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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Cudotwórcy
na Rudnej  4
Ostatnim mocno kontrowersyjnym przyk³adem Cudotwórcy by³o wydanie aktu wewn¹trzzak³adowego przez Dyrektora Oddzia³u ZG Rudna,
Zarz¹dzenia nr 57 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie postêpowania w
przypadku wszelkich niedyspozycji organizmu (zas³abniêæ, z³ego samopoczucia) pracowników Oddzia³u. To zarz¹dzenie nie jest przepisem prawa pracy w rozumieniu art. 9, §2 Kodeksu Pracy. Zgodnie z tym artyku³em
zak³adowe przepisy prawa pracy nie mog¹ byæ mniej korzystne dla pracowników ni¿ opisane w Kodeksie Pracy.
Pielêgniarka na punkcie pomocy medycznej, wg twórcy tego zarz¹dzenia, podejmuje, decyzjê o przewiezieniu pracownika do odpowiedniego
lekarza w celu wykonania w³aciwych badañ kontrolnych maj¹cych na
celu okrelenie zdolnoci pracownika do dalszej pracy. A prze³o¿ony pracownika pyta i nikt nie potrafi udzieliæ mu odpowiedzi, co on z tym ma
zrobiæ? Na podstawie jakich przepisów ma wystawiæ skierowanie na badania kontrolne, skoro pracownik ma wa¿ne badania? A poza tym, dlaczego ma to robiæ skoro zgodnie z prawem, a konkretnie z Kodeksem
Pracy, badania lekarskie zosta³y opisane w art. 229, § 2.i 3:
§2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku
niezdolnoci do pracy trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 30 dni, spowodowanej chorob¹, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w
celu ustalenia zdolnoci do wykonywania pracy na dotychczasowym
stanowisku.
§3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza siê w miarê
mo¿liwoci w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w zwi¹zku
z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowoci przys³uguj¹ mu nale¿noci na pokrycie kosztów przejazdu wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych przy podró¿ach s³u¿bowych.
W myl nowego zarz¹dzenia, po wczeniejszym wyjedzie z do³u i udaniu
siê do punktu pomocy medycznej, pracownik ma obowi¹zek dostarczyæ
prze³o¿onemu zawiadczenie o zdolnoci do pracy na dotychczasowym
stanowisku. Takie zawiadczenie ma wystawiæ lekarz medycyny pracy, po
wystawieniu odpowiedniego skierowania przez prze³o¿onego. Jak widaæ
twórcy zarz¹dzenia nie przeszkadza Kodeks Pracy i na dodatkowe badania kontrolne w przypadku niezdolnoci do pracy trwaj¹cej krócej ni¿ 30
dni próbuje pracodawca zepchn¹æ swoje obowi¹zki, powo³uj¹c siê na
art. 207 Kodeksu Pracy mówi¹cy o podstawowych obowi¹zkach PRACODAWCY wobec pracownika.
Nie wierzê, ¿e intencj¹ twórcy zarz¹dzenia by³o dobro pracowników.
Mam nadziejê, ¿e w naszym kraju, jak i w kopalni, obowi¹zuje okrelony
porz¹dek prawny, którego prze³o¿eni te¿ powinni przestrzegaæ. Niezale¿nie od tego jakie i komu pomys³y rodz¹ siê w g³owie oraz czy chce zaimponowaæ silnym charakterem i nowymi pomys³ami prze³o¿onym. Jestem
przekonany ¿e, za niezgodne z prawem pomys³y zap³aci ca³a za³oga. Bo
dodatkowych badañ nikt nie zrobi za darmo.
Jak dok³adnie pozbieramy tê ca³¹ uk³adankê systemow¹ to widaæ, ¿e
wszystkie te dzia³ania by³y dok³adnie zamierzone i zaplanowane na nieko-

rzyæ pracowników, którzy pracuj¹c w bardzo ciê¿kich warunkach mikroklimatu i s¹ traktowani z góry jako symulanci. Twórca zarz¹dzenia zamiast
zaj¹æ siê rzeczywistym problemem i kontrolowaæ te oddzia³y, gdzie zagro¿enia mikroklimatem gor¹cym wystêpuj¹, bardziej skupia siê na kontroli
oddzia³u K-1 wypisuj¹c siê na zjazd na szybie R-III osiem razy w miesi¹cu!!! Widocznie to jest oddzia³, który wymaga najwiêkszego nadzoru!!!
Nie wierzê, ¿e chodzi o przys³owiowy pasztet pobierany za zjazdy.
Obserwator

Oddaj¹c g³os w wyborach parlamentarnych tracimy na cztery lata wp³yw na wybrañców narodu

Iluzja demokracji!
Przed ka¿dymi wyborami parlamentarnymi politycy wszelkiej maci
publicznie nawo³uj¹ do udzia³u w wyborach (w domyle: pod warunkiem, ¿e oddacie g³os na jego partiê). Politykom jednak nie zale¿y na
wysokiej frekwencji, bo utrzymuj¹c j¹ na umiarkowanym poziomie
legitymizuj¹ swoje prawo do sprawowania w³adzy i to nawet wbrew
swoim wyborcom. Obecny system polityczny daje politykom praktycznie nieograniczon¹ w³adzê, bo przez okres 4-letniej kadencji sejmowej s¹ nietykalni, nie ma mo¿liwoci ich odwo³ania przez obywateli, których wczeniej mamili obietnicami. Demokracja przeobrazi³a
siê w Partiokracjê. Zdecydowanie sprzeczny z interesem polityków
jest te¿ mo¿liwy wp³yw wyborców na stanowione ustawodawstwo.
Instytucja bezporedniej demokracji, jakim jest referendum, to martwy zapis prawny, który skazuje wyborców na ³askê wiêkszoci w Sejmie  decyduj¹cej o rozpisaniu, b¹d nie, referendum ogólnokrajowego. Tak wiêc jedyny wp³yw na rozwój wydarzeñ mamy poprzez
oddanie swojego g³osu w wyborach parlamentarnych. Gorzej, gdy
oka¿e siê, ¿e obietnice wyborcze by³y tylko laniem wody, a politycy
zwyciêskiej partii najzwyczajniej k³amali w czasie kampanii
Referendum  wyznacznik demokratycznoci
Demokracja  z greckiego Demos (lud) i creatos (panowaæ)  w dos³ownym t³umaczeniu panowanie ludu. Obecnie najlepszym przyk³adem
pañstwa, w którym obywatele decyduj¹ o najwa¿niejszych sprawach w
kraju, jest Szwajcaria, gdzie odby³o siê ju¿ kilka setek referendów ogólnokrajowych. Polska w tym temacie wypada mizernie. Konstytucja RP zawiera nastêpuj¹ce zapisy: W³adza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nale¿y do Narodu. ( ) Naród sprawuje w³adzê przez swoich przedstawicieli lub bezporednio. Tak wiêc sama Konstytucja daje sposobnoæ zainicjowania referendum przez naród. To jakim prawem maja pozwalaæ na tak¹ mo¿liwoæ pos³owie  wybrañcy staj¹ ponad narodem?
Najlepszym przyk³adem antyobywatelskich postaw najm¹drzejszych w
kraju jest przypadek zebrania 2,5 mln podpisów pod wnioskiem o rozpisanie referendum ws. wieku emerytalnego  Sejm ola³ naród odrzucaj¹c
wniosek. Solidarnoæ zbieraj¹c tak¹ iloæ podpisów pokaza³a, ¿e w sprawie dotycz¹cej podwy¿szenia wieku emerytalnego powinni wypowiedzieæ siê wszyscy Polacy. Pomimo tak licznego sprzeciwu Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Ruch Palikota odrzuci³y wniosek
o rozpisaniu referendum i g³osowali za podwy¿szeniem wieku emerytalnego. Tak wygl¹da demokracja w PO-wskim wydaniu. Poprzebierani w
krawaty i ciê¿ko pracuj¹cy w restauracjach sejmowych wybrañcy na-

rodu zdecydowali  na ich skromne sejmowe pobory Polacy bêd¹
tyraæ do mierci i wara narodowi od ich decyzji. Pokazali gdzie maj¹ g³os
swoich wyborców.
Odwo³anie pos³a
O dziwo w polskim prawie nie ma zapisów mówi¹cych o mo¿liwoci
odwo³ania pos³a, ale i nie ma zapisów zakazuj¹cych tego. Istnieje mo¿liwoæ powo³ania i odwo³ania w³adz samorz¹dowych lub senatorów  a
pos³ów mo¿emy jedynie powo³aæ? Mo¿liwoæ odwo³ania konkretnych
pos³ów powinna mieæ miejsce choæby po g³osowaniach ws. odrzucenia
wniosku o referendum emerytalne, bo za pozostawieniem wieku emerytalnego na niezmienionym poziomie opowiadali siê przecie¿ w czasie
kampanii wyborczej m.in. PO-wscy kandydaci do Sejmu. Ale k³amali i w tej
sprawie, a to wystarczaj¹cy powód do ich odwo³ania. Byæ mo¿e jako
Solidarnoæ wykorzystamy ten fakt do zawi¹zania komitetu i spróbujemy odwo³aæ kilku pseudo-reprezentantów narodu. Z pewnoci¹ zmiana systemu w kraju jest kluczem do budowania lepszej Polski. A wywieranie przez naród presji do tych zmian jest znacznie tañszym sposobem od
obalenia narcystycznej w³adzy, prowizorycznych roszad na scenie politycznej i liczenia na ³askê nowej ekipy. Poprzez manifestacje i strajki lub
rozmowy na komisji trójstronnej NSZZ Solidarnoæ musi ¿¹daæ od rz¹dz¹cych bezporedniej demokracji, a od opozycji zajêcia jasnego stanowiska w tych sprawach. Musimy okazywaæ swoje niezadowolenie i sprzeciw wobec takiej polityki, ale powinnimy te¿ protestowaæ przeciw obecnemu systemowi politycznemu, który knebluje narodowi usta i nikt z
jego wol¹ liczyæ siê nie ma najmniejszego zamiaru. Jak na ironiê Obywatelska  ma za nic obywateli.

Udowodniono przestêpstwa Janowi M., ale pracodawca
wci¹¿ go nie zwolni³, pozwalaj¹c na dobrowolne odejcie

Równi i równiejsi
wzglêdem prawa
Normalnie wygl¹da to w ten sposób. Niewa¿ne czy wykryto u pracownika
obecnoæ ladowej iloci alkoholu w organizmie, czy znaleziono u niego
choæby bezwartociowe rzeczy nale¿¹ce do pracodawcy, skutek zawsze
jest ten sam  natychmiastowe dyscyplinarne zwolnienie. W przypadku
Jana M., przewodnicz¹cego Krajowego Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Do³owych, i jego kolegów sprawa ma siê zgo³a inaczej. Za kilka
przestêpstw pope³nionych w latach 2000-2003, do których M³ynek
przyzna³ siê przed s¹dem, nie ma kompletnie ¿adnej reakcji pracodawcy.
Co Jan M. musia³by zrobiæ, ¿eby zosta³ zwolniony dyscyplinarnie skoro
kradzie¿ 50 tys. z³ z zak³adu pracy, pod¿eganie do wystawiania fikcyjnych
faktur i zwolnieñ lekarskich oraz podrabianie podpisów to zbyt ma³o,
¿eby przez kilka lat pracodawca zaj¹³ siê spraw¹?
Podobnie delikatnie obchodzi siê z Janem M. wymiar sprawiedliwoci. W
2006 r. prokuratura wykry³a przestêpstwo i tymczasowo go aresztowano
na nieca³e trzy miesi¹ce. Zastosowano równie¿ porêczenie maj¹tkowe w
kwocie 50 tys. z³. Z czasem jednak zwolniono M³ynka przed up³ywem
trzech miesiêcy i zmniejszono porêczenie maj¹tkowe najpierw do 35 tys.
z³, a ostatecznie ca³kowicie z tego zrezygnowano ju¿ w 2007 r.
Z³odziej Jan M. dzia³a³ w porozumieniu m.in. z Robertem K. dziêki czemu
ukrad³ 9646 z³ z Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych poprzez
spreparowanie nieprawdziwych faktur dotycz¹cych wyjazdu dzieci na
wypoczynek oraz ze Zbigniewem B. wy³udzaj¹c 3810 z³. Jego kolega po
fachu Zbigniew P. pod¿ega³ do wystawienia fikcyjnej faktury wyprowadzaj¹c z Zak³adów Górniczych Polkowice-Sieroszowice 1146 z³. Na
podstawie spreparowanych faktur Jan M. wysy³a³ na wypoczynek w³asne dzieci, które oczywicie na tych koloniach nad morzem nigdy nie
by³y.
Przewodnicz¹cy KZZPD pod¿ega³ do preparowania fikcyjnych faktur,
wy³udza³ pieni¹dze z ZFS pod pretekstem wysy³ania na kolonie swoich
dzieci i dzieci jego kolegów, wy³udzi³ pieni¹dze nale¿¹ce do Zak³adów
Górniczych Polkowice-Sieroszowice na ³¹czn¹ kwotê 50374 z³. Podrabia³ podpisy Sebastiana J. na poleceniu wyjazdu s³u¿bowego oraz Marka
B. i Mariusza W. w pismach adresowanych do dyrekcji, wy³udzi³ od praco-

dawcy zaliczkê za wyjazd s³u¿bowy Sebastiana J., z Markiem B. i póniej
Januszem C. pod¿ega³ lekarzy do wystawienia lewych zwolnieñ lekarskich co skutkowa³a wyp³aceniem przez pracodawcê nienale¿nych pieniêdzy.
Jak to jest mo¿liwe, ¿e po tylu latach, za tyle rodzajów przestêpstw M³ynek wci¹¿ jest wolny, a pracodawca umywa rêce oczekuj¹c na prawomocny wyrok? Przecie¿ Jan M. przyzna³ siê przed s¹dem do pope³nionych czynów! Pracodawca powinien zwolniæ go dyscyplinarnie i ¿¹daæ
zwrotu ok. 100 tys. z³ wraz z odsetkami od wszystkich, którzy brali udzia³
w tym procederze. W tej chwili wygl¹da to tak, ¿e Jan M. jest na wypowiedzeniu i nie zostanie pozbawiony profitów wynikaj¹cych z dobrowolnego odejcia, m.in. odprawy. W innych sprawach nadgorliwy pracodawca
wystawia najlepsze kancelarie prawnicze ws. choæby dwugodzinnego
strajku ostrzegawczego, tutaj nawet nie rozpocznie podstawowych procedur. Jan M. i jego wita to ¿ywy przyk³ad dzielenia pracowników na
równych i równiejszych wzglêdem prawa.

Kopiowanie ustawy
Zarz¹d zobowi¹za³ siê na spotkaniu z dnia 28 maja 2013 r., ¿e od 1
lipca 2013 r. podwy¿szy odpis na Pracowniczy Program Emerytalny z
6% do 7%. Tylko ¿e przy okazji pracodawca zacz¹³ forsowaæ zapisy
budz¹ce nasze w¹tpliwoci. W przedstawionym stronie pracowniczej
projekcie dopisano punkt mówi¹cy o mo¿liwoci jednostronnego rozwi¹zania umowy z funduszem emerytalnym:
( ) pod warunkiem zachowania 12 miesiêcznego okresu wypowiedzenia, je¿eli uprzednio przez okres trzech miesiêcy zosta³o zawieszone odprowadzanie sk³adek podstawowych lub zosta³a ograniczona ich wysokoæ.
Zapisy ustawy nie by³y zmieniane niemal¿e od dekady, a w miêdzyczasie
w KGHM wprowadzono ju¿ cztery aneksy dotycz¹ce PPE. Nikt przez tyle
lat nie widzia³ koniecznoci dokonywania takich wpisów. Skoro ww. zapis pochodzi z ustawy, to po co go powielaæ? Przecie¿ ustawa jest wa¿niejszym prawem od umów podpisywanych w spó³ce. Nie ma wiêc mo¿liwoci zakwestionowania obowi¹zuj¹cych zapisów. Pracodawca forsuj¹c wspomniany zapis albo celowo wprowadza niepotrzebne zamieszanie, albo liczy siê w przysz³oci z mo¿liwoci¹ skorzystania z niego 
rozwi¹zuj¹c umowê
Wobec braku jednoznacznego sprzeciwu po stronie zwi¹zkowej zarz¹d
KGHM zwróci³ siê do Komisji Nadzoru Finansowego, która  a jak¿e 
stwierdzi³a, i¿ zapis jest potrzebny, a nawet bardzo, ¿eby wykazaæ wszystkie mo¿liwoci rozwi¹zania umowy z funduszem! NSZZ Solidarnoæ w
dalszym ci¹gu nie widzi sensu w przepisywaniu treci ustawy. Dokumenty powinny byæ zrozumia³e, a nie zamiecane przepisywaniem ustaw. Ale
skoro s¹ zwi¹zkowcy, którzy bardzo ufaj¹ pracodawcy i nie jestemy w
stanie ustaliæ wspólnego stanowiska w tej sprawie, by upomnieæ siê o
zapisy korzystne dla pracowników, to NSZZ Solidarnoæ podpisze aneks
w przedstawionej nam wersji, by od 1 lipca br. wzros³y wiadczenia pracowników odprowadzaj¹cych sk³adki do tzw. trzeciego filaru.

Jak funkcjonuj¹ Otwarte
Fundusze Emerytalne?
Pos³owie chc¹ od ministra finansów informacji, ilu emerytów w
najbli¿szych latach bêdzie skazanych na wiadczenia poni¿ej
minimum egzystencji. Pierwsze posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych na ten temat powiêcono wys³uchaniu opinii
ekspertów. Pos³owie chc¹ wyrobiæ sobie zdanie na temat systemu,
zanim pod obrady komisji trafi rz¹dowy projekt ustawy o wyp³acie
emerytur z OFE. Prace nad projektem poprzedzi³ skandal na miarê
stulecia, gdy okaza³o siê, ¿e OFE nie mog¹ wyp³acaæ emerytur i staæ
je co najwy¿ej na wiadczenia wyp³acane okresowo. Wiêkszoæ ekspertów zaproszonych do debaty by³a zdania, ¿e rozwi¹zania prawne
dotycz¹ce OFE pozwoli³y tylko firmom zarz¹dzaj¹cym zarobiæ potê¿ne pieni¹dze i to kosztem emerytów. Jeden z przewodnicz¹cych
komisji nadzwyczajnej, która pracowa³a nad t¹ reform¹ emerytaln¹

wyzna³, ¿e gdyby wiedzia³, na czym w³aciwie ta reforma polega,
nigdy by siê na ni¹ nie zgodzi³ - przyzna³a Aleksandra Wiktorow by³a
szefowa ZUS. Po takich wypowiedziach ekspertów w sali zapad³a
g³ucha cisza, bo jest to informacja wstrz¹saj¹ca. Czy owi panowie
eksperci wczeniej tej wiedzy nie posiadali? Czy ta wiedza zosta³a
odkryta raptem w kryzysie? Gdzie byli, gdy OFE garciami czerpa³y
pieni¹dze z pobieranych sk³adek i gdzie wtedy by³o dobro emerytów
i jak mo¿na ufaæ takim ekspertom?! Za¿¹dano przedstawienia przez
resort finansów informacji, ilu emerytów w najbli¿szych latach otrzyma wiadczenia poni¿ej minimum egzystencji, do których bud¿et
bêdzie musia³ dop³acaæ, aby osi¹gnê³y poziom emerytury minimalnej. Co wiêc dalej z OFE, skoro nie mo¿na funduszy zlikwidowaæ, to
nale¿y ubezw³asnowolniæ zarz¹dy i ograniczyæ ich rolê wy³¹cznie
do inwestowania biernego. Wed³ug ekspertów NBP, taki wariant zagwarantuje emerytom najwy¿sze stopy zwrotu przy minimalnych
prowizjach na rzecz Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. Przymus ponoszenia ryzyka rynkowego jest czym g³êboko niemoralnym, zw³aszcza gdy zmusza siê ludzi do lokowania oszczêdnoci
emerytalnych w kilkunastu wybranych funduszach. Gdy w 1999 r.
powstawa³y OFE, ca³kiem powa¿nie s¹dzono, ¿e hossa na rynkach
nigdy siê nie skoñczy, i ¿e OFE bêd¹ swego rodzaju emerytalnym
perpetuum mobile, które zapewni emerytom potê¿ne pieni¹dze. Tymczasem zaledwie rok póniej indeksy spad³y, na gie³dach nast¹pi³o
bolesne t¹pniêcie.
Reforma emerytalna z 1999 r., która przekierowa³a czêæ sk³adek
emerytalnych z ZUS do OFE, wygenerowa³a koszty dla finansów
publicznych rzêdu 50 proc. PKB, czyli niemal bilion z³otych, a jako
spo³eczeñstwo w zamian otrzymalimy prawie nic. Owszem, zarobi³y Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które obracaj¹ kapita³em
zgromadzonym w OFE. Skorzysta³y te¿ firmy obecne na gie³dzie,
poniewa¿ mia³y zapewnione przez te lata finansowanie. Natomiast
filar kapita³owy - wbrew oczekiwaniom - nie zwiêkszy³ bezpieczeñstwa wyp³aty emerytur i nie zapewni³ wy¿szych wiadczeñ. B³êdem
jest twierdzenie, jakoby przez rozdzielenie sk³adki na dwa filary: ZUS
i OFE, nastêpowa³a dywersyfikacja ryzyka. By³oby tak, gdyby ryzyka
ka¿dego z filarów by³y ze sob¹ odwrotnie skorelowane, tj. gdy jeden
filar znajdzie siê w k³opotach, to kondycja drugiego ulega poprawie.
Tymczasem jest inaczej: kondycja obu filarów zale¿y od tempa wzrostu gospodarczego i pogarsza siê równoczenie. Tak¿e demografia
oddzia³uje na oba filary: na ZUS bezporednio, na OFE porednio, tj.
poprzez os³abienie wzrostu. W razie kryzysu topniej¹ zarówno aktywa OFE, jak równie¿ pogarsza siê bilans Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, A zatem ten sposób dywersyfikacji ryzyka, bardzo kosztowny dla finansów publicznych, w istocie nic nie daje. W wypadku
OFE istnieje dodatkowo potê¿ne ryzyko t¹pniêcia rynków w chwili
przejcia uprawnionego na emeryturê.
Prób¹ zabezpieczenia przed tym ryzykiem jest stworzenie na kilka lat
przed emerytur¹ tzw. bezpiecznego portfela, w którym znalaz³yby
siê same obligacje Skarbu Pañstwa (bez akcji, które s¹ instrumentem ryzykownym). Koszty OFE poch³aniaj¹ 1,5 proc. PKB, a ca³kowity koszt wyp³aty emerytur siêgnie 6 proc. PKB. Gdyby te 1,5 PKB
dop³aciæ do emerytur z ZUS, to wiadczenia by³yby o 25 proc. wy¿sze.
Mitem jest twierdzenie, ¿e funkcjonowanie OFE wp³ywa na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, gdy¿ OFE zwiêkszaj¹ stopy oszczêdnoci w Polsce i zaoszczêdzony kapita³ idzie na finansowanie rozwoju gospodarki. Ten mechanizm dzia³a tylko w odniesieniu do spó³ek obecnych na parkiecie, które faktycznie s¹ zasilane kapita³em, i to
ponad miarê. Natomiast wszystkie pozosta³e podmioty gospodarcze trac¹ na tym, poniewa¿ dla nich koszt pozyskania kapita³u spoza
gie³dy idzie w górê.
¯eby oceniæ na ile OFE pomog³y gospodarce, nale¿a³oby podaæ,
ile OFE kupowa³y akcji w ramach zakupów bezporednio od emitenta, bo tylko takie zakupy pomagaj¹ spó³kom i gospodarce. Dyskusja
nad OFE powinna trwaæ jak najkrócej, by zmiany zosta³y wprowadzone jak najszybciej (niepewnoæ szkodzi gie³dzie). Punktem wyjcia nowych rozwi¹zañ powinno byæ dobro emeryta, a nie - jak dotychczas - interes Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, które
zarz¹dzaj¹ pieniêdzmi ubezpieczonych. Przede wszystkim musz¹ byæ
zmniejszone astronomiczne op³aty, które PTE pobieraj¹ od ka¿dej
wp³aconej sk³adki oraz od ca³oci zarz¹dzanego kapita³u. Wyniki
inwestycyjne OFE s¹ bardzo s³abe, a emerytury bêd¹ niskie. Nie
nale¿y myliæ stopy zwrotu OFE ze stop¹ zwrotu uzyskiwan¹ realnie
przez emeryta, która za spraw¹ wysokich prowizji na rzecz PTE jest

znacznie ni¿sza, a w wielu wypadkach równa zeru. Jeli emeryt wp³aca do OFE w postaci sk³adki 100 z³, to OFE ju¿ na wstêpie zabiera mu
3,50 z³ tytu³em op³aty, a inwestuje tylko 96,50. Jeli zatem inwestycja przyniesie 3,65 proc. zysku, to stopa zwrotu OFE wyniesie ok.
3,5 proc., ale dla emeryta bêdzie to zero zysku.
W ci¹gu 13 minionych lat OFE osi¹gnê³y 8,8 proc. stopy zysku, ale
tylko 6,5 proc. dla emeryta. To mniej ni¿ wynosi indeksacja rodków w ZUS. W rezultacie stopa zast¹pienia, tj. relacja emerytury do
ostatniego wynagrodzenia, wyniesie w obecnym systemie zaledwie
27 procent. W tym samym czasie Powszechne Towarzystwa Emerytalne zarobi³y na zarz¹dzaniu OFE kilkanacie miliardów z³otych.
wiadczenia bêd¹ poni¿ej poziomu prze¿ycia. Pañstwo bêdzie musia³o w szerokim zakresie dop³acaæ, aby osi¹gnê³y poziom emerytury minimalnej. ¯eby emerytury z OFE by³y wy¿sze, musia³by zmieniæ
siê sposób zarz¹dzania kapita³em, z aktywnego, przy którym wyszukuje siê okazji do zainwestowania, na pasywny, gdy inwestuje siê
wed³ug sk³adu indeksu gie³dowego WIG. Inwestowanie pasywne
pozwala maksymalnie zredukowaæ koszty zarz¹dzania OFE i w perspektywie kilkudziesiêciu lat odk³adania na emeryturê zapewnia
emerytom najwy¿sz¹ mo¿liw¹ stopê zwrotu. Udowodniono ponad
wszelk¹ w¹tpliwoæ, ¿e przy oszczêdzaniu d³ugoterminowym nie
mo¿na osi¹gn¹æ wy¿szej stopy zwrotu ni¿ rynkowa. Przy zarz¹dzaniu pasywnym wynagradzanie PTE za wyniki nie ma sensu. Z analiz
NBP wynika, ¿e gdyby OFE inwestowa³y biernie, to kapita³ emerytów
by³by dzi o 12 proc. wy¿szy, a po 40 latach oszczêdzania by³by
wiêkszy o 40 procent. Po prostu sk³adki emerytalne trafi³yby na
emerytury, a nie do kieszeni Towarzystw Emerytalnych, które zarz¹dzaj¹ Funduszami.
Nasz Dziennik, Ma³gorzata Goss, Memento dla emeryta

Aktualnoci
Poprawnoæ jêzykowa wg Platformy
Ten ku**s podniesie ³apê, czy mu przyp****oliæ?  serdecznie
pyta³ swojego kolegê z partii pose³ Platformy Obywatelskiej Zbigniew Rynasiewicz, który jednoczenie jest szefem regionu podkarpackiego. Sprawa mia³a miejsce na posiedzeniu komisji sejmowej,
która przyjmowa³a sprawozdanie z Rady Jêzyka Polskiego. Pose³
ju¿ przeprosi³, a jego kolega £ukasz Borowiak, do którego zaadresowane by³y te s³owa, nie czuje urazy. Widocznie mo¿na znieæ bycie
ku**sem w zamian za dietê i uposa¿enie poselskie.

Podwy¿szony VAT zostaje
Donald Tusk wprowadzaj¹c podwy¿szony podatek VAT o 1 proc.
obiecywa³, ¿e jest to rozwi¹zanie tymczasowe i w 2014 r. przywrócone zostan¹ poprzednie stawki 3, 7 i 22 proc. Nic z tych rzeczy. Co
ciekawe zosta³ spe³niony warunek do obni¿ki, a wiêc nie zosta³o
przekroczone 55 proc. PKB d³ugu publicznego, lecz 53 proc. Jednak¿e zielona wyspa domaga siê wiêkszej iloci pieniêdzy od obywateli i rz¹d podtrzyma³ podwy¿szony VAT na kolejne trzy lata do
koñca 2016 r. Jako, ¿e media kochaj¹ rz¹d Donalda Tuska i przy
ka¿dej okazji ³echtaj¹ jego uszy przyjaznym przekazem medialnym,
Polska przesz³a po tej decyzji do porz¹dku dziennego. Wygl¹da na
to, ¿e nic siê nie sta³o i sprawy nie by³o.

Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica?
Kompletnym zaskoczeniem by³a jedna z ostatnich wejciówek Wiadomoci w Telewizji Polskiej. Przez 20 sekund mo¿na by³o ogl¹daæ
rosyjskiego ¿o³nierza poleruj¹cego buty i przyszywaj¹cego guziki
oraz maszeruj¹cych ¿o³nierzy przez plac czerwony w Moskwie z okazji Dnia Zwyciêstwa nad nazizmem i faszyzmem w czasie II Wojny
wiatowej. Problem w tym, ¿e Polska po wojnie by³a pod rosyjsk¹
okupacj¹ przez 50 lat, wiêc dlaczego dziennikarze zrobili taki wstêp
do programu informacyjnego? W przypadek lub brak elementarnej
wiedzy historycznej nikt nie uwierzy Czy¿by prezent w imiê zwiotcza³ej przyjani na linii Tusk-Putin? Ciekawe sk¹d TVP1 dosta³a ten

materia³, bo sama na pewno nakrêciæ go nie mog³a. Pe³na wersja
czo³ówki Wiadomoci do zobaczenia w internecie: www.tnij.org/
tvp_wiadomosci
Muzu³manie zabili brytyjskiego ¿o³nierza
Dwóch muzu³manów w bia³y dzieñ na oczach londyñczyków potr¹ci³o samochodem i obciê³o maczet¹ g³owê brytyjskiemu ¿o³nierzowi. To wszystko w ramach pokojowej religii islamu. Nawet po tak
strasznej i tragicznej sytuacji inni muzu³manie wyszli na ulice z tablicami popieraj¹cymi dzia³ania morderców. Wielka Brytania to jeden z
zachodnich krajów, które zezwoli³y w ostatnich latach na nap³yw
setek tysiêcy imigrantów. Obecnie wiêkszoæ dzieci rodzi siê w rodzinach muzu³mañskich. Przy ogromnej pomocy socjalnej ze strony
pañstwa, wiêkszoæ z nich nie widzi potrzeby podejmowania pracy.
Stanowi¹ wiêkszoæ jako mieszkañcy ulic lub dzielnic, w niektórych
przypadkach nawet miast i nie myl¹ o tym, ¿eby asymilowaæ siê ze
spo³eczeñstwem kraju, do którego przybyli, lecz tworz¹ w³asn¹ spo³ecznoæ narzucaj¹c¹ swoje prawa i kulturê Brytyjczykom.

Brutalny policjant skazany
Karol C., policjant, który kopa³ po twarzy spokojnego uczestnika
Marszu Niepodleg³oci w 2011 roku, zosta³ skazany na 1,5 roku
wiêzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz 8 lat zakazu wykonywania
zawodu policjanta, ochroniarza lub detektywa. Policjant zamiast
chroniæ uczestników marszu przed bojówkarzami z niemieckiej antify, którzy zjechali do Warszawy na probê gazety wyborczej, bezlitonie kopa³ Bogu ducha winnego cz³owieka, nawet gdy ten ju¿ osun¹³
siê na ziemiê. Za tak brutalne zachowanie to i tak ³agodna kara, ale
po ostatnich wyrokach polskiego wymiaru sprawiedliwoci w ró¿nych politycznych sprawach, trzeba siê cieszyæ z tego co jest.

Olni³o ministra Nowaka
Minister transportu S³awomir Nowak, najbardziej znany zegarmistrz
w Polsce twierdzi³, ¿e noszone przez niego drogie zegarki po¿ycza³
od znajomego biznesmena. Jednak¿e chyba zmieni³ zdanie, bo wpisa³ do uzupe³nienia owiadczenia maj¹tkowego w punkcie dotycz¹cym mienia ruchomego o wartoci powy¿ej 10 tys. z³ dwie rzeczy. Po
pierwsze, okazuje siê jednak, ¿e pose³ posiada drogi zegarek  wa¿ne, ¿e Nowak wyzdrowia³ i amnezja odpuci³a. Po drugie, przypomnia³ sobie o samochodzie marki VOLVO XC 60 z 2012 r., który w
zale¿noci od wersji i wyposa¿enia kosztuje nawet do 200 tys. z³. Ot
taka drobnostka, przecie¿ ka¿demu mog³o siê zdarzyæ zapomnieæ

Ja Fasola
Patrz¹c na ostatnie poczynania rz¹du i prezydenta przyprawia mnie
o md³oci. Do pewnego momentu to mog³o wydawaæ siê mieszne,
jakie babole odstawia prezydent Bronek ze swoim dworem. Niestety
ze miesznoci dochodzimy do tego, ¿e wszystkie te dziwol¹gi kosztuj¹ pañstwo i naród coraz dro¿ej i nikt siê tym w ogóle nie przejmuje. Ca³a ekipa prezydencka i rz¹dowa bawi siê i drwi z nas, w dodatku
za nasze pieni¹dze. Myl¹, ¿e pod ich rz¹dami Polacy ju¿ zapomnieli,
i¿ od tysi¹ca lat barwami narodowymi Polski jest biel i czerwieñ oraz
orze³ w koronie. Nie ró¿owe baloniki, bia³o-ró¿owe chor¹giewki i
pozbawiony korony czekoladowy orze³ stoj¹cy na jakiej kupie. Najpierw zakpili ze wiêta flagi, a póniej 4 czerwca wiêtowali uk³ad
okr¹g³osto³owy. Oni maj¹ co wiêtowaæ. Widaæ wyranie, ¿e uk³ad
biznesowo-polityczny dzia³a bardzo sprawnie.
Co trzeci m³ody Polak pozostaje bez pracy, a oni dr¹ kasê na wszelkie
mo¿liwe sposoby i jawnie drwi¹ ze spo³eczeñstwa. A my dalimy i
dajemy im swoj¹ biern¹ postaw¹ przyzwolenie na taki sposób dzia³ania. Manipuluj¹c mediami przy pomocy zabiegów socjotechnicznych skutecznie nas podzielili i sk³ócili, a my biernie przygl¹damy
siê ca³ej farsie. Cieszymy siê, ¿e dana sytuacja nie dosiêga nas jesz-

cze, tylko to niebawem mo¿e siê zmieniæ. Kto wie co Platforma szykuje pracownikom KGHM. Odebranie emerytur górniczych czêci
pracownikom, zmiana ZUZP, przeniesienie centrali do Warszawy?
Jest wiele mo¿liwoci, które uprzykrz¹ ¿ycie pracownikom, a umil¹
kolesiom. Mylê, ¿e Bronek ze swoimi dworakami niech li¿¹ sobie
czekoladowego or³a i dmuchaj¹ bia³o-ró¿owe balony, ale spo³eczeñstwo czym prêdzej musi siê obudziæ, zacz¹æ myleæ zdroworozs¹dkowo i zbroiæ do dzia³ania przeciw tej antyobywatelskiej w³adzy. W
innym przypadku stracimy wszyscy wszystko i nawet polizaæ nam
nie dadz¹.
Górnik

Niewolnicy
na w³asne ¿yczenie?
Od czasu do czasu dla odmiany w³¹czam w telewizorze jedn¹ z prorz¹dowych stacji i z przera¿eniem patrzê, jak dziennikarze musz¹ siê
gimnastykowaæ, ¿eby ³adnie opakowaæ nieudolnoæ rz¹du Tuska. A
ubranie w ³adne s³owa polityki rodem z szamba z metrem mu³u to
nie³atwe zadanie. Na szczêcie dla rz¹dz¹cych i nieszczêcie dla
nas, komunistyczni aparatczycy pozatrudniali swoje dzieci w stacjach telewizyjnych i to oni przekazuj¹ nam informacje. Kto jak kto,
ale komunici na propagandzie znali siê jak nikt inny. Przy cichej
aprobacie komuszo-homo-grodzkim niby opozycyjnym partiom,
k³amstwa i manipulacje, a formalnie rzetelny dziennikarski przekaz,
p³yn¹ w stronê naszego sko³owanego narodu. Oni doskonale wiedz¹,
¿e przez pokrêtn¹ politykê i sprytn¹ manipulacjê polskim spo³eczeñstwem mog¹ byæ jeszcze d³ugo u w³adzy, a my w tej konkretnej
sytuacji zmanipulowanymi niewolnikami.
¯e politycy u sterów rz¹dowych s¹ mistrzami w krêtactwie, udowodnili nam ju¿ po stokroæ. le to wiadczy tylko o nas, ¿e czêsto
nam siê nie chce i tak jakby na w³asne ¿yczenie wybieramy sobie
wroga, by sprawowa³ w naszym imieniu w³adzê. Wydaje siê, ¿e tak
jest ³atwiej, bo nie lubimy byæ nazywani zaciankiem Europy czy
zacofanym narodem, wiêc wolimy zostaæ prawdziwymi Europejczykami i z roku na rok byæ coraz bardziej trzepanym po kieszeniach
przez chciwych polityków i urzêdników. Mówi¹c o dzia³aniach rz¹du
nie mo¿na zapomnieæ o obecnym prezydêcie, który jest tak bardzo
samodzielny i reprezentuje wolê narodu, ¿e podpisuje wszystko jak
leci. Zastanawiam siê czasem czy rz¹dz¹cy nami s¹ obywatelami
Polski i dzia³aj¹ na korzyæ jej obywateli, czy mo¿e dzia³aj¹ na rzecz
innego pañstwa? Obserwuj¹c to co siê dzieje na scenie politycznej
takie odnoszê wra¿enie
Mówi siê 4 czerwca o wiêcie uk³adu okr¹g³ego sto³u, najwiêkszego przekrêtu komunistów i oligarchów sprawuj¹cych w³adzê. Nawet nie zaj¹kniêto siê o 6 czerwca i trzeciej rocznicy wydarzeñ z
placu Józefa Pi³sudskiego, gdzie legat papieski ks. Abp Angelo Amato
celebrowa³ Mszê wiêt¹ w imieniu Papie¿a Benedykta XVI i og³osi³
beatyfikacjê ks. Jerzego Popie³uszki. Mêczennik ks. Jerzy Popie³uszko patron Solidarnoci, uczciwych i prawych Polaków, zosta³ zamordowany przez oprawców komunistycznych tylko dlatego, ¿e
wystêpowa³ w obronie prawdy i nauk Jezusa Chrystusa, nie godz¹c
siê na zniewalanie Polski i Polaków. Przytoczê s³owa z artyku³u Piotra Szubarczyka z Naszego Dziennika, pt. Orêdownik Prawdy. 27
maja 1984 r.  w roku swojej mierci  b³. ks. Jerzy Popie³uszko
t³umaczy³ nam, na czym polega zniewolenie Narodu. ¯adna z jego
nauk nie jest tak aktualna jak ta: Sami jestemy winni naszemu
zniewoleniu, gdy ze strachu albo dla wygodnictwa akceptujemy
z³o, a nawet g³osujemy na mechanizm jego dzia³ania ( ) Naród
ginie, gdy brak mu mêstwa, gdy oszukuje siebie mówi¹c, ¿e jest
dobrze, gdy jest le, gdy zadowala siê tylko pó³prawdami. Im
szybciej dzisiaj zrozumiemy wartoæ tych s³ów, tym szybciej przestaniemy byæ niewolnikami we w³asnym kraju. Zawsze jest mo¿liwoæ wyboru, trzeba tylko chêci do dzia³ania.
Zatroskany
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