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Wybory tylko dla swoich?
Czy w Zak³adzie Hydrotechnicznym dojdzie do wyborów Spo³ecz-
nej Inspekcji Pracy? Takie pytanie zadaj¹ sobie pracownicy za-
k³adu. W maju koñczy siê czteroletnia kadencja SIP w naszym
zak³adzie, gdzie przez ostatni rok po raz pierwszy funkcjê Zak³a-
dowego SIP pe³ni cz³onek NSZZ �Solidarno�æ� Grzegorz Górec-
ki.

Jego dzia³alno�æ spotka³a siê z pozytywn¹ ocen¹ w�ród za³ogi, ale
niekoniecznie u dzia³aczy ZZPPM, jak równie¿ niektórych przedsta-
wicieli pracodawcy. Reprezentuj¹c interes pracowniczy w dziedzi-
nie bezpieczeñstwa i higieny pracy, d¹¿y do sta³ej poprawy warun-
ków pracy.

Na wniosek �Solidarno�ci� procedura wyborcza zosta³a anulowana
do czasu wprowadzenia stosownych zmian do Regulaminu Wybo-
rów SIP, poniewa¿ Przewodnicz¹cy Komisji Wyborczej SIP, a jed-
nocze�nie Przewodnicz¹cy ZZPPM Waldemar Pietrzyk, bez konsul-
tacji z cz³onkami Komisji Wyborczej po terminie zg³oszeñ wycofa³
zg³oszenie kandydata na SIP obecnego Zak³adowego SIP Grzego-
rza Góreckiego. Na domiar z³ego w macierzystym Oddziale HO 12
kwietnia bie¿¹cego roku pojawi³o siê pismo wytypowanych i upraw-
nionych pracowników tego¿ oddzia³u do kandydowania na bryga-
dowych SIP, gdzie zgodnie z kalendarzem wyborczym termin up³y-
wa³ dopiero 20 kwietnia bie¿¹cego roku.

Dlaczego Przewodnicz¹cemu KW równie¿ ta lista nie przeszkadza³a
pomimo zg³aszania, ¿e mog³a zostaæ naruszona procedura wybor-
cza? Odk¹d pamiêtam nigdy nie by³o takiego zainteresowania wy-
borami ze strony pracodawcy i dzia³aczy ZZPPM. Czy¿by kierow-
nictwo zak³adu obawia³o siê jednego pracownika?!

Miejmy nadziejê, ¿e kolejn¹ czteroletni¹ kadencj¹ pokieruje osoba,
która ma odwagê czyniæ wpisy w zak³adowej ksiêdze uwag, jak rów-
nie¿ dobrze wspó³pracowaæ z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy. Mamy
nadziejê, ¿e pracownicy Zak³adu Hydrotechnicznego wiedz¹ ,¿e do-
brze zorganizowana Spo³eczna Inspekcja Pracy to wiêksze bezpie-
czeñstwo dla zdrowia i ¿ycia.

Nag³e uzdrowienie w Lubinie! Pose³ Platformy po kilku
latach odzyska³ wzrok i stwierdzi³, ¿e w KGHM ³amane
jest prawo

Okrakiem na p³ocie
W KGHM wielokrotnie z³amano prawo choæby w sprawie niepowo-
³ania do Rady Nadzorczej cz³onków z wyboru za³ogi � o tym wiedz¹
wszyscy. Jak siê okazuje jest jeden wyj¹tek, pose³ PO z Lubina,
który obudzi³ siê z wieloletniego letargu. Jednego dnia chwali rz¹d
Donalda Tuska, Zarz¹d i Radê Nadzorcz¹ KGHM, drugiego twier-
dzi, ¿e nieuprawnione by³o niepowo³anie m.in. przewodnicz¹ce-
go Józefa Czyczerskiego do RN. Ministerstwo Skarbu Pañstwa
podjê³o decyzjê o kupnie kanadyjskiej Quadry za prawie 10 mld
z³. Wtedy sukces, teraz krytyka, ¿e nie zainwestowano tych pie-
niêdzy w Polsce. Panie po�le, lepiej pó�no ni¿ wcale, ale trzeba
siê zdecydowaæ, po której stronie siê stoi.

Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e Rada Nadzorcza nie odwo³a
obecnych przedstawicieli za³ogi, a tak naprawdê by³ych dyrektorów
rekomendowanych przez Zarz¹d KGHM, i nie wyznaczy terminu no-
wych wyborów. Wyborów, gdzie ju¿ z poszanowaniem prawa przez
pracodawcê i Ministerstwo Skarbu Pañstwa, za³oga mog³aby wybraæ
swoich przedstawicieli. Po ostatnich roszadach w Radzie Nadzorczej
tym wiêksza jest szansa na niekorzystny dla pracowników przebieg
zdarzeñ. Pó³ roku zwlekano z og³oszeniem wyborów odwo³awczych,
nie bez powodu. Dziêki temu bez echa przesz³y tak szkodliwe trans-
akcje jak sprzeda¿ Polkomtela i Dialogu oraz wyp³yniêcie prawie 10
mld z³ z Polski do Kanady.

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu jeden z pos³ów SLD Marek Balt na-
zwa³ Janusza Palikota �bezideowym chamem�, po czym zaoferowa³
Jaros³awowi Kaczyñskiemu swoj¹ pomoc i solidarn¹ walkê z nim.
Jaros³aw Kaczyñski stwierdzi³ pó�niej zgodnie z rosyjskim powie-
dzeniem, ¿e �ka¿dy bagnet jest dobry�. To samo tyczy siê pos³a PO z
Lubina. Wiemy, ¿e robi to na potrzeby kampanii promuj¹cej w³asn¹
osobê, ale ta sprawa ewidentnego ³amania prawa przez polski rz¹d
wymaga nag³o�nienia, co z ka¿d¹ tak¹ wypowiedzi¹ siê dzieje.

�Solidarno�æ� wnosi o zmianê dostawcy profilaktyki

Produkty miêsopodobne
Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� przy ZG �Polkowice-Sie-
roszowice� z powodu licznych sygna³ów od cz³onków zwi¹zku, wy-
st¹pi³a do pracodawcy o zmianê dostawcy profilaktyki. Firma Lu-
binpex, która odpowiada za wybór dostawców skupi³a siê jedynie
na kaloryczno�ci produktów, kompletnie pomijaj¹c ich jako�æ.
Dostaj¹c produkty miêsne chcieliby�my, ¿eby takie by³y, a pra-
cownikom wciska siê produkty miêsopodobne.

O problemie alarmuj¹ pracownicy z pól SG, PZ, PG i SW-1, dlatego
KZ wyst¹pi³a do Dyrektora ds. Pracowniczych z pismem o uzgodnie-
nie stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzy-
mywaæ posi³ki profilaktyczne lub regeneracyjne oraz szczegó³owych

zasad i warunków ich wydawania zgodnie z Zak³adowym Uk³adem
Zbiorowym Pracy. Nie mo¿e byæ tak, ¿e oszczêdza siê na pracowni-
kach rzekomo oferuj¹c im ró¿norodno�æ, a tak naprawdê podaje
im siê gorsze produkty. Komisja Zak³adowa ¿¹da od pracodawcy o
dostarczanie produktów wy³¹cznie wysokiej jako�ci.

NIE dla pracy
a¿ do �mierci

Dlaczego kwestia emerytur jest dla �Solidarno�ci� tak wa¿na?
Kto� powie, ¿e przecie¿ górników to nie dotyczy. Tak, ale dotyczy
naszych rodzin i znajomych. Poza tym, jak odbior¹ wszystkim
obecny wiek emerytalny, przyjdzie czas na emerytury górnicze.



11 maja pos³owie zajêli siê równie¿ emeryturami dla s³u¿b mun-
durowych, wiêc nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby i o nas sobie
przypomnieli, a w kuluarach sejmowych ju¿ pojawiaj¹ siê takie
informacje.

Rz¹d u¿ywa tylko jednego argumentu za wprowadzeniem ustawy o
podwy¿szeniu wieku emerytalnego do 67 lat � coraz mniejsze wp³y-
wy do ZUS-u. Nie ma innych przyczyn rzekomej konieczno�ci wpro-
wadzenia tej ustawy. Poni¿ej prezentujemy spis argumentów prze-
ciw wyd³u¿eniu wieku, w którym mo¿na przej�æ na emeryturê do-
piero po 67 roku ¿ycia:

�Solidarno�æ� napisa³a ustawy, które maj¹ daæ wiêksze wp³ywy do
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.  Rz¹d nie kwapi siê, by me-
rytorycznie odnie�æ siê do propozycji �Solidarno�ci�. Po co sko-
ro mo¿na podwy¿szyæ wiek emerytalny i problem z g³owy? To tak
jakby leczyæ cz³owieka obcinaj¹c mu nogê, zamiast rozpoznaæ cho-
robê i znale�æ lekarstwo.

�Solidarno�æ� zebra³a ponad 2 miliony podpisów pod wnioskiem
o zorganizowanie referendum w sprawie wieku emerytalnego.
Pomimo tak du¿ej ilo�ci podpisów Polek i Polaków, Sejm odrzuci³
projekt. Nie dano szansy wypowiedzieæ siê Narodowi, a na tym prze-
cie¿ polega demokracja. Referendum jest najwy¿szym poziomem
demokracji, bo wtedy faktycznie decyduje spo³eczeñstwo. W Pol-
sce Konstytucja jasno stanowi, ¿e jest zwierzchnictwo Narodu w
pañstwie. Premier Donald Tusk, wbrew pozorom, nie ma w³adzy
absolutnej.

Platforma Obywatelska nie informowa³a przed wyborami o pla-
nach podwy¿szenia wieku emerytalnego. Argumenty, ¿e �gdyby
powiedzieli jakie maj¹ plany, to nie zostaliby wybrani� kompletnie
do nas nie trafiaj¹, w dodatku naznaczaj¹ konkretnych polityków
jako k³amców. Premier Donald Tusk twierdzi, ¿e �reforma� jest ko-
nieczna. Tak, to prawda, ale nie na tym polegaj¹ reformy. Gdyby
tego by³o ma³o, czo³owi politycy w publicznych wypowiedziach przed
wyborami do parlamentu i prezydenckimi twierdzili, ¿e podwy¿sze-
nie wieku emerytalnego to by³oby z³e rozwi¹zanie!!

Bronis³aw Komorowski 28 czerwca 2010r. w debacie przed wybo-
rami prezydenckimi powiedzia³: �(�) w Polsce nie ma potrzeby
podnoszenia wieku emerytalnego. Mo¿na stworzyæ mo¿liwo�æ wy-
boru � na przyk³ad ³¹cznie z wy¿sz¹ emerytur¹. Nic na si³ê�.

Donald Tusk 19 marca 2011r. dla Gazety Wyborczej powiedzia³: �Nie
wierzê, ¿eby wszyscy ludzie zbli¿aj¹cy siê do siedemdziesiêciu lat
mogli pracowaæ w swoich zawodach z równ¹ wydajno�ci¹, jak robi-
li to wcze�niej. (�) Trzeba znale�æ rozwi¹zanie elastyczne, miêkkie,
przede wszystkim dobre dla ludzi, zachêcaj¹ce ich do d³u¿szej ak-
tywno�ci zawodowej, a w konsekwencji dobre dla równowagi de-
mograficznej na rynku pracy.�

Jacek Rostowski 9 czerwca 2011r. w G³osie Wielkopolskim stwier-
dzi³: �(�) Proste podwy¿szenie wieku emerytalnego jest w pew-
nym sensie pój�ciem na skróty i za³atwieniem sprawy przy u¿yciu
topora, nie skalpela�.

Rz¹d mówi o reformie emerytalnej. O jakiej reformie mowa? Pod-
niesienie wieku emerytalnego to zmiana liczb z 60 na 67 w przy-
padku kobiet i z 65 na 67 w przypadku mê¿czyzn. Reform¹ by³oby
wprowadzenie ustaw poprawiaj¹cych sytuacjê na rynku pracy, w
s³u¿bie zdrowia i polityce prorodzinnej. Zastopowanie problemów:
emigracji zarobkowej, bezrobocia, odk³adania w czasie planów
za³o¿enia rodziny, braku bezpiecznej i stabilnej pracy � to klucz
do rozwi¹zania problemu niskich wp³ywów z tytu³u sk³adek eme-
rytalnych.

W Polsce nie odby³a siê ¿adna debata publiczna, bo nie mo¿na
tak nazwaæ jednego miesi¹ca, który rz¹d raczy³ po�wiêciæ. Dla przy-
k³adu u naszych s¹siadów w Niemczech debata trwa od dwóch lat.
Poza tym co to za debata, gdzie nie s³ucha siê argumentów drugiej
strony? Rz¹d ani trochê nie zmodyfikowa³ ustawy o propozycje ró¿-
nych �rodowisk. Podobnie debata nie mia³a miejsca na Komisji Trój-
stronnej, która okaza³a siê prowizork¹. Podejmowano decyzje, za-
twierdza³ je Waldemar Pawlak, ale Donald Tusk ani my�la³, by wdro-
¿yæ je w ¿ycie.

Prezydent Bronis³aw Komorowski przyznaje, ¿e  zwi¹zkowcy prote-
stuj¹ w wa¿nej sprawie, ale apeluje, by nie organizowaæ manifesta-

cji w czasie Euro 2012, a czas na debatê bêdzie pó�niej. Mówi to
Prezydent, który ju¿ deklarowa³, ¿e podniesienie wieku emerytalne-
go jest potrzebne. Nie przypominamy sobie te¿, ¿eby apelowa³ do
pos³ów, by g³osowali za organizacj¹ referendum, które rozwi¹za³o-
by problem, na debatê jest ju¿ za pó�no.

W Polsce jest bardzo du¿e bezrobocie, przekroczy³o ju¿ 13%. W�ród
ludzi m³odych jest dwukrotnie wiêksze. Obecnie co dziewi¹ty bezro-
botny ma wy¿sze wykszta³cenie i problem bêdzie siê pog³êbiaæ. Rz¹d
chce by d³u¿ej pracowali starsi a nie jest w stanie zaoferowaæ
pracy m³odszym, a to oni pracuj¹c dawaliby wp³ywy ZUS-owi i gwa-
rantowali wyp³acalno�æ systemu.

Rz¹d forsuje ustawê choæ wed³ug sonda¿y wiêkszo�æ Polaków jest
przeciwna podnoszenia wieku emerytalnego. Z niektórych sonda¿y
wynika, ¿e nawet 90% Polaków nie zgadza siê z przymusow¹ prac¹
do 67 roku ¿ycia.

Koalicja PO-PSL zabiera siê za sprawê emerytur zaczynaj¹c od osta-
teczno�ci. Nie próbowali nawet wprowadziæ innych ustaw, które
pomog³yby usprawniæ system i zwiêkszyæ wp³ywy do Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Jedn¹ z propozycji �Solidarno�ci� jest
ujednolicenie sk³adek emerytalnych w przypadku wszystkich form
zatrudnienia � tzw. umowy �mieciowe. Umowa zlecenie, umowa o
dzie³o, samozatrudnienie to coraz czê�ciej zawierane umowy przez
pracodawców nie gwarantuj¹ce pracownikom pewnej przysz³o�ci i
pozbawiaj¹ce ich wielu praw, które obowi¹zuj¹ w przypadku umowy
o pracê.

W Europie jedynie Polska i Niemcy podwy¿szaj¹ wiek emerytalny
do 67 lat. Donald Tusk podj¹³ tak¹ decyzjê po apelu Angeli Merkel,
¿e w czasach kryzysu tak trzeba. W Niemczech w przeciwieñstwie
do Polski, trwa debata publiczna i istnieje du¿e prawdopodobieñ-
stwo, ¿e odejd¹ od tego pomys³u i tylko Polacy ku chwale Europy
bêd¹ pracowaæ a¿ do �mierci. Porównuj¹c dane obu krajów ³atwo
mo¿na doj�æ do wniosku, ¿e przy wieku emerytalnym na poziomie
67 lat statystyczny Niemiec zarabia trzy razy wiêcej od Polaka a w
ci¹gu roku pracuje o 1/3 mniej. Na staro�æ ¿yje prawie o po³owê
d³u¿ej dostaj¹c ponad piêciokrotnie wiêksz¹ emeryturê. Odpowied-
nio:
Niemiec 10100 z³ zarobków, 1300 godzin pracy, 11 lat na emerytu-
rze i 8100 z³ emerytury;
Polak 3300 z³ zarobków, 2000 godzin pracy, 6 lat na emeryturze i
1500 z³ emerytury.

S³u¿ba zdrowia w Polsce jest w op³akanym stanie. Zamiast rozwi-
jaæ siê, unowocze�niaæ i skracaæ czas oczekiwania na zabiegi i reha-
bilitacje, jest coraz gorzej. Ogranicza siê dostêp do leków poprzez
redukcjê refundacji, odbiera siê szanse na ¿ycie osobom chorym na
raka skazuj¹c ich na �mieræ, prywatyzuje siê szpitale zamiast budo-
waæ nowe, na zabiegi czeka siê miesi¹cami, kolejki s¹ coraz d³u¿sze
a nie wszystkich staæ na chodzenie do lekarza �prywatnie�.

Du¿o nam jeszcze brakuje do warunków pracy takich jakie s¹ w Za-
chodniej Europie. W Polsce jest bardzo du¿o wypadków przy pracy,
wyd³u¿aj¹c wiek do 67 lat rz¹d doprowadzi do sytuacji, ¿e bêdzie ich
coraz wiêcej. W ubieg³ym roku poszkodowanych zosta³o ponad 97
tys. osób a w wyniku wypadku przy pracy zmar³y 404 osoby. Ilo�æ
wypadków mniej wiêcej stoi w miejscu, ale wed³ug za³o¿eñ unijnych
powinna to byæ tendencja spadkowa.

Nie ³atwo jest wyobraziæ sobie ró¿ne grupy zawodowe w wieku 67
lat. Pielêgniarka, która pomaga chorym wstaæ z ³ó¿ka lub podaje
ka¿demu pacjentowi inne leki, pracownice hipermarketów nabijaj¹-
ce produkty na kasê i przerzucaj¹ca ich tysi¹ce ka¿dego dnia, pra-
cownicy budowlani pracuj¹cy na wysoko�ciach, zawodowi kierow-
cy z coraz s³abszym wzrokiem, nauczyciele pracuj¹cy z dzieæmi i
m³odzie¿¹ nad którymi nie ³atwo jest zapanowaæ oraz wiele innych
zawodów, w których coraz trudniej jest poradziæ sobie w podesz³ym
wieku. Wiêkszo�æ pracowników przymusowo pracuj¹cych do 67
lat by³oby mniej wydajnych.

Rz¹dz¹ca koalicja nie daje Polakom wyboru. Nie ka¿dy musi mieæ
na staro�æ si³y by pracowaæ w swoim zawodzie. Co je�li kto� nie
bêdzie w stanie pracowaæ i zostanie zwolniony?  Rz¹d powinien daæ
mo¿liwo�æ d³u¿szej pracy, a nie zmuszaæ do niej. Jak kto� ma si³y to
mo¿e pracowaæ, bêdzie mieæ wy¿sz¹ emeryturê. Trzeba przygoto-
waæ miejsca pracy i pracowników do d³u¿szej aktywno�ci zawodo-
wej. Ludzie bêd¹ pracowaæ d³u¿ej, je�li stworzy im siê do tego



warunki. Platforma Obywatel-
ska ka¿e pracowaæ a¿ do �mier-
ci a PSL ka¿e umrzeæ z g³odu
przed emerytur¹, wypracowuj¹c
w¹tpliwy kompromis, proponu-
j¹c czê�ciow¹ emeryturê do 67
roku ¿ycia a po osi¹gniêciu wie-
ku odliczenie tego co siê dotych-
czas pobra³o!! �Solidarno�æ�
proponuje umo¿liwienie ³¹czenia
czasu przebywania na emerytu-
rze z czê�ciow¹ prac¹ zawodow¹.

Je�li cz³owiek ma 40-45 lat sta-
¿u pracy to na emeryturze ¿yje
zaledwie kilka lat � o ile do¿yje.
Po co odk³adaæ sk³adki przez tyle
lat, skoro nawet po³owy z nich
siê nie wykorzysta, a zebrane
�rodki nie s¹ dziedziczne? Obec-
nie prawie co drugi mê¿czyzna
nie do¿ywa 65 roku ¿ycia co
oznacza, ¿e pieni¹dze, które Ci lu-
dzie odk³adali ca³e ¿ycie, pozo-
staj¹ w ZUS-ie.

�Solidarno�æ� proponuje wpro-
wadzenie Narodowej Strategii
Demograficznej, a konkretnie
d³u¿sze, p³atne urlopy macie-
rzyñskie, wiêksze ulgi podatko-
we za ka¿de posiadane dziecko,
elastyczne godziny pracy dla ko-
biet w ci¹¿y i m³odych matek,
budowa sieci ¿³obków i przed-
szkoli i mo¿liwo�æ wcze�niejsze-
go przechodzenia na emeryturê
kobiet, które pó�niej mog¹ opie-
kowaæ siê wnukami i swoimi ro-
dzicami. Obecnie posiadanie
dzieci to ogromny wydatek, je�li
w ogóle kobieta zdecyduje siê na
dziecko, czêsto koñczy siê na jed-
nym. W Polsce jest jeden z naj-
ni¿szych wska�ników dzietno�ci
na �wiecie, u�redniaj¹c kobieta rodzi statystycznie 1,38 dziecka. Wzrost podatku VAT z 8 do 23% na ubranka dla dzieci czy ogranicza-
nie kredytu �rodzina na swoim� z dop³at¹ pañstwa do rat dla m³odych ma³¿eñstw tylko pogarsza sytuacjê demograficzn¹ w Polsce.

Nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby politycy za kilka lat ponownie stwierdzili, ¿e trzeba podnie�æ wiek emerytalny. Donald Tusk mówi³,
¿e trzeba przenie�æ czê�æ sk³adek z Otwartych Funduszy Emerytalnych do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. To mia³o uchroniæ Polskê
przed innymi zmianami. Jak siê okaza³o wzros³y podatki a teraz podnosi siê wiek emerytalny. Donald Tusk okaza³ siê byæ bezczelnym
k³amc¹. Nie do�æ, ¿e ok³ama³ spo³eczeñstwo to w dodatku nie potrafi nic innego ni¿ ³adnie u�miechaæ siê do obiektywów us³u¿nych mu
mediów i harataæ w ga³ê z Rychem i Zbychem.

Co jest grane?
Prezentuj¹c sw¹ pogardê wbrew wiêkszo�ci narodu buciorem do-
pchniêto ustawê o podniesieniu wieku emerytalnego do 67 lat. Rz¹-
dz¹cy (PO, PSL wraz z Ruchem Palikota, który jeszcze �mie nazy-
waæ siê �lewic¹�) wbili milionom Polaków nó¿ w plecy bez najmniej-
szych skrupu³ów. Ta absurdalna ekonomicznie, niezgodna z zasada-
mi polskiej Konstytucji ustawa, niesprawiedliwa spo³ecznie, gwa-
rantuj¹ca jeszcze ni¿sze emerytury, ni¿ te obecne to zapowied� nie-
chybnej klêski politycznej tego uk³adu. Dlaczego wiêc z takim upo-
rem i bezwzglêdno�ci¹ zosta³a ona przeforsowana i to pomimo, ¿e
Solidarno�æ zaproponowa³a rz¹dowi bardzo konkretne, skuteczne i
znacznie szybsze zape³nienie kas ZUS-u? Sk¹d taka determinacja
Premiera, który przecie¿ s³ynie z elastyczno�ci, nie cierpi traciæ w
sonda¿ach. Czy¿by by³o jeszcze co� w zanadrzu gorszego, ni¿ brak
leków dla chorych na raka, krach autostradowy, kompromitacja przy-
gotowañ do Euro 2012, wal¹ca siê gie³da, która gdyby nie pieni¹dze
w³a�nie polskich emerytów ju¿ dawno by zbankrutowa³a? Nie umiej¹

liczyæ czy co� �ciemniaj¹ i ukrywaj¹ przed sponiewieranym Naro-
dem smutn¹ nowinê? Czy¿by nie niepokoi³o rz¹dz¹cych, ¿e Polska
nie tylko przestaje byæ �zielon¹ wysp¹�, ale równie¿ ulubieñcem za-
granicznego kapita³u, zw³aszcza tego spekulacyjnego, od którego
jeste�my dzi� uzale¿nieni jak od kroplówki. Nic dziwnego, ¿e w oba-
wie przed jego ucieczk¹ Rada Polityki Pieniê¿nej w akcie rozpaczy
podnosi stopy procentowe, gdy ca³y �wiat je w³a�nie obni¿a. Polski
GUS nie potrafi policzyæ prawdziwej liczby bezrobotnych, czy wiel-
ko�ci deficytu i jego relacji do PKB.

Co� dziwnego dzieje siê z nasz¹ Polsk¹ coraz bardziej przypomina
serialow¹ Alternatywy 4. Jak na ironiê Premier perfidnie oszuka³
14,6 mln przysz³ych emerytów i rencistów, ale ju¿ wkrótce zostanie
nagrodzony przez niemieck¹ fundacjê za wk³ad w integracjê euro-
pejsk¹. Czy tylko deklaracje na wyrost wobec Unii i umizgi wobec
rynków finansowych by³y przyczyn¹ tej emerytalnej desperacji?
Chyba nie. A mo¿e chodzi o co� znacznie gro�niejszego. O to, ¿e
realnie i gwa³townie wzrasta niebezpieczeñstwo niewyp³acalno�ci
Polski i to wed³ug niektórych europejskich banków, ¿e realnie za-
czyna brakowaæ pieniêdzy na bie¿¹ce wydatki pañstwa mimo zakli-
nania rzeczywisto�ci i byæ mo¿e postawiono nam ju¿ ultimatum.
Nie wystarczy oskubanie nas na 6 mld euro z rezerw walutowych
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kraju i podwy¿ka stóp procentowych NBP. Konieczna jest pilna re-
kompensata dla zagranicznych OFE, bo to one bêd¹ prawdziwym i
najwiêkszym beneficjentem ostatnich zmian emerytalnych. D³u¿ej
bêd¹ dostawaæ kasê i co najwa¿niejsze znacznie pó�niej zaczn¹ j¹
wyp³acaæ zw³aszcza polskim mê¿czyznom, którzy ju¿ w 2014r. mieli
t³umnie zacz¹æ korzystaæ z �dobrodziejstw� II filara tu¿ przed wybo-
rami. Od³o¿ono w czasie t¹ godzinê zero.

A mo¿e jest jeszcze gorzej ni¿ nam siê wszystkim wydaje. Mo¿e w³a-
dza ju¿ wie, ¿e w OFE nie ma ¿adnych realnych 238 mld z³., ¿e gdy
tylko zawali siê z powodu greckiej choroby i hiszpañskiej zarazy,
rynek obligacji, inwestycje OFE zamieni¹ siê w mgnieniu oka, w
�miecie � papiery bezwarto�ciowe. Mo¿e wiêc nie tylko ZUS jest
dzi� bankrutem, ale i w systemie kapita³owym OFE realne pieni¹dze
s¹ zupe³nie inne ni¿ to co siê publicznie g³osi i na co licz¹ Polacy.
Chodzi wiêc mo¿e o to by jak najbardziej opó�niæ ten moment, gdy
osoby pracuj¹ce, zw³aszcza panowie, rusz¹ po emerytalne �wiad-
czenia. Jednak coraz czê�ciej ci�nie siê na usta pytanie; a gdzie w³a-
�nie jest ta nasza kasa z prywatyzacji, eksportu, produkcji przemy-
s³owej, wieloletniego wzrostu gospodarczego i z innych niezliczo-
nych sukcesów gospodarczych �zielonej wyspy�?

Kosztowna reforma
Podstaw¹ kszta³towania decyzji o ustanawianiu obowi¹zuj¹cego
wieku emerytalnego powinna byæ rzetelna analiza sytuacji demo-
graficznej tych generacji i okresów, które bêd¹ obejmowane pod-
wy¿szonym wiekiem emerytalnym. Porównania z innymi krajami
musz¹ uwzglêdniaæ istotne ró¿nice w sytuacji demograficznej Pol-
ski i krajów, które osi¹gnê³y znacznie wy¿szy poziom rozwoju spo-
³ecznego. Cechy rozwoju demograficznego Polski obserwowane
wspó³cze�nie s¹ inne ni¿ w krajach wysoko rozwiniêtych. (�) Prze-
ciêtne trwanie ¿ycia mê¿czyzn w Polsce jest mniej wiêcej 6-7 lat
krótsze ni¿ w krajach Europy Zachodniej, a kobiet 3-4 lata. (�) Uro-
dzeni w latach 1953-1989 ¿yj¹ o kilka lat krócej ni¿ generacje uro-
dzonych po 1989 roku. Mê¿czyzna obecnie 30-letni, urodzony w
1982 r. ma przed sob¹ przeciêtnie 40,08 lat ¿ycia. (...) W Polsce
utrzymuje siê ró¿nica miêdzy przeciêtnym trwaniem ¿ycia kobiet i
mê¿czyzn � w 2009 roku w krajach Europy Zachodniej (np. Niemcy,
W³ochy, Szwecja, Niderlandy, Wielka Brytania, Dania) wynosi³a ona
oko³o 4,1-5,1 lat, natomiast w krajach postsowieckich kszta³tuje siê
na poziomie: od 8,3 (Wêgry), 8,7 (Polska), 9,8 (Gruzja) do 11,3
(Litwa), 11,7 (Ukraina), 12,1 (Bia³oru�), 12,4 (Rosja). Wysokie ró¿-
nice w przeciêtnym trwaniu ¿ycia kobiet i mê¿czyzn s¹ charaktery-
styczne dla krajów, gdzie przeciêtne trwanie ¿ycia jest istotnie krót-
sze ni¿ w krajach o wysokim poziomie rozwoju. (�)

¯yjemy krócej
Wspó³cze�nie miar¹ zdolno�ci do pracy jest nie tylko prognozowa-
ne dalsze trwanie ¿ycia noworodków, ale dalsze trwanie ¿ycia w zdro-
wiu. Polacy nie tylko ¿yj¹ krócej o kilka lat ni¿ mieszkañcy Europy
Zachodniej. Polacy ¿yj¹ tak¿e krócej w zdrowiu. Pod tym wzglêdem
Polska ma bardzo du¿e zaniedbania. W polskim systemie ochrony
zdrowia nierzadko ratuje siê ¿ycie, ale czêsto pozostawia siê cz³o-
wieka na wiele dalszych lat ¿ycia niezdolnym do pracy, a nierzadko i
do samodzielnej egzystencji. Winê za taki stan �ponosz¹� niskie
nak³ady publiczne na ochronê zdrowia, z³a organizacja ochrony zdro-
wia nastawiona w pierwszej kolejno�ci na leczenie (i na osi¹ganie
zysku). Stan zdrowia ludno�ci kszta³tuje siê pod wp³ywem warun-
ków i poziomu ¿ycia, dostêpu do us³ug.

Zdolno�æ do pracy a dochody
Natomiast otworzenie mo¿liwo�ci zatrudnienia m³odszym, maj¹cym
wy¿sz¹ i do pewnego wieku rosn¹c¹ wydajno�æ, pozwoli³oby otrzy-
maæ produkt stanowi¹cy pokrycie zarówno dla p³acy, jak i dla eme-
rytury wyp³acanej osobie, która miejsce pracy zwolni³a. Spadek wraz
z wiekiem wydajno�ci pracy nie dotyczy bynajmniej tylko robotni-
ków pracuj¹cych przy maszynie, ale wszystkich mo¿liwych prac (z
prac¹ np. w urzêdach w³¹cznie). Zatem wyd³u¿enie wieku emerytal-

nego mo¿e okazaæ siê ekonomicznie nieuzasadnione.
Wyd³u¿enie wieku emerytalnego do 67 lat mo¿e przynie�æ z tytu³u
zwyk³ych zale¿no�ci biologiczno-techniczno-ekonomicznych wiêcej
szkody po stronie PKB, któremu to wzrostowi w za³o¿eniu ma s³u-
¿yæ, ni¿ po¿ytku. Powstaje pytanie: czy autorzy projektu policzyli
funkcje regresji wydajno�ci pracy w zale¿no�ci od wieku pracowni-
ków, w podziale na wykonywane rodzaje prac i zawody? To trudny
rachunek, ale - je�li powa¿nie traktowaæ projektowan¹ reformê wie-
ku emerytalnego - wrêcz konieczny!

Bezrobocie a wyd³u¿enie lat pracy
Trzeba zadaæ pytanie: Czy na polskim rynku pracy jest miejsce dla
osób w wieku powy¿ej 60./65. roku ¿ycia? Kreowana od ponad 20
lat w Polsce agresywna polityka monetarna utrwali³a stan bardzo
wysokiego bezrobocia (w maju 2002 r. poziom bezrobocia wynosi³
21,2%). Gdyby reforma wieku emerytalnego powi¹zana by³a z fun-
damentalnymi zmianami w polityce monetarnej, walce z inflacj¹,
sprzyjaniu wzrostowi poda¿y, konkurencji na rynku, tworzeniu no-
wych miejsc pracy, to niew¹tpliwie tak¹ reformê mo¿na by³oby po-
wa¿nie rozwa¿aæ. Tymczasem reforma wieku emerytalnego ma
utrwalaæ wszystkie negatywne procesy wywo³ywane restrykcyjn¹
polityk¹ monetarn¹, której dramatyczne skutki obserwujemy we
wszystkich niemal dziedzinach (szczególnie na rynku pracy i w sy-
tuacji demograficznej Polski).

Wyd³u¿ane wieku emerytalnego musi wp³ywaæ na istotne zmiany w
polityce rodzinnej pañstwa w zakresie opieki nad najstarszym i naj-
m³odszym pokoleniem pó�niejszy wiek emerytalny ograniczy po-
tencja³ opiekuñczy rodziny. Osoby wyd³u¿aj¹ce czas aktywno�ci za-
wodowej s¹ pozbawione mo¿liwo�ci zapewniania osobistej opieki
swoim niesamodzielnym cz³onkom rodziny. Osobista praca opie-
kuñcza cz³onka rodziny mo¿e byæ oczywi�cie zastêpowana us³uga-
mi instytucji lub osób spoza rodziny, ale wp³ynie to nie tylko na
jako�æ opieki, ale tak¿e na istotny wzrost kosztów opieki realizowa-
nej przez instytucje lub osoby spoza rodziny i kszta³towanie wiêzi
rodzinnych.

Nasz Dziennik
Prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz

Zielona Wyspa?
Polacy do rozpuku �miej¹ siê z zielonej wyspy Tuska. Bo skoro prze-
ciêtny Grek, obywatel kraju, który nieomal ju¿ upad³ na kolana i led-
wie dyszy, ma si³ê nabywcz¹ o jedn¹ trzeci¹ wy¿sz¹ od nas mocarzy,
których siê nie ima recesja, to do bani z takim sukcesem. Tym bar-
dziej, ¿e dla przeciêtnego Kowalskiego wi¹¿e siê on z rezygnacj¹ z
najwa¿niejszych potrzeb. �Gazeta Wyborcza� za miernik powodze-
nia poszczególnych pañstw przyjê³a wyliczenia: ile benzyny mo¿e-
my zatankowaæ za najni¿sz¹ pensjê. Okazuje siê, ¿e Polacy mog¹
tankowaæ o dwie pi¹te mniej ni¿ Portugalczycy i prawie trzy razy
mniej ni¿ W³osi oraz Irlandczycy, a tak¿e Hiszpanie. Czyli pañstwa.
które wedle obliczeñ ekonomistów znalaz³y siê na krawêdzi i lada
moment zbankrutuj¹.

Skoro tak dobrze jest bankrutom, proszê pana Tuska, aby odda³ tê
nasz¹ koronê, któr¹ od trzech lat nosi jak fircyk i ubra³ nas w pokut-
ne szaty wy¿ej wymienionych bankrutów. Problem w tym, ¿e wszel-
kie wyliczenia globalne poziomu ¿ycia rozmijaj¹ siê, jak siê okazuje,
z prawd¹. Jest tak miêdzy innymi dlatego, ¿e rz¹dz¹cy maj¹ mental-
no�æ Kalego i ani w g³owie im pracowaæ nad popraw¹ warunków
¿ycia Kowalskich. Poprawa wska�ników globalnych ma siê nijak do
tzw. stopy ¿yciowej.
A nastroje nie bêd¹ wspó³brzmia³y z tym, co mówi premier.

Janusz R.


