bonów ¿ywnociowych do 19 grudnia 2013 r. w
biurach Solidarnoci ZG Rudna G³ówna lub ZG Lubin G³ówny.

Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwoæ i otwarte
serce na potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!

Ma³gorzata Goss, Nasz Dziennik 19-20.10.2013r.

Kryzys
siê skoñczy³?
Podatki to rzecz wiêta, ale co siê dzieje z podatkiem od miedzi i srebra?
Wed³ug urzêdasów wszystko jest w porz¹dku. Trybuna³ Konstytucyjny
ma w g³êbokim powa¿aniu rozpatrzenie z³o¿onej skargi, kasa p³ynie i jest
co miêdzy swoich dzieliæ. Do Bo¿ego Narodzenia jeszcze daleko, ale w
swojej kancelarii Tusk na ca³ego bawi siê w wiêtego Miko³aja i co chwila
wyp³aca pracownikom nagrody. Tylko w ci¹gu dziewiêciu miesiêcy tego
roku na premie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów posz³o prawie milion
z³otych. W ministerstwach nie s¹ gorsi i wcale nie odstaj¹. W samorz¹dach tak¿e id¹ po bandzie i bufetowa wieci przyk³adem z góry  rozdaje kasê warszawskim urzêdnikom na lewo i prawo. A co ma premier rz¹du
do powiedzenia zwyk³ym obywatelom? Ka¿e oszczêdzaæ  w koñcu kto
musi robiæ na nagrody dla darmozjadów. Na pocz¹tku roku udawa³ wielkie oburzenie, ¿e marsza³kowie Sejmu otrzymali nagrody siêgaj¹ce 40 tys.
z³. Zapowiada³, ¿e w³adza nie mo¿e siê nagradzaæ, gdy inni nie maj¹ co
w³o¿yæ do garnka i nic nie mog¹ dostaæ. No i inni dostali. W kancelarii
premiera wyp³aty id¹ pe³n¹ par¹, wciela siê w ¿ycie has³o By ¿y³o siê
lepiej  wszystkim kolesiom. W czasie, gdy dwa miliony Polaków w kraju
pozostaje bez pracy a ponad 2,5 miliona wyjecha³o za chlebem za granicê, partia dla zmy³ki zwana obywatelsk¹ ju¿ na bezczelnego obdziela siê w
najlepsze. Nie ma pracy? Ale nie dla swoich: 7,2 tys. z³ zarabia 23-latka bez
studiów (oczywicie, ¿e radna PO)  wspania³omylnie zatrudniona jako

W drodze
do Betlejem
Kole¿anki i koledzy, cz³onkowie Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ, wszyscy pracownicy kopalni Lubin  powoli zbli¿amy siê do zakoñczenia 2013 roku, a przed nami
najwspanialsze wiêta Bo¿ego Narodzenia. Zasi¹dziemy razem ze
swoimi rodzinami przy wigilijnym stole ³ami¹c siê op³atkiem i sk³adaj¹c sobie ¿yczenia wyp³ywaj¹ce z m¹droci serc naszych matek,
które zawsze uczy³y nas wierzyæ, nieustannie ufaæ i wszystkich mi³owaæ. Zas³uchani w przepiêkne s³owa kolêdy Wród nocnej ciszy,
zastanówmy siê czy na pewno ten g³os dociera do naszych serc i
umys³ów? Wokó³ nas jest coraz wiêcej ludzi biednych i bezrobotnych, a w polskich rodzinach przybywa dzieci, które chodz¹ do szko³y
g³odne. To nie ich wina, wiêc tym bardziej nie mo¿emy pozostaæ
g³usi i obojêtni. Jak co roku Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin zwraca siê do wszystkich ¿yczliwych pracowników kopalni Lubin o w³¹czenie siê w akcjê pomocy przedwi¹tecznej. Podzieliæ siê posi³kiem profilaktycznym mo¿na przekazuj¹c kartki do biura Komisji lub zostawiaj¹c w przykopalnianych
bufetach. Mamy nadziejê, ¿e obojêtnoæ nas nie zgubi, a wspólna
akcja bêdzie nasz¹ drog¹ do Betlejem. Za zrozumienie, solidarnoæ i
¿yczliwoæ serdecznie dziêkujemy.
Za Komisjê Miêdzyzak³adow¹
NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin
Bogdan Nuciñski
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