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Dyrektor O/ZG �Polkowice-
Sieroszowice� za wszelk¹ cenê

próbuje ratowaæ system, który nie
przynosi wymiernych efektów

W Miedziaku, czyli prasie pracodawcy zwanej �gazet¹ pracow-
ników KGHM�, pojawi³ siê propagandowy tekst mówi¹cy o sa-
mych profitach jakie niesie wprowadzona w O/ZG �Polkowice-
Sieroszowice� nowa organizacja pracy. Po licznych spotkaniach
z pracownikami Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarno�æ O/ZG �Po-
lkowice-Sieroszowice� jest przekonana, ¿e utworzenie oddzia-
³ów odstawy oponowej, przygotowania produkcji i strza³owych
pogorszy³o sytuacjê w Oddziale.

Czytaj¹c Miedziaka odnosi siê wra¿enie, ¿e przekaz kierowany do
pracowników przypomina komunikaty serwowane spo³eczeñstwu
w minionych czasach. Najzwyczajniej jest to propaganda sukcesu,
która usilnie broni nowy schemat organizacyjny, choæ jego wdro¿e-
nie nie da³o ¿adnego skutku, je�li chodzi o wydajno�æ i jako�æ wy-
dobywanej rudy. Firmowanie fikcji twarzami trzech pracowników i
propagandowe stwierdzenie w sprawie wydobycia, ¿e �Górnicy z
odstawy (�) maj¹ apetyt na wiêcej� to jakie� nieporozumienie�

Solidarno�æ od 2013 r. prowadzi³a konsultacje z za³og¹ oraz rozmo-
wy z dyrekcj¹, podczas których przekazywa³a negatywne uwagi pra-
cowników, którzy pracuj¹ w nowo powsta³ych komórkach organi-
zacyjnych. W konsekwencji Solidarno�æ doprowadzi³a do spotka-
nia pracowników z Dyrektorem Naczelnym ds. Produkcji Górniczo-
Hutniczej Paw³em Markowskim, podczas którego za³oga przekaza³a
swoje krytyczne uwagi dotycz¹ce nowej organizacji pracy.

Solidarno�æ wystosowa³a stanowisko z uwagami do przyjêtego pro-
cesu produkcyjno-górniczego w O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�.
W pi�mie czytamy, ¿e wprowadzona organizacja pracy polegaj¹ca
na zmianach dotycz¹cych przygotowania procesu produkcyjnego
w oddzia³ach górniczych, wprowadzi³a bardzo du¿o kontrowersji
zwi¹zanej z organizacj¹ pracy. Pracownicy wielokrotnie zwracaj¹
uwagê na nieprawid³owo�ci, które w sposób ra¿¹cy naruszaj¹ zasa-
dy istniej¹ce od wielu lat w górnictwie podziemnym. Niestety dozór,
z racji pe³nionych funkcji i �cis³ej zale¿no�ci od Najwy¿szego Kie-
rownictwa, mimo wielu problemów, utrudnieñ i niezgodno�ci w
kwestii formalno-prawnej oraz w kwestii odpowiedzialno�ci za pra-
cowników i powierzone mienie - nie zajmuje stanowiska, obawiaj¹c
siê szykan i sankcji ze strony osób ¿ywo zainteresowanych funkcjo-
nowaniem nowowprowadzonej, de facto nieistniej¹cej organizacji
pracy.

Stosuje siê odpowiedzialno�æ zbiorow¹, która przek³ada siê na wy-
nagrodzenie pracowników na stanowiskach robotniczych i niero-
botniczych z tytu³u otrzymanej premii. Operatorzy bardzo czêsto
wykonuj¹ pracê bez nadzoru osób dozoru górniczego, poniewa¿
jeden sztygar zmianowy musi dopilnowaæ pracy w dwóch polach
wydobywczych. Wprowadzone zarz¹dzanie procesowe nie ma mie-
rzalnego wp³ywu na wielko�æ produkcji, ale wyra�nie zauwa¿alnym
jest wp³yw wprowadzonej organizacji pracy na zwiêkszenie awaryj-
no�ci maszyn do³owych. Przejêcie operatorów przez �w³a�cicieli�

procesów powoduje wiêkszy chaos organizacyjny, a w konsekwen-
cji mo¿e doprowadziæ do spadku produkcji i obni¿enia poziomu
bezpieczeñstwa pracowników na stanowiskach pracy.

Podsumowuj¹c wnioski ze stanowiska, rozdzielenie oddzia³ów eks-
ploatacyjnych: maszyn przodkowych, oddzia³ów górniczych oraz
wyodrêbnienie s³u¿b strza³owych spowodowa³o negatywne skutki
w relacjach pomiêdzy strukturami i dozorem górniczym. Oddzia³y
fedrunkowe, których zadaniem jest realizacja procesu technolo-
gicznego przejawiaj¹ bardzo nisk¹ jako�æ i efektywno�æ przygoto-
wania przodków do wiercenia. Brak mo¿liwo�ci skierowania pra-
cowników do naprawy nawierzchni dróg oddzia³owych i odstawy
urobku ma istotny wp³yw na bezpieczeñstwo zatrudnionych, mo¿li-
wo�æ ewakuacji, efektywno�æ odstawy oraz zwiêkszon¹ awaryjno�æ
maszyn. Zakres obowi¹zków oddzia³ów górniczych w nowym sys-
temie maleje, co powoli staje siê powszechn¹ praktyk¹. Sytuacja ma
znacz¹cy wp³yw na zabudowê infrastruktury (wentylacja odrêbna),
co rzutuje na efektywno�æ pracy górników strza³owych i ma wp³yw
na statystykê zwi¹zan¹ z liczb¹ wykonywanych strza³ów � w efekcie
nie s¹ realizowane zadania produkcyjne.

�Obowi¹zuj¹cy w Zak³adach Górniczych �Polkowice-Sieroszowice�
system organizacji pracy jest nieefektywny i nie ma sensu, ¿eby
dalej funkcjonowa³. Nie dziwiê siê, ¿e pozosta³e oddzia³y nie chc¹
przyj¹æ tego systemu. Pozostaje zadaæ pytanie, w jakim celu Dyrek-
tor broni systemu, który nie przynosi wymiernych efektów, mówi¹ o
tym sami pracownicy� � stwierdzi³ Bogus³aw Szarek, Przewodnicz¹-
cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarno�æ O/ZG �Polkowice-Siero-
szowice�.

Zarz¹d KGHM
chce oszukaæ za³ogê

Je�li pracownicy KGHM Polska Mied� nie otrzymaj¹ nagrody z
zysku za 2013 rok w wysoko�ci uzgodnionej przez stronê zwi¹z-
kow¹ z pracodawc¹, to bêdziemy szukaæ sprawiedliwo�ci w s¹-
dzie - zapowiada Solidarno�æ z KGHM Polska Mied�.

W 2006 roku po przekszta³ceniu KGHM w spó³kê akcyjn¹ zwi¹zki
zawodowe wynegocjowa³y z pracodawc¹ zapis do Zak³adowego Uk³a-
du Zbiorowego Pracy o partycypowaniu pracowników w osi¹gniê-
tym przez firmê zysku. Do 2012 roku nagroda z zysku wynosi³a nie
wiêcej ni¿ 24 proc. rocznego wynagrodzenia pracowników. Jednak
zysk spó³ki za ubieg³y rok okaza³ siê ni¿szy ni¿ zaplanowano. Po-
mniejszony zosta³ o blisko 2 mld z³ podatku od miedzi i srebra, który
spó³ka zobowi¹zana by³a odprowadziæ do Skarbu Pañstwa. Tym
samym zarz¹d podj¹³ decyzjê o uszczupleniu o blisko 4 proc. nagro-
dy z zysku dla pracowników.

�Okaza³o siê, ¿e podatek od miedzi i srebra na³o¿ony w 2012 roku
radykalnie wp³yn¹³ na pogorszenie sytuacji ekonomicznej KGHM
Polska Mied�. To w³a�nie tej daninie zawdziêczamy, ¿e nasza ruda
miedzi na �wiatowych rynkach jest absolutnie niekonkurencyjna.
Pogorszenie kondycji finansowej KGHM odczuwaj¹ te¿ bezpo�red-



nio nasi pracownicy. Jeszcze niedawno prezes Wirth zapewnia³, ¿e
skutki tego haraczu nie bêd¹ mia³y wp³ywu na wysoko�æ ich p³ac, ¿e
nagrody z zysku zostan¹ na dotychczasowym poziomie. Dzi� wie-
my, ¿e by³y to puste s³owa. Nie przypuszczali�my, ¿e o wysoko�æ
nagrody z zysku bêdziemy musieli toczyæ boje� - mówi Józef Czy-
czerski, przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarno�æ.

Negocjacje zwi¹zków zawodowych z zarz¹dem KGHM Polska Mied�
na temat zrekompensowania pracownikom wynagrodzenia utraco-
nego na skutek na³o¿onego na firmê podatku rozpoczê³y siê w pa�-
dzierniku 2013 roku. Solidarno�æ zaproponowa³a, aby do stosow-
nego za³¹cznika ZUZP, traktuj¹cego o nagrodzie z zysku, dopisana
zosta³a adnotacja, ¿e zostanie on powiêkszony o zap³acony podatek
od miedzi i srebra. �Zarz¹d nie wyrazi³ na to zgody i robi³ wszystko,
by przeci¹gn¹æ te rozmowy na 2014 rok. W styczniu uda³o nam siê
uzgodniæ now¹ tabelê nagrody rocznej z zysku. Strony podpisa³y
protokó³ nr 15 do ZUZP, który zosta³ zarejestrowany przez Pañstwow¹
Inspekcjê Pracy. Wówczas byli�my przekonani, ¿e nagrody z zysku
za 2013 rok bêd¹ wyp³acane na podstawie tej nowej tabeli. Teraz po
up³ywie trzech kwarta³ów zarz¹d stwierdzi³, ¿e ten protokó³ zacznie
obowi¹zywaæ dopiero w przysz³ym roku przy wyp³acie nagrody z
zysku za 2014 rok� � informuje Józef Czyczerski. Przeciwko takiej
interpretacji g³o�no zaprotestowa³a SKGRM NSZZ Solidarno�æ. Po-
zosta³e zwi¹zki w tej sprawie nie zabra³y g³osu. Na tej podstawie
zarz¹d uzna³, ¿e siê z ni¹ zgadzaj¹.

�Od razu wezwali�my przedstawicieli tych organizacji, by odpowie-
dzieli na postawion¹ przez prezesa tezê. W efekcie podpisali�my
interpretacjê, w której wszystkie zwi¹zki z KGHM domagaj¹ siê wy-
p³acenia pracownikom wy¿szej nagrody z zysku za 2013 rok, we-
d³ug tabeli uzgodnionej z zarz¹dem. Uznali�my, ¿e za³ogi nie mo¿na
obarczaæ win¹ za uderzaj¹ce w firmê i zatrudnionych w niej ludzi
rz¹dowe rozwi¹zania podatkowe� - relacjonuje Czyczerski. I dodaje,
¿e podczas spotkania 12 sierpnia przedstawiciele pracodawcy prze-
konywali zwi¹zkowców, ¿e rosn¹ce koszty spó³ki poch³aniaj¹ znaczn¹
czê�æ wypracowanego zysku, ¿e trzeba bêdzie zaci¹gaæ ogromne
kredyty na funkcjonowanie firmy. Tymczasem sami wystosowali
wniosek do rady nadzorczej KGHM o wyp³atê nagrody rocznej dla
kierownictwa spó³ki za wynik osi¹gniêty przez ni¹ w ubieg³ym roku.

�To kuriozum, ale zarz¹d tê nagrodê otrzyma³. Jego cz³onkowie do-
stali sowite premie pomimo niewykonania zadañ, które sami sobie
narzucili. Z tego wynika, ¿e zarz¹dzaj¹cy nasz¹ firm¹ ró¿ni¹ siê od
tych, którzy wykonuj¹ w niej pracê najemn¹. Zdecydowanie brakuje
woli pracodawcy do poszukiwania pozytywnych rozwi¹zañ. W tej
sytuacji Solidarno�æ z KGHM pewnie bêdzie zmuszona do poszuki-
wania sprawiedliwo�ci w s¹dzie� - zapowiada Józef Czyczerski.

Beata Gajdziszewska, Tygodnik Solidarno�æ nr 36/2014

Podeptane 21 postulatów
Ostatniego dnia sierpnia mia³y miejsce obchody dwóch wyda-
rzeñ: 32. rocznicy Zbrodni Lubiñskiej i 34. rocznicy powstania NSZZ
Solidarno�æ. Dwa tygodnie przed powstaniem Solidarno�ci Miê-
dzyzak³adowy Komitet Strajkowy 17 sierpnia 1980 roku og³osi³
listê 21 postulatów skierowanych do w³adz z ¿¹daniami zmian.
Pierwszym postulatem by³o utworzenie wolnych zwi¹zków zawo-
dowych. Pozosta³e dotyczy³y ró¿norodnych kwestii m.in. wolno�ci
s³owa, zwolnienia wiê�niów politycznych, poprawy warunków do
¿ycia i gwarancji prawa do strajku. Wiele postulatów nie zosta³o
spe³nionych. W przypadku kilku z nich rz¹dz¹cy nie tylko zanie-
chali dzia³añ, ale nawet poszli w przeciwnym kierunku.

Postulat szósty dotyczy �Podjêcia realnych dzia³añ maj¹cych na celu
wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez podawanie do
publicznej wiadomo�ci pe³nej informacji o sytuacji spo³eczno-gospo-
darczej oraz umo¿liwienie wszystkim �rodowiskom i warstwom spo-
³ecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform�. Rz¹d
mami nas obrazem Polski jako zielonej wyspy, drugiej Irlandii, a w
rzeczywisto�ci zrzuca problemy na barki spo³eczeñstwa podwy¿sza-
j¹c podatki i likwiduj¹c ulgi. Nie ma ¿adnej przejrzysto�ci w sytuacji
spo³eczno-gospodarczej � jak rz¹d powie tak bêdzie. Nie mo¿e byæ
mowy o uczestniczeniu w dyskusji nad reformami. Przyk³ad Komisji
Trójstronnej � w której zasiadaj¹ przedstawiciele strony rz¹dowej,
pracodawców i zwi¹zków zawodowych � pokaza³, ¿e rz¹d koalicji PO-

PSL nie interesuje dialog ani opinia strony pracowniczej.

�Wyp³aciæ wszystkim pracownikom bior¹cym udzia³ w strajku wyna-
grodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy (�)� � g³osi
siódmy postulat. Przyk³ad KGHM pokaza³, ¿e nawet dwugodzinny strajk
ostrzegawczy w obronie dziesi¹tek tysiêcy miejsc pracy i polsko�ci
KGHM Polskiej Miedzi sk³oni³ rz¹d do ukarania strajkuj¹cych poprzez
odebranie 14-tej pensji. Nic siê nie zmieni³o, wci¹¿ walka ze spo³e-
czeñstwem polega na zastraszaniu.

Trzynasty postulat dotyczy dwóch kwestii: �Wprowadzenia zasady
doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynale¿-
no�ci partyjnej, oraz zniesienia przywilejów MO, SB i aparatu partyjne-
go (�)�. W przypadku pierwszej czê�ci KGHM ponownie jest nie-
chlubnym przyk³adem. Wzrost zatrudnienia w Centrali Spó³ki o kilka-
set osób w po³¹czeniu z zatrudnianiem kolesi daje pe³ny obraz za-
w³aszczania spó³ek z udzia³em skarbu pañstwa i instytucji przez rz¹d.
W drugiej kwestii w dalszym ci¹gu nie odebrano przywilejów emery-
talnych ludziom pracuj¹cym na rzecz obcego pañstwa. Jednocze�nie
wiele kombatantów i osób represjonowanych ¿yje w nêdzy.

�Obni¿yæ wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mê¿czyzn do lat
55 lub [zaliczyæ] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla
mê¿czyzn bez wzglêdu na wiek� � stanowi czternasty punkt. Zamiast
obni¿enia wieku emerytalnego doczekali�my siê podwy¿szenia do 67
lat, czyli 17 lat pracy d³u¿ej dla kobiet i 12 lat dla mê¿czyzn. Pomimo
uzbierania przez Solidarno�æ 2,5 mln podpisów obywateli pod wnio-
skiem o referendum emerytalne rz¹d Tuska postawi³ na swoim i nie
zgodzi³ siê na rozpisanie g³osowania.

�Poprawiæ warunki pracy s³u¿by zdrowia, co zapewni pe³n¹ opiekê
medyczn¹ (�)�, �Zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc w ¿³obkach i
przedszkolach dla dzieci kobiet pracuj¹cych�, �Wprowadziæ urlop
macierzyñski p³atny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka�,
�Skróciæ czas oczekiwania na mieszkanie� � g³osz¹ postulaty od 16.
do 19. Opieka zdrowotna jest w op³akanym stanie, kolejki do specja-
listów s¹ ogromne i co robi Platforma Obywatelska? Mianuje by³¹
minister zdrowia Ewê Kopacz na premiera (premierkê?) ponoæ za za-
s³ugi, o których nikt nie s³ysza³. ¯³obka i przedszkola s¹ przepe³nione,
a i tak brakuje miejsc dla dzieci. W kwestii urlopów macierzyñskich
rz¹d pofatygowa³ siê, ¿eby wyd³u¿yæ urlopy do jednego roku, ale od-
p³atno�æ dotyczy tylko osób na umowê o pracê. Skrócenie czasu
oczekiwania na mieszkanie dotyczy lat 80., ale w obecnej rzeczywisto-
�ci po wycofaniu siê z programu �Rodzina na swoim� i wprowadzeniu
�Mieszkania dla m³odych� m³ode ma³¿eñstwa mog¹ kupiæ mieszkanie
wy³¹cznie na o wiele dro¿szym rynku pierwotnym i z dofinansowa-
niem zaledwie od 10% do 20% ca³ej kwoty kredytu (wy¿szy zwrot w
przypadku posiadania dwójki dzieci).

Ostatni, 21. postulat dotyczy - w co trudno uwierzyæ - �Wprowadzenia
wszystkich sobót wolnych od pracy�. Jedyny wyj¹tek mieli stanowiæ
�Pracownicy w ruchu ci¹g³ym i systemie 4-brygadowym�, którym �brak
wolnych sobót [mo¿na] zrekompensowaæ zwiêkszonym wymiarem
urlopu wypoczynkowego lub innymi p³atnymi dniami wolnymi od
pracy�. Obecnie mamy problem, ¿eby nie pracowaæ w niedzielê... Na-
wet komuni�ci nie marzyli, aby w niedzielê zmuszaæ ludzi do pracy.
Solidarno�æ nieustannie walczy o ustanowienie niedzieli dniem wol-
nym od pracy � szczególnie jest to widoczne w przypadku bran¿y
handlowej. Cz³onkowie NSZZ Solidarno�æ ca³y czas pamiêtaj¹ o 21
postulatach i musimy zrobiæ wszystko, ¿eby przysz³y takie czasy, w
których bêdzie mo¿liwo�æ wprowadzenia ich w ¿ycie.

Czy mamy siê baæ, ¿e pañstwo nie wyp³aci nam eme-
rytur?

Co z tym ZUS-em
Po wypowiedzi prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Krzysztofa
Kwiatkowskiego (1 sierpnia br.), ¿e ewentualnie mo¿e zabrak-
n¹æ pieniêdzy na �wiadczenia emerytalne dla Polaków, milio-
ny obywateli mo¿e siê zacz¹æ niepokoiæ: czy otrzymaj¹ emery-
tury? Co siê z nimi stanie? Czy pañstwo we�mie na siebie kon-
stytucyjn¹ odpowiedzialno�æ za byt milionów ludzi, czy umyje



rêce mówi¹c, jak w wielu innych przypadkach: rad�cie sobie
sami?

�Operacja przejêcia przez ZUS od OFE aktywów w wysoko�ci po-
nad 153 mld z³ przebiega³a prawid³owo. Nie zak³óci³a te¿ wyp³at
rent i emerytur. Mimo przejêcia przez ZUS aktywów od OFE w d³u¿-
szej perspektywie bez wsparcia z bud¿etu pañstwa mo¿e brako-
waæ pieniêdzy na wyp³atê emerytur, g³ównie z powodów demogra-
ficznych. Pieniêdzy na wyp³atê emerytur mo¿e w d³u¿szej perspek-
tywie bez wsparcia bud¿etu pañstwa brakowaæ, bo bêdzie spada³a
liczba osób p³ac¹cych sk³adkê, a ros³a liczba emerytów� - powie-
dzia³ prezes Najwy¿szej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Zro-
bi³ to w momencie szczególnym � podczas przedstawiania raportu
NIK zawieraj¹cego informacje o kontroli przygotowania ZUS do
realizacji zadañ wynikaj¹cych z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku
o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z okre�leniem zasad wyp³a-
ty emerytur ze �rodków zgromadzonych w otwartych funduszach
emerytalnych�. Co z kontroli wynika? Pomimo przejêcia �rodków z
OFE nie uda³o siê zrównowa¿yæ wp³ywów i wydatków Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Wiêc finansowanie bêdzie musia³ prze-
j¹æ i zreszt¹ ju¿ czê�ciowo przej¹³ bud¿et pañstwa. Na dzisiaj �
oko³o 60 mld z³ rocznie.

Przysz³o�æ OFE
18 sierpnia ZUS poinformowa³, ¿e w Otwartych Funduszach Eme-
rytalnych pozosta³o 2 mln 564 tys. 72 osób, ok. 14-15 proc. z 16,7
miliona wszystkich dotychczas ubezpieczonych w OFE. Zgodnie z
nowelizacj¹ ustawy o funduszach emerytalnych od 1 kwietnia do
31 lipca wszyscy ubezpieczeni musieli wybraæ, czy chc¹ pozostaæ
w OFE, czy przenie�æ 2,92 proc. od swojego wynagrodzenia brutto
do ZUS. Te 2,92 proc. stanowi ok. 15 proc. naszej sk³adki emery-
talnej ( ca³a to 19,52 proc. wynagrodzenia brutto.) Ci, którzy tego
nie zrobili, zostali do ZUS-u przeniesieni automatycznie. W tej ope-
racji rz¹dowi chodzi³o, ¿eby OFE umorzy³o 150 mld z³ obligacji
skarbowych, co pozwala mu nie przekroczyæ konstytucyjnego pro-
gu zad³u¿enia. Od 1 pa�dziernika ma ruszyæ mechanizm stopnio-
wego przekazywania do ZUS sk³adek ubezpieczonych, którym po-
zosta³o do emerytury mniej ni¿ 10 lat, czyli tak zwany suwak bez-
pieczeñstwa. W tym roku OFE powinny przekazaæ z tego tytu³u ok.
4 mld z³, a w kolejnych co miesi¹c po 240 mln z³, przy bie¿¹cych
wp³ywach sk³adek na poziomie ok. 200 mln z³ miesiêcznie. Ponie-
wa¿ 2,5 mln ubezpieczonych nie utrzyma tylu funduszy, wiêc w
najbli¿szym czasie czê�æ z nich zostanie zlikwidowanych, a inne
siê po³¹cz¹ (g³ówny analityk Xelion Piotr Kuczyñski w rozmowie z
PAP-em stwierdzi³, ¿e zostanie ich 4-6). Pozostaje jeszcze jedno
pytanie � jak na liczbê osób pozostaj¹cych w OFE wp³ynê³y praso-
we informacje o rozpoczêtej 4 lutego br. kontroli NIK?

Prawa nabyte do emerytury
W publikacji ��rodki ochrony praw s³usznie nabytych w �wietle
konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej� wykazano, ¿e zasada
ochrony praw nabytych, obecna jest w polskim porz¹dku praw-
nym od �redniowiecza i Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Jak wyka-
zywa³ w tej publikacji dr Hubert Kaczmarczyk zasada ochrony praw
nabytych, jako element zasady bezpieczeñstwa prawnego i postu-
latu pewno�ci prawa, jest silnie akcentowana w obszarze ubezpie-
czeñ spo³ecznych, co wydaje siê najzupe³niej zrozumia³e w zwi¹z-
ku z faktem, ¿e okres �odk³adania� na emeryturê jest zazwyczaj
znacznie d³u¿szy ni¿ okres jej pobierania i w zwi¹zku z tym u osób
ubezpieczonych tworz¹ siê pewne oczekiwania wobec �wiadczeñ
w przysz³o�ci. W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego PRL zasada
ochrony praw nabytych pojawi³a siê po raz pierwszy w styczniu
1970 r. SN uzna³, ¿e zmiana prawa nie mo¿e prowadziæ do utraty
nabytego ju¿ prawa emerytalnego. Z kolei 20 marca 1986 r. orzek³,
¿e wprowadzenie nowego zak³adowego systemu wynagradzania,
kiedy obciêto deputaty i ekwiwalenty pieniê¿ne za nie, nie mo¿e
pozbawiaæ prawa do tych �wiadczeñ pracowników, którzy przeszli
na emeryturê lub rentê. Tym bardziej mo¿e zdumiewaæ wyrok Try-
buna³u Konstytucyjnego z dnia 6 maja 2014 roku, który uzna³, ¿e
zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych w maju 2012 r. podwy¿szaj¹ce wiek emerytalny dla ko-
biet i mê¿czyzn do 67 roku ¿ycia s¹ zgodne z konstytucj¹! Uznano
bowiem, ¿e ustawa zmieni³a warunki nabycia prawa do emerytury
dla tych wszystkich, którzy przed jej wej�ciem w ¿ycie praw tych
nie nabyli i s¹ dopiero w trakcie ich nabywania! Porównuj¹c to
przyk³adowo do praw nabytych poprzez rozpoczêcie pracy w s³u¿-
bach mundurowych (przed reform¹) trzeba stwierdziæ, ¿e na tej
samej zasadzie kobiety ju¿ pracuj¹ce wcze�niej naby³y prawo do

przechodzenia na emeryturê w wieku 60 lat. A ten typowo politycz-
ny wyrok Trybuna³u pokazuje, ¿e ochrona nabytych praw emery-
talnych w polskiej rzeczywisto�ci prawnej jest fikcj¹, skoro TK uzna-
je, ¿e dzia³anie ustawodawcy nie naruszy³o zatem zasady ochrony
nabytych praw emerytalnych.

Z czego emerytury!
Podniesienie wieku emerytalnego, przesuniêcie �rodków OFE do
ZUS, czy grabie¿ �rodków z Funduszu Rezerwy Demograficznej,
które maj¹ byæ jednym ze �róde³ finansowania �wiadczeñ emery-
talnych w warunkach nieuniknionego pogorszenia siê sytuacji de-
mograficznej w Polsce, co wynika z systematycznego starzenia siê
spo³eczeñstwa i ucieczki m³odych na Zachód pokazuje, ¿e rz¹d
jest bardzo zdesperowany w swoich próbach ustabilizowania choæ
na moment aktualnego bud¿etu. Przypomina markizê do Pompa-
dour z jej has³em �po nas choæby potop�. Spo³eczeñstwo siê sta-
rzeje, m³odzi uciekaj¹, polskie firmy siê zwijaj¹. Co z tego, ¿e stawki
podatkowe rosn¹, skoro wp³ywy z nich malej¹? Dochody pañstwa
spad³y w zesz³ym roku w stosunku do 2012 o 12 mld z³ (w tym o 7
mld z³ wp³ywy z VAT, pomimo utrzymania stawki 23 proc.), a wy-
datki wzros³y o ponad 7 mld z³. Spad³y dochody z akcyzy. Z wielkiej
akcji 1,5 mld dla bud¿etu z fotoradarów zebrano 80 mln z³. W
zesz³ym roku deficyt bud¿etowy po nowelizacji bud¿etu wyniós³
ponad 51,5 mld. Nawet przy optymistycznych za³o¿eniach same-
go ZUS-u do Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w latach 2015-
2019 bêdzie potrzeba od 67 do 75 mld z³ rocznie. A w okresie
najbli¿szych piêciu lat ³¹cznie ponad 356 mld z³! Ju¿ teraz FUS w 1/
3 jest finansowany bezpo�rednio z bud¿etu, a nie ze sk³adek. A im
bardziej rozpaczliwie rz¹d bêdzie próbowa³ grabiæ Polaków tym
mniej wp³ynie do bud¿etu.

Polakom przys³uguje prawo do emerytury. I pañstwo musi je wy-
p³aciæ! Chyba, ¿e ta polska zielona wyspa zbankrutuje. Jednak nie
wiadomo w jakiej wysoko�ci je wyp³aci. Przysz³e emerytury bêd¹
ni¿sze ni¿ obecnie - wed³ug prosz¹cego o anonimowo�æ pracow-
nika warszawskiej centrali ZUS od najni¿szej w wysoko�ci 60-80
z³/mies. Dlatego opublikowano tzw. hipotetyczne emerytury z kwo-
tami w wysoko�æ od 500 z³ w górê. A je�1i chodzi o wiek - jak
powiedzia³a sêdzia sprawozdawca Trybunatu Konstytucyjnego
S³awomira Wronkowska-Ja�kiewicz w uzasadnieniu wyroku z 6
maja 2014 roku - �wiadczenie emerytalne zale¿y od okre�lonego
wieku, którego konstytucja nie okre�la, pozostawiaj¹c to ustawo-
dawcy.

Sprawê komentuje profesor dr hab. Ryszard Domañski, Szko³a
G³ówna Handlowa (SGH).
�Je¿eli czynnik demograficzny ma dzia³aæ negatywnie w zakresie
�wiadczeñ emerytalnych, jak twierdzi prezes NIK to trzeba stwier-
dziæ, ¿e dzia³a on tak samo �le w ZUS, jak w systemie OFE. Aktywa
OFE wtedy bêd¹ mia³y warto�æ, kiedy firmy, na których Fundusze
siê opieraj¹, maj¹ zyski. A maj¹ zyski, kiedy zatrudniaj¹ i siê rozwi-
jaj¹. Demografia dzia³a �le w ka¿dym wymiarze. Proponujê, ¿eby
pan prezes NIK przy³¹czy³ siê do tych, którzy s¹ za odbudow¹ de-
mograficzn¹ pañstwa polskiego. W Polsce dba siê o zyski wszyst-
kich innych, tylko nikt nie zajmuje siê polityk¹ prorodzinn¹. Pañ-
stwo istnieje i funkcjonuje dziêki pracy obecnych i przesz³ych po-
koleñ. Tak¿e tego, które jest na emeryturze. I ma wobec nich nie-
zbywalne zobowi¹zania. System zusowski polega na tym, ¿e finan-
sowany jest z odpisów emerytalnych osób obecnie pracuj¹cych.
Moim zdaniem system ten jest bardziej uczciwy ni¿ OFE. Powszech-
ny system emerytalny jest albo finansowany ze sk³adek osób pra-
cuj¹cych, albo z dochodów podatkowych pañstwa. Wiêc braki w
systemie oznaczaj¹ albo podniesienie sk³adek emerytalnych, albo
podniesienie podatków. Odpowiedzialno�æ pañstwa polskiego
wobec obywateli nie znika nawet w sytuacji ewentualnego ban-
kructwa pañstwa. Pañstwo mo¿e byæ niewyp³acalne wobec wie-
rzycieli zewnêtrznych, albo wobec wewnêtrznych, ale ma tak¿e
narzêdzia do szukania dodatkowych wp³ywów do bud¿etu. Pro-
blem le¿y w na�ladowaniu dobrze urz¹dzonych pañstw, takich jak
Niemcy i Holandia. Dlaczego w Niemczech podatek CIT firmy p³ac¹
38 proc. i im siê op³aci, a w Polsce nie op³aci siê 19 proc.? Co do
podwy¿szenia wieku emerytalnego, to jest sposób na eksploata-
cjê narodu i os³onê zysków miêdzynarodowych korporacji. W Pol-
sce chodzi o to, ¿eby ci emeryci powymierali. Tymczasem Niemcy
i Francuzi wiek emerytalny obni¿aj¹, a nie podwy¿szaj¹. W Polsce
trzeba wymieniæ elity, poniewa¿ te nie realizuj¹ interesu pañstwa
polskiego, ani jego obywateli.�
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biæ prezent premierowi i poinformowa³ kibiców jak znamienity
go�æ bêdzie wspiera³ siatkarzy. Przywita³y go ogromne gwizdy.
Tusk dowiedzia³ siê co o nim my�l¹ kibice, ale co gorsza przy-
niós³ pecha naszym siatkarzom. Polska reprezentacja wygra³a
do tego momentu wszystkie mecze, oprócz tego na którym po-
jawi³ siê Tusk. Nasi siatkarze przegrali z Amerykanami 3:1.
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Projekt wiêkszych ulg na dzieci � lepiej pó�no ni¿ wcale
Jest nowy projekt ustawy o PIT zwiêkszaj¹cej ulgi na dzieci.
Ulga na pierwsze dziecko w rodzinie ma wynie�æ 1112 z³, na
drugie 1112 z³, na trzecie 2000 z³, a na czwarte i ka¿de kolejne
- 2700 z³ rocznie. �Celem projektowanej regulacji jest dodatko-
we wsparcie podatników o niskich dochodach maj¹cych na
utrzymaniu dzieci oraz zwiêkszenie kwoty ulgi na dzieci dla po-
datników wychowuj¹cych troje i wiêcej dzieci� � czytamy w
uzasadnieniu projektu.

Uciekinierzy
Ciekaw jestem kiedy i czy w ogóle czê�æ naszego spo³eczeñ-
stwa - szczególnie ta wykszta³cona mieni¹ca siê inteligencj¹ -
wreszcie zacznie rozumieæ, ¿e informacje, które ujawniono z
czê�ci nagranych ta�m m.in. rozmów miêdzy politykami koalicji
ze s³ynnej restauracji s¹ prawd¹. Naszego pañstwa praktycznie
nie ma. ¯eby doj�æ do takich wniosków nie trzeba by³o co praw-
da czekaæ siedem lat na przecieki, wystarczy³o jedynie uwa¿nie
s³uchaæ i czytaæ tych, którym zale¿y na Polsce. Ju¿ na pocz¹tku
rz¹dów mo¿na by³o wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e Tusk i jego partyjni
kolesie w³¹cznie z marsza³kiem, a pó�niej prezydentem Bron-
kiem, przez ostatnie 7 lat nasz kraj dos³ownie zrujnowali. Do-
nald i wspólnicy roz³o¿yli wszystko czego siê dotknêli. Nie mamy
przemys³u, armia jest zbyt ma³a i skromnie uzbrojona, nie funk-
cjonuje s³u¿ba zdrowia, dobijane jest rolnictwo, zbankrutowa-
ny ZUS, d³ug Polski od momentu przejêcia rz¹dów przez Tuska
podwoi³ siê, a i tak czê�æ d³ugu jest ukrywana, m.in. w fundu-
szu drogowym.

Okaza³o siê wiêc, ¿e Tusk i wspólnicy s¹ mistrzami w oszukiwa-
niu spo³eczeñstwa i rujnowaniu kraju. Zreszt¹, czemu mieliby
tego nie robiæ skoro spo³eczeñstwo na to przyzwala od kilku lat
� tak jakby tego siê wrêcz od rz¹dz¹cych domagali. W momen-
cie kiedy Donek zorientowa³ siê, ¿e dalej trudno bêdzie stero-
waæ ton¹cym okrêtem, nie chcia³ ryzykowaæ ugrzê�niêcia na
mieli�nie. Wcze�niej naiwnych zapewnia³, ¿e ¿adne stanowisko
za granic¹ go nie interesuje, lecz szybko przyjació³ka Angela
odpowiedni¹ fuchê w Brukseli za³atwi³a. Tusk by³ tak szczodry,
¿e na odchodne obieca³ w przysz³ym roku podwy¿kê emerytur o
zawrotn¹ kwotê 30 z³. Natomiast jego wynagrodzenie wzro�nie
o ponad milion z³otych rocznie. W skali roku zarobi 1,25 mln z³
zamiast dotychczasowych skromnych 230 tys. z³. �Awans� ze
spor¹ podwy¿k¹ dosta³a te¿ minister Bieñkowska, która zosta-
nie w Brukseli Komisarzem ds. rynku wewnêtrznego. Natomiast
nam zwyk³ym zjadaczom chleba pozostan¹ do zjedzenia jab³ka
z ruskiego embarga i dr¿enie przed Putinem, ¿eby na zimê ca³-
kiem nie zakrêci³ kurka z gazem, który i tak ju¿ jest mocno przy-
krêcony. No ale có¿, zawsze uwa¿a³em, ¿e g³upota i naiwno�æ
kosztuje. Tusk wybra³ pieni¹dze zamiast Polski, zostawiaj¹c nas
z problemami, których nie rozwi¹za³ lub sam je stworzy³. Musi-
my zdaæ sobie wreszcie sprawê, ¿e wszystkim Polakom takiej
fuchy jak Donkowi i Eli w Brukseli czy kolesiom w Centrali KGHM
nie za³atwi¹. Pozostaje tylko nadzieja, ¿e w koñcu na tyle zm¹-
drzejemy i przejrzymy na oczy, ¿e w kolejnych wyborach zaczy-
naj¹c ju¿ od listopadowych do samorz¹du wybierzemy takich
przedstawicieli, którym bêdzie zale¿a³o na tworzeniu w naszym
kraju miejsc pracy, na budowie silnego Pañstwa, a nie rozkra-
dzionego kraju, który pod rz¹dami koalicji PO-PSL zaczyna przy-
pominaæ wydmuszkê.

Zatroskany

Aktualno�ci
1 000 000 000 000 � bilion przekroczony
Niedawno wybi³ bilion z³otych d³ugu na warszawskim liczniku
Fundacji Obywatelskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza. Sza-
cunkowa wielko�æ jawnego d³ugu publicznego ro�nie obecnie
z 976,8 mld z³ na koniec marca 2014 r. do 1032,3 mld z³ na
koniec grudnia 2014 r., czyli o prawie 202 mln z³ na dobê, 8,4
mln z³ na godzinê i 2335,5 z³ na sekundê. W przypadku d³ugu
ukrytego trzeba go liczyæ jako sumê zobowi¹zañ ZUS wobec
obecnych i przysz³ych emerytów � ³¹cznie ponad 3 biliony z³o-
tych. Przy czym nie obejmuje on zobowi¹zañ wynikaj¹cych z
rent przyznawanych przez ZUS, a tak¿e rent i emerytur z KRUS
oraz dla s³u¿b mundurowych.
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Tusk na brukselskich salonach
Donald Tusk jako nowy przewodnicz¹cy Rady Europejskiej nie
popisa³ siê podczas swojego pierwszego wyst¹pienia. Zacz¹³
od s³ów �let me speak Polish� i to by³y w³a�ciwie jego jedyne
s³owa po angielsku w trakcie konferencji. Mówi¹c po polsku
obieca³, ¿e od grudnia, gdy obejmie urz¹d bêdzie ju¿ mówiæ po
angielsku. Trzymamy za s³owo! Jednocze�nie prorz¹dowa Wy-
borcza namawia Polaków, by przez 80 dni razem z Tuskiem uczyli
siê angielskiego. Oczywi�cie poprzez lekcje zamieszczane w
Wyborczej. Z Kaczyñskiego siê nabijali, ¿e nie zna jêzyków, a
Tuska usprawiedliwiaj¹ i chc¹ w dodatku uczyæ � to dopiero
hipokryzja.
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Urzêdnicy lataj¹ za nasze
Narzekamy na koalicjê PO-PSL, a tymczasem okazuje siê, ¿e to
w³adza wysokich lotów. I to dos³ownie! W 2013 r. politycy i
urzêdnicy z ministerstw i innych agencji pañstwowych kupili za
publiczne, czyli nasze, pieni¹dze bilety lotnicze na ³¹czn¹ kwotê
25 mln z³! To o 1,5 mln z³ wiêcej ni¿ w 2012 r. W bie¿¹cym roku
mo¿e pa�æ kolejny niechlubny rekord. W 2014 r. �wylatali� oni
ju¿ ponad 13 mln z³. Dodajmy, ¿e wszystkie dane s¹ zani¿one,
poniewa¿ nie obejmuj¹ przelotów pos³ów i senatorów, a tak¿e
podró¿y zagranicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz
Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury � oba resorty odmówi³y
dziennikarzom podania takich informacji, a mo¿na zak³adaæ, ¿e
ich urzêdnicy podró¿owali za granicê czê�ciej ni¿ w innych in-
stytucjach. Nasi politycy i urzêdnicy s¹ wyj¹tkowo wra¿liwi i
stosunkowo czêsto wybieraj¹ podró¿e najdro¿sz¹ klas¹ biznes.
Tymczasem w krajach Europy Zachodniej urzêdnicy czêsto pod-
ró¿uj¹ tañsz¹ klas¹ ekonomiczn¹, a nawet kolej¹. Równie¿ w
prywatnych przedsiêbiorstwach, nawet tych najwiêkszych, sta-
ra siê maksymalnie obni¿yæ koszty podró¿y s³u¿bowych. �Te
dane pokazuj¹, ¿e polscy podatnicy nie maj¹ bie¿¹cej kontroli
nad w³adzami publicznymi. Realnie maj¹ na nie wp³yw tylko raz
na cztery lata, gdy odbywaj¹ siê wybory. Politycy nie traktuj¹
swojej pracy jak s³u¿by publicznej, zak³adaj¹, ¿e pañstwo sfi-
nansuje wszystkie ich zachcianki. Bud¿et jest �sezamem�, z któ-
rego zawsze mo¿na trochê zabraæ, aby zap³aciæ za bilety w kla-
sie biznes czy egzotyczne podró¿e� � komentuje na ³amach
�Dziennika Gazety Prawnej� Andrzej Sadowski z Centrum im.
Adama Smitha.
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Tusk wygwizdany przez tysi¹ce kibiców
Donald Tusk nied³ugo emigruje do Brukseli, ale przed wyjaz-
dem chcia³ jeszcze wypromowaæ siê podczas siatkarskich mi-
strzostw �wiata. Dobra passa Polaków sk³oni³a go do takiego
posuniêcia, w koñcu polska dru¿yna ogrywa³a ka¿dego, nawet
trudnego przeciwnika. Tym razem Polacy grali z Amerykanami w
£odzi. Tusk zasiad³ na trybunach, a spiker chcia³ zapewne zro-


