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Zamiast podwy¿ek chc¹
zmieniæ ZUZP?

Zgodnie z zapisami Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy 23 wrze�nia
2014 r. w siedzibie Zarz¹du odby³o siê spotkanie stron ZUZP � przedsta-
wiciele central zwi¹zkowych spotkali siê z wiceprezesem KGHM Polska
Mied� S.A. Wojciechem Kêdzi¹. Celem spotkania mia³o byæ przedstawie-
nie informacji o p³acach i zatrudnieniu za 8 m-cy 2014 r. Przedstawiciele
NSZZ Solidarno�æ przy okazji tego spotkania chcieli rozpocz¹æ rozmowy
dotycz¹ce ca³kowitego zniwelowania negatywnego wp³ywu podatku od
niektórych kopalin tj. miedzi i srebra, wprowadzonego przez rz¹d Tuska
oraz zmiany tabeli stawek osobistego zaszeregowania w zwi¹zku ze zmian¹
najni¿szego wynagrodzenia w kraju od 1 stycznia 2015r.

W czasie prowadzonych rozmów okaza³o siê, ¿e przedstawiciel Zarz¹du
nie chcia³ podj¹æ rzeczowej rozmowy i przyszed³ na spotkanie z polece-
niem z góry. Stosuj¹c znany manewr zapowiedzia³ przedstawienie Nowe-
go Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy w KGHM. Na spotkaniu nie
przedstawiono zwi¹zkom zawodowym ¿adnych konkretnych szczegó-
³ów, poinformowano jedynie, ¿e do koñca pa�dziernika Zarz¹d postara
siê przekazaæ projekt tego �genialnego� Uk³adu. W ocenie SKGRM NSZZ
Solidarno�æ � stanowisko zosta³o zaprezentowane na spotkaniu � bez
zwiêkszenia �rodków na fundusz wynagrodzeñ jakiekolwiek próby �mie-
szania� w obecnych zasadach wynagradzania nie przynios¹ ¿adnego
efektu. Nie da siê wprowadziæ korzystnych zmian dla pracowników bez
zwiêkszenia �rodków na funduszu p³ac.

Widaæ jasno, ¿e obecny Zarz¹d chce powtórzyæ stary manewr, który sto-
sowa³ w poprzednich latach. Zaproponowaæ zlikwidowanie Karty Górni-
ka, jubileuszy, odpraw emerytalnych w obecnym kszta³cie, ekwiwalentu
za deputat wêglowy, 14-tej pensji oraz innych uprawnieñ pracowniczych
zapisanych w obecnie funkcjonuj¹cym Zak³adowym Uk³adzie Zbioro-
wym Pracy dla Pracowników KGHM. Geniusze p³acowi z Biura Zarz¹du
(czy tzw. Centrali) podejmuj¹ kolejn¹ próbê podwy¿szenia stawek osobi-
stego zaszeregowania kosztem likwidacji obecnych uprawnieñ, by przy
okazji odtr¹biæ na ca³¹ Polskê �negocjacyjny sukces�, który pozwoli no-
minowaæ obecnego Prezesa Zarz¹du do otrzymania ekonomicznej na-
grody Nobla � tej sprzedajne pismaki jeszcze mu nie przyzna³y. Podawane
przez Zarz¹d i powielane przez w¹tpliwej jako�ci media informacje o nie-
botycznych zarobkach pracowników Polskiej Miedzi, ¿e ju¿ zwi¹zkowi
baronowie sami nie wiedza czego chc¹, zaczynaj¹ byæ ma³o wiarygodne
nawet dla tych, co je bezmy�lnie powtarzaj¹. Jeste�my przekonani, ¿e ta
antypracownicza ekipa nie jest ju¿ w stanie zmieniæ swojej mentalno�ci i
zaproponowaæ pracownikom czego� pozytywnego.

Atomowe zad³u¿enie
Na forum ekonomicznym organizowanym w Krynicy KGHM na polecenie
Ministra Skarbu Pañstwa zaanga¿owa³ siê w projekt budowy elektrowni
atomowej o mocy 3000 megawatów wartej 60 mld z³ � niektórzy anality-
cy twierdz¹, ¿e 120 mld z³. Za³o¿eniem podpisanej umowy jest posiadanie
przez KGHM, Enea i Tauron po 10% udzia³ów w spó³ce PGE EJ1 � utwo-
rzonej w celu budowy elektrowni. G³ównym udzia³owcem jest Polska
Grupa Energetyczna. Rzekomym argumentem przemawiaj¹cym za udzia-

³em KGHM w tej inwestycji jest ogromne zu¿ycie energii � spo�ród pol-
skich firm miedziowa spó³ka zu¿ywa najwiêcej pr¹du. Inwestycja w elek-
trowniê j¹drow¹ ma przynie�æ korzy�ci w postaci ni¿szych cen energii
elektrycznej. Teraz czekamy a¿ Prezes Wirth zarz¹dzi budowê fabryk pro-
dukuj¹cych np. d³ugopisy lub ¿arówki, których te¿ bardzo du¿o zu¿ywa-
my i id¹c jego tokiem rozumowania przyniesie to nam oszczêdno�ci.

KGHM na zakup 10% akcji wyda³ ju¿ ponad 100 mln z³. Elektrownia, byæ
mo¿e, zostanie uruchomiona najwcze�niej za kilkana�cie lat. Do tego
czasu KGHM jest zmuszony systematycznie wspó³finansowaæ jej budo-
wê co daje zawrotn¹ kwotê 6 mld z³ (oby tylko), które nigdy nie bêd¹ na
siebie zarabiaæ. Przedstawiciele Solidarno�ci w Radzie Nadzorczej prote-
stowali przeciwko wej�ciu KGHM w projekt budowy tej elektrowni.

Podczas gdy kraje zachodniej Europy i Japonia wycofuj¹ siê z technologii
j¹drowej, Polska pod dowództwem Platformy Obywatelskiej decyduje
siê na ogromn¹ atomow¹ inwestycjê. Tym bardziej zastanawiaj¹cy jest
udzia³ KGHM w ca³ym przedsiêwziêciu. Nie do�æ, ¿e spó³ka nie posiada
do�wiadczenia przy podobnym projekcie, to w dodatku jest bardzo za-
d³u¿ona. Sprzeda¿ akcji telekomów (Dialog i Polkomtel) pozbawi³y spó³kê
sowitej corocznej dywidendy, a inwestycje w obu Amerykach poch³onê³y
ju¿ 15 mld z³ i nie jest jasne za ile lat inwestycja siê zwróci. Przy jednocze-
snym funkcjonowaniu podatku od miedzi i srebra mamy pe³ny obraz
finansów miedziowej spó³ki. Spó³ka musi siê zad³u¿aæ, ¿eby realizowaæ
bie¿¹ce inwestycje w Zag³êbiu Miedziowym nie mówi¹c ju¿ o inwesty-
cjach zagranicznych. Mimo to Ministerstwo Skarbu Pañstwa anga¿uje
KGHM w bardzo kosztowny projekt z innej bran¿y. W jakim celu? Chyba
tylko po to, ¿eby ludzie powi¹zani z w³adz¹ mieli dodatkowe �zlecenia� w
postaci analiz, ekspertyz itp.

Inwestycja w Stare Zag³êbie
Zamiast inwestowaæ w Chile, USA, Kanadzie czy elektrownie j¹drow¹
mo¿na by³o stworzyæ miejsca pracy w naszym regionie. Jak podaje TVP
Wroc³aw zakoñczy³y siê odwierty w okolicach Warty Boles³awieckiej. Sza-
cuje siê, ¿e z³o¿e zawiera ok. 2 mln ton miedzi i kilkaset ton srebra. Dodat-
kowo nie mo¿na zapomnieæ o mo¿liwym powrocie do zlikwidowanej
kopalni Konrad. KGHM powinien inwestowaæ w bran¿ê, któr¹ zna, ale nie
tworz¹c miejsca pracy za granic¹ tylko w Polsce � najlepiej na Dolnym
�l¹sku.

Wielomiesiêczna walka
op³aci³a siê � CDR obronione!

Sukcesem zakoñczy³y siê dzia³ania Solidarno�ci, które mia³y na celu za-
blokowanie przekazania oddzia³u CDR do KGHM Zanam. Wyst¹pienia
zwi¹zku, prowadzony dialog oraz organizowanie spotkañ z pracownika-
mi i Dyrekcj¹ odnios³y zamierzony skutek. Zwi¹zek od samego pocz¹tku
sta³ na stanowisku, aby nie przekazywaæ miejsc pracy do innych firm.
Podczas spotkañ Solidarno�æ przekona³a pracodawcê do odst¹pienia od
tego zamiaru.

�Chcemy bardzo podziêkowaæ cz³onkom zwi¹zku i pracownikom Nasze-
go zak³adu pracy za liczny udzia³ w spotkaniu i przekazanie Dyrekcji licz-
nych argumentów pokazuj¹cych negatywne skutki wydzielenia oddzia³u
CDR ze struktur ZG �Polkowice-Sieroszowice�. Pokazuje to, ¿e dziêki Wa-
szemu zaanga¿owaniu Zwi¹zek mo¿e skutecznie blokowaæ niekorzystne
dla pracowników dzia³ania podejmowane prze pracodawcê� � stwierdzi³



Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarno�æ w Oddziale ZG
�Polkowice-Sieroszowice� Bogus³aw Szarek.

Wycieczka ¿ycia do Chile
Oficjalne otwarcie kopalni Sierra Gorda w Chile zaplanowano na 1 pa�-
dziernika 2014 r. KGHM na ca³¹ inwestycjê wyda³ ³¹cznie ok. 15 mld z³
tworz¹c miejsca pracy za oceanem. Ze strony KGHM do Chile poleci dele-
gacja wyczarterowanym samolotem. Koszt takiej imprezy wyniesie kilka
milionów z³otych. W planach jest transport 150 osób, którym trzeba
zapewniæ m.in. wy¿ywienie � Panowie nie przywykli do zabierania w
d³u¿sz¹ drogê kanapek. Na wycieczkê dla wybrañców kasa siê znalaz³a,
gorzej gdy chodzi o wyp³atê dla pracowników rekompensaty za wprowa-
dzony podatek od miedzi i srebra.

Co ciekawe osoby z innych zwi¹zków, które dotychczas krytykowa³y za-
kup kanadyjskiej spó³ki Quadra FNX (by³ego w³a�ciciela Sierra Gorda)
skorzysta³y z zaproszenia i zapisa³y siê na podró¿ do Chile. VIP-y polec¹
na wycieczkê ¿ycia. Nie wiadomo na jakiej podstawie tworzono listê go-
�ci. Józefa Czyczerskiego i Bogus³awa Szarka zaproszono jako cz³onka
Rady Nadzorczej z wyboru za³ogi � odmówili. Dzia³acze z ZZPPM czy
zwi¹zku pracowników do³owych s¹ obecni na li�cie wycieczkowiczów.
Panowie z pewno�ci¹ bêd¹ dobrze siê bawiæ za nasze pieni¹dze.

Kongo na finiszu
Dochodz¹ do nas informacje, ¿e trwa proces zmykania inwestycji w Kon-
go. Oczekujemy na sprawozdanie ile KGHM wniós³ kapita³u i ile straci³ po
zamkniêciu inwestycji. Przez lata przekonywano nas, ¿e inwestycja bêdzie
przynosi³a krocie. Oby Sierra Gorda nie podzieli³a losu inwestycji w Kon-
go.

Bêd¹ przeszeregowania w O/ZG
�Polkowice-Sieroszowice�

Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarno�æ O/ZG �Polkowice-Sieroszowice�
pod koniec sierpnia zwróci³a siê do Dyrekcji z wnioskiem o podwy¿ki
przynajmniej dla czê�ci pracowników. Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek
argumentowa³ to tym, ¿e za³oga zak³adu poprzez ciê¿k¹ i wydajn¹ pracê w
coraz trudniejszych warunkach zas³uguje, aby chocia¿ czê�æ pracowni-
ków zosta³a doceniona przez pracodawcê poprzez podwy¿szenie kate-
gorii zaszeregowania. Po wyst¹pieniu Solidarno�ci do pracodawcy z pi-
smem dotycz¹cym uruchomienia przeszeregowañ dla pracowników Dy-
rektor w odpowiedzi poinformowa³, ¿e przewiduje mo¿liwo�æ przeszere-
gowañ dla pracowników w IV kwartale bie¿¹cego roku.

Opieka Prawna w O/ZG
�Polkowice-Sieroszowice�

Zapraszamy wszystkich Cz³onków NSZZ Solidarno�æ w KGHM Polska
Mied� S.A. O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� do skorzystania z realizowa-
nego przez Zwi¹zek wspólnie z SYGNA Konsorcjum Kancelarii Prawnych
programu OPIEKA PRAWNA.

Odbiór KARTY EWIDENCYJNEJ zapewnia codzienny dostêp do finanso-
wanych przez Zwi¹zek: porad prawnych, pomocy w sporz¹dzeniu pism,
podañ, itp. us³ug pe³nomocnika w postêpowaniu s¹dowym dot. rosz-
czeñ pracowniczych oraz innych us³ug na preferencyjnych warunkach.
Dotyczy to spraw z zakresu: prawa pracy, zwi¹zkowego, cywilnego, ubez-
pieczeniowego, spadkowego, dochodzenia wierzytelno�ci, prawa rodzin-

Niepotrzebne zmiany w O/ZWR
Dyrekcja Oddzia³u ZWR planuje od 1 stycznia 2015 r. zmiany w strukturze
organizacyjnej. Maj¹ one polegaæ na wydzieleniu czê�ci pracowników
(pomimo zmian wszyscy w dalszym ci¹gu bêd¹ pracowaæ w Oddziale
ZWR) z oddzia³ów elektrycznych, automatycznych i mechanicznych do
�oddzia³u utrzymania ruchu�. Pozostali pracownicy pozostan¹ w starych
strukturach jako tzw. �wsparcie techniczne�. Zdaniem Solidarno�ci zmia-
na dotychczasowego schematu organizacyjnego jest zbêdna i niczego
nie poprawi. Zamiast tego mo¿e wprowadziæ niepotrzebny chaos i stres
u pracowników. Dotychczasowa struktura dzia³a³a prawid³owo przez kil-
kadziesi¹t lat i nie by³o wiêkszych zastrze¿eñ - s¹ jasne i czytelne kompe-
tencje. Dzisiaj bez ¿adnego logicznego wyt³umaczenia proponuje siê roz-
wi¹zanie, którego wprowadzenie jest wielk¹ niewiadom¹ je�li chodzi o
skutki. Pewne jest jedno. Dyrekcja stara siê ukryæ braki w zatrudnieniu na
stanowiskach robotniczych. Zauwa¿alna jest tendencja spadkowa w
kwestii zatrudnienia w Oddziale ZWR. W ostatnich latach zredukowano
zatrudnienie o ok. 200 osób. Dyrekcja z pewno�ci¹ zdaje sobie sprawê, ¿e
od samego mieszania herbata nie stanie siê s³odsza. Problem braków w
zatrudnieniu nie zniknie od zmiany nazw oddzia³ów w ZWR i przesuniêæ
pracowników. Zapewne pozwoli to jedynie kupiæ dodatkowy czas na
rozwi¹zanie problemu, podczas gdy nowy system organizacyjny jako
zas³ona dymna bêdzie usprawiedliwieniem zaistnia³ych �komplikacji�.

�Gazeta Polska� o szokuj¹cych wynagrodzenia urzêdników PO

Miliardy na w³adzê
Ustalenia NIK dotycz¹ce p³ac urzêdników PO okaza³y siê szokuj¹ce. Prze-
ciêtny pracownik kancelarii prezydenta, wliczaj¹c w to sprz¹taczki, zara-
bia 9,2 tys. z³ brutto. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest to 7,8 tys.,
a w obs³udze sejmu 8,2 tys. Do tego dochodz¹ nagrody. Najbardziej
szczodry z ministrów Rados³aw Sikorski przeznaczy³ na nagradzanie wspó³-
pracowników 27 mln z³! - pisze �Gazeta Polska�.

Miliony Polaków nie maj¹ pracy, zarabiaj¹ grosze albo dostaj¹ emerytury,
które ledwo wystarczaj¹ na prze¿ycie do pierwszego. S¹ jednak miejsca,
gdzie rz¹d pieniêdzy nie sk¹pi, gdzie �rednia p³aca to 9 tys. z³ na miesi¹c,
gdzie nie brakuje setek milionów na premie i rozmaite dodatki. To na
ludziach tam w³a�nie pracuj¹cych opiera siê w³adza Platformy. Tak
funkcjonuje system, który od 2007 r. zbudowa³ Donald Tusk.

Zarobiæ i siê nie narobiæ!
�Nie mo¿emy sobie dawaæ nagród, gdy nie mo¿emy daæ ludziom podwy-
¿ek� � zapewnia³ premier z w³a�ciw¹ sobie ob³ud¹ kilkana�cie miesiêcy
temu. Potem odmawia³ nawet niewielkiego zwiêkszenia kilkusetz³oto-
wych �wiadczeñ dla rodziców rezygnuj¹cych z pracy, by opiekowaæ siê
niepe³nosprawnymi dzieæmi. A teraz, w przedwyborczym ge�cie, zaofe-
rowa³ emerytom podwy¿ki a¿ o� 36 z³.

Zupe³nie inaczej traktowani s¹ cz³onkowie kasty urzêdniczej, których
pos³uszeñstwo rz¹d PO-PSL po prostu cynicznie kupuje. Wed³ug danych
Najwy¿szej Izby Kontroli przeciêtna p³aca w kancelarii premiera wzros³a w
ubieg³ym roku o oko³o 200 z³ � do 7,8 tys. z³ miesiêcznie! A je�li we-
�miemy pod uwagê, ¿e do �redniej wliczane s¹ zarobki np. sprz¹taczek
czy pracowników obs³ugi, to ³atwo wyliczyæ, ¿e urzêdnicy dostaj¹ kwoty
jeszcze wy¿sze, siêgaj¹ce 10 tys. z³ miesiêcznie. Kosztuje to nas wszyst-
kich niema³o, bo choæ liczba etatów w KPRM zwiêkszy³a siê w ci¹gu
dwóch lat tylko o sze�æ, to fundusz wynagrodzeñ wzrós³ a¿ o 3 mln z³ � z
47 do 50 mln z³.

Ale i tak kancelariê premiera bije na g³owê prezydencka. U Bronis³awa
Komorowskiego przeciêtny zarobek to a¿ 9,2 tys. z³ brutto. Jednak pre-
zydenccy urzêdnicy zapewne nie s¹ zadowoleni: rok wcze�niej zatrudnio-
ne tam osoby zarabia³y �rednio 9,7 tys. z³.

Pracownicy obs³uguj¹cy sejm nie pozostaj¹ w tyle. Dostaj¹ 8,2 tys. z³ na
miesi¹c. Z kolei minister zdrowia Bartosz Ar³ukowicz uzna³, ¿e potrzebuje
kolejnych doradców i utworzy³ Radê ds. Ratyfikacji, która ma wspoma-
gaæ Agencjê Oceny Technologii Medycznych i Ratyfikacji. Wprawdzie
sama Agencja pe³ni funkcje doradcze, ale nieco dodatkowych etatów,
op³acanych przecie¿ nie z kieszeni ministra, tylko naszej � podatników,
nie zawadzi. Op³acanych zreszt¹ szczodrze, bo za jedno spotkanie Rady
jej cz³onek otrzymuje 3,5 tys. z³, zatem za trzy dni pracy w miesi¹cu
doradca Ar³ukowicza zarabia 10,5 tys. z³.

nego (w tym rozwody i alimenty), ubezpieczeñ spo³ecznych (w tym eme-
rytury i renty), administracyjnego (w tym prawa budowlanego) i karnego
(w tym wykroczenia).

Dostêp do wiêkszo�ci us³ug finansowany jest przez Zwi¹zek, a karty
ewidencyjne wydawane s¹ w siedzibie Zwi¹zku. Program stratuje 1 li-
stopada 2014 r.



Od 2010 r. nauczyciele i inni pracownicy bud¿etówki nie mieli podwy-
¿ek. Tymczasem p³ace urzêdników pañstwowych w wiêkszo�ci urzê-
dów centralnych i rz¹dowych wzros³y tylko w ubieg³ym roku od 50 do
300 z³ miesiêcznie. W tym samym czasie emerytury podniesiono o� 5
z³. A przecie¿ mowa tu o instytucjach, w których �rednie zarobki s¹ i tak na
wysokim poziomie � przynajmniej 5 tys. z³. Jak jednak by³o to mo¿liwe,
skoro oficjalnie obowi¹zuje zarz¹dzenie o zamro¿eniu urzêdniczych pen-
sji? Rz¹d znalaz³ prosty sposób na ominiêcie zakazu i dalsze kupowanie
poparcia swego najwierniejszego elektoratu: rozdaje premie i nagrody na
ogromn¹ skalê. Przeznaczono na nie w ci¹gu roku ponad 102 mln z³.
Najbardziej szczodrym z ministrów okaza³ siê Rados³aw Sikorski, który
pracownikom MSZ przyzna³ 27 mln z³ nagród. Du¿o na premie przezna-
czy³ te¿ minister finansów � 15 mln z³. Najskromniej obdarowa³ swych
urzêdników minister kultury � dostali zaledwie 800 tys. z³.

Na szczytach!
Dziwi nas, a czasem szokuje postêpowanie prokuratorów w �ledztwie
smoleñskim? Stanie siê ono z pewno�ci¹ bardziej zrozumia³e, gdy dowie-
my siê, ¿e w Prokuraturze Wojskowej oficerowie zarabiaj¹ 13,7 tys. z³
na miesi¹c (cywile w Prokuraturze Generalnej �jedynie� 10 tys.).

Gdy miliony Polaków ledwo wi¹¿¹ koniec z koñcem, gdy Platforma do-
prowadzi³a do podwy¿szenia wieku emerytalnego do 67. roku ¿ycia ze
wzglêdu na tragiczn¹ sytuacjê bud¿etu, politycy nie ¿a³uj¹ pieniêdzy z
kieszeni podatników tak¿e na w³asne wynagrodzenia. W zesz³ym roku
wybuch³ skandal, szybko zreszt¹ wygaszony w mainstreamowych me-
diach, gdy wysz³o na jaw, ¿e marsza³ek sejmu Ewa Kopacz, która zarabia
17 tys. z³, przyzna³a sobie premiê w wysoko�ci 50 tys. z³. Podobne otrzy-
mali zreszt¹ jej zastêpcy. Natomiast gdy Donald Tusk by³ w latach 2002�
2005 wicemarsza³kiem sejmu, otrzyma³ 180 tys. z³ nagród.

Najwiêcej na nagrody dla polityków kieruj¹cych sejmem przeznaczono w
2008 r., gdy marsza³kiem by³ Bronis³aw Komorowski. Wyp³acono im wte-
dy ³¹cznie 305 tys. z³. Sam Komorowski przyzna³ sobie 65 tys. z³ pre-
mii. Podobnie jest w senacie, gdzie marsza³ek Bogdan Borusewicz, który
zarabia 19,5 tys. z³, przyzna³ nieprzyzwoicie wysokie premie sobie (50 tys.
z³) i swoim zastêpcom (po 27 tys.).

Przyk³ad ze szczytów w³adzy idzie oczywi�cie na jej ni¿sze szczeble. Oto
np. na premie dla urzêdników zatrudnionych w warszawskim oddziale
Narodowego Funduszu Zdrowia posz³y z bud¿etu niemal 2 mln z³. �red-
nia premia wynios³a 6,4 tys. z³. Urzêdnicy z NFZ poza premiami otrzymali
te¿ nagrody � przeciêtnie w wysoko�ci 3 tys. z³. W tym samym czasie w
kasie mazowieckiego NFZ zabrak³o 280 mln z³.

�S� sk³ada skargê na
rz¹d RP do MOP

Prezydium KK podjê³o decyzjê o z³o¿eniu skargi na rz¹d RP do Miêdzyna-
rodowej Organizacji Pracy, z powodu braku wykonania konwencji MOP
nr 102, dotycz¹cej minimalnych norm zabezpieczenia spo³ecznego. Zda-
niem NSZZ �Solidarno�æ� w Polsce nie zosta³y spe³nione warunki do
podwy¿szenia wieku emerytalnego powy¿ej 65 roku ¿ycia.

Polska ratyfikuj¹c w 2003 roku konwencjê MOP Nr 102, dotycz¹c¹ mini-
malnych norm zabezpieczenia spo³ecznego, zobowi¹za³a siê w szczegól-
no�ci do przestrzegania art. 26 ust. 2 znajduj¹cego siê w czê�ci V Kon-
wencji Nr 102, zgodnie z którym wiek uprawniaj¹cy do �wiadczeñ na
staro�æ nie powinien przekraczaæ sze�ædziesiêciu piêciu lat. Wy¿szy wiek
mo¿e byæ ustalony przez w³a�ciwe w³adze ze wzglêdu na zdolno�æ do
pracy osób starszych w danym kraju.

Tymczasem w Polsce wyd³u¿a siê przeciêtna d³ugo�æ ¿ycia, ale jednocze-
�nie skraca siê d³ugo�æ ¿ycia w dobrym zdrowiu. Potwierdzaj¹ to oficjal-
ne dane statystyczne. Tak wiêc uchwalaj¹c ustawê o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Polska nie
spe³nia przes³anki dopuszczalno�ci ustalenia wieku uprawniaj¹cego do
emerytury wskazanej w art. 26 ust. 2 Konwencji  Nr 102 na poziomie
wy¿szym ani¿eli 65 lat.

�Solidarno�æ� protestowa³a przeciwko wprowadzeniu ustawy o podwy¿-
szeniu wieku emerytalnego wielokrotnie. W 2012 roku Zwi¹zek z³o¿y³
skargê do Trybuna³u Konstytucyjnego o zbadanie niezgodno�ci ustawy
z konstytucj¹ oraz prawem miêdzynarodowym, ratyfikowanym przez nasz

kraj. W maju tego roku TK zadecydowa³, ¿e podwy¿szenie wieku emery-
talnego jest zgodne z konstytucj¹.

Z uwagi na niezgodno�æ przepisów ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz ustawy o emeryturach kapita-
³owych z art. 26 ust. 2 Konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy Nr
102 dotycz¹cej minimalnych norm zabezpieczenia spo³ecznego Zwi¹zek
wnosi do MOP o wydanie stosownych zaleceñ skierowanych do rz¹du
polskiego.

www.tygodniksolidarnosc.com

Z Gazoportem i gazem z Kataru
coraz wiêkszy skandal

W ostatnich dniach �Dziennik Gazeta Prawna� poinformowa³, ¿e 20-letni
kontrakt jaki zawar³ PGNIG z Qatargas o zakupie przez Polskê 1,5 mld m3
gazu rocznie, zosta³ w³a�nie odsprzedany przez katarsk¹ spó³kê bankowi
inwestycyjnemu Merrill Lynch. Przypomnijmy tylko, ¿e wspomniany kon-
trakt zosta³ podpisany w 2009 roku po negocjacjach przeprowadzonych
w Katarze przez premiera Donalda Tuska i ówczesnego ministra skarbu
Aleksandra Grada i mia³ pomóc polskiemu rz¹dowi w znalezieniu inwe-
stora z tego kraju dla stoczni w Gdyni i w Szczecinie. Tu¿ po rozstrzygniê-
ciu wyborów do Parlamentu Europejskiego okaza³o siê jednak, ¿e inwe-
stor znikn¹³ (a byæ mo¿e w ogóle go nie by³o), a kontrakt na gaz skroplony
zosta³, choæ wtedy budowa gazoportu w �winouj�ciu jeszcze nawet nie
ruszy³a.

Nale¿y przy tej okazji przypomnieæ, ¿e decyzjê w sprawie budowy termina-
lu LNG w �winouj�ciu podj¹³ jeszcze rz¹d Jaros³awa Kaczyñskiego pod
koniec 2006 roku i przygotowa³ program jej finansowania ze �rodków
krajowych i unijnych ale rz¹d Tuska niestety przez parê kolejnych lat siê
waha³ czy projekt ten kontynuowaæ. Niestety sama budowa gazoportu w
�winouj�ciu, zosta³a fizycznie rozpoczêta dopiero w marcu 2011 (a wiêc
z ponad 3 letnim opó�nieniem), choæ kamieñ wêgielny wmurowa³ sam
premier Donald Tusk. Jak to ma w zwyczaju na zwo³anej wtedy na placu
budowy konferencji prasowej podkre�la³, ¿e harmonogram realizacji in-
westycji zosta³ tak przygotowany aby zd¹¿yæ pod ju¿ zamówione dosta-
wy gazu z Kataru.

Przypomnijmy tak¿e, ¿e nowy minister skarbu W³odzimierz Karpiñski w
po³owie 2013 roku po opracowaniu przez firmê Ernst&Young audytu
dotycz¹cego stanu prac na budowie terminalu, przed³u¿y³ realizacjê tej
inwestycji do pocz¹tku 2015 roku. Zgodnie z podpisan¹ umow¹ w II
po³owie tego  roku do Polski powinny ju¿ p³yn¹æ gazowce z Kataru ze
skroplonym gazem, a nie maj¹c terminalu, nie jeste�my w stanie tego
gazu w Polsce odebraæ. Co wiêcej za dostawy trzeba p³aciæ, a poniewa¿
roczna warto�æ kontraktu to oko³o 550 mln USD, to koszty zakupu ponie-
sie PGNiG i w oczywisty sposób rozliczy to na ka¿de przedsiêbiorstwo i
ka¿de gospodarstwo domowe w Polsce korzystaj¹ce z dostaw gazu.
PGNiG ponoæ negocjuje przesuniêcie realizacji tego kontraktu na 2015
rok i niejako przy okazji chce tak¿e obni¿enia ceny kupowanego od Katar-
czyków gazu, gdyby jednak informacje �Dziennika. Gazety Prawnej� oka-
za³y siê prawdziwe, to negocjacje te by³yby co najmniej utrudnione.

Sprawa gazoportu w �winouj�ciu zosta³a tak¿e poruszona w s³ynnej ju¿
pods³uchanej rozmowie by³ych ministrów S³awomira Nowaka i Andrzeja
Parafianowicza. Wiceminister Parafianowicz od pocz¹tku 2013 roku zna-
laz³ siê w zarz¹dzie spó³ki PGNiG w randze wiceprezesa (jaki� czas temu
rada nadzorcza spó³ki w obliczu skandalu jaki wybuch³ po opublikowa-
niu fragmentów tej rozmowy, odwo³a³a go z tej funkcji) i jak siê okazuje,
bardzo siê �martwi³� brakiem postêpów w jej realizacji. Wprawdzie pu-
blicznie ministrowie rz¹du Tuska og³osili, ¿e inwestycjê zakoñcz¹ w II
po³owie 2015 ale Parafianowicz ¿artowa³, ¿e �na mie�cie� mówi siê i¿
równie dobrze mo¿e siê ona zakoñczyæ w 2017 roku. Tak¿e ¿artem mówi³
do ministra Nowaka, ¿e pierwszy statek z gazem LNG dla Polski ju¿ jest
tankowany w Katarze i nied³ugo mo¿e siê pojawiæ na Morzu Ba³tyckim.
Okre�li³ to tak �bêdzie sobie p³ywa³ po Ba³tyku. To du¿y tankowiec, nie
wiem czy da radê zawróciæ. Zanim siê z³amie to tak od Szwecji do��

Wygl¹da wiêc na to, ¿e z du¿ym prawdopodobieñstwem czekaj¹ nas
podwy¿ki cen gazu w Polsce mimo tego, ¿e z gazu katarskiego nie bêdzie-
my w stanie skorzystaæ jeszcze przynajmniej przez parê lat. Tak wygl¹daj¹
skutki �niefrasobliwo�ci� ministrów rz¹du Donalda Tuska, którzy parê lat
temu zajêli siê dywersyfikacj¹ dostaw gazu do Polski.

Tygodnik Solidarno�æ, Zbigniew Ku�miuk, pose³ PiS
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Wzro�nie bezrobocie
i ceny energii?

Trzy centrale zwi¹zkowe � OPZZ, NSZZ �Solidarno�æ� i FZZ domagaj¹ siê,
by Polska odrzuci³a projekt Komisji Europejskiej zaostrzaj¹cy politykê
klimatyczn¹ UE. Przekonuj¹, ¿e wej�cie pakietu w ¿ycie tylko w Polsce
zwiêkszy bezrobocie o milion i podniesie ceny energii. �Wdro¿enie dru-
giego pakietu to dla nas wielki dramat � dla polskiego wêgla i ca³ej pol-
skiej energetyki� � powiedzia³ szef �Solidarno�ci� Piotr Duda.

Liderzy zwi¹zków zawodowych chc¹, by na najbli¿szym posiedzeniu Rady
Europejskiej 23-24 pa�dziernika 2014 r. polski rz¹d w ca³o�ci odrzuci³
tzw. drugi pakiet klimatyczny, nazywany te¿ Pakietem 2030. Projekt zak³a-
da przyjêcie na poziomie ca³ej Unii celu 40 proc. redukcji emisji dwutlen-
ku wêgla do roku 2030 oraz 27 proc. energii pochodz¹cej ze �róde³ odna-
wialnych w miksie energetycznym.

�Unijna polityka klimatyczna nie ma sensu zw³aszcza w sytuacji, w której
najbardziej uprzemys³owione kraje jak Chiny, Rosja czy Stany Zjednoczo-
ne nie ograniczaj¹ emisji CO2. Europa odpowiada przecie¿ jedynie za
niewielk¹ czê�æ emisji� � powiedzia³ wiceszef OPZZ Franciszek Bobrow-
ski.

Zwi¹zki protestuj¹ przeciw celom wspólnej polityki klimatycznej. W ich
ocenie g³ównym efektem wdra¿ania takiej polityki klimatycznej bêdzie
�trzykrotny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej i ciep³a do 2050 r.,
co spowoduje dalsze rozszerzenie sfery ubóstwa energetycznego oraz
zmniejszenie konkurencyjno�ci polskiego przemys³u�. Wed³ug nich mo¿e
to spowodowaæ utratê blisko miliona miejsc pracy w Polsce, spowolnie-
nie wzrostu naszego PKB o 1,8 proc. do roku 2030 oraz ograniczenie
mo¿liwo�ci prowadzenia polityki energetycznej i gospodarczej zgodnie z
interesami naszego kraju.

Swoje postulaty zwi¹zkowcy zawarli w li�cie upublicznionym w ostatnich
dniach, a datowanym na 1 wrze�nia. Jego adresatem jest premier Donald
Tusk. Jak t³umaczy³ szef OPZZ Jan Guz, �chodzi o rz¹d i urz¹d premiera, a
nie konkretn¹ osobê, która pe³ni tê funkcjê�. �Pismo kierowali�my jeszcze
przed dymisj¹ Donalda Tuska, ale on w dalszym ci¹gu pe³ni obowi¹zki
premiera do czasu ukonstytuowania siê rz¹du pani Ewy Kopacz� � po-
wiedzia³ Duda. Szef �Solidarno�ci� doda³, i¿ Tusk jest adresatem listu
tak¿e dlatego, ¿e ma wiedzê na temat polityki klimatycznej Unii i wkrótce
obejmie funkcjê szefa Rady Europejskiej.

www.naszdziennik.pl

G³odowa emerytura +36 z³otych!
Z Barbar¹ Bartu�, pose³ Prawa i Sprawiedliwo�ci, cz³onkiem sejmowej
Komisji Polityki Senioralnej, rozmawia Marta Milczarska z Naszego Dzien-
nika.

Rz¹d zajmuje siê dzisiaj projektem zmieniaj¹cym zasady waloryzacji
rent i emerytur w 2015 roku. Emeryci i renci�ci, po jego zatwierdze-
niu, otrzymaj¹ nie mniej ni¿ 36 z³ podwy¿ki �wiadczeñ miesiêcznie.
Polscy emeryci i renci�ci to najubo¿sza grupa spo³eczna w Polsce. Dla
starszych ludzi, którzy przepracowali kilkadziesi¹t lat, emerytura to jedyne
�ród³o utrzymania. A polskie emerytury s¹ emeryturami g³odowymi. Bo
jak inaczej okre�liæ 1000 z³ emerytury po 40 latach pracy, z której po
op³aceniu wszystkich rachunków, wykupieniu leków zostaje nieco po-
nad 200 z³otych na ca³y miesi¹c. Takich ludzi jest wiele, a jeszcze wiêcej
jest osób, których nie staæ na wykupienie podstawowych leków. 36 z³o-
tych to �mieszna podwy¿ka, szczególnie bior¹c pod uwagê rachunek,
jaki ministrowie rz¹du Donalda Tuska zap³acili z publicznych pieniêdzy za
jednorazowy obiad w restauracji. Obawiam siê, ¿e przeciêtna polska eme-
rytura nie wystarczy³aby na ministerialny obiad. Teraz nale¿a³oby jeszcze
porównaæ wysoko�æ emerytur do wielko�ci odpraw i premii, jakie otrzy-

muj¹ urzêdnicy. Z jednej strony � setki tysiêcy z³otych na odprawy dla
pracowników spó³ek Skarbu Pañstwa, a z drugiej strony � 36 z³otych
wiêcej dla emerytów, którzy przepracowali ponad 40 lat. Dlaczego rz¹d
tak traktuje najbiedniejsz¹ grupê spo³eczn¹? Po prostu oni wiedz¹, ¿e
polscy emeryci nie wyjd¹ na ulice, by protestowaæ, musz¹ pokornie przy-
j¹æ, co �gotuje� im polski rz¹d.

Politycy koalicji w odpowiedzi na zarzut, ¿e 36 z³otych dla emerytów
i rencistów to bardzo ma³o, mówi¹, ¿e w wyniku tej operacji kwota
przeznaczona na waloryzacjê siêgnie 3,6 mld z³otych...
To bardzo czêsty argument. Ale takie stwierdzenie to tak, jakby powie-
dzieæ starszym ludziom, ¿e za du¿o musimy do nich dop³acaæ. Odnoszê
wra¿enie, ¿e na emerytów próbuje siê przerzuciæ odpowiedzialno�æ za
stan polskiego bud¿etu. Tymczasem zobaczmy, ¿e w Grecji, gdzie trwa
kryzys, której pomagaj¹ pañstwa Unii Europejskiej, w tym tak¿e Polska,
nie dosz³o do obni¿enia emerytur. Je¿eli porównamy greckie i polskie
emerytury, to jasno widaæ, ¿e polski emeryt jest bardzo ubogi. Podobno
Polska podczas kryzysu w Europie by³a zielon¹ wysp¹, ale na pewno nie
by³a to zielona wyspa dla polskiego emeryta. Po siedmiu latach rz¹dów
Donalda Tuska musimy zastanawiaæ siê, czy znajdzie siê 3 mld z³otych dla
emerytów. To �wiadczy tylko o tym, ¿e ten rz¹d nieudolnie gospodarowa³
pieniêdzmi publicznymi.

Rz¹d Ewy Kopacz w przededniu kampanii wyborczej zrealizuje zapo-
wiedzi Tuska?
Rzeczywi�cie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ten rz¹d bardziej interesuje siê sprawa-
mi Polaków w okresie kampanii wyborczych. Z pewno�ci¹ premier Ewa
Kopacz bêdzie robi³a wszystko, by poprawiæ notowania Platformy Oby-
watelskiej w zbli¿aj¹cych siê wyborach. W moim przekonaniu, zapewnie-
nie rencistom  i emerytom tej podwy¿ki to czysto PR-owskie zagranie. Nie
wiem jednak, czy 36 z³otych nie jest raczej o�mieszeniem polskiego rz¹du
ni¿ jego reklam¹.

Dok¹d zmierzasz Polsko?!
Wraz z wyjazdem by³ego ju¿ premiera Donalda Tuska do Brukseli i wybo-
rem jego osoby na przewodnicz¹cego Rady Europejskiej nale¿y siê zasta-
nowiæ, jakie to bêdzie mia³o nastêpstwa dla Polski, Polaków i przysz³ych
pokoleñ. Nie da siê ukryæ, ¿e wyjazd Donalda Tuska by³ podyktowany
strachem przed piêtrz¹cymi siê problemami w naszym kraju i perspek-
tyw¹ wysokop³atnych �wakacji� w Brukseli. Namaszczenie Ewy Kopacz
przez Tuska na Premiera RP i zgoda prezydenta Bronis³awa Komorow-
skiego na jej kandydaturê nie rozwi¹zuje w ogóle problemów przed jakimi
stoi Polska. Ewa Kopacz jest osob¹ bezideow¹ i pozbawion¹ charyzmy,
jako by³a minister zdrowia i marsza³ek sejmu wyró¿nia³a siê wy³¹cznie
negatywnie. Jej awanse wi¹¿¹ siê z lojalno�ci¹ wzglêdem Tuska. Bêdzie
kierowana z tylnego siedzenia przez d³ugie ramiê Donalda Tuska wypo-
czywaj¹cego w Brukseli. �miech mnie ogarnia, gdy widzê ok³adkê tygo-
dnika Tomasza Lisa, jednej z tub propagandowych rz¹du, gdzie dowiadu-
jemy siê o rzekomym konflikcie na linii Tusk-Kopacz. Media za wszelk¹
cenê bêd¹ próbowa³y wcisn¹æ nam kit o niezale¿no�ci Kopaczowej. Trze-
ba spojrzeæ prawdzie prosto w oczy i na bazie do�wiadczeñ z ostatnich
siedmiu lat wyci¹gn¹æ jedyny mo¿liwy wniosek, ¿e dalsze rz¹dy PO do-
prowadz¹ do wiêkszego zubo¿enia polskiego spo³eczeñstwa. W najbli¿-
szym czasie czekaj¹ nas wybory samorz¹dowe, potem prezydenckie i do
parlamentu. Powinni�my spe³niæ swój obywatelski obowi¹zek i pój�æ do
urn wyborczych. Tylko wysoka frekwencja pozwoli nam odsun¹æ tê for-
macjê od w³adzy.

Zastanawiaj¹ce jest jednak to, jak¹ cenê zap³aci³ Donald Tusk za wybór na
przewodnicz¹cego Rady Europejskiej. Przewodnicz¹cy Platformy Oby-
watelskiej ma³o interesowa³ siê problemami Polaków. Nie wspominaj¹c
ju¿ o rodakach mieszkaj¹cych za granic¹. Np. premier Wielkiej Brytanii
David Cameron z pewno�ci¹ uradowany popar³ Tuska na stanowisko
przewodnicz¹cego Rady Europejskiej. Nie dziwi wiêc, ¿e brytyjski premier
polskim imigrantom obci¹³ zasi³ki socjalne � tworz¹c w ten sposób grupê
ludzi dyskryminowanych ze wzglêdu na pochodzenie. Mo¿na tylko po-
gratulowaæ by³emu ju¿ premierowi Tuskowi dobrego humoru i ogrom-
nych zarobków. By ¿y³o siê lepiej!

My�l¹cy


