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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Dyrektor O/ZG Rudna Miros³aw Laskowski tworzy nowy
s³ownik jêzyka polskiego

Jednostronne konsultacje
Dyrektor Oddzia³u ZG Rudna postanowi³ bez uzgodnienia z organizacjami zwi¹zkowymi wprowadziæ w ¿ycie projekt zarz¹dzenia dotycz¹cego szczegó³owych norm i zasad wydawania rodków ochrony
indywidualnej, odzie¿y i obuwia roboczego. Zgodnie z prawem pracodawca powinien uzgodniæ zmiany ze zwi¹zkami zawodowymi i
wypracowaæ porozumienie. Na samym pocz¹tku konsultacji Solidarnoæ wypunktowa³a s³abe strony projektu i do momentu uzgodnienia
nie wyrazi³a zgody na wprowadzenie go w ¿ycie. Dyrektor postanowi³
jednak inaczej stwierdzaj¹c, ¿e ju¿ uzgodni³ treæ projektu z organizacjami zwi¹zkowymi. Albo schizofrenia dopad³a dyrektora, albo
postanowi³ stworzyæ w³asny s³ownik jêzyka polskiego zaczynaj¹c od
znaczenia s³owa uzgodnienie.
Dyrektor w pimie do Solidarnoci stwierdzi³, ¿e treæ projektu zosta³a
opracowana zgodnie z zapisami Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy, czyli w uzgodnieniu z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi.
Zdaniem pracodawcy ( ) wspó³udzia³ pracowników w jego opracowaniu nie zosta³ w ¿adnej mierze wyeliminowany, gdy¿ sam fakt przekazania
tego zarz¹dzenia celem uzgodnienia jest w³anie elementem wspó³dzia³ania oraz wspó³pracy. Dodaje przy tym, ¿e wspó³dzia³anie powinno polegaæ na wzajemnym poszanowaniu kompetencji i partnerskiej wspó³pracy. Podsumowuj¹c, dyrektor Laskowski dla formalnoci wys³a³ do
zwi¹zków pismo informuj¹ce o projekcie, zapozna³ siê z odpowiedzi¹
Solidarnoci okrelaj¹c¹ projekt jako bubel i bez wprowadzenia zmian
zakoñczy³ konsultacje, a treæ projektu uzna³ za uzgodnion¹. Tak to przynajmniej wygl¹da w g³owie dyrektora.
W odpowiedzi Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZG Rudna
stwierdzi³a, ¿e procedura nie zosta³a zakoñczona, poniewa¿ nie dosz³o do
uzgodnienia formy projektu. Sama treæ pisma nie ma nic wspólnego z
rozgraniczeniem i wzajemnym poszanowaniem kompetencji i partnerskiej wspó³pracy. Jednoczenie przewodnicz¹cy Józef Czyczerski w imieniu Komisji Zak³adowej przypomina, ¿e w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy strony przyjê³y, ¿e normy i zasady przydzia³u rodków ochrony indywidualnej, odzie¿y roboczej i rodków higieny osobistej reguluj¹
odrêbne przepisy okrelone przez pracodawcê w uzgodnieniu z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi. pieszymy wiêc z odpowiedzi¹ dla
dyrektora Laskowskiego i przy pomocy s³ownika PWN wyjaniamy co
kryje siê za s³owem UZGODNIENIE. Pojêcie uzgodnienie oznacza robienie czego wspólnie, czyli czyniæ zgodnym z czym, doprowadzaæ do
braku rozbie¿noci, obopólnie wyra¿aæ na co zgodê, ujednolicaæ, koordynowaæ, harmonizowaæ. S³ownik PWN napisano pod redakcj¹ profesora Mieczys³awa Szymczaka, którego definicja stoi w sprzecznoci z
interpretacj¹ dyrektora Miros³awa Laskowskiego. Solidarnoæ nie pozostanie bierna na próby przeforsowania niekorzystnego dla bezpieczeñstwa pracowników projektu. £amanie zapisów Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy i Kodeksu Pracy zosta³o zg³oszone do prezesa Herberta
Wirtha, Okrêgowej Inspekcji Pracy we Wroc³awiu i przewodnicz¹cego
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ Kazimierza Grajcarka.
W przesz³oci by³y ju¿ próby wprowadzenia zmian w zasadach wydawania rodków ochrony indywidualnej, odzie¿y i obuwia roboczego maj¹ce
odsun¹æ organizacje zwi¹zkowe i spo³eczn¹ inspekcjê pracy od opinio-

wania norm i okresów ich u¿ywalnoci. Proponowany przez pracodawcê
projekt jest wybrakowany i brakuje w nim wa¿nych elementów. Obecnie
obowi¹zuj¹ce procedury gospodarowania rodkami ochrony indywidualnej, odzie¿¹ i obuwiem roboczym s¹ prawid³owo sformu³owane,
obejmuj¹ wszystkie kwestie i nie ma potrzeby wprowadzania nowego
projektu w tej materii. Tym bardziej, ¿e eliminuje wp³yw przedstawicieli
pracowników na bezpieczeñstwo, stawiaj¹c w wiêkszym stopniu na
oszczêdnoci.

Solidarnoæ przy O/ZG Polkowice-Sieroszowice organizuje spotkanie z pracodawc¹

Spotkanie ws. oddzia³u CDR
Na 29 sierpnia zaplanowano spotkanie, na którym omówione zostan¹
plany wyodrêbnienia ze struktur O/ZG Polkowice-Sieroszowice do KGHM
Zanam (dawne Zanam-Legmet) stanowisk pracy oddzia³u CDR. Solidarnoæ od pocz¹tku sprzeciwia³a siê tym planom. Nie mo¿e byæ przyzwolenia na jak¹kolwiek formê przekazywania stanowisk pracy do innych podmiotów. Biernoæ w tym przypadku spowodowa³aby efekt domina, czyli
próby wyodrêbnienia z zak³adu innych stanowisk pracy lub grup pracowniczych. Oddaj¹c stanowiska do innych podmiotów tracimy pracowników, miejsca pracy, mo¿liwoæ zatrudniania i wp³yw na kwestiê bezpieczeñstwa w zamian za obni¿enie kosztów pracy
Spotkanie odbêdzie siê z inicjatywy przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Polkowice-Sieroszowice Bogus³awa Szarka. Oprócz przedstawicieli Komisji Zak³adowej na spotkanie zaproszono
pracowników oddzia³u CDR. Ze strony pracodawcy w spotkaniu udzia³
wezm¹: Wiceprezes ds. produkcji Wojciech Kêdzia, Dyrektor Naczelny ds.
produkcji górniczo-hutniczej Pawe³ Markowski i Dyrekcja Oddzia³u Zak³ady Górnicze Polkowice-Sieroszowice.

LIST OTWARTY
Solidarnoæ wraz z dwoma organizacjami zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi
przy Hucie Miedzi Legnica w zwi¹zku z pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ w
oddziale wystosowa³a list otwarty do Dyrektora Oddzia³u Artura Wiêznowskiego.
Od wielu lat zwi¹zki zawodowe funkcjonuj¹ce na terenie O/Huta Miedzi
Legnica obserwuj¹ politykê kadrow¹ prowadzon¹ przez Pana Dyrektora. Naszym zdaniem polega ona jedynie na zmniejszaniu zatrudnienia i
braku w szeregach pracowniczych wymiany pokoleniowej. Dzisiaj utrzymujemy, ¿e sytuacja ta osi¹gnê³a ju¿ poziom krytyczny. Uwa¿amy, ¿e dalsze obni¿anie zatrudnienia jest szkodliwe dla dalszej przysz³oci zak³adu i
mo¿e byæ zagro¿one bezpieczeñstwo pracy oraz poziom i jakoæ produkcji. Czy Pan tego nie dostrzega, czy do tego Pan d¹¿y?
Odchodz¹cy na emeryturê doskonali fachowcy maj¹cy 30-40 letni sta¿
pracy i ogromne dowiadczenie zawodowe. Nie maj¹ komu przekazaæ
zdobytej wiedzy i umiejêtnoci, bo m³odzi ludzie nie s¹ przyjmowani na
ich miejsca. Czy staæ nas na takie marnotrawstwo potencja³u ludzkiego?
Czy sztuka hutnicza w Legnicy ma byæ skazana na wymarcie?

Technologia jak¹ dysponujemy mo¿e nie jest szczytem najnowszych rozwi¹zañ hutniczych. Jest jednak skuteczna i nale¿y to szanowaæ. Zw³aszcza w przypadku przetopu koncentratów pochodz¹cych z ZG Lubin. Ta
niezawodnoæ oparta jest na wieloletnim dowiadczeniu legnickich hutników i tej wiedzy nie wolno zaprzepaciæ.
Redukcja zatrudnienia to równie¿ brak pe³nych obsad przy obs³udze agregatów hutniczych. Mo¿e to skutkowaæ wzrostem iloci wypadków spowodowanych nadmiernym popiechem. Nie pomog¹ tu zwiêkszaj¹ce siê
z roku na rok nak³ady na bezpieczeñstwo pracy, ochrony osobiste itp.
Panie Dyrektorze jak mo¿na kosztem ludzkiego zdrowia i ¿ycia tak
postêpowaæ? Czy normy moralne i etyczne ju¿ w Polskiej Miedzi nie
obowi¹zuj¹? Wszak jestemy firm¹ przyjazn¹ pracownikowi.
Wydajnoæ pracy to nie tylko popêdzanie do coraz wiêkszego wysi³ku
oraz nak³adanie kolejnych zadañ. To przede wszystkim inwestowanie w
stanowiska pracy, automatyzacjê procesu produkcji. To równie¿ zmniejszanie nara¿enia cz³owieka na szkodliwe czynniki wynikaj¹ce z procesu
produkcji.
Przyznajemy, ¿e na inwestycje w hutê s¹ wydatkowane niebagatelne kwoty,
jednak s¹ to nak³ady konieczne abymy mogli dalej produkowaæ. W wiêkszoci s¹ to inwestycje odtworzeniowe a nie rozwojowe. wiat idzie do
przodu a my stoimy w miejscu lub wrêcz cofamy siê. Za³oga jest redukowana, ale nie dlatego, ¿e cz³owieka wypiera robot czy automat, lecz dlatego, ¿e mamy co do udowodnienia. Kiedy Pan Dyrektorze uzasadni
Centrali koniecznoæ zainwestowania w stanowiska pracy?
Panie Dyrektorze, wielkim nieporozumieniem i naginaniem faktów jest
porównywanie naszej huty do podobnych zak³adów w Japonii, gdzie
rzekomo tylko 300 pracowników realizuje trzy razy wy¿sz¹ produkcjê od
naszej. Pomimo tego, ¿e przy tej okazji nadmieni³ Pan o ró¿nicach technologicznych oraz o iloci firm wspieraj¹cych, to w pamiêci hutników zapad³a informacja, ¿e pewnie bêd¹ d¹¿yæ do takiego niskiego zatrudnienia.
Wzros³a obawa o przysz³oæ zak³adu jak i o utrzymanie miejsc pracy.
Tymczasem to na co czekali hutnicy, czyli realizacja programu tzw. Wêz³a
Topienia Z³omów jako naszej przysz³oci, ucich³a. Du¿o o nim mówiono,
ale brak jest informacji co w tej sprawie dalej siê robi. A przecie¿ mia³o to
byæ swoiste panaceum na utrzymanie zatrudnienia i nadzieja na dalszy
rozwój.
Byæ mo¿e PROJEKT przegra³ konkurencjê z naszymi zamorskimi inwestycjami? Pozosta³ tylko marketing Pana Dyrektora wyra¿any twierdzeniem, ¿e musimy pokazaæ, i¿ jestemy gotowi na przyjêcie nowych wyzwañ. Czy Pan jeszcze w to wierzy, czy idzie w zaparte, bo musi?
Organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w Oddziale Huta Miedzi Legnica, nie
zgadzaj¹ siê i wyra¿aj¹ swój stanowczy sprzeciw wobec tak prowadzonej
polityki zatrudnienia. W naszej ocenie doprowadziæ to mo¿e do degradacji zak³adu, a¿ do zamkniêcia w³¹cznie. Chyba ¿e o to chodzi - nie mo¿na
nas sprzedaæ to trzeba nas po³o¿yæ na ³opatki!
Domagamy siê uszanowania tych, którzy jeszcze pracuj¹ i dziêki którym
mo¿e Pan z okazji wi¹t hutniczych i nie tylko, chwaliæ siê osi¹gniêtymi
wysokimi wynikami. Wiemy, ¿e jest to powód do dumy. Jednak wyniki te
osi¹gaj¹ sercem ludzie zwi¹zani z zak³adem i jego problemami. Robi¹ to
od wielu lat, bo im tak po prostu zale¿y, a hutê traktuj¹ jak czêæ swojego
¿ycia, bo tak nakazuje przyzwoitoæ ludzka. W zamian otrzymuj¹ nisk¹
p³acê i strach przed utrat¹ pracy. Czy te cechy hutników nie zas³uguj¹ na
godziwe wynagrodzenia?
Kiedy Pan Dyrektorze wyst¹pi³ do Prezesa o zwiêkszenie funduszu
p³ac? Hutnicy legniccy w zestawieniach centrali KGHM tzw. redniej p³acy s¹ na szarym koñcu. Nie wstyd Panu Dyrektorze?
Informujemy, ¿e przy braku zmiany prowadzonej przez Pana Dyrektora
polityki kadrowej bêdziemy zmuszeni do podjêcia kroków, aby przeszkodziæ w kontynuowaniu tego szkodliwego dla za³ogi sposobu zarz¹dzania
zasobami ludzkimi. Outsourcing to nie jest lekarstwo na chorobê zwan¹
obni¿k¹ zatrudnienia, bo jak ka¿de lekarstwo ma skutki uboczne, niew³aciwie zastosowane i niezgodnie ze sztuk¹ mo¿e po prostu szkodziæ lub
zabiæ pacjenta.
Maj¹c na wzglêdzie dobro huty i ich pracowników, oczekujemy zaprzestania przekazywania wybranych procesów produkcyjnych poza struktury HM Legnica firmom, które nie zawsze rozumiej¹ istotê funkcjonowania Zak³adu i nie s¹ w stanie sprostaæ wysokim wymogom jakociowym.

Domagamy siê te¿ zatrzymania wyniszczaj¹cego hutê procesu redukcji
stanowisk pracy. Panie Dyrektorze, wszystko ma swoje granice, których przekraczaæ nie wolno. Naszym zdaniem te granice zosta³y ju¿
osi¹gniête.

Ankieta Dyrektora
niezgodna z prawem
Dyrektor O/ZWR nie po raz pierwszy wpad³ na genialny pomys³. Tym
razem szuka³ oszczêdnoci w czasie pracy zatrudnionych. Chc¹c zaoszczêdziæ na wyp³atach czêci pracowników postanowi³ wys³aæ ankietê do
za³ogi z zapytaniem ile czasu powiêcaj¹ na palenie tytoniu. Komisja
Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ O/ZWR od pocz¹tku mia³a wiadomoæ, ¿e
zarz¹dzenie jest niezgodne z prawem i ³amie postanowienia Kodeksu
Pracy. Sposób rozliczania czasu pracy, odliczanie przerw od czasu pracy i
samo zarz¹dzenie jest nielegalne. Zarz¹dzenie zmienia zasady wynagradzania pracowników okrelone w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy co nie zosta³o uzgodnione z organizacjami zwi¹zkowymi  m.in. dlatego nie mo¿e mieæ mocy prawnej. Z tego powodu Solidarnoæ i dwie
organizacje zwi¹zkowe z³o¿y³y do Okrêgowego Inspektoratu Pracy we
Wroc³awiu skargê z powodu naruszenia przepisów o wynagradzaniu za
pracê pracowników oddzia³u. Powiadomiono równie¿ dyrektora o nielegalnoci jego dzia³ania z ¿¹daniem uchylenia zarz¹dzenia.

Dyrekcja znalaz³a sposób na poprawienie statystyk dotycz¹cych wypadków przy pracy

Jak poprawiaæ statystyki
 ci¹g dalszy
W dniu 5 czerwca 2014 r. Sad Okrêgowy  S¹d Pracy i Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w Legnicy oddali³ apelacjê wniesion¹ przez KGHM Polska Mied S.A. O/ZG Rudna w Polkowicach w zwi¹zku z wyrokiem
S¹du Rejonowego w Lubinie. S¹d Okrêgowy wyrokiem ustali³, ¿e
zdarzenie jakiemu uleg³ pracownik wiadcz¹c pracê w O/ZG Rudna jest wypadkiem przy pracy. Dyrekcja O/ZG Rudna wnios³a o
zmianê wyroku Sadu Rejonowego w Lubinie o nie uznanie zdarzenia jakiemu uleg³ pracownik za wypadek przy pracy, a konkretnie czy
to zdarzenie spowodowa³o uraz w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy.
Sad Apelacyjny uzna³, ¿e Ustawa wypadkowa definiuje uraz jako
uszkodzenie tkanki cia³a lub narz¹dów cz³owieka wskutek dzia³ania
czynnika zewnêtrznego. Nie ma podstaw do zawê¿enia pojêcia urazu tylko do fizycznego uszkodzenia tkanki z rozró¿nieniem na stopnie tego naruszenia. Sady obu instancji uzna³y, i¿ pracownik w wyniku zdarzenia dozna³ skrêcenia nadgarstka, który jest urazem w sensie medycznym. Przytoczony przez Dyrekcjê podzia³ na stopnie skrêcenia w istocie dotyczy w ca³oci urazu jakim jest skrêcenie. Interpretacja dokonana przez Dyrekcjê od jakiego poziomu uraz jest
traktowany jako uraz jest nadu¿yciem.

Prezes ZUS op³ywa w dostatek 
zwyk³y Polak mo¿e tylko pomarzyæ
7,4 tys. z³  na tak¹ emeryturê mo¿e liczyæ Zbigniew Derdziuk, szef
ZUS. Jak podaje Super Express, prezes obecnie zarabia ok. 20 tys.
z³ miesiêcznie. Dodatkowo, w ub. roku zainkasowa³ 120 tys. z³ za
zasiadanie w radzie nadzorczej PZU.
Kwota wynika z tego, ile sk³adek zap³aci³em. Oczywicie, to tylko symulacja oparta na przewidywaniu, ¿e w przysz³oci bêdê zarabia³ tyle, ile

teraz  mówi³ Derdziuk w wywiadzie dla tygodnika Wprost. Przypomnijmy, ¿e ZUS zatrudnia ponad 46 tys. osób w 43 oddzia³ach, 212
inspektoratach oraz 70 biurach terenowych w miastach w ca³ej Polsce.
Pracownicy zatrudnieni w oddzia³ach na stanowiskach dyrektorskich mog¹
zarobiæ do 14,6 tys. z³ - jest to maksymalne wynagrodzenie zasadnicze
dla tej grupy. rednio natomiast otrzymuj¹ ok. 10,4 tys. z³. Przeciêtne
zarobki kierowników inspektoratów wynosz¹ 5,7 tys. z³. Maksymalna
pensja na tym stanowisku wynosi 9 tys. z³. Wynagrodzenie kierownika
prowadz¹cego biuro terenowe mieci siê w przedziale od 2,2 do 7,2 tys.
z³. rednie zarobki osób zatrudnionych na tym stanowisku wynosz¹ ponad 4 tys. z³. Warto pamiêtaæ, ¿e wszystkie te kwoty dotycz¹ wynagrodzeñ zasadniczych i nie obejmuj¹ dodatków.
O emeryturze w wysokoci ponad 7 tys. z³ zwykli Polacy mog¹ tylko
pomarzyæ. Nieca³e 2 tys. z³ (dok³adnie 1 921,25 z³ brutto) wynios³a w
2013 roku przeciêtna miesiêczna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych w naszym kraju  informowa³ niedawno
GUS.
Tylko w województwie l¹skim przeciêtna emerytura w czwartym kwartale ubieg³ego roku wynios³a wiêcej ni¿ przeciêtna krajowa i mieci³a siê w
przedziale od 1,92 tys. do 2,28 tys. z³. Nieco poni¿ej redniej znalaz³y siê
województwa: mazowieckie, pomorskie, dolnol¹skie, ma³opolskie i opolskie. Emeryci w woj. wielkopolskim, ³ódzkim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim otrzymali wynagrodzenie w granicy od 1,7 do 1,8
tys. z³. Najmniejsze wiadczenia dostawali natomiast mieszkañcy województwa wiêtokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, warmiñskomazurskiego, podlaskiego i lubuskiego  od 1,7 tys. z³ w dó³.
Poziom emerytur jest cile zwi¹zany z poziomem wynagrodzeñ. Mechanizm dzia³ania jest prosty: wiêksze zarobki przek³adaj¹ siê na wy¿sze
sk³adki, a te na wy¿sze emerytury. Przyszli emeryci powinni byæ wiadomi,
¿e poziom pañstwowych emerytur w zwi¹zku ze zmianami demograficznymi bêdzie coraz ni¿szy. Dlatego trzeba indywidualnie gromadziæ rodki
na emeryturê  komentuje Marcin Dyl, prezes Zarz¹du Izby Zarz¹dzaj¹cych Funduszami i Aktywami.
Obecnie w Polsce jest prawie 9 mln emerytów, co stanowi ok. 20 proc.
polskiego spo³eczeñstwa. wiadczenia emerytalne coraz czêciej nie
wystarczaj¹ na pokrycie bie¿¹cych potrzeb takich jak czynsz, jedzenie czy
lekarstwa, a ostatnie doniesienia dotycz¹ce rewaloryzacji rent i emerytur
nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoci, ¿e w przysz³oci nie mo¿na liczyæ na komfortowe ¿ycie na emeryturze.
Tegoroczna waloryzacja wynios³a tylko 1,6 proc., czyli najni¿sza emerytura wzros³a o ok. 10 z³ miesiêcznie na rêkê. Wszystko z powodu wskaników gospodarczych, od których zale¿y jej wysokoæ. Licz¹ siê dwa
wskaniki z roku poprzedzaj¹cego waloryzacjê: inflacja w gospodarstwach
emeryckich, czyli podwy¿ki cen towarów oraz podwy¿ki, jakie dostaj¹
pracuj¹cy. Poniewa¿ te nie zmieniaj¹ siê prawie wcale, dlatego w³anie
waloryzacja emerytur i rent jest symboliczna - wyjania³a nam Krystyna
Kulesza, senior PR mened¿er z Funduszu Hipotecznego Familia.

Pokolenie 1600 - czyli emeryci
walcz¹ o prze¿ycie
Po³owa z piêciu milionów polskich emerytów ¿yje za 1600 z³
brutto, a wiêc tak naprawdê musz¹ prze¿yæ miesi¹c za 1436 z³. To
lawirowanie pomiêdzy granic¹ biedy i nêdzy, a do tego dochodzi
najgorsze: wstyd - czytamy w najnowszej Polityce.
Prze¿yæ w Polsce za 1436 z³ jest ciê¿ko. Pó³ biedy, jeli emeryt mieszka z doros³ymi, niele zarabiaj¹cymi dzieæmi albo ma partnera, na
którym mo¿e polegaæ i ¿yj¹ we dwoje w niewielkiej miejscowoci.
Jednak ¿yj¹cemu samotnie emerytowi jest niezwykle trudno prze¿yæ za takie pieni¹dze.
Polityka pisze o akcji Pokolenie 1600, któr¹ prowadzi Fundacja
Senior Economicus. Na pocz¹tku fundacja dzia³a³a skromnie, skupiaj¹c siê na udzielaniu indywidualnych porad: jak prze¿yæ za niewielkie kwoty, jak nie popaæ w d³ugi i w ogóle przetrwaæ na niskiej
emeryturze. Jednak pomoc kilku jednostkom to by³o za ma³o wobec
potrzeb tysiêcy. Problem polega te¿ na tym, ¿e to nie by³a tylko

kwestia finansowej nêdzy, ale te¿ podejcia do ¿ycia, stanu umys³u.
Chcieli dotrzeæ do jak najszerszego grona, wiêc rozpoczêli wspó³pracê z lokalnym mazowieckim radiem. Prowadz¹cy program Rafa³
Betlejewski postanowi³ spróbowaæ prze¿yæ miesi¹c jak emeryt - za
1436 z³.
Po dwóch tygodniach z przeciêtnej emerytury zosta³o mu 150 z³ do
koñca miesi¹ca. I to pomimo pomocy dowiadczonej emerytki, która pomaga³a mu zorientowaæ siê, gdzie i co kupiæ jak najtaniej. Betlejewski stara³ siê trzymaæ ¿elaznych zasad. Na pierwszym miejscu
op³aty za mieszkanie, ale szybko pope³ni³ b³¹d, p³ac¹c za internet, z
którego normalnie korzysta³. Z portfela szybko wyparowa³o 136 z³.
Potem by³ bolesny dylemat w postaci kosztów badania chorego,
starego psa - 350 z³. Dziennikarz zrozumia³, ¿e emeryta na zwierzêcego kompana nie staæ. Upiek³o mu siê za to w aptece. Emerytka, dla
której leki kupowa³ ma raka i dziêki pe³nej refundacji zap³aci³ tylko
8,20 z³.
Jednak jednym z wa¿niejszych wniosków, jakie nasun¹³ siê dziennikarzowi jeszcze przed zobaczeniem pustki w portfelu by³ nie problem z oszczêdzaniem. Najgorsze, z czym spotyka siê emeryt to wstyd.
Wstyd, ¿e zabraknie kilkudziesiêciu groszy przy kasie. Koniecznoæ
dok³adnego przeliczania ka¿dego produktu, czy staæ go na serek za
2,20 z³. Do tego wiadomoæ, ¿e lepiej nie bêdzie. Nie ma szans na
sensown¹ podwy¿kê czy premiê - jak kiedy w pracy. Nie ma ju¿
wielu rzeczy w ¿yciu, które do tej pory dawa³y radoæ. Wstyd jest te¿
prosiæ dzieci o pomoc. Nawet jeli same dorzucaj¹ trochê pieniêdzy
z w³asnej inicjatywy, to te¿ jest problem. Przecie¿ to rodzic mia³ siê
dzieckiem opiekowaæ i pomagaæ, a nie odwrotnie.
To jest los, do którego powinnimy zacz¹æ siê przyzwyczajaæ. Nie
ma znaczenia, jak bêdziemy reformowali system emerytalny, przedstawicieli pokolenia 1600 bêdzie przybywaæ. Tyle, ¿e to ju¿ mo¿e
nie byæ pokolenie 1600 z³, ale 1500, 1400 czy nawet 1200 z³. Politycy nie zrobili przez ostatnie 20 lat, by temu zaradziæ, chocia¿ musieli
mieæ pe³n¹ wiadomoæ tego, jak wygl¹da sytuacja demograficzna
naszego kraju. Prawdopodobnie nic konkretnego robiæ nie bêd¹.
Wniosek jest, wiêc taki, ¿e lepiej zawczasu zacz¹æ uczyæ siê, jak byæ
biednym i jak sobie radziæ z ciê¿kim ¿yciem na staroæ.
Realna rednia p³aca
Emerytura w Polsce wi¹¿e siê z ci¹g³ym oszczêdzaniem. Wp³yw na
taki stan rzeczy, a wiêc wysokoæ emerytury maj¹ zarobki obecnie
pracuj¹cych na umowê o pracê, bo dziêki nim s¹ pieni¹dze na wyp³atê bie¿¹cych emerytur. Osoby, które wyjecha³y za granicê i te
pracuj¹ce na umowach mieciowych lub w szarej strefie s¹ brakuj¹cymi ogniwami w sprawnie funkcjonuj¹cym systemie emerytalnym.
Wed³ug oficjalnych danych rednia p³aca w Polsce wynosi szacunkowo ok. 4000 z³otych brutto. Obecna rednia p³aca jest propagandowa i liczona wybiórczo jedynie na podstawie zarobków firm powy¿ej 9 osób, pod uwagê brane s¹ tylko umowy o pracê oraz nie s¹
brane pod uwagê zarobki w administracji publicznej. Tak obliczone
dane GUS-u id¹ w wiat jako oficjalne rednie zarobki w Polsce.
Jednak dane te s¹ zak³amane i ukazuj¹ nasz kraj jako ten, gdzie
zarabia siê rednio ok. 1000 euro miesiêcznie, choæ rednie zarobki
w naszym kraju w rzeczywistoci s¹ dwa razy mniejsze.

G³odowe emerytury
Nowa, kapita³owa formu³a obliczania wiadczeñ emerytalnych zrobi z
polskich emerytów armiê ¿ebraków. To dotyczy 90 proc. Polaków,
którzy bêd¹ teraz przechodziæ na emeryturê. Jest to efekt wprowadzania nowej, kapita³owej formu³y wyliczania wiadczeñ ZUS, która streszcza siê w s³owach: ile w³o¿y³e, tyle wyjmujesz - wyjania prof. Józefa
Hrynkiewicz, pose³ PiS.
Formu³a kapita³owa zosta³a wprowadzona w 2009 roku. Wdra¿ano j¹
stopniowo, ¿eby nie by³o szoku, gdy emerytury nagle spadn¹ o 10001200 z³otych. Dlatego przez cztery lata podnoszono o 20 proc. rocznie udzia³ formu³y kapita³owej kosztem poprzedniej - solidarnociowej i od 2014 r. zosta³a tylko kapita³owa.
Ponure rachunki
¯eby po nowemu wyliczyæ emeryturê, nale¿y kwotê zgromadzonych

sk³adek podzieliæ przez przewidywane dalsze lata ¿ycia na emeryturze
(obecnie przyjmuje siê 18 lat), a nastêpnie podzieliæ na 12 miesiêcy.
Wyliczona kwota jest wiadczeniem miesiêcznym brutto, a wiêc nale¿y od niej odj¹æ 18 proc. podatku PIT oraz 1,25 proc. sk³adki zdrowotnej, ¿eby obliczyæ, ile wyniesie emerytura na rêkê.
Jeli np. kto uzbiera³ na koncie w ZUS 360 tys. z³, to dziel¹c tê kwotê
przez 216 miesiêcy (18 x 12), otrzymamy emeryturê brutto 1666 z³otych. Po odliczeniu PIT i sk³adki zdrowotnej zostaje netto ok. 1300
z³otych. ¯eby jednak od³o¿yæ 360 tys. z³, trzeba zarabiaæ powy¿ej 3
tys. z³ miesiêcznie, o czym wielu mo¿e tylko pomarzyæ. Jeli kto
zarabia 2,5 tys. z³ miesiêcznie, to przez 35 lat uzbiera na koncie w ZUS
prawie 205 tys. z³otych. Wtedy miesiêczna emerytura wyniesie netto
tylko 766 z³otych. To bêd¹ wiadczenia na poziomie 27-30 proc.
ostatniego wynagrodzenia - twierdzi prof. Hrynkiewicz.
Przy wynagrodzeniu 2 tys. z³ przez 35 lat pracy, bez ¿adnego zwolnienia, urlopu wychowawczego czy okresu bezrobocia, zgromadzone
sk³adki nie wystarcz¹ na najni¿sz¹ emeryturê, która wynosi obecnie
831 z³ brutto - wynika z wyliczeñ pose³ Józefy Hrynkiewicz. Dopiero
przy wynagrodzeniu 2200 z³ mo¿na bêdzie liczyæ na takie wiadczenie. Tymczasem w Polsce przeciêtne wynagrodzenie, od którego p³aci
siê sk³adkê na ZUS, wynosi 1860 z³otych. Wniosek nasuwa siê sam:
przeciêtna emerytura bêdzie wynosiæ poni¿ej minimalnej (wyp³aty z
OFE zosta³y tu pominiête jako nieznacz¹ce). Pañstwo jako gwarant
dorzuci do poziomu minimalnego, ale nic ponadto. Gros emerytów
bêdzie otrzymywaæ wiêc wiadczenia poni¿ej progu egzystencji.
Odbudowaæ wiêzi
Nie wiem, jak rz¹dz¹cy sobie z tym poradz¹ - mówi pose³ Hrynkiewicz. Opowiadanie o emeryturach obywatelskich ocenia jako bezczelnoæ. Proponuj¹ to ci, którzy chc¹ siê wymigaæ od utrzymywania
starszego pokolenia, któremu wczeniej zabrali ca³y wypracowany
maj¹tek! Bardzo ³adnie uda³o siê rozwaliæ spo³eczeñstwo przez ostatnie 25 lat. To najwiêksze osi¹gniêcie transformacji, kompletne zniszczenie jakichkolwiek wiêzi, struktur i zasad - mówi z gorycz¹ Józefa
Hrynkiewicz. Nale¿y, jej zdaniem, wróciæ do dyskusji o wzajemnych
obowi¹zkach pokoleñ, nie tylko moralnych, ale i prawnych, oraz pokazywaæ ludziom, jakie s¹ standardy europejskie. Sprawa jest pilna, bo emerytury w formule kapita³owej bêd¹ z roku na rok coraz
ni¿sze. Powód? W Polsce prawie wszyscy m³odzi, zwykle nie z w³asnej woli, pracuj¹ na umowach mieciowych, od których nie odprowadza siê sk³adek. A jak siê zdarzy nieszczêcie, wypadek przy pracy albo ciê¿ka choroba co wtedy? Renta wyniesie 400 z³otych. Jak
z tego utrzymaæ rodzinê, mieszkanie i jeszcze siê leczyæ?
Zmianê w ustawie o emeryturach i rentach Sejm uchwali³ 21 listopada
2008 r. pod pretekstem przygotowania oprzyrz¹dowania prawnego
do wyp³aty pierwszych emerytur z otwartych funduszy emerytalnych.
Przyjêto w niej kapita³ow¹ formu³ê obliczania wiadczeñ emerytalnych z OFE i zastosowano j¹ - rzutem na tamê - tak¿e do wiadczeñ
z ZUS. Chodzi³o o to, aby po cichu obci¹æ wyp³aty emerytalne, których
zad³u¿one finanse publiczne wkrótce nie udwign¹. Od 1 stycznia
2009 r. zaczêto na tej podstawie wyp³acaæ pierwsze emerytury z OFE,
po 30 z³ miesiêcznie, a w miêdzyczasie stopniowo usuwano dawny
solidarnociowy mechanizm obliczania wiadczeñ ZUS, zabieraj¹c
ludziom po kilkaset z³otych miesiêcznie.
Przewa³ stulecia
Manewr z podmian¹ formu³y powiód³ siê politykom znakomicie: mainstreamowe media milcza³y, nie by³o debaty, sprawa nie dotar³a do
opinii publicznej. Specjalnie wydana przez G³ówny Urz¹d Statystyczny praca naukowa na ten temat, gdzie prof. Gra¿yna Ancyparowicz
bardzo dok³adnie pokaza³a konsekwencje, trafi³a na przemia³, a prezesa GUS prof. Jerzego Oleñskiego ukarano utrat¹ posady. ( ) Je¿eli
dzisiaj spotyka siê jeszcze emerytury w granicach 3,5-4 tys. z³, to s¹ to
najczêciej emerytury ludzi, którzy pracowali w administracji pañstwowej na wysokich stanowiskach, i to d³ugo, powy¿ej 40 lat. Pozostali
dostan¹ po kilkaset z³otych. Najwy¿szy czas zastanowiæ siê, z czego
maj¹ siê utrzymywaæ ludzie. Na razie jedyn¹ ofert¹, któr¹ dla nich
przygotowano, jest odwrócona hipoteka, czyli umowa do¿ywotniej
renty w zamian za przejêcie przez bank mieszkania po mierci emeryta.
Ma³gorzata Goss, Nasz Dziennik 24.07.2014r.

Manipulowanie
spo³eczeñstwem
Zarówno rz¹dz¹cy naszym krajem jak i zarz¹dzaj¹cy KGHM maj¹ przygotowane scenariusze na co najmniej kilka lat do przodu. Kalkuluj¹
wp³ywy pieniê¿ne do bud¿etu pañstwa i spó³ki. Pierwsi z wyprzedzeniem wprowadzili zmiany w systemie emerytalnym, który ma
kompletnie oskubaæ Polaków z odk³adanych przez ca³e ¿ycie pieniêdzy. Drudzy mami¹ pracowników zyskami z chilijskiego Eldorado,
które zacznie przecie¿ zwracaæ zainwestowane miliardy najwczeniej
za kilka(nacie) lat. My w swojej beztroskiej naiwnoci nie mylimy
o tym co bêdzie za miesi¹c lub dwa i jakich wyborów powinnimy
dokonaæ. ¯yjemy z dnia na dzieñ. Szybko te¿ zapominamy przewinienia rz¹dz¹cych. W³anie dlatego borykamy siê z problemami, które
nie dotycz¹ elit politycznych wyposa¿onych w luksusowe zegarki i
kubañskie cygara.
Popatrzmy uwa¿nie wokó³ nas jakimi rodkami dysponuje obecny
uk³ad polityczno-biznesowy, aby nami skutecznie manipulowaæ. Nie
liczy siê nic poza ostatecznym celem  utrzymaniem w³adzy i ¿ywieniem ca³ej ferajny za pieni¹dze podatnika. To im siê do dzisiaj udaje,
bo maj¹ spo³eczne, czyli nasze przyzwolenie  przyzwolenie mimowolnie otumanionego spo³eczeñstwa przez mainstreamowe media.
Przyk³ady? Proszê bardzo. Wprowadzili pracê do 67 roku ¿ycia. Poza
sprzeciwem Solidarnoci wszyscy inni to ³yknêli. Wczeniej mamy
posy³aæ dzieci do szko³y, by jeszcze szybciej i d³u¿ej musia³y pracowaæ. Ludzie biedni i schorowani mog¹ pomarzyæ o w³aciwej opiece
medycznej i szybkim dostêpie do lekarza. Rz¹dz¹cy ju¿ nawet specjalnie nie ukrywaj¹, ¿e realizowana jest swoista eutanazja. Przyk³ad KGHM pokazuje, ¿e z roku na rok ubywa nam miejsc pracy. W
2014 r. nie przyjmie siê do pracy w KGHM prawie nikogo. Jak ptaszki
æwierkaj¹ z za³o¿eñ, które s¹ przygotowywane w zaciszu kombinackich gabinetów wynika, ¿e co najmniej przez najbli¿sze piêæ lat ma
siê zmniejszaæ zatrudnienie, z czego w samych kopalniach o co najmniej 200 osób.
To oczywicie nie dotyczy eksterytorialnej jednostki zwanej Central¹ lub Biurem Zarz¹du, która znakomicie realizuje program By
¿y³o siê lepiej. Kolesiom!, co pokazuj¹ statystyki wzrostu zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych. Nie zdziwi³bym siê, gdyby
prawd¹ siê okaza³o, ¿e z polecenia prezesa pracowa³y lub pracuj¹
ró¿ne zespo³y, które maj¹ docelowo przygotowaæ firmê do ca³kowitej prywatyzacji, po³¹czenia dzi funkcjonuj¹cych trzech kopalñ w
jedn¹, dokonaæ zmiany w³aciciela, a przez to równie¿ wymusiæ zmianê obecnie funkcjonuj¹cego Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Nie piszê tego z nudów, ale ¿eby zauroczonym rz¹dzeniem Tuska
i daj¹cym siê jeszcze sob¹ manipulowaæ niedowiarkom otworzyæ
oczy i wyostrzyæ s³uch, ¿e dla ich w³asnej potrzeby i utrzymania siê
jak najd³u¿ej u w³adzy s¹ w stanie za³o¿yæ pod swoje potrzeby jeszcze kilka przybudówek pseudozwi¹zków i kilka kwaterek wódki
raz w roku na barbórkê, abymy ca³kiem stumanieli i stali siê jak tzw.
stado prowadzone na rze. Czy naprawdê tego chcemy? Gdzie nasz
honor i godnoæ cz³owieka, czy te¿ ju¿ sprzedana?
Zatroskany
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