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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

To ju¿ pewne - zyski dla
pracowników KGHM bêd¹ wy¿sze
Po podpisaniu przez wszystkie zwi¹zki zawodowe Protoko³u Dodatkowego nr 17 do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. z uwzglêdnieniem propozycji zmian
Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ, nagroda
roczna dla za³ogi KGHM wzronie.
Dziêki sugestii NSZZ Solidarnoæ, na co przysta³ Zarz¹d i pozosta³e organizacje zwi¹zkowe, polegaj¹cej na usuniêciu czêci zdania z projektu
(par. 1, ust. 2, pkt a) pracownicy otrzymaj¹ jeszcze wy¿sz¹ nagrodê z
zysku, jednoczenie unikaj¹c ryzyka jej obni¿enia z powodu nieciekawej
sytuacji na rynku. G³ówna zmiana ma polegaæ na modyfikacji sposobu
wyliczania zysku. Zamiast zysku netto, brany pod uwagê bêdzie dodatni
wynik finansowy netto liczony jeszcze przed potr¹ceniami wynikaj¹cymi
z odpisów aktualizuj¹cych wartoæ aktywów trwa³ych.
Dodatkowo, wprowadzone zmiany dotycz¹ równie¿ wyp³at dodatkowej
nagrody rocznej nale¿nej za 2015 rok. Jasno zosta³o to zapisane w Protokole, wiêc nie bêdzie przepychanek podobnych do tych z 2014 roku, gdy
Zarz¹d chcia³ zrekompensowaæ pracownikom ni¿sz¹ nagrodê z zysku w
postaci zmiany sposobu wyliczania (obni¿enie wide³ek), ale dopiero na
kolejne lata  a przecie¿ problem dotyczy³ równie¿ poprzedniego roku.
Co do samych wynagrodzeñ, najprawdopodobniej w nied³ugim czasie
bêd¹ kontynuowane rozmowy p³acowe ju¿ z nowymi przedstawicielami
Zarz¹du. Z pewnoci¹ bêdziemy informowaæ o spotkaniu.

Zmiany w KGHM
W nastêpstwie wygranych wyborów parlamentarnych przez Prawo i
Sprawiedliwoæ dosz³o do zmian w Radach Nadzorczych i Zarz¹dach
spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa. KGHM jest jedn¹ z ostatnich firm,
w których maj¹ miejsce zmiany kadrowe. Do tej pory dokonano zmian
w Nadzorze, Zarz¹dzie i Centrali Spó³ki.
Odwo³ani z Rady Nadzorczej zostali: Marcin Moryñ, Barbara WerteleckaKwater, Tomasz Cyran, Andrzej Kidyba, Jacek Powiata i Bogus³aw Fiedor.
W ich miejsce powo³anie uzyskali: dr Mi³osz Stanis³awski, Micha³ Czarnik,
dr Cezary Godziuk, Rados³aw Barszcz, Dominik Hunek i prof. dr hab.
Jaros³aw Witkowski. W dziewiêcioosobowej Radzie zasiadaj¹ równie¿
przedstawiciele pracowników: Józef Czyczerski, Bogus³aw Szarek i Leszek Hajdacki.
Z Zarz¹du odwo³ano Herberta Wirtha, Jaros³awa Romanowskiego, Jacka Kardelê i Marcina Chmielewskiego. Z dotychczasowego sk³adu pozostawiono jedynie Miros³awa Laskowskiego. W Zarz¹dzie zasiadaj¹ ju¿
trzy nowe osoby: Krzysztof Skóra  Prezes, Miros³aw Biliñski i Jacek
Rawecki. Wstrzymano siê z powo³aniem Wiceprezesa Zarz¹du ds. finansowych.
Kolejne zmiany mia³y miejsce w Centrali Spó³ki, czyli Biurze Zarz¹du. Na
funkcjê Dyrektora naczelnego Centrali zosta³ powo³any Wac³aw Szetelnicki w miejsce Marka Bestrzyñskiego. Z kolei na stanowisko dyrektora

naczelnego do spraw zarz¹dzania kapita³em ludzkim wybrano Rados³awa Pobola, odwo³uj¹c jednoczenie Martê Cydejko.
Na razie nie dosz³o do zmian personalnych w pozosta³ych Oddzia³ach
KGHM i spó³kach z grupy kapita³owej. Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ Józef Czyczerski stwierdzi³, ¿e
wród powo³anych brakuje wystarczaj¹cej iloci osób zwi¹zanych z przemys³em miedziowym. Jednoczenie doda³, ¿e potrzebne s¹ szybkie decyzje, poniewa¿ spó³ka znajduje siê w trudnym okresie.

Kilkuletnia prezesura Herberta Wirtha zdaniem NSZZ Solidarnoæ przynios³a wiele nieodwracalnych szkód

2008-2016  thriller
bez happy endu
Choæ Polacy odprawili z kwitkiem koalicjê PO-PSL, stawiaj¹c jednoczenie na PiS, a w Polskiej Miedzi dosz³o do zmian personalnych na
najwy¿szych szczeblach, nie mo¿emy mówiæ o sukcesie  raczej o
pyrrusowym zwyciêstwie. Oceniaj¹c ostatnie wydarzenia trzeba spojrzeæ przez pryzmat poprzednich kilku lat funkcjonowania KGHM Polskiej Miedzi i obecnej sytuacji ekonomicznej.
Prezes Herbert Wirth zosta³ powo³any na Prezesa Zarz¹du 20 lipca 2009
r., jednak¿e ju¿ rok wczeniej od kwietnia 2008 r. zasiada³ w Zarz¹dzie.
Zarz¹d pod jego kuratel¹ dokona³ wielu tragicznych zmian oraz cicho
przyzwala³ rz¹dowi na równie dramatyczne posuniêcia. Wymieniamy kilkanacie spraw, mniej wiêcej zachowuj¹c kolejnoæ chronologiczn¹, których dokona³ Zarz¹d z Prezesem Herbertem Wirthem.
Centralizacja zakupów by³a jedn¹ z pierwszych decyzji w momencie pojawienia siê Herberta Wirtha w Zarz¹dzie. Utworzono Centralne Biuro Zakupów, na którego dzia³alnoci nie zostawiono suchej nitki - terminy,
ceny, koszty utrzymania, przeci¹ganie w czasie wa¿nych zakupów to g³ówne
problemy. Najlepszym przyk³adem jest d³ugotrwa³y zakup drzwi na wymianê do Biura Zarz¹du po pikiecie pracowniczej z 5 maja 2011 roku,
zwanej przez Herberta Wirtha wys³uchaniem.
Niebotyczne podwy¿ki dla Zarz¹du (o 100%), przy jednoczesnym przyznawaniu resztek z pañskiego sto³u dla pracowników. Zarz¹d zwiêkszy³
sobie podstawê pensji, jednoczenie pracownikom proponuj¹c... system motywacyjny.
Pomimo wa¿nych inwestycji i sk³adanych przez Donalda Tuska obietnic
wyborczych, ¿e nie bêdzie wyci¹gany zysk ze Spó³ki, umo¿liwiaj¹c jej
rozwój, Zarz¹d da³ ciche przyzwolenie na pobieranie wysokiej dywidendy z wypracowanego zysku  po kilkadziesi¹t procent ka¿dego roku.
Prezes Wirth da³ równie¿ ciche przyzwolenie na prywatyzacjê KGHM. Pod
grob¹ wyprzeda¿y wszystkich udzia³ów Skarbu Pañstwa w KGHM, pracownicy wziêli udzia³ w strajku ostrzegawczym. Z tego powodu dosz³o
do sprzeda¿y jedynie 10% akcji. Sprzedano udzia³y za ok. 2 mld z³, a ju¿
rok póniej kosztowa³yby ok. 3,2 mld z³. O ok. 1,2 mld z³ wiêcej móg³
zarobiæ na sprzeda¿y akcji Skarb Pañstwa, gdyby politycy koalicji PO-PSL
wybrali w³aciwy moment zamiast w popiechu ³ataæ dziurê bud¿etow¹.

Oczywicie najlepszym rozwi¹zaniem by³oby jednak pozostawienie akcji,
co zwróci³oby siê z nawi¹zka poprzez dywidendê, któr¹ w miliardach
pobiera³ rz¹d.
Herbert Wirth jest wspó³odpowiedzialny za ci¹ganie po s¹dach przedstawicieli za³ogi za dwugodzinny strajk ostrzegawczy z 11 sierpnia 2009
r. maj¹cy na celu ochronê KGHM przed planami oddania Polskiej Miedzi
w obce rêce. Gdyby nie strajk, firma znalaz³aby siê w obcych rêkach i
Herbert Wirth móg³by zapomnieæ o zasiadaniu w Zarz¹dzie Polskiej Miedzi. Jak widaæ pos³usznoæ wobec Platformy Obywatelskiej nie by³a Prezesowi Wirthowi obca.
Wyrzucenie przedstawicieli za³ogi z nadzoru by³o jawnym ³amaniem
prawa. Skutkiem pozbawienia pracowników kontroli nad dzia³aniami w³adz
KGHM by³a sprzeda¿ aktywów telekomunikacyjnych tj. Polkomtela i Dialogu oraz zakup kanadyjskiej Quadry FNX. Zarz¹d wielokrotnie ponawia³
farsê w postaci wyborów cz³onków Rady Nadzorczej. Za³oga wci¹¿ wybiera³a tych samych kandydatów co nie spotyka³o siê z aprobat¹ ze
strony Ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada. Dosz³o do bojkotu
wyborów zarówno przez kandydatów, jak i za³ogi. Pracodawca posun¹³
siê do absurdu i wystawi³ swoich trzech kandydatów do nadzoru. Ca³a
trójka dosta³a siê do Rady Nadzorczej, zdobywaj¹c komiczn¹ iloæ g³osów, wielokrotnie mniejsz¹ od wyniku kandydatów w normalnych wyborach. Zaraz po wybraniu ich do nadzoru Spó³ki, zwi¹zki zawodowe
zebra³y podpisy pod referendum o odwo³anie trzech przedstawicieli Zarz¹du. Pracodawca rzekomo zlicza³ podpisy pod wnioskiem o referendum i dopiero po pó³ roku zacz¹³ procedurê odwo³awcz¹ w postaci referendum pracowniczego.
Pozbycie siê udzia³ów w Dialogu i Polkomtelu, tzw. drugiej nogi
KGHM jako gwarancji na gorsze czasy, by³o dramatyczne w skutkach.
Zaczê³o siê od wyprzeda¿y udzia³ów gwarantuj¹cych KGHM-owi ok. 0,5
mld z³ z dywidendy ka¿dego roku. Skoñczy³o na inwestycji zagranicznej
w postaci zakupu Quadry FNX za ok. 10 mld z³, które z powodzeniem
mog³y byæ zainwestowane w Polsce.
Zarz¹d KGHM zdecydowanie stawia³ na regulamin premiowania kosztem p³acy zasadniczej. Robi³ to wzglêdem pracowników, bo sam sobie
podniós³ wynagrodzenie wyp³acaj¹c p³acê zasadnicz¹ w wysokoci 25ciu rednich krajowych w przemyle i ogromnej premii. U pracowników
jest inaczej, p³aca zasadnicza stanowi zaledwie 20-25% ca³ego wynagrodzenia. I jak tu czuæ siê zmotywowanym skoro pozosta³e sk³adniki wynagrodzenia s¹ zale¿ne od p³acy zasadniczej?
Herbert Wirth przeprowadzi³ szereg nieudanych inwestycji zagranicznych za kilkanacie miliardów z³otych, a w nich Weisswasser, AftonAjax i Quadra FNX (w tym Sierra Gorda). Pomimo up³ywu lat inwestycje
nie przynosz¹ zysków, a górnicy z Zag³êbia Miedziowego musz¹ dop³acaæ m.in. do pensji chilijskich górników, którzy zarabiaj¹ lepiej ni¿ w
Polsce. Zamiast inwestowaæ za granic¹ i wspieraæ inne gospodarki w
czasie wiatowego kryzysu gospodarczego, mo¿na by³o zainwestowaæ
w Polsce, np. w Stare Zag³êbie Miedziowe co utworzy³oby tysi¹ce nowych miejsc pracy.

Parê lat temu ruszy³y prace nad projektem ³¹czenia Oddzia³ów, m.in.
górniczych. Pozwoli³oby to pracodawcy na dowolne rozporz¹dzanie ludmi. Dzisiaj pracujesz na Lubinie Wschodnim, jutro na G³ogowie G³êbokim. Co ciekawe do dzisiaj pracuje zespó³ zajmuj¹cy siê przygotowaniem
projektu do tego zadania. Z pewnoci¹ w niedalekiej przysz³oci to siê
zmieni.
Zapamiêtamy Herberta Wirtha na d³ugo, niestety z tej negatywnej strony.
Wydaje nam siê, ¿e jedyn¹ osob¹, która zatêskni za Prezesem Wirthem w
KGHM... bêdzie sam Herbert Wirth.

Car Aleksander prezesem
u Solorza. Minister Tuska
nagrodzony za prywatyzacjê?
Jak podaje Grzegorz Wierzcho³owski z Gazety Polskiej, Aleksander
Grad z Platformy Obywatelskiej zosta³ zatrudniony przez miliardera
Zygmunta Solorza jako prezes kontrolowanego przez niego Zespo³u
Elektrowni P¹tnów-Adamów-Konin. To gigantyczny skandal, bo piêæ
lat temu Grad  jako minister skarbu  zgodzi³ siê na udzia³ tej w³anie spó³ki w prywatyzacji dwóch kopalñ wêgla brunatnego. Firma
Solorza przejê³a je po znacznie zani¿onej cenie, a NIK dzia³ania rz¹du
Tuska w tej sprawie okreli³a jako niegospodarne.
 Posada prezesa dla Aleksandra Grada w Zespole Elektrowni P¹tnówAdamów-Konin (ZE PAK) to bardzo kontrowersyjna, wrêcz skandaliczna
sprawa. Dzi przejêta przez ZE PAK kopalnia Adamów jest wygaszana, a
to przecie¿ Grad jako minister skarbu zdecydowa³ w 2011 r., ¿e taka prywatyzacja mo¿e dojæ do skutku  ocenia wielkopolski pose³ PiS Ryszard
Bartosik.  Firma ZE PAK, któr¹ kontroluje Zygmunt Solorz-¯ak, zap³aci³a
w 2012 r. za kopalnie w Adamowie i Koninie ok. 175 mln z³. To mniej, ni¿
wynosi³a wartoæ z³omowa sprzêtu w tych kopalniach  dodaje.
Grad obejmie stanowisko prezesa ZE PAK 18 lutego 2016 r.  zdecydowa³a rada nadzorcza spó³ki, kierowana przez samego Zygmunta Solorza¯aka (jednoczenie w³aciciela wiêkszoci udzia³ów ZE PAK). W radzie
nadzorczej w oczy rzucaj¹ siê znane nazwiska: zasiadaj¹ w niej Leszek
Wys³ocki (w PRL wicewojewoda ³ódzki i wojewoda piotrkowski), by³y
prezes warszawskiej gie³dy Ludwik Sobolewski, by³y polityk AWS Wies³aw Walendziak (minister w rz¹dzie Jerzego Buzka) oraz prominentny
dzia³acz PSL Les³aw Podkañski (minister w rz¹dzie Waldemara Pawlaka).
Aleksander Grad bêdzie wiêc kolejnym politykiem w tym biznesowym
gronie, ale przyznanie mu stanowiska prezesa ma wyj¹tkowy wydwiêk;
wygl¹da bowiem jak nagroda za wyrz¹dzon¹ przed piêciu laty przys³ugê.

M.in. nieudane inwestycje doprowadzi³y do zad³u¿enia KGHM Polskiej
Miedzi na ogromn¹ skalê  7 mld z³! W przeliczeniu daje to ok. 400 tys. z³
na jednego pracownika! Herbert Wirth w kwestii zad³u¿enia ewidentnie
poszed³ w lady Donalda Tuska. W sprawie jakoci rz¹dzenia tak¿e.

W 2011 r. w³acicielem ZE PAK by³ w 50 proc. skarb pañstwa, natomiast
nale¿¹cy do Zygmunta Solorza-¯aka Elektrim posiada³ w spó³ce 47 proc.
udzia³ów i kontrolê operacyjn¹. W³anie wówczas Aleksander Grad 
jako minister skarbu w rz¹dzie Donalda Tuska  podj¹³ kluczow¹ dla
interesu Solorza decyzjê: og³osi³, ¿e skarb pañstwa nie bêdzie sprzeciwiaæ siê potencjalnemu udzia³owi ZE PAK w procesie prywatyzacji
kopalni wêgla brunatnego Adamów i Konin.

W ci¹gu kilku lat by³a te¿ próba likwidacji Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy, który rzekomo nie jest motywacyjny. Prezes Wirth licz¹c
siê z konsekwencjami w postaci strajku zaniecha³ realizacji tego pomys³u, ca³y czas próbuj¹c dokonaæ tego poprzez mniejsze zmiany, np. w
postaci likwidacji ekwiwalentu za deputat wêglowy dla emerytów.

Chcemy tak prowadziæ proces sprzeda¿y kopalñ, ¿eby ZE PAK, bêd¹c w
procesie upublicznienia, móg³ równie¿ realizowaæ potencjalnie to przedsiêwziêcie. Mylê, ¿e jest mo¿liwoæ takiego prowadzenia transakcji, by
oczekiwania ze strony rynku i spó³ek zosta³y zrealizowane informowa³
polityk PO w 2011 r. By³ to prze³om w sprawie prywatyzacji obu zak³adów.

Jedn¹ z najbardziej kluczowych kwestii, co bolenie odczuwamy do dzisiaj, by³o przyzwolenie na wprowadzenie dobijaj¹cego KGHM podatku
od wydobycia niektórych kopalin. Danina dotyczy miedzi i srebra, a
jedynym przedsiêbiorstwem w Polsce zajmuj¹cym siê wydobyciem tych
surowców jest KGHM, zmuszony ograniczyæ inwestycje w Polsce ze wzglêdu na funkcjonowanie podatku i przeprowadzenie nieudanych inwestycji zagranicznych  tzw. Kongo bis. Co najbardziej kuriozalne, Prezes
KGHM uzna³ za dobry pomys³ wprowadzenie tego podatku  tak bardzo
chcia³ siê przymiliæ Tuskowi. Szybko jednak wycofa³ siê z tego, gdy zda³
sobie sprawê z wagi swoich s³ów. Nawet Gazeta Wyborcza chcia³a go
okrzykn¹æ wazeliniarzem roku. Problem podatku od miedzi i srebra bêdzie ci¹¿y³ Spó³ce do momentu likwidacji zad³u¿enia. Przez lata bêdzie
sp³acane 7 mld z³ zad³u¿enia, a do tego dochodz¹ jeszcze odsetki od
zad³u¿enia.

Do transakcji, dla której zielone wiat³o da³ Grad, dosz³o bardzo szybko,
bo w lipcu 2012 r. Szefem resortu skarbu by³ ju¿ wówczas Miko³aj Budzanowski (notabene pracuj¹cy dzi w spó³ce innego miliardera, Romana
Karkosika). Przeniós³ on w³asnoæ pakietów po 85 proc. akcji kopalñ
wêgla brunatnego Adamów i Konin na ZE PAK. Wartoæ transakcji wynios³a jedynie 175,5 mln z³. Wczeniej odrzucono znacznie wy¿sz¹ 
bo wynosz¹c¹ 263 mln z³  ofertê Spo³em Plus Sp. z o.o. SKA, gdy¿
spó³ka ta nie przedstawi³a wiarygodnych róde³ finansowania transakcji
oraz informacji na temat obecnej i docelowej struktury w³acicielskiej
potencjalnego inwestora.
Ju¿ w sierpniu 2012 r., a wiêc miesi¹c po prywatyzacji kopalñ, Ministerstwo Skarbu Pañstwa zgodzi³o siê na przejêcie kontroli kapita³owej nad

ZE PAK przez nale¿¹cy do Zygmunta Solorza Elektrim (dot¹d, przypomnijmy, Elektrim mia³ 47 proc. udzia³ów i kontrolê operacyjn¹). Ostatecznie
miliarder zwiêkszy³ swój udzia³ w ZE PAK do 51,55 proc., staj¹c siê  za
mieszne pieni¹dze  w³acicielem sprywatyzowanych kopalni Adamów
i Konin. Nie by³oby to mo¿liwe, gdyby nie decyzja Aleksandra Grada w
2011 r.

listka i pos³anka PiS. Jak dodaje, w podobnej sytuacji s¹ matki wychowuj¹ce dzieci w domu: - Zwyk³o siê mówiæ, ¿e kobiety zatrudnione s¹ na
dwóch etatach. Jeden to praca zawodowa, a drugi - praca w domu.
Kobiety, które zrezygnowa³y z pracy zarobkowej pozostawiane s¹ same
sobie. Ich praca jest natomiast niezwykle wa¿na dla spo³eczeñstwa.
Anna Wolañska, pe³nomocnik do spraw kobiet NSZZ S, zaznacza, ¿e nieuregulowanie kwestii zatrudnienia Pierwszej Damy
jest niedopuszczalne. - Powinno to zostaæ zmienione. Pierwsza
Dama niejako jest zmuszona do porzucenia swojej pracy ze
wzglêdu na funkcjê jej mê¿a. Ona nie znika z rynku pracy. To
absurdalne, ¿e w tym czasie nie s¹ odprowadzane z tytu³u jej
pracy sk³adki emerytalne. Oczywistym jest, ¿e okres pe³nienia
funkcji Pierwszej Damy powinien byæ wliczany do sta¿u pracy stwierdza stanowczo.
Rodzina albo kariera
Sytuacja demograficzna w Polsce jest katastrofalna. Dlatego
sen z powiek spêdza cz³onkom rz¹du prowadzenie takiej polityki prorodzinnej, która zachêci m³odych Polaków do zak³adania
rodzin. Wiele kobiet rezygnuje lub odk³ada decyzjê o macierzyñstwie z powodu rozwoju kariery zawodowej. Niektóre nie
decyduj¹ siê na dzieci z obawy przed wyeliminowaniem z rynku
pracy. Coraz wiêcej ma³¿eñstw ze wzglêdów ekonomicznych
decyduje siê tylko na jedno dziecko. Wybór miêdzy prac¹ a
rodzin¹ jest jak stanie nad przepaci¹. Anna Wolañska zauwa¿a,
¿e kobieta rezygnuj¹ca z pracy na rzecz prowadzenia domu i
wychowywania dzieci, z punktu widzenia systemu emerytalnego jest pozostawiona sama sobie. - Podjêcie decyzji o porzuceniu pracy na rzecz rodziny jest bardzo trudne. Matki, które zostaj¹ w domu, aby wychowywaæ dzieci, powinny mieæ gwarancjê emerytaln¹. W obecnej sytuacji s¹ zdane na ³askê lub nie³askê mê¿a. Kobiety zajmuj¹ce siê domem i wychowywaniem
potomstwa, podobnie jak Pierwsza Dama, nie znikaj¹ z rynku
pracy. One w nim nieprzerwanie funkcjonuj¹ - dodaje pe³nomocnik S do spraw kobiet.
Wskazuje, ¿e pomocne w podjêciu decyzji o macierzyñstwie
by³yby rozwi¹zania u³atwiaj¹ce ³¹czenie wychowywania dzieci z
prac¹ zawodow¹: - Rozmawiaj¹c z kobietami z innych krajów
s³yszymy o szeregu rozwi¹zañ pozwalaj¹cych im na pe³nienie
dwóch ról jednoczenie. Matki s¹ wspierane, aby nie traci³y na
d³u¿szy czas kontaktu z prac¹. Maj¹ rodki w postaci przyzak³adowych opiekunek. Razem z dzieæmi zyskuj¹ mo¿liwoæ wyjazdów na miêdzynarodowe konferencje. Nie trac¹ kontaktu z dzieæmi i mog¹ siê realizowaæ. W Polsce wci¹¿ zbyt ma³o takich rozwi¹zañ.

Nad przepaci¹ wyborów
Czarna emerytalna dziura - to w³anie w ni¹ wpadaj¹ kobiety, które
zdecydowa³y siê rzuciæ pracê, aby wychowywaæ dzieci. W niej te¿
znajduj¹ siê Polki zatrudnione na umowê o dzie³o i umowê-zlecenie.
Paradoksalnie czarna emerytalna dziura dotyczy tak¿e... ¿ony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W polskiej konstytucji nie ma zapisu mówi¹cego, ¿e Pierwsza Dama nie
mo¿e podejmowaæ pracy zarobkowej. ¯ona prezydenta nie ma prawnego
obowi¹zku pe³nienia funkcji wizerunkowej i towarzyszenia mê¿owi w oficjalnych wizytach. Agata Kornhauser-Duda wype³nia jednak wiele obowi¹zków. Jako Pierwsza Dama udziela siê charytatywnie, tam, gdzie to
konieczne, zastêpuje mê¿a, towarzyszy mu w czasie spotkañ, godnie
reprezentuje nasz kraj. Za pracê nie otrzymuje ani grosza. Co wiêcej, w
czasie piêcio- czy dziesiêcioletniej kadencji nie ma odprowadzanych sk³adek emerytalnych do ZUS. To tak jakby w tym okresie by³a bez pracy. Po
zakoñczeniu kadencji ¿ona prezydenta nie ma te¿ gwarancji powrotu na
wczeniej zajmowane stanowisko pracy. W przeciwieñstwie do pos³ów. W Konstytucji RP nie ma zapisu, który wyklucza³by podjêcie przez ¿onê
prezydenta pracy zawodowej. Jednak ze wzglêdu na szereg obowi¹zków
wynikaj¹cych z pe³nienia funkcji Pierwszej Damy, jak równie¿ kwestii bezpieczeñstwa, praca ta jest niemo¿liwa. Ma³¿onka prezydenta ma wa¿ne
zadania, a za ich wykonywanie nie otrzymuje wynagrodzenia. Ta sytuacja
powinna ulec zmianie - uwa¿a prof. Krystyna Paw³owicz, konstytucjona-

Powiêcenie nie jest w cenie
- By³oby dobrze, ¿eby kobiety w swoich nadziejach na zabezpieczenie staroci uzyska³y znacznie wiêksz¹ niezale¿noæ. Pe³ni¹ niew¹tpliwie bardzo wa¿n¹ funkcjê-misjê reprodukcyjn¹ spo³eczeñstwa. Nie da siê
ich w jej wype³nianiu zast¹piæ. Niezaprzeczalnie te¿ kobiety znaczn¹ czêæ
swojego ¿ycia powiêcaj¹ na wychowywanie dzieci - zauwa¿a ekonomista prof. Ryszard Bugaj.
Anna Wolañska podkrela, ¿e na postrzeganie roli kobiety w rodzinie i
spo³eczeñstwie rzutuje czêsto podejcie ideologiczne: - Kobiety rezygnuj¹ce ze wszystkiego, wielokrotnie traktowane s¹ jak osoby, które ¿adnych
planów nie mia³y. Nie dostrzega siê, jak wiele powiêcaj¹, aby wychowywaæ dzieci czy opiekowaæ siê osobami starszymi i prowadziæ dom. Wychowywanie m³odych pokoleñ Polaków, powiecenie im ca³ego swojego ¿ycia jest ogromnym wyzwaniem. Niesprawiedliwoci¹ spo³eczn¹ jest,
¿e nie maj¹ za to odprowadzanych sk³adek emerytalnych czy te¿ okres ten
nie jest wliczany do sta¿u emerytalnego.
Zarówno prof. Paw³owicz, jak i Anna Wolañska zwracaj¹ uwagê, ¿e po
okresie wychowywania dzieci matkom trudno jest powróciæ na rynek
pracy. - Niezale¿nie, czy mówimy o kilku czy kilkunastu latach, kobiety
chc¹ce wróciæ do pracy maj¹ ogromne problemy z jej znalezieniem. Rynek móg³ ju¿ siê nasyciæ albo pójæ znacznie do przodu. Niejednokrotnie
te¿ matki s¹ dyskryminowane, oferuje siê im ni¿sze pensje - mówi pe³nomocnik S ds. kobiet.
Sk³adki dzielone po po³owie
Rozwi¹zanie kwestii dramatycznie niskich emerytur kobiet, które zrezygnowa³y z pracy zawodowej na rzecz wychowywania dzieci nie jest proste. Prof. Mariusz Andrzejewski, by³y wiceminister finansów, od lat pró-

buje przebiæ siê do opinii publicznej z propozycj¹ zmiany systemu emerytalnego. - Od lat zg³aszam pewien pomys³, który móg³by siê sprawdziæ i przede wszystkim wspar³by polskie rodziny.
Polega na tym, ¿e ma³¿onkowie ustalaj¹, i¿ wszystko co pracuj¹cy m¹¿ lub ¿ona zarobi¹, w zakresie ZUS dzielone jest po
po³owie. Jako wolni obywatele nie mamy mo¿liwoci podjêcia
decyzji, by sk³adki emerytalne dzieli³y siê po po³owie miêdzy
wspó³ma³¿onków, tak by zapewniæ obojgu w miarê rozs¹dn¹
emeryturê - dodaje.
Prof. Bugaj uwa¿a z kolei, ¿e niekoniecznie powinnimy budowaæ system ubezpieczeniowy, który w pe³ni finansuje siê ze
sk³adek. - Rozs¹dn¹ jest idea, aby system emerytalny by³ zasilany, oczywicie z uzasadnionych powodów, dotacjami bud¿etowymi. S¹ kraje, w których ca³y pañstwowy system emerytalny jest finansowany z ogólnych podatków. Dzi tak¿e 100 proc.
sk³adek emerytalnych nie pokrywa w 100 proc. wyp³aty wiadczeñ. By³oby dobrze, ¿eby kobiety w swoich nadziejach na zabezpieczenie staroci uzyska³y znacznie wiêksz¹ niezale¿noæ.
Powinnimy d¹¿yæ do tego, aby pañstwo ze swoich rodków
p³aci³o sk³adkê emerytaln¹ albo notowa³o roszczenie na koncie
ubezpieczonej za okres, kiedy wychowuje ona ma³oletnie dzieci. Sk³adki za okres wychowywania potomstwa powinny byæ
naliczane stopniowo. Zmiany powinny obj¹æ jednoczenie tzw.
renty wdowie - dodaje.
Sk¹d wzi¹æ pieni¹dze? Tu zdaniem prof. Bugaja w systemie emerytalnym
w Polsce istnieje szereg kwestii zwi¹zanych z finansowaniem systemu
emerytalnego, które nie funkcjonuj¹ nale¿ycie. Wród nich wymienia emerytury rolnicze i górny limit rocznej podstawy sk³adek emerytalno-rentowych umieszczony w art. 19 ustawy o ubezpieczeniach spo³ecznych.
Górny limit tej podstawy nie mo¿e wynieæ wiêcej ni¿ 30-krotnoæ prognozowanego przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia. Oznacza to,
¿e osoby zarabiaj¹ce np. 100 tys. z³ miesiêcznie, ju¿ od lutego nie p³ac¹
sk³adek ubezpieczeniowych.

zbêdne i pilnie potrzebne. Kobiety trac¹ mo¿liwoæ uzyskania odpowiedniego sta¿u emerytalnego, co skutkuje g³odowymi emeryturami w przysz³oci. £atwych rozwi¹zañ w tej kwestii nie ma. Wymaga to uregulowania, poniewa¿ dyskryminuje kobiety na rynku pracy. Kobiety rodz¹ dzieci
i w naturalny sposób na pewien czas musz¹ zrezygnowaæ z pracy. Na jak
d³ugo, to decyzja indywidualna. Mimo to ka¿da kobieta powinna mieæ
prawo, aby zadbaæ o zapewnienie jak najlepszej przysz³oci dla siebie.
Iza Koz³owska , Tygodnik Solidarnoæ nr 5/2016

---------------Joanna Kruk, przewodnicz¹ca Sekcji Krajowej Kobiet NSZZ S
Kwestia braku odprowadzanych sk³adek emerytalnych dotyczy zarówno
Pierwszej Damy jak i osób zatrudnionych na umowy mieciowe, tak¿e
kobiet, które zdecydowa³y siê zrezygnowaæ z pracy zarobkowej na rzecz
opieki nad potomstwem. Objêcie kobiet sk³adkami emerytalnymi jest nie-

Wspomó¿ szlachetny cel
Fundacja Nasza Przysz³oæ
Ka¿dy z nas rozliczaj¹c siê z Urzêdem Skarbowym mo¿e przekazaæ
1% podatku na szlachetny cel realizowany przez dzia³alnoæ organizacji po¿ytku publicznego. Przewodnicz¹cy Bogdan Nuciñski w imieniu Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoæ O/ZG Lubin
zwraca siê do wszystkich ludzi dobrej woli, aby w formularzu PIT za
2015 r. ten 1% przekazaæ na Fundacjê Nasza Przysz³oæ, która
wspiera m³odzie¿ oraz dzieci z ubogich rodzin. Jednoczenie organizacja pielêgnuje tradycje narodowe, wspomaga rozwój wiadomoci obywatelskiej i kulturowej wród m³odocianych. Rozliczaj¹c
PIT wystarczy wpisaæ numer KRS 0000091141 i przekazaæ wyliczon¹ kwotê podatku. Nie b¹d obojêtny na los drugiego cz³owieka, wspólnie zadbajmy o przysz³oæ najm³odszych  apeluje Przewodnicz¹cy.
--------------Fundacja dzieciom Zd¹¿yæ z pomoc¹  pomoc dla Dawida
Dawidek ma 4 lata. Urodzi³ siê z rozszczepem krêgos³upa i wodog³owiem. Dziêki dotychczasowemu wsparciu Dawid jest specjalistycznie leczony i rehabilitowany. Mimo wielu ograniczeñ jest bardzo
weso³ym, radosnym i energicznym ch³opcem. Zwracamy siê do Pañstwa z wielk¹ prob¹ o przekazanie 1% podatku na dalsze leczenie i
rehabilitacjê Dawidka, gdy¿ ze wzglêdu na bardzo wysokie koszty
rehabilitacji nie jestem w stanie sama podo³aæ finansowo, a rehabilitacja jest dla mojego dziecka najwa¿niejsza, bez niej nie ma szans
na normalne funkcjonowanie  napisa³a w licie Mama Dawida.
Aby udzieliæ wsparcia nale¿y wype³niæ dwa pola przy rozliczaniu
PIT-a zgodnie z poni¿sz¹ instrukcj¹:
122. Numer - KRS 0000037904
124. Cel szczegó³owy 1% - 16397 DAWID WITCZAK

Dwutygodnik PRYZMAT - pismo SKGR Miedzi NSZZ Solidarnoæ. Redakcja nie odpowiada za treæ reklam i listów.
Adres Redakcji - SKGRM NSZZ Solidarnoæ, ul. Sk³odowskiej-Curie 90, 59-301 Lubin, tel./fax (76) 746 56 33

www.skgrm.pl

