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W SKGRM NSZZ Solidarno�æ trwaj¹ prawybory ws. pra-
cowniczych wyborów do Rady Nadzorczej IX kadencji

Wybory do Rady
Nadzorczej

W dniach 14-15 maja odbêd¹ siê pracownicze wybory do Rady
Nadzorczej, w których za³oga wybierze swoich trzech przedstawi-
cieli. Wybory bêd¹ dotyczyæ nowej IX kadencji. W obecnej VIII
kadencji kolejni ministrowie skarbu pañstwa z PO (Grad, Budza-
nowski i Karpiñski) ³amali prawo blokuj¹c powo³anie przedstawi-
cieli wybranych przez pracowników. Jedynie na czê�æ kadencji
uda³o siê pracownikom skutecznie wybraæ na cz³onka Rady Nad-
zorczej Przewodnicz¹cego NSZZ Solidarno�æ O/ZG �Polkowice-Sie-
roszowice� Bogus³awa Szarka.

W SKGRM NSZZ Solidarno�æ obecnie trwaj¹ prawybory i podobnie
jak w poprzednich latach obowi¹zuje dwuszczeblowy etap wyborów.
W pierwszej kolejno�ci Komisje Zak³adowe i Miêdzyzak³adowe zdecy-
duj¹ czy i kogo wybieraj¹ na swoich kandydatów, a potem Rada Sek-
cji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarno�æ podejmie w
g³osowaniu decyzjê, ilu kandydatów i kto we�mie udzia³ w pracowni-
czych wyborach do Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied� S.A.

W obecnej kadencji wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Nadzorczej odby-
³y siê 4 razy � ostanie w dniach 12-13 marca 2013 r. Wybrani przed-
stawiciele wbrew prawu nie byli powo³ywani przez kolejnych mini-
strów skarbu pañstwa. Planowano dalej ci¹gn¹æ tê farsê pt. Wybory
przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej VIII kadencji w 2014
roku, jednak centrale zwi¹zkowe wystosowa³y pismo do przewodni-
cz¹cej Rady Nadzorczej z wnioskiem o nie organizowanie kolejnej,
pi¹tej ju¿ wyborczej farsy. Tak wiêc ponownych wyborów w VIII ka-
dencji nie zorganizowano, bo znaj¹c �poszanowanie� dla prawa przez
obecn¹ ekipê rz¹dz¹c¹ PO-PSL nie mia³o to sensu, a wi¹za³o siê jedy-
nie z kosztami. Podobnie sytuacja wygl¹da w s¹dach, gdzie wielo-
krotnie mia³y miejsce procesy w tej sprawie i to zarówno ze strony
przedstawicieli pracowników (m.in. Józefa Czyczerskiego), jak i ak-
cjonariuszy. We wszystkich rozprawach s¹dy wynajdowa³y kruczki i
wymówki, traktowa³y sprawê pobie¿nie lub pomija³y kluczowe kwe-
stie i w konsekwencji odrzuca³y wnioski. Ostatnio s¹d odrzuci³ wnio-
sek Józefa Czyczerskiego o uchylenie uchwa³y o niepowo³aniu do
Rady stwierdzaj¹c, ¿e nie ma interesu prawnego, bo nie jest cz³on-
kiem Rady Nadzorczej. A przecie¿ nie jest cz³onkiem Rady, bo minister
skarbu pañstwa z³ama³ ustawê i go do niej nie powo³a³ pomimo zapi-
sów o wi¹¿¹cym dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyniku
wyborów. S¹dy udaj¹, ¿e zajmuj¹ siê spraw¹ i zamiast skupiæ siê na
meritum doszukuj¹ siê �dziury w ca³ym�.

Tworzy siê zamkniête ko³o z tzw. �interesem prawnym�, czyli ³atw¹
wymówk¹ �niezawis³ych� s¹dów pod kierownictwem ministrów spra-
wiedliwo�ci z PO. Z wypowiedzi ministra skarbu pañstwa wynika, ¿e
ma to byæ �kara� dla przedstawicieli pracowników za zorganizowanie
manifestacji o podwy¿ki p³ac dla pracowników przed Biurem Zarz¹du
w 2011 r. oraz dwugodzinnego strajku ostrzegawczego (przeciw pry-
watyzacji KGHM) w 2009 r. Kara ma ponoæ byæ na³o¿ona na czas
trwania VIII kadencji Rady Nadzorczej. Jak jest faktycznie dowiemy
siê po kolejnych majowych wyborach i instrukcjach ministra na Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jest fina³ sprawy urlopów wychowawczych skierowa-
nej do PIP przez Solidarno�æ ZG �Polkowice-Sieroszo-
wice�

Solidarno�æ mia³a racjê �
³amanie prawa nie pop³aca

W dniu 20 grudnia 2013 r. dwóch pracowników Oddzia³u S-5 ZG
�Polkowice-Sieroszowice� wnioskowa³o do bezpo�redniego prze-
³o¿onego o zwolnienie od pracy w zwi¹zku z opiek¹ nad dzieckiem
do 14 roku ¿ycia. Prze³o¿ony w imieniu pracodawcy odmówi³ udzie-
lenia im dni wolnych w okre�lonych we wnioskach dniach bez po-
dania przyczyny. Bogus³aw Szarek Przewodnicz¹cy NSZZ �Solidar-
no�æ� O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� 2 stycznia 2014 r. wniosko-
wa³ w tej sprawie do Pañstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadze-
nie kontroli.

Konkluzja z wykonanej inspekcji jest jednoznaczna. Pracodaw-
ca powinien by³ bezdyskusyjnie zatwierdziæ wnioski pracowni-
ków i udzieliæ im dni wolnych od pracy. Kierownik oddzia³u S-5 i
jego zastêpca przyznali siê do nieznajomo�ci prawa w zakresie
udzielania dni wolnych od pracy w celu zapewnienia opieki nad
dzieckiem do 14 lat. T³umaczyli siê te¿ brakami w zatrudnieniu w
grudniu 2013 r. �Nieznajomo�æ prawa nie zwalnia z konieczno-
�ci jego przestrzegania. Pañstwowa Inspekcja Pracy za pope³-
nione wykroczenia ukara³a mandatami osoby odpowiedzialne
za podjête decyzje. Pracodawca jest zobligowany do udzielenia
dni wolnych pracownikom, je�li nie przyjmuje wniosku pracow-
nika ³amie prawo. Apelujê do pracowników, ¿eby zg³aszali siê
do nas, je�li zaistniej¹ podobne problemy� � powiedzia³ Prze-
wodnicz¹cy Bogus³aw Szarek.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy ka¿demu pracownikowi wy-
chowuj¹cemu dziecko do 14 roku ¿ycia przys³uguje prawo do zwol-
nienia od pracy w wymiarze 2 dni w ci¹gu roku kalendarzowego pod
warunkiem z³o¿enia o�wiadczenia u pracodawcy. Kodeks pracy sta-
nowi w tej sprawie, ¿e:
- zachowane jest prawo do wynagrodzenia za dwa dni,
- nie ma ¿adnych innych wymagañ poza wychowywaniem dziec-

ka do 14 roku ¿ycia,
- nie trzeba wniosku uzasadniaæ,
- fakt wychowywania dziecka np. przez matkê na urlopie wycho-

wawczym nie stanowi przeszkody, ¿eby ojciec skorzysta³ z tego
prawa,

- nie ma ¿adnych ograniczeñ co do terminu skorzystania z dwóch
dni wolnych od pracy i mo¿na je wykorzystaæ razem lub poje-
dynczo,

- niewykorzystane dni nie przechodz¹ na kolejny rok (nie kumu-
luj¹ siê),

- ilo�æ dni wolnych na opiekê nad dzieckiem jest niezale¿na od
ilo�ci dzieci w rodzinie i zawsze wynosi dwa dni,

- dni wolne nale¿¹ siê zarówno ojcu, jak i matce dziecka, jednak
gdy oboje pracuj¹ musz¹ zdecydowaæ, które z nich bêdzie korzy-
sta³o z tego uprawnienia,

- pracodawca mo¿e odmówiæ pracownikowi udzielenia dni wol-
nych na opiekê nad dzieckiem tylko w wyj¹tkowych sytuacjach
(np. pozbawienie praw rodzicielskich).



Delegaci wybrali
w³adze zwi¹zku

W marcu odby³y siê zebrania delegatów NSZZ Solidarno�æ w oddzia-
³ach KGHM i spó³kach z grupy kapita³owej. Delegaci wybrali cz³on-
ków Komisji Zak³adowych i Miêdzyzak³adowych oraz Przewodnicz¹-
cych Komisji na czteroletni¹ kadencjê. W dalszej kolejno�ci wybie-
rane s¹ Komisje Rewizyjne oraz przedstawiciele na Walne Zebranie
Delegatów Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe i Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarno�æ.

W oddzia³ach KGHM na Przewodnicz¹cych zostali wybrani:
- Józef Czyczerski � ZG �Rudna�,
- Bogus³aw Szarek � ZG �Polkowice-Sieroszowice�,
- Bogdan Nuciñski � ZG �Lubin� oraz CBJ, Impel i Lubinpex,
- Franciszek Poszelu¿ny � ZWR,
- S³awomir Kleczyñski � ZH,
- Jacek Franczuk � HM �G³ogów�,
- Mieczys³aw Krzywy � HM �Legnica�,
- Cezary Huskiewicz � HM �Cedynia�.

W spó³kach na Przewodnicz¹cych zostali wybrani:
- Ireneusz Pasis � PeBeKa,
- Adam Januchta � Pol-Mied� Trans,
- Jaros³aw Ratka � Energetyka,
- Iwona Majsner � WPEC,
- Jan Pietrzyk � ZUW Urbex.

Zmiany w organizacji
pracy na Rudnej

Od pewnego czasu obserwujemy zmiany w organizacji pracy i logistyki,
polegaj¹ce na nowym sposobie zaopatrywania oddzia³ów mechanicz-
nych w czê�ci wymienne, reklamacyjne, regeneracyjne, oleje itp. Zapro-
ponowane rozwi¹zanie mia³o na celu ograniczyæ ilo�æ i poruszanie siê
pojazdów ma³ej mocy po kopalni, a co za tym idzie obni¿enie kosztów. Z
informacji uzyskanych od pracowników wynika, ¿e wprowadzony �sys-
tem� ma powa¿ne problemy z zapleczem technicznym. Prawie codzien-
nie wystêpuj¹ problemy z SWTm. W za³o¿eniach organizacyjnych pra-
cownicy obs³ugi logistycznej mieli mieæ zapewnione pojazdy do przewo-
zu opon (wóz odstawczy), który albo jest niesprawny, albo wykorzysty-
wany do innych celów. SWT w wyniku licznych problemów nie jest w
stanie wyjechaæ poza komorê mechaniczn¹. Awarie i liczne usterki spo-
wodowane wykonywaniem wiêkszej ilo�ci kilometrów oraz prze³adowa-
niem czê�ci transportowej, doprowadzi³y do zwiêkszenia kosztów napra-
wy pojazdów skierowanych do realizacji zaopatrzenia oddzia³ów. Od-
dzia³y mechaniczne widz¹c trudno�ci � zamawiane czê�ci zamienne nie
by³y dostarczane na czas �zaopatrywa³y siê same w magazynach czê�ci.
Niestety praktykê tê Pan Robert K³osowski odpowiedzialny za logistykê
nadsztygar mechaniczny rejonu szybu R-IX szybko zakoñczy³. Wyda³
zakaz wydawania czê�ci pracownikom, którzy pobierali zaopatrzenie nie-
zbêdne do prawid³owego funkcjonowania oddzia³ów. Widocznie nie-
istotne jest czy oddzia³y bêd¹ mog³y normalnie funkcjonowaæ i realizo-
waæ zadania wydobywcze na oczekiwanym poziomie (przy czym ju¿ maj¹
problemy).

Ambicja pewnych osób i chêæ udowodnienia, ¿e nowe rozwi¹zania i
pomys³y funkcjonuj¹ doskonale wprowadzaj¹ zamieszanie w organizacji
pracy i funkcjonowaniu oddzia³ów maszyn do³owych. Tu nasuwa siê
pytanie: ile bêdzie nas to wszystko kosztowa³o? Mamy jedynie nadziejê,
¿e wprowadzone zmiany nie odbij¹ siê na bezpieczeñstwie pracowni-
ków, którzy eksploatuj¹c maszyny zgodnie z dokumentacj¹ producen-
tów nie bêd¹ wys³uchiwaæ od sztygarów: �Jed�, fedruj ch³opie� czê-
�ci s¹ zamówione� powinny byæ w przysz³ym miesi¹cu�. St¹d ju¿
krótka droga, ¿eby doprowadziæ do zdarzeñ potencjalnie niebezpiecz-
nych i wypadków. Ju¿ mamy informacje, ¿e s¹ pewne �naciski� od osób
kieruj¹cych pracownikami, ¿eby nie wpisywaæ zauwa¿onych usterek w
ksi¹¿kach pracy maszyny. Z drugiej strony s³yszymy, ¿e nale¿y kszta³to-
waæ i poprawiaæ �wiadomo�æ pracowników. S³owo �pracownik� w do-
my�le oznacza ten na samym koñcu� �fizyczny�. Kto jednak poprawi
�wiadomo�æ tych ludzi, którzy namawiaj¹ do tego rodzaju powszechnie
stosowanych praktyk?!

Zatroskany

��mieciówka� na ca³e ¿ycie
Niestandardowe zatrudnienie jest dla wielu pracowników raczej �lepym
zau³kiem ni¿ przej�ciowym etapem na drodze do uzyskania sta³ej pracy �
wynika z przeprowadzonego Polskiego Badania Panelowego Pañstwo-
wej Akademii Nauk (POLPAN).

Problem jest szczególnie odczuwalny w grupie w wieku 21-25 lat. Jedy-
nie co czwarty m³ody cz³owiek mo¿e siê pochwaliæ umow¹ o pracê na
czas nieokre�lony. Tylko nieznacznie lepiej jest w grupie wiekowej 26-30
lat. Na ogó³ s¹ oni zatrudniani na podstawie umowy o pracê, ale dla co
trzeciego respondenta z tej grupy jest to umowa na czas okre�lony. Lepiej
wypadaj¹ starsi pracownicy. Mniej wiêcej trzy czwarte spo�ród nich ma
bezterminowe umowy o pracê.

GUS poda³, ¿e na umowach cywilnoprawnych w Polsce pracuje ponad
1,35 mln osób. Po piêciu latach pracy na umowie cywilnej czy czasowej
tylko niespe³na 37 proc. ankietowanych zdoby³o umowê na czas nieokre-
�lony. 5 proc. przesz³o na samozatrudnienie. Pozosta³e 60 proc. to pra-
cownicy nadal zatrudniani na umowach cywilnych lub czasowych. 21
proc. nie pracowa³o w ogóle. Z danych Pañstwowej Inspekcji Pracy wyni-
ka, ¿e w 2008 r. na umowach cywilnoprawnych zatrudnionych by³o w
Polsce 9 proc. pracuj¹cych. W 2013 r. by³o ich oko³o 13 proc. To wzrost o
40 proc. w ci¹gu zaledwie piêciu lat.

�Piêæ lat wydaje siê okresem wystarczaj¹co d³ugim na to, ¿eby pozwoliæ
pracodawcy dok³adnie przetestowaæ kompetencje pracownika przed
ewentualnym zatrudnieniem go na sta³e� � komentuj¹ autorzy badañ. W
tym wypadku wyniki i dla starszych i dla m³odszych s¹ niemal identyczne.
Ró¿nica polega na tym, ¿e m³odzi bez etatu maj¹ wiêksz¹ szansê na dalsz¹
pracê w takich warunkach, a starsi s¹ nara¿eni na bezrobocie.

Problemem s¹ równie¿ umowy na czas okre�lony. Wed³ug danych Euro-
statu a¿ 26,8 proc. osób pracuje na umowach na czas okre�lony. W UE
jest to 13,7 proc. �Je�li chcemy ograniczyæ liczbê umów na czas okre�lo-
ny, to przede wszystkim trzeba zmieniæ lub uchyliæ art. 33 kodeksu pracy�
� mówi prof. Jakub Stelina, szef Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdañ-
skiego. Ten przepis pozwala pracodawcy na zwolnienie pracownika maj¹-
cego umowê na czas okre�lony bez uzasadnienia, przy krótkim, 14-dnio-
wym okresie wypowiedzenia.

Rz¹d zaproponowa³ osk³adkowanie kolejnych zleceñ w miesi¹cu przynaj-
mniej do wysoko�ci p³acy minimalnej. �To krok w dobrym kierunku, ale
oczekujemy dalszych� � mówi Marek Lewandowski rzecznik �Solidarno-

�ci�. �Taka sama praca musi oznaczaæ tak¹ sam¹ p³acê, ale te¿ takie same
prawa i obci¹¿enia. Osk³adkowane powinny byæ wszystkie umowy cywil-
ne, w pe³nej wysoko�ci�.

Praca na ��mieciówce� to ¿yciowa blokada. Do takich osób banki pod-
chodz¹ z rezerw¹. Kredyty s¹ dro¿sze i du¿o trudniej je dostaæ. Tacy pra-
cownicy maj¹ ni¿sze wynagrodzenia i utrudniony dostêp do szkoleñ i
programów podwy¿szania kwalifikacji zawodowych. Utrudnia to codzien-
ne funkcjonowanie, a szczególnie ju¿ za³o¿enie rodziny.

www.solidarnosc.org.pl

Co wybraæ: ZUS czy OFE (4)

Jak pog³êbiano deficyt FUS
Po piêtnastu latach dewastowania systemu finansów publicznych przez
otwarte fundusze emerytalne, pod presj¹ wdro¿onej w 2009 r. i wci¹¿
otwartej procedury nadmiernego deficytu wobec Polski nareszcie zrozu-
miano, ¿e tê sytuacjê spowodowa³ eksperyment, który zamieni³ emerytu-
ry w paliwo gie³dowe.

W kampanii promuj¹cej prywatyzacjê emerytur pod has³em �Bezpieczeñ-
stwo dziêki ró¿norodno�ci� (raport nr 24/1997) mamiono polskie spo³e-
czeñstwo nierealistycznymi obietnicami �wiadczeñ wy¿szych od zarob-
ków. Do niedawna, �rodowiska zainteresowane biznesowo podtrzymy-



waniem bytu OFE forsowa³y pogl¹d, jakoby wysoka stopa zwrotu z inwe-
stycji na rynku kapita³owym odci¹¿a³a finanse publiczne od dotowania
ZUS. Wystarczy³o zajrzeæ do sprawozdania z wykonania bud¿etu pañ-
stwa, aby przekonaæ siê, ¿e to k³amstwo.

Zebrane w latach 1999-2012 sk³adki emerytalne wynios³y ³¹cznie 766
mld z³, wyp³acone wraz z dodatkami emerytury 988 mld z³; dla zbilanso-
wania subfunduszu emerytalnego brakowa³o zatem 222 mld z³. Deficyt
ten powiêkszy³ siê do ok. 410 mld z³ na skutek przekazania (do marca
2013 r.) prawie 190 mld z³ sk³adek emerytalnych do OFE.

W latach 2000-2012 na pokrycie niedoboru subfunduszu emerytalnego
FUS przeznaczono 67 mld z³ (z ok. 100 mld z³) wp³ywów z prywatyzacji.
Resztê ministrowie finansów zdobywali po¿yczaj¹c na 4-6 proc. rocznie
pieni¹dze od OFE i od innych instytucji finansowych, zad³u¿aj¹c do gra-
nic konstytucyjnych progów bezpieczeñstwa zarówno Skarb Pañstwa,
jak i ca³y sektor finansów publicznych.

Suma summarum, w latach 1999-2012 ³¹czna kwota dotacji do FUS
wynios³a 319 mld z³. Kwotê tê nale¿y powiêkszyæ o 185 mld z³, finansuj¹-
cych refundacjê sk³adek przekazanych przez ZUS do OFE. W rachunku
tym mie�ci siê 100 mld z³ uzyskanych z wyprzeda¿y maj¹tku narodowe-
go, nie uwzglêdniono natomiast kosztów pozyskania kapita³u ani lawi-
nowo rosn¹cych odsetek od odsetek z tytu³u rolowania obligacji i innych
papierów d³u¿nych. A jest to kwota niema³a, absorbuj¹ca wszystkie wp³y-
wy bud¿etu pañstwa z podatku od dochodów osób fizycznych (ok. 42-
43 mld z³).

Prywatyzacja emerytur mia³a zneutralizowaæ negatywny wp³yw niskiej
stopy przyrostu naturalnego, a tym samym odci¹¿yæ finanse publiczne
od dotowania ZUS. W rzeczywisto�ci sta³o siê odwrotnie, z czego musieli
zdawaæ sobie sprawê jej promotorzy. �Reforma emerytalna nie oznacza³a
zmiany charakteru gwarancji udzielanych przez system, a jedynie metod
osi¹gania celu stawianego przed zabezpieczeniem spo³ecznym� (druk
sejmowy 743/1998). Powy¿sza deklaracja pozwoli³a zatrzymaæ w FUS
sk³adkê nap³ywaj¹c¹ od pracowników, którzy zachowali prawo do kla-
sycznej emerytury. Natomiast sk³adka emerytalna ponad 16 mln cz³on-
ków otwartych funduszy emerytalnych do 2010 r. by³a dzielona miêdzy
ZUS i OFE w proporcjach 62,5 proc. i 37,5 proc. Od pocz¹tku by³o wiado-
mo, ¿e sk³adka na poziomie 19,52 proc. kwoty bazowej nie zrównowa¿y
ubytku �rodków FUS; nale¿a³o albo obni¿yæ �rednio o 30 proc. ju¿ przy-
znane �wiadczenia, albo podnie�æ sk³adkê emerytaln¹ do 50 proc. kwoty
bazowej. �W wyniku reformy z 1999 r. stworzono ogromy wydatek pu-
bliczny, który na bie¿¹co obci¹¿a polskie finanse publiczne, dramatycznie
ogranicza mo¿liwo�ci sfinansowania polityki prorodzinnej i wsparcia
m³odych rodzin, niezbêdnego dla odwrócenia negatywnych tendencji
demograficznych�. Tak¹ tezê postawi³a i udowodni³a profesor Leokadia
Orêziak w swej najnowszej ksi¹¿ce zatytu³owanej: �OFE - katastrofa pry-
watyzacji emerytur w Polsce�.

O rosn¹cym ryzyku demograficznym by³a równie¿ mowa w uzasadnieniu
do przywo³anej wcze�niej ustawy z 6 grudnia 2013 r. zmieniaj¹cej zasady
funkcjonowania OFE: �Przekazanie czê�ci sk³adki na ubezpieczenie eme-
rytalne otwartym funduszom emerytalnym i powiêkszenie deficytu w
bud¿ecie ubezpieczeñ spo³ecznych nie zosta³o powi¹zane z przekaza-
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niem czê�ci ryzyka demograficznego prywatnym podmiotom zarz¹dzaj¹-
cym finansami ubezpieczeñ spo³ecznych. Wycofanie siê pañstwa z funk-
cji ostatecznego gwaranta pewno�ci wyp³aty �wiadczeñ emerytalnych w
systemie powszechnym nie wydaje siê mo¿liwe, co samo w sobie powo-
duje brak mo¿liwo�ci scedowania ryzyka demograficznego na prywatne
podmioty. Poza tym, prywatne podmioty gwarantuj¹ce pewno�æ wyp³a-
ty �wiadczeñ zmniejszy³yby ich wymiar (w porównaniu do emerytury z
FUS), a w zamian za zaanga¿owany kapita³ (gwarantuj¹cy wyp³atê) ocze-
kiwa³yby odpowiedniego wynagrodzenia, co dodatkowo zmniejszy³oby
wymiar przysz³ych �wiadczeñ. Jedynym podmiotem zdolnym do zmaga-
nia siê z ryzykiem demograficznym jest pañstwo, tote¿ kwestia wyp³aty
�wiadczeñ emerytalnych zgromadzonych w otwartych funduszach eme-
rytalnych powinna byæ powi¹zana równie¿ z interesem finansów publicz-
nych�.

Mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e reformê systemu ubezpieczeñ spo³ecznych
przeprowadzono po to, ¿eby doprowadziæ do likwidacji systemu ubez-
pieczeñ spo³ecznych, otwieraj¹c nieograniczone wrêcz pole dla transna-
rodowych holdingów finansowych. Trudno w sposób racjonalny uza-
sadniæ niektóre przyjête ju¿ na wstêpie rozwi¹zania, a tak¿e pó�niejsze
nowelizacje ustawy systemowej. Ju¿ w momencie wprowadzania refor-
my ograniczono pobór sk³adki emerytalno-rentowej do 250 proc. pro-
gnozowanej kwoty wynagrodzenia w gospodarce narodowej i skre�lono
obowi¹zuj¹cy dawniej przepis limituj¹cy zarobki emerytów po osi¹gniê-
ciu wieku ustawowego. Odk³adana wielokrotnie rewizja stanowisk pracy
w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, likwidacja
wcze�niejszych emerytur z uwagi na d³ugi sta¿ i z³y stan zdrowia, nieko-
rzystny dla ubezpieczonych algorytm emerytur mieszanych, automatyzm
przechodzenia z renty na emeryturê wraz z osi¹gniêciem wieku ustawo-
wego - to g³ówne powody przyrostu liczby �wiadczeniobiorców - a tym
samym obci¹¿eñ FUS w latach 2006-2012. Niektóre zmiany systemowe
by³y korzystne dla ubezpieczonych i �wiadczeniobiorców, ale poci¹ga³y
za sob¹ wzrost wydatków na �wiadczenia z ZUS. Np. w celu wsparcia
drobnych przedsiêbiorstw wprowadzono ulgi i zwolnienia w wymiarze
sk³adki emerytalno-rentowej. W trakcie nowelizacji ustawy o emerytu-
rach kapita³owych umo¿liwiono osobom w wieku ustawowym pobiera-
nie emerytury, bez rozwi¹zywania stosunku pracy; skorzysta³o z tego
oko³o 40 tys. osób. Szkodliwa dla ogólnej równowagi FUS by³a decyzja o
obni¿eniu sk³adki rentowej; do dzi� nie uda³o siê przywróciæ jej pierwot-
nej wysoko�ci (8 proc. wobec 13 proc.). Wyd³u¿enie p³atnych urlopów
rodzicielskich zwiêkszy³o wydatki na zasi³ki obci¹¿aj¹ce subfundusz cho-
robowy, lecz sk³adka pozosta³a na niezmienionym poziomie (2,45 proc.
kwoty bazowej). Tak¿e ustawa reformuj¹ca OFE i wprowadzaj¹ca dobro-
woln¹ przynale¿no�æ do tych funduszy mo¿e budziæ w¹tpliwo�ci co do
czysto�ci intencji jej twórców.

Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e zosta³a tak chytrze skonstruowana,
aby zyskaæ czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich kampanii
wyborczych. Nikt nie stara siê u�wiadomiæ Polakom, ¿e emerytura z OFE
(ok. 90 z³ brutto miesiêcznie) jest dziesiêciokrotnie mniejsza od minimal-
nej gwarantowanej przez pañstwo (831 z³ w lutym 2014 r.).

W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak odwo³aæ siê do apelu, który
wystosowa³a do czytelników profesor Leokadia Orêziak: �Ka¿dy, kto zde-
cyduje siê zostaæ w OFE, musi mieæ �wiadomo�æ, ¿e nie tylko nara¿a

swoj¹ emeryturê na powa¿ne ryzyko,
ale zmusza siebie i resztê spo³eczeñ-
stwa do poniesienia kosztów tej decy-
zji. Sk³adka emerytalna osoby, która
bêdzie kierowana do OFE uszczupli
�rodki przeznaczone na wyp³atê bie¿¹-
cych emerytur. Pañstwo bêdzie zatem
musia³o dalej siê zad³u¿aæ, by ten uby-
tek pokryæ. W dalszej przysz³o�ci po-
ci¹gnie to za sob¹ wy¿sze podatki na
sp³atê d³ugu, a teraz pogorszy ogóln¹
sytuacjê finansów publicznych, zwiêk-
szaj¹c zagro¿enie niewyp³acalno�ci
pañstwa. Je¿eli zad³u¿enie kraju, w celu
dalszego utrzymywania OFE oka¿e siê
niemo¿liwe, to dalsze ich istnienie
mo¿e skutkowaæ drastycznym pod-
wy¿szeniem podatków oraz ciêciem na
�lepo wydatków publicznych, nawet
tych najistotniejszych dla ¿ycia spo³e-
czeñstwa. Zatem cen¹ za utrzymanie
OFE mog¹ byæ kolejne zamykane szpi-
tale, coraz mniejsze �rodki na refunda-
cjê leków, karetki pogotowia, do¿ywia-
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nie dzieci, policjê, obronno�æ kraju, bezpieczeñstwo energetyczne� mo¿e
siê okazaæ, ¿e te wszystkie po�wiêcenia na nic siê nie zdadz¹, je¿eli przyj-
dzie kolejny kryzys i zredukuje warto�æ aktywów OFE o po³owê lub wiêcej.
[A przyjdzie bez w¹tpienia, bo ju¿ teraz �wiatowe aktywa finansowe s¹
ponad trzykrotnie wiêksze od globalnego PKB, wiêc nadêty do granic
mo¿liwo�ci spekulacyjny balon musi pêkn¹æ � przypomina Gra¿yna An-
cyparowicz]. Powstaje zatem pytanie, jak wielkie straty musz¹ nast¹piæ,
by wiêkszo�æ spo³eczeñstwa dostrzeg³a, ¿e OFE zas³uguj¹ na ca³kowit¹ i
bezwarunkow¹ likwidacjê?�.

Gra¿yna Ancyparowicz, Tygodnik Solidarno�æ

Aktualno�ci
Spotkanie w Krzeszowie
Ksi¹dz Marian Kopko Kustosz Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej w
Krzeszowie zaprasza na pierwsz¹ pielgrzymkê motocyklow¹ w dniu
11.05.2014 r. do Krzeszowa. O godz. 12:00 odbêdzie siê uroczysta
msza �wiêta w intencji wszystkich motocyklistów. Po mszy �wiêtej
spotkanie ksiêdza Mariana Kopko z uczestnikami przy grillu. Szcze-
gó³owe informacje i zapisy z wp³at¹ 20 z³ u Panów Bogdana Nuciñ-
skiego i Zbigniewa Arndta w ZG �Lubin� (tel. 76 748 26 05).
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Przestroga dla k³amców lustracyjnych
Prokurator Oddzia³owego Biura Lustracyjnego Instytutu Pamiêci Na-
rodowej 30 pa�dziernika 2013 r. skierowa³ wniosek do S¹du Okrê-
gowego we Wroc³awiu wniosek o wszczêcie postêpowania lustra-
cyjnego wobec Andrzeja Zibrowa (PSL) kandyduj¹cego na radnego
Rady Miasta Wa³brzych. Zibrow poda³ w o�wiadczeniu lustracyj-
nym, ¿e nie wspó³pracowa³ z pañstwowymi organami bezpieczeñ-
stwa w latach 1944-1990. Wroc³awski S¹d Okrêgowy 10 stycznia
2014 r. orzek³ w sprawie Andrzeja Zibrowa, ¿e z³o¿y³ niezgodne z
prawd¹ o�wiadczenie lustracyjne. Na podstawie obowi¹zuj¹cego
prawa lustracyjnego s¹d orzek³ zakaz pe³nienia funkcji publicznej
przez trzy lata, utratê prawa wybieralno�ci do Sejmu, Senatu i Parla-
mentu Europejskiego na okres lat trzech oraz zas¹dzi³ koszty od
lustrowanego. Orzeczenie nie jest prawomocne.
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GUS bêdzie wlicza³ do PKB m.in. szacunki dot. prostytucji
G³ówny Urz¹d Statystyczny bêdzie wliczaæ do PKB szacunki dot.
dzia³alno�ci nielegalnej, m.in. prostytucji i handlu narkotykami. Ozna-
cza to, ¿e PKB wzro�nie, dziêki czemu poprawi¹ siê wska�niki odno-
szone do produktu krajowego, np. d³ugu publicznego i rz¹d Donal-
da Tuska nadal bêdzie móg³ zad³u¿aæ Polskê. Wiceprezes Instytutu
Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ Bohdan Wy¿nikiewicz powiedzia³,
¿e obowi¹zek uwzglêdniania nielegalnej dzia³alno�ci w szacunkach
PKB wynika z wytycznych unijnych. Chodzi o udzia³ w PKB prostytu-
cji, handlu narkotykami i przemytu, g³ównie papierosów i alkoholu.
Z informacji GUS wynika, ¿e ostatecznym terminem na dostosowa-
nie siê do wymogów UE jest 22 wrze�nia 2014 r. Dodanie do PKB
szacunków dotycz¹cych nielegalnej strefy mo¿e powiêkszyæ pol-
skie PKB o ok. 1 proc.

����������
Aferzysta twarz¹ kampanii PO
Po hitlerowskiej aferze europos³a PO Jacka Protasiewicza na szefa
dolno�l¹skiej kampanii wyborczej PO do Parlamentu Europejskiego
wybrano� Micha³a Jarosa! Pose³ znany jest z antyzwi¹zkowej dzia-
³alno�ci, ale przede wszystkim z kupczenia g³osami na wyborach
partyjnych w Karpaczu. W zamian za oddany g³os na Protasiewicza
Jaros obiecywa³ partyjnemu koledze z Legnicy zasiadanie w radzie
nadzorczej pañstwowej spó³ki. Jak widaæ w Platformie Obywatel-
skiej takie zachowanie w niczym nie wadzi, bo Jaros zostaj¹c dolno-
�l¹skim szefem sztabu wyborczego partii Tuska w majowych wybo-
rach do europarlamentu mo¿e czuæ siê nagrodzony za swoje dzia³a-
nia. Protasiewicz wycofa³ siê z kandydowania w wyborach ze wzglê-
du na haniebne zachowanie na niemieckim lotnisku. W zamian za to
partia wyznaczy³a innego aferzystê.
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Portal internetowy dla bezdomnych�
Portal Emp@tia, adresowany do osób i rodzin poszukuj¹cych po-
mocy pañstwa, dzia³a od grudnia ubieg³ego roku. Ministerstwo Pra-

cy i Polityki Spo³ecznej informuje, ¿e zainteresowani mog¹ tam uzy-
skaæ szczegó³owe informacje dotycz¹ce rodzaju pomocy, o któr¹
mo¿na siê ubiegaæ oraz  zasad jej przyznawania. Jak siê okazuje za
po�rednictwem portalu przes³ano dopiero kilkadziesi¹t wniosków.
Powód jest oczywisty. Bezdomni i osoby potrzebuj¹ce pomocy nie
maj¹ dostêpu do internetu. Warto dodaæ, ¿e przedstawiciele organi-
zacji i towarzystw pomocy skar¿¹ siê na brak promocji portalu
Emp@ tia. Niektórzy nie wiedzieli nawet o jego istnieniu. Poza tym
pieni¹dze przeznaczone na ten projekt mog³yby byæ spo¿ytkowane
w inny, bardziej realny sposób. Projekt Emp@ tia kosztowa³ 45 mln z³
- 6,8 mln z³ pochodzi³o z bud¿etu pañstwa, pozosta³e 38,2 mln z³ to
�rodki europejskie. Na utrzymanie Emp@ tii rocznie bêd¹ potrzebne
2 mln z³otych.
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Kolejne koncesje na poszukiwanie ³upków w rêkach Rosjan
Niemiecki koncern energetyczny RWE sprzeda³ za 5,1 mld euro spó³kê
RWE Dea, zajmuj¹c¹ siê wydobyciem gazu i ropy, funduszowi Lette-
rOne. Rosyjski fundusz LetterOne z siedzib¹ w Luksemburgu nale¿y
do rosyjskiej grupy inwestycyjnej Alpha, której g³ównym udzia³ow-
cem jest rosyjski miliarder Michai³ Fridman. W nabytym przez Frid-
mana pakiecie s¹ m.in. cztery koncesje na poszukiwanie ³upków w
polskich Karpatach. To nie pierwsze zezwolenia na odwierty w Pol-
sce, które trafi³y w rêce Rosjan. Prawdopodobnie kontroluj¹ oni ju¿
1/3 ze stu koncesji wydanych przez polski rz¹d. Tak wygl¹da dywer-
syfikacja energetyczna i uniezale¿nianie siê od Rosji w wykonaniu
PO.
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Fikcja publicznej s³u¿by zdrowia
A¿ jedna czwarta naszych wydatków na leczenie pochodzi z bud¿e-
tów domowych. To sytuuje Polskê w czo³ówce pañstw Unii Euro-
pejskiej. Natomiast wydatki bud¿etowe na ochronê zdrowia s¹ jed-
nymi z najni¿szych we wspólnocie � wynika z raportu przygotowa-
nego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. W Polsce 23
proc. wszystkich wydatków zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia jest po-
krywana z prywatnych �rodków gospodarstw domowych. Natomiast
w Holandii i Francji stanowi¹ one (odpowiednio) zaledwie 6 i 8 proc.
�rednio ka¿dy mieszkaniec naszego kraju wydaje rocznie na lecze-
nie oko³o 1 tys. z³. Z tego 60 proc., czyli ok. 600 z³, zostawia w
aptekach. Wiêkszo�æ, bo ok. 400 z³, idzie na leki bez recept. Wydatki
te stanowi¹ powa¿ne i wci¹¿ rosn¹ce obci¹¿enie dla bud¿etów ro-
dzinnych.
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Do protestu doprowadzi³ brak dialogu
O�wiadczenie przewodnicz¹cego Komisji Krajowej NSZZ �Solidar-
no�æ� Piotra Dudy w sprawie protestu rodziców i opiekunów dzieci
niepe³nosprawnych w Sejmie RP.

�Rozpaczliwy protest rodziców i opiekunów dzieci niepe³nospraw-
nych, okupuj¹cych Sejm RP obci¹¿a rz¹d i jest wynikiem braku rze-
telnego dialogu spo³ecznego, który od kilku lat przesta³ byæ sposo-
bem na rozwi¹zywanie najtrudniejszych problemów spo³ecznych.
Konsultacje spo³eczne, dialog trójstronny i prawo obywateli do wy-
powiadania siê w najwa¿niejszych dla nich sprawach, choæ zapisa-
ne w prawie, s¹ fikcj¹.

W tej konkretnej sprawie rz¹d tylko na krótko zrealizowa³ postulat
opiekunów dzieci i doros³ych osób niepe³nosprawnych oraz zwi¹z-
ków zawodowych znosz¹c progi dochodowe, uprawniaj¹ce do
�wiadczeñ. Niestety szybko siê z tego wycofa³, a opiekunowie o
swoje prawa musieli walczyæ przed Trybuna³em Konstytucyjnym. W
grudniu Trybuna³ nakaza³ ich przywrócenie i wyp³atê zaleg³ych �wiad-
czeñ, ale rz¹d nie chce tego realizowaæ. Podobnie � z braku dialogu
� zakoñczy³a siê sprawa czasu pracy osób niepe³nosprawnych, któ-
re rz¹d zmieni³ na niekorzy�æ tych osób, a które po skutecznej skar-
dze �Solidarno�ci� do Trybuna³u Konstytucyjnego zosta³y odrzuco-
ne.

Wzywam rz¹d, aby siê opamiêta³ i zamiast prowadziæ kampaniê wy-
borcz¹, w drodze prawdziwego, a nie udawanego dialogu zaj¹³ siê
rozwi¹zywaniem problemów, których w naszym kraju nie brakuje.
Przypominam równie¿ kandydatowi do Europarlamentu W³adys³a-
wowi Kosiniakowi-Kamyszowi, ¿e jest ministrem pracy i ma siê przede
wszystkim zaj¹æ swoimi obowi¹zkami, a nie kampani¹ wyborcz¹.�

Piotr Duda


