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Ci¹g dalszy rozmów
w KGHM

W dniu 18 listopada br. odby³o siê kolejne spotkanie przedstawicieli
Zarz¹du KGHM ze zwi¹zkami zawodowymi dotycz¹ce zmian w Zak³a-
dowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy. W odniesieniu do poprzedniego
spotkania nie dosz³o do ¿adnych ustaleñ ani nowych propozycji ze
strony pracodawcy. Przedstawiciele Zarz¹du pozostali przy swoim
stanowisku przeznaczenia 40% wska�nika przyrostu miesiêcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw i dopiero maj¹ odnie�æ
siê do wspólnej propozycji ze strony organizacji zwi¹zkowych doma-
gaj¹cych siê 100% wzrostu.

Zgodnie z propozycj¹ Zarz¹du w przypadku gdy do koñca lutego danego
roku strony ZUZP nie osi¹gn¹ porozumienia ustala siê, ¿e stawki p³ac
zasadniczych w danym roku wzrastaj¹ o wska�nik obliczony jako 40%
wska�nika przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sek-
torze przedsiêbiorstw bez nagród z zysku w czwartym kwartale roku ubie-
g³ego og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego. W
ubieg³ym roku wzrost wynagrodzeñ w sektorze przedsiêbiorstw wyniós³
3,4%, a wiêc propozycja Zarz¹du mówi o wzro�cie w wysoko�ci zaledwie
1,36%. Wspomniany wzrost wska�nika o 40% by³by podzielony na dwie
czê�ci. 3/4 wska�nika mia³oby wp³yn¹æ na wzrost ca³ej Tabeli ze stawka-
mi p³ac zasadniczych z wyrównaniem od 1 stycznia. Pozosta³a 1/4 wska�-
nika zosta³aby zrealizowana poprzez indywidualne przeszeregowania. Pro-
pozycja jest przewidziana na lata 2016-2018. Jak mo¿emy przeczytaæ w
proponowanym projekcie: �Po tym okresie strony Uk³adu dokonuj¹ oce-
ny ww. mechanizmu i podejm¹ negocjacje w celu przed³u¿enia jego funk-
cjonowania lub wypracowania innego�. Pomimo wniosku NSZZ �Soli-
darno�æ� Zarz¹d zamie�ci³ w projekcie zobowi¹zanie do przekazania stro-
nie zwi¹zkowej jedynie czê�ci z ¿¹danych dokumentów.

Przedstawiciele Organizacji Zwi¹zkowych zebrali siê jeszcze przed spo-
tkaniem z Zarz¹dem i w toku dyskusji uznali propozycjê pracodawcy za
zdecydowanie zani¿on¹, nieadekwatn¹ do potrzeb i próby wyrównania
zaleg³o�ci z ostatnich lat. Zamiast 40% wysoko�ci wska�nika propozycja
zwi¹zków zawodowych wynios³a 100% wska�nika. Pozosta³e parametry
uznano za mo¿liwe do przyjêcia. Przedstawiciele Zarz¹du stwierdzili, ¿e
musz¹ zastanowiæ siê nad decyzj¹ i odpowiedzi¹, której udziel¹ na pi-
�mie. O tre�ci pisma bêdziemy informowaæ.

KGHM International tonie?
Jak uda³o nam siê dowiedzieæ zagraniczna spó³ka KGHM Internatio-
nal przynosi stratê i ci¹gnie w dó³ KGHM Polsk¹ Mied�. KGHM Interna-
tional zanotowa³ za trzy kwarta³y br. ok. 500 mln z³ straty co przy
jednoczesnym obni¿aniu siê zysku generowanego przez KGHM Polsk¹
Mied� mo¿e byæ dramatyczne w skutkach. Z fatalnych decyzji �eks-
perta� Prezesa Herberta Wirtha nale¿y wyci¹gn¹æ dwa wnioski: b³êd-
ne inwestycje zagraniczne i rezygnacja z dywersyfikacji przychodów.

Zacznijmy od pocz¹tku, czyli 2011 roku. W³adze KGHM uzna³y, ¿e spó³ka
potrzebuje zainwestowaæ za granic¹ w lepiej dochodowe kopalnie mie-

dzi. Na ten cel znalaz³y siê pieni¹dze z trzech �róde³: kredytu, wysokiego
zysku i wyprzeda¿y akcji Polkomtela (sieæ Plus) i Dialogu. Aktywa teleko-
munikacyjne by³y tzw. drug¹ nog¹ KGHM-u, daj¹c¹ gwarancjê utrzyma-
nia produkcji i zatrudnienia na niezmienionym poziomie w przypadku
dekoniunktury na rynku miedzi. Mowa o dywidendzie z Polkomtela i Dia-
logu w wysoko�ci 400-500 mln z³ rocznie. Ministerstwo Skarbu Pañstwa
pope³ni³o pierwszy b³¹d pozbywaj¹c siê tej �drugiej nogi�. B³êdem Zarz¹-
du KGHM by³ zakup kanadyjskiej spó³ki Quadra FNX za blisko 10 mld z³ i
uzale¿nienie siê od jednego �ród³a przychodu � bran¿y wydobywczej ze
wskazaniem na mied�. Sama transakcja poci¹gnê³a za sob¹ kolejne mi-
liardy na inwestycje w zakupione kopalnie. Dodatkowo rz¹d PO-PSL do-
piero po tych dzia³aniach wprowadzi³ podatek od miedzi i srebra. Wszyst-
kie decyzje po�rednio lub bezpo�rednio podejmowa³a Platforma Obywa-
telska.

Po trzech latach od wspomnianych, naszym zdaniem fatalnych decyzji
mamy do czynienia ju¿ chyba ze wszystkimi mo¿liwymi problemami. Ni-
ska cena miedzi i srebra, podatek od niektórych kopalin, kosztowne inwe-
stycje zagraniczne wymagaj¹ce kolejnych pieniêdzy, nierentowno�æ ZG
�Lubin�, odwlekanie planów eksploatacji w tzw. �Starym Zag³êbiu�. Po-
zostaje mieæ nadziejê, ¿e nowemu rz¹dowi i Zarz¹dowi spó³ki uda siê
naprawiæ to co zepsuto przez ostatnie kilka lat.

Pracodawcy nie licz¹ siê ze
zdaniem pracowników

Ponad po³owa pracowników w Polsce uwa¿a, ¿e w miejscu pracy nie
ma nic do powiedzenia. Gdy w firmie nie dzia³a komunikacja miêdzy
pracownikami i prze³o¿onymi, trac¹ obie strony. Skutecznym sposo-
bem rozwi¹zania tego problemu s¹ zwi¹zki zawodowe.

Portal opinii o pracodawcach GoWork.pl przeprowadzi³ ankietê, w której
zapyta³ pracowników, czy w ich zak³adach pracy szefowie licz¹ siê ze
zdaniem podw³adnych. W badaniu wziê³o udzia³ ponad 7 tys. osób. Wy-
niki ankiety nie napawaj¹ optymizmem. Ponad 50 proc. jej uczestników
stwierdzi³o, ¿e pracodawca nigdy nie pyta ich o zdanie. Przesz³o 26 proc.
oceni³o, ¿e choæ prze³o¿eni czasem prosz¹ ich o opiniê, to zwykle nic z
tego nie wynika. Tylko 14 proc. Ankietowanych odpowiedzia³o, ¿e regu-
larnie wymienia siê pomys³ami i uwagami z prze³o¿onymi, a 8,5 proc
wskaza³o, ¿e w ich firmach pracodawcy konsultuj¹ z za³og¹ najwa¿niejsze
kwestie. � W³a�ciwa komunikacja miêdzy pracownikami i pracodawc¹
ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ka¿dej firmy. Przep³yw infor-
macji pozwala przewidywaæ ró¿ne problemy, ³agodziæ konflikty oraz przy-
gotowywaæ pracowników na ró¿nego rodzaju zmiany � mówi dr Adam
Mrozowicki, socjolog z Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Zwi¹zki to lepsza komunikacja
Recept¹ na dobr¹ wewnêtrzn¹ komunikacjê w zak³adzie pracy z pewno-
�ci¹ mog¹ byæ zwi¹zki zawodowe, które w naturalny sposób pe³ni¹ funk-
cjê ³¹cznika miêdzy pracownikami i pracodawc¹. � Ta teza znajduje po-
twierdzenie we wszystkich m¹drzejszych podrêcznikach zarz¹dzania. Ka¿dy
rozs¹dny menad¿er bêdzie budowa³ dialog ze zwi¹zkami zawodowymi,
bo zwi¹zki mog¹ mu pomóc w podejmowaniu decyzji, które bêd¹ akcep-
towane przez pracowników i nie bêd¹ powodowa³y konfliktów � wskazu-
je dr Mrozowicki.



� Pracownicy, gdy nie s¹ zorganizowani, zazwyczaj nie maj¹ odwagi zg³o-
siæ prze³o¿onym swoich problemów czy uwag. Znacznie ³atwiej jest im
przyj�æ do zwi¹zkowca, który jest ich przedstawicielem. Zwi¹zki maj¹
narzêdzia, aby skutecznie interweniowaæ u pracodawcy. Co wiêcej, w
du¿ych zak³adach, gdzie zarz¹dzanie jest bardzo zhierarchizowane, poje-
dynczy pracownik w zasadzie nie ma mo¿liwo�ci rozmowy z dyrektorem
czy cz³onkiem zarz¹du. Zwi¹zki tak¹ mo¿liwo�æ posiadaj¹ � mówi Mieczy-
s³aw Czarnecki, przewodnicz¹cy Miêdzyzak³adowej Organizacji Zwi¹zko-
wej NSZZ Solidarno�æ w ArcelorMittal Sosnowiec.

Organiczna praca
Jak podkre�la, to w³a�nie bie¿¹ce, codzienne interwencje w sprawach
dotycz¹cych czêsto pojedynczych pracowników stanowi¹ g³ówn¹ czê�æ
pracy zwi¹zkowej. Tê aktywno�æ nie zawsze widaæ na zewn¹trz, jednak
jest ona bardzo wa¿na. Pozwala rozwi¹zywaæ problemy i gasiæ konflikty,
zanim ulegn¹ eskalacji, a na tym korzystaj¹ zarówno pracownicy, jak i
pracodawca. � Ta sfera aktywno�ci zwi¹zków zawodowych jest czêsto w
Polsce kompletnie niedostrzegana. Zwi¹zki zawodowe widaæ, kiedy s¹ w
fazie konfliktu, kiedy wychodz¹ protestowaæ na ulicê. Tymczasem ta or-
ganiczna, codzienna praca na poziomie zak³adu, jest mo¿e mniej spekta-
kularna, ale to w³a�nie dziêki niej zwi¹zki uzyskuj¹ poparcie pracowników
� zaznacza dr Mrozowicki.

Wyzwanie dla obu stron
W jego ocenie w³a�ciwa komunikacja miêdzy zwi¹zkami zawodowymi i
pracodawc¹ to wci¹¿ rzadko�æ w polskich realiach. Zmiana tej sytuacji to
wyzwanie zarówno dla zwi¹zkowców, jak i dla menad¿erów. � Trudno np.
wyobraziæ sobie dobrze dzia³aj¹cy przep³yw informacji w firmie, gdzie
dzia³a kilka lub kilkana�cie zwi¹zków i dodatkowo s¹ one sk³ócone po-
miêdzy sob¹. W wielu zak³adach uporano siê z tym problemem poprzez
tworzenie wspólnej reprezentacji zwi¹zków zawodowych. Z drugiej stro-
ny ca³y czas mamy do czynienia w naszym kraju raczej z hierarchiczn¹
kultur¹ zarz¹dzania, w której czêsto osoby kieruj¹ce przedsiêbiorstwami
nie doceniaj¹ znaczenia tego codziennego przep³ywu informacji � pod-
kre�la socjolog.

Tygodnik �l¹sko-D¹browski nr 41/2015, £ukasz Karczmarzyk

�Diariusz Zwi¹zkowy� - nowy
portal dla pracowników

Organizacja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� KGHM Polska Mied� S.A. O/
ZG �Polkowice-Sieroszowice� zaprasza do lektury nowego, ogólnopol-
skiego portalu informacyjnego po�wiêconego sprawom pracowniczym

i zwi¹zkowym pod nazw¹ Diariusz Zwi¹zkowy. Diariusz
Zwi¹zkowy to �ród³o aktualnych informacji o wa¿nych wy-
darzeniach krajowych i regionalnych. Newsom towarzysz¹
reporta¿e, felietony, opinie i pog³êbione analizy. Portal jest
tak¿e baz¹ wiedzy i nowoczesnych narzêdzi informatycz-
nych, przydatnych w relacjach z pracodawc¹. Diariusz Zwi¹z-
kowy to medium niezale¿ne, rzetelne i obiektywne. Zapra-
szamy na stronê www.diariuszzwiazkowy.pl

Komisje NSZZ �Solidarno�æ� przy ZG �Rudna� i ZG �Lu-
bin� oraz w PeBeKa przypominaj¹ o �wi¹tecznej akcji cha-
rytatywnej

Pomó¿ potrzebuj¹cym
Komisje NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna� i O/ZG �Lubin� oraz
PeBeKa apeluj¹ do cz³onków i sympatyków �Solidarno�ci� � do
wszystkich ludzi dobrej woli � o przekazywanie w ramach akcji cha-
rytatywnej BONÓW ̄ YWNO�CIOWYCH.

Bony zostan¹ wymienione na ¿ywno�æ, z której przed �wiêtami Bo¿ego
Narodzenia zrobione bêd¹ paczki ¿ywno�ciowe i przekazane najubo¿-
szym rodzinom z ¿yczeniami �wi¹tecznymi od górników. Wszystkie
osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê charytatywn¹,
mog¹ przekazaæ czê�æ swoich bonów ¿ywno�ciowych do 18 grudnia
2015 r. w biurach �Solidarno�ci�.

Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwo�æ i otwarte serce na
potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych

Powrót do demokracji
Prawo i Sprawiedliwo�æ, wygrywaj¹c wybory parlamentar-
ne, zapisa³o na swoim koncie historyczne zwyciêstwo. Po
raz pierwszy w III RP jedna partia mo¿e stworzyæ rz¹d. Wy-

bory udowodni³y, ¿e Polacy nie boj¹ siê formacji Jaros³awa Kaczyñskiego
i nie podzielaj¹ pogl¹dów PO, której jedynym przekazem w kampanii by³o
ostrzeganie przed opozycj¹. Wydaje siê wrêcz, ¿e PiS mog³o odnie�æ tak
znacz¹cy sukces w³a�nie z racji fatalnej kampanii Platformy oraz tocz¹-
cych odchodz¹c¹ w³adzê skandali i afer. PiS równie¿ dziêki Platformie stoi
przed szans¹ dokonania powa¿nej reformy pañstwa.

Zgodnie z oficjalnymi wynikami wyborów PiS ma 235 mandaty w nowym
Sejmie. To wystarczy do rz¹dzenia, szczególnie ¿e niemal wszystkie partie
zapowiadaj¹, ¿e bêd¹ wspieraæ dobre rozwi¹zania proponowane przez
rz¹dz¹cych. Sytuacja jest dla PiS-u o niebo lepsza ni¿ w poprzedniej ka-
dencji, bowiem nie tylko rz¹dzi, ale ma naturalnego sojusznika. Trzecia
si³a - ruch Ku kiz�15 - wydaje siê byæ sojusznikiem w wielu projektach
przebudowy pañstwa i polskiego ustroju. Byæ mo¿e PiS-owi uda siê wy-
rwaæ kilku pos³ów z innych formacji. Ale nawet je�li do tego nie dojdzie,
dyscyplina i ewentualne taktyczne sojusze mog¹ daæ tej partii skutecz-
no�æ w rz¹dzeniu. To jednak wcale nie oznacza, ¿e PiS nie bêdzie siê
porusza³o niczym po polu minowym. Zagro¿enia dla partii s¹ oczywiste.

PiS bardzo mocno rozbudzi³o wyobra�niê Polaków. W czasie kampanii
mówiono, jak zwykle, o wielu obietnicach i pomys³ach na polepszenie
ludziom ¿ycia. Obni¿enie wieku emerytalnego, 500 z³otych na dziecko,
u³atwienia dla przedsiêbiorców, rolników i wiele innych projektów przed-
stawionych przez Beatê Szyd³o zosta³o zapamiêtanych. Zwi¹zkowcy, gór-
nicy, pielêgniarki, nauczyciele i inne grupy zawodowe maj¹ swoje proble-
my i oczekiwania. Z obietnicami i oczekiwaniami PiS zapewne szybko
bêdzie siê musia³o zmierzyæ. Ryzyko, jakie wziê³a na siebie partia Jaros³a-
wa Kaczyñskiego, jest spore. Szczególnie, gdy we�mie siê pod uwagê, ¿e
PiS czêsto narzeka³o na patologiczn¹ politykê informacyjn¹ rz¹du PO-
PSL. Opozycja by³a przez ostatnie lata odcinana od wiedzy i danych,
podobnie jak opinia publiczna. Mo¿e siê zatem okazaæ, ¿e stan pañstwa
jest inny, znacznie gorszy ni¿ PiS s¹dzi. Przed tym, ¿e wiele trupów w szafie
mo¿e czekaæ na nowy rz¹d, ostrzega³ niedawno Jaros³aw Gowin, powo-
³uj¹c siê na swoje do�wiadczenie ministra w rz¹dzie PO-PSL. Wielu ko-
mentatorów wskazywa³o, ¿e rz¹d podejmuje decyzje, które mog¹ byæ
problemem dla nastêpców. Mo¿e siê okazaæ. ¿e PiS zostanie przygniecio-
ne tym, co, pozostawi³a po sobie Platforma. Jednak nie bêdzie mog³o
obarczaæ win¹ za niezrealizowanie swoich obietnic poprzedników. Obie-
cuj¹c, wziê³o na siebie zobowi¹zania i bêdzie z nich rozliczane.

Partia Jaros³awa Kaczyñskiego ma siln¹ pozycjê. Prezydent wywodzi siê z
jej �rodowiska. Oba o�rodki w³adzy wskazuj¹ na siln¹ potrzebê przebu-
dowy III RP. To oznacza, ¿e szansa na wspólne dzia³anie na rzecz reformy
jest ogromna. El¿bieta Witek w rozmowie z portalem wPolityce.pl przeko-
nywa³a, ¿e jej partia nie zmarnowa³a lat w opozycji i jest do rz¹dów przygo-
towana. PiS nie mo¿e pój�æ drog¹ Platformy, musi braæ pod uwagê opo-
zycjê i prowadziæ z ni¹ realny dialog dotycz¹cy reformy pañstwa. Oby by³
w stanie to robiæ.

Przed PiS-em wielka szansa, ale i wiele wyzwañ. Samodzielne rz¹dy ozna-



czaj¹, ¿e partia Kaczyñskiego mo¿e zmieniaæ Polskê wedle swoich pla-
nów i propozycji. Bez wzglêdu na to, jak sobie z tym zadaniem poradzi,
wygrana partii Kaczyñskiego oznacza koniec ery postpolityki oraz zupe³-
nie patologicznych relacji w³adzy i mediów. Relacji, które powodowa³y, ¿e
Platformie niemal wszystko uchodzi³o na sucho. Dzi� do Polski wraca
prawdziwa polityka i demokracja. To w³adza bêdzie musia³a siê przed
Polakami t³umaczyæ. Od pierwszych dni...

Tygodnik Solidarno�æ nr 45, Stanis³aw ¯aryn

Ludzie nie zdaj¹ sobie sprawy,
co ich czeka

W OFE nie by³o, nie ma i nigdy nie bêdzie prawdziwych pieniêdzy, a
jedynie wirtualne papiery warto�ciowe - mówi prof. GRA¯YNA ANCY-
PAROWICZ, ekonomistka, w rozmowie z Ew¹ Zarzyck¹ z Tygodnika
Solidarno�æ.

- Po orzeczeniu Trybuna³u w sprawie OFE pojawi³y siê komentarze, ¿e
TK przyklepa³ skok na pieni¹dze obywateli. Czy w OFE by³y pieni¹-
dze, które przej¹³ ZUS?
- Zanim odpowiem na to pytanie, przypomnê, ¿e Polsce, na prze³omie lat
80. i 90. minionego wieku zosta³ narzucony plan transformacji ustrojo-
wej opracowany przez amerykañskich �hitmenów� ekonomicznych, fir-
mowany przez rodzimych ekonomistów dworskich i satelitarnych (za-
zwyczaj by³ych stypendystów Fulbrighta, nawróconych z komunizmu na
neoliberalizm). Plan ten doprowadzi³ do przejêcia kontroli nad nasz¹ go-
spodark¹ przez zagraniczne o�rodki decyzyjne. Jednym z nastêpstw pod-
porzadkowania naszej polityki gospodarczej doktrynie neoliberalnej jest
wysoki poziom uzale¿nienia od rynków finansowych. Stan ten uzyskano
niszcz¹c sektor publiczny, a wraz z nim wewnêtrzne �ród³a dop³ywu �rod-
ków do bud¿etu, a efekt wzmocniono powierzaj¹c polskie przedsiêbior-
stwa, banki i inne instytucje finansowe zagranicznym inwestorom strate-
gicznym. W szczególno�ci, w okresie poprzedzaj¹cym akcesjê do Unii
Europejskiej oczyszczono przedpole za pomoc¹ instrumentów podatko-
wych i polityki pieniê¿nej; unicestwiono niemal wszystkie wielkie przed-
siêbiorstwa i trwale wykluczono z rynku pracy niemal 10 mln osób, co
u³atwi³o utrzymywanie patologicznych (lecz korzystnych dla transnaro-
dowych korporacji) stosunków miêdzy pracodawc¹ a pracownikiem. Pre-
ferencje dla podmiotów gospodarczych (zw³aszcza tych, które mog³y
pochlubiæ siê udzia³em zagranicznym) spowodowa³y, ¿e ciê¿ar utrzyma-
nia pañstwa przerzucono g³ównie na niezamo¿ne gospodarstwa domo-
we. Utrzymuj¹ce siê nieprzerwanie od 1991 r. deficyty bud¿etowe gene-
ruj¹ coraz wy¿sze zad³u¿enie w ca³ym sektorze instytucji rz¹dowych i
samorz¹dowych, czemu wszystkie sprawuj¹ce od tego czasu gabinety
stara³y siê przeciwdzia³aæ wyprzedaj¹c resztki maj¹tku narodowego, a
zarazem ograniczaj¹c wydatki na cele socjalne, komercjalizuj¹c edukacjê,
s³u¿bê zdrowia.

D³ug publiczny, mimo permanentnych deficytów bud¿etowych nie przy-
rasta³ jednak w tempie zadawalaj¹cym inwestorów portfelowych, na do-
miar z³ego gie³da (mimo powo³ania NFI) nie rozwija³a siê dostatecznie
szybko, tote¿ pod koniec dekady lat 90. przyst¹piono do trzeciego etapu
wsparcia rynku kapita³owego.

- I powsta³y OFE?
- Pod has³em naprawy niewydolnego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych
powsta³y OFE, jako oficjalny kana³ transmisji z ZUS sk³adki emerytalnej
na warszawsk¹ Gie³dê Papierów Warto�ciowych. W latach nastêpnych
wprowadzono ponadto szereg innych zmian (pozornie korzystnych dla
ubezpieczonych, w rzeczywisto�ci dla pracodawców), rujnuj¹cych rów-
nowagê systemu ubezpieczeñ spo³ecznych. Je�li Polacy mieli nadal otrzy-
mywaæ �wiadczenia z FUS, minister finansów w zamian za obligacje skar-
bowe i inne papiery warto�ciowe musia³ wydobyæ od OFE przekazane
wcze�niej publiczne pieni¹dze, aby za³ataæ nimi dziurê, jaka powsta³a po
zderzeniu systemu emerytalnego z rynkiem kapita³owym. Za tê us³ugê
zarówno OFE jak i inni inwestorzy portfelowi pobierali niema³e odsetki.
Wraz z wymian¹ pokoleñ rós³ wiêc deficyt FUS, a w konsekwencji zwiêk-
sza³a siê równie¿ kwota wymagalnego zad³u¿enia, z korzy�ci¹ dla OFE i
innych inwestorów portfelowych. Taka polityka z jednej strony by³a pre-
tekstem do dalszego ograniczania wydatków socjalnych i zwiêkszenia
obci¹¿eñ fiskalnych, z drugiej za� znajdowa³a poklask spersonalizowa-
nych rynków finansowych. Nie ma w tym nic dziwnego, zwa¿ywszy, ¿e z
tytu³u dywidend, udzia³ów w zyskach i odsetek od kapita³u po¿yczkowe-
go, zagraniczni inwestorzy wywo¿¹ z Polski po ok. 75-80 mld z³, czyli

równowarto�æ 1/4 bud¿etu pañstwa.

- Wracaj¹c do pytania o pieni¹dze...
- W OFE nie by³o, nie ma i nigdy nie bêdzie prawdziwych pieniêdzy, a
jedynie wirtualne papiery warto�ciowe. Minister finansów, dzia³aj¹c na
mocy ustawy z grudnia 2013 r. reformuj¹cej OFE post¹pi³ s³usznie, z dwu
powodów. Po pierwsze, nie ulega³o w¹tpliwo�ci, ¿e teza, jakoby emerytu-
ry z pierwszego (ZUS) i drugiego (OFE) filara by³y równowa¿ne jest fa³szy-
wa, co mo¿na sprawdziæ empirycznie. Po drugie, Polska znajduj¹c siê od
2009 r. pod procedur¹ nadmiernego deficytu musia³aby w 2013 r. zreali-
zowaæ drastyczny program naprawczy. By³o to nie do pomy�lenia w obli-
czu ca³ej serii wyborów (do Parlamentu Europejskiego, samorz¹dowych,
prezydenckich i parlamentarnych). Pozostawiaj¹c czê�æ akcyjn¹ w dys-
pozycji OFE zadbano o to, ¿eby w¹ska grupa interesariuszy dzia³aj¹cych
na rynku finansowym mog³a nadal bogaciæ siê kosztem reszty spo³eczeñ-
stwa.

- Co dalej z Funduszami?
- OFE jest gigantyczn¹ piramid¹ finansow¹, zbudowan¹ na naiwno�ci
Polaków, z których wiêkszo�æ uleg³a argumentom, podwa¿aj¹cym wiary-
godno�æ ZUS. Propaganda i reklamy sprawi³y, ¿e wiele osób nadal uwa¿a,
¿e potrafi stworzyæ sobie zabezpieczenie finansowe na staro�æ. Jest to
nonsens. Proszê porównaæ nominalne zarobki i ceny sprzed 30 lat z
obecnymi, aby zorientowaæ siê, czy w okresie aktywno�ci zawodowej
zdo³amy zaoszczêdziæ tyle, ¿eby prze¿yæ na emeryturze. Problem inflacji
mia³a rozwi¹zaæ wysoka stopa zwrotu z inwestycji na rynku finansowym,
lecz w najbardziej optymistycznym wariancie ta stopa nie przekracza real-
nie 4 proc. rocznie. To oznacza, ¿e w najlepszym przypadku mo¿na by
liczyæ na wycofanie bez zysku zwaloryzowanej kwoty oszczêdno�ci, ale
nie na jej powiêkszenie. W rzeczywisto�ci nie otrzymamy nawet tyle. Sk³adki
przekazane do OFE sta³y siê bowiem paliwem gie³dowym, a jak powszech-
nie wiadomo paliwo, daj¹c energiê, znika bez �ladu. O prawdziwo�ci tego
twierdzenia mogli przekonaæ siê emeryci ju¿ pobieraj¹cy groszowe eme-
rytury kapita³owe, ale tak¿e uczestnicy funduszy inwestycyjnych, drobni
gracze gie³dowi, nabywcy poliso-lokat oraz entuzja�ci innych wynalaz-
ków in¿ynierii kapita³owej. Jedynym skutecznym sposobem zabezpie-
czenia bytu materialnego osób starszych jest - ustanowiony w latach 80.
XIX wieku klasyczny system �wiadczeñ opartych o umowê pokoleniow¹.
Komercyjne produkty finansowe oraz programy emerytalne oferowane
przez zak³ady ubezpieczeñ na ¿ycie, na razie dostêpne stosunkowo nie-
licznym, lepiej zarabiaj¹cym Polakom, mog¹ byæ uzupe³nieniem pañstwo-
wej emerytury z systemu ubezpieczenia spo³ecznego, ale nie jego alterna-
tyw¹.

- Ale ok. 2,5 miliona Polaków zdecydowa³o, ¿e nadal chce przekazy-
waæ czê�ci sk³adki do OFE.
- Tym, co podtrzymuje wiarê niektórych cz³onków OFE w sens istnienia
tych funduszy jest obietnica dziedziczenia �rodków.

- To te¿ nieprawda?
- Jak to wygl¹da w praktyce, opowiem na w³asnym przyk³adzie. Mój syn
przekaza³ do OFE sk³adki rzêdu 22-24 tys. z³. Sk³adki te zosta³y zamienione
na jednostki rozrachunkowe, a tym samym ich warto�æ sta³a siê zale¿na
od koniunktury na rynku finansowym. Po jego przedwczesnej �mierci
otrzyma³am informacjê, ¿e z uwagi na poniesione straty - otrzymam jako
osoba uposa¿ona równowarto�æ 5,8 tys. z³ (czyli ok. 1/4 przekazanej
kwoty). Na wyp³atê czeka³am ponad 5 miesiêcy, widocznie a¿ tyle trzeba
by³o, aby sprawa dojrza³a, czyli warto�æ jednostki rozrachunkowej osi¹-
gnê³a poziom optymalny z punktu widzenia zarz¹du funduszu. Ostatecz-
nie otrzyma³am 3,6 tys. z³, a wiêc o 2,2 tys. z³ mniej ni¿ pierwotnie mi
obiecano.

Wiele wskazuje na to, ¿e OFE ulegn¹ samolikwidacji, kiedy nast¹pi od-
p³yw �rodków na rachunkach osób, którym do emerytury brakuje 10 lat.
Z zachodnich opracowañ wynika, ¿e filar kapita³owy w systemie emery-
talnym ma ¿ywotno�æ obliczan¹ na okres nie d³u¿szy ni¿ do 2025 r. Tak
wiêc, g³ównym zagro¿eniem dla egzystencji starszych pokoleñ Polaków
jest obecnie nie tyle OFE, ile sama idea prywatyzacji emerytur. System
zdefiniowanej sk³adki w optymalnym wariancie zapewni co najwy¿ej mi-
nimalne emerytury, a i tak pañstwo bêdzie musia³o subsydiowaæ wiêk-
szo�æ tych �wiadczeñ. Ludzie nie zdaj¹ sobie sprawy co ich czeka, ale
dobrze wiedz¹ o tym lobby�ci powi¹zani biznesowo i towarzysko z ryn-
kiem kapita³owym, oczekuj¹cy na korzy�ci z odwróconej hipoteki czy
renty wieczystej. Dlatego powtarzam do znudzenia: dotychczasowe re-
formy s³u¿y³y wyw³aszczeniu Polaków z maj¹tku narodowego. Reforma
emerytalna w jej obecnym kszta³cie idzie dalej. Jest cynicznym sposobem
wyw³aszczenia Polaków z ich maj¹tku osobistego.
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Strach przed dzia³aniami
antykorupcyjnymi

Po u³askawieniu ministra Mariusza Kamiñskiego przez prezydenta
Andrzeja Dudê media mainstreamowe a¿ kipi¹ agresj¹. Nie chc¹
¿adnych rozliczeñ za niegospodarno�æ ani dzia³añ antykorupcyj-
nych. Przez ostatnie osiem lat tak siê rozzuchwalili, ¿e obecny
desperacki atak pokazuje jak oni siê boj¹ o swoj¹ bardzo nie-
pewn¹ przysz³o�æ.

W mediach tematem nr 1 jest u³askawienie Mariusza Kamiñskiego
przed wyrokiem S¹du kolejnej instancji. �Dyktatura�, �zamach na
demokracjê� � s³yszymy z ust polityków PO. Przypomnê wiêc za co
i na co zosta³ skazany nieprawomocnym wyrokiem S¹du by³y szef
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. S¹d uzna³, ¿e dzia³ania CBA
polega³y na pod¿eganiu do korupcji choæ nie by³o przes³anek do
wszczêcia operacji ws. odrolnienia gruntów � nie by³o twardych
dowodów na dzia³ania korupcyjne w przesz³o�ci, wiêc nie by³o po-
wodu aby prowadziæ dzia³ania operacyjne. Mimo wszystko CBA mia-
³o w tamtym momencie zgodê S¹du na prowadzone dzia³ania. Do
wrêczenia ³apówki nie dosz³o, poniewa¿ mia³ miejsce przeciek i An-
drzej K. dowiedzia³ siê o dzia³aniach CBA. Za ten �czyn� Mariusz
Kamiñski zosta³ nieprawomocnie skazany na 3 lata BEZWZGLÊDNE-
GO wiêzienia i 10-letni zakaz zajmowania stanowisk � moim zda-
niem skrajnie niesprawiedliwy wyrok. Dla porównania by³a pos³an-
ka PO Beata Sawicka przyjê³a 100 tys. z³ ³apówki i zosta³a przez S¹d...

APEL O POMOC
Klub Honorowych Dawców Krwi �Kropla ¯ycia� przy NSZZ �Solidarno�æ� w PeBeKa oraz Klub HDK
�Serce Górnika� apeluj¹ o pomoc w leczeniu Alicji Go� chorej na bia³aczkê. Pomocy mo¿na
udzieliæ na trzy sposoby:

1) oddaj¹c krew w dniu 26.11.2015 r. w godz. 7:30-10:45, 27.11.2015 r. w godz. 7:30-16:30 w
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Lubinie przy ul. Bema 5 (nr tel. 76 746 88 70) lub
28.11.2015 r. w godz. 10:30-14:00 w Uczelni Zawodowej Zag³êbia Miedziowego przy ul. Odrodze-
nia 21 (tel. 76 749 89 29). Nale¿y wskazaæ, ¿e krew oddajemy dla dzieci z Kliniki Transplantacji,
Hematologii i Onkologii dzieciêcej we Wroc³awiu. Dzieñ oddawania krwi jest wolny od pracy, co
trzeba wcze�niej zg³osiæ prze³o¿onemu.

2) zostaj¹c dawc¹ szpiku kostnego. W dniu 28.11.2015 r. w Uczelni Zag³êbia Miedziowego oprócz
mo¿liwo�ci oddania krwi mo¿na równie¿ zarejestrowaæ siê jako dawca szpiku. Ala pilnie poszuku-
je tzw. bli�niaka genetycznego.

3) udzielaj¹c wsparcia finansowego na leczenie, o co prosi rodzina Alicji: �PROSIMY O WSPARCIE FINANSOWE dla naszej ma³ej Ali, która
zapad³a na ciê¿k¹ chorobê, jak¹ jest BIA£ACZKA. Sytuacja materialna naszej rodziny nie pozwala na wykorzystanie wszystkich mo¿li-
wo�ci jej leczenia. Dobra wola i POMOC DOBRYCH LUDZI pomo¿e uratowaæ ¿ycie naszej córeczki.�

Wsparcia mo¿na udzieliæ robi¹c przelew
na poni¿sze konto bankowe:

Fundacja
�Na ratunek dzieciom z chorob¹ nowotworow¹�

ul. O. Bujwida 42, 50-368 Wroc³aw,
Bank Millenium S.A.

11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
Z tytu³em wp³aty: Alicja Go�

uniewinniona! Wszystko z powodu b³êdów proceduralnych przy
prowadzeniu operacji. Dla S¹du kompletnie nie mia³ znaczenia fakt
przyjêcia ³apówki i wyrachowanie Beaty Sawickiej co mieli�my w¹t-
pliw¹ przyjemno�æ ogl¹daæ i s³uchaæ na ta�mach. Platforma Obywa-
telska jest w szoku, bo my�leli, ¿e proces bêdzie siê toczyæ latami i
dostan¹ �amunicjê� do ci¹g³ego atakowania Kamiñskiego, który
zamiast pracowaæ jako minister musia³by chodziæ na rozprawy s¹-
dowe. A tak sprawa zosta³a zakoñczona i minister Mariusz Kamiñski
jako koordynator ds. s³u¿b specjalnych mo¿e skupiæ siê na pracy
ochrony Polski m.in. przed muzu³mañskimi terrorystami.

Nale¿y postawiæ retoryczne pytanie: czy tak powinien dzia³aæ wy-
miar sprawiedliwo�ci?

Jak stwierdzi³ Jaros³aw Kaczyñski: �Rz¹d musi byæ os³oniêty tarcz¹
antykorupcyjn¹, ale prawdziw¹. (...) Je�li kto� zrozumia³ po powo³a-
niu rz¹du jego sk³ad, ¿e czas tolerancji dla korupcji siê skoñczy³, to
dobrze zrozumia³�. I niech nikt nie wierzy w to co mówi¹ politycy i
dziennikarze, ¿e zamiast rozliczeñ nowy rz¹d powinien zaj¹æ siê roz-
wojem i gospodark¹. Trzeba za³atwiaæ równolegle wszystkie wa¿ne
kwestie, a rozliczenia to nic innego jak walka z korupcj¹. Nieuchron-
no�æ kary jest najskuteczniejszym straszakiem na z³odziei w bia³ych
rêkawiczkach! Nie mo¿na zapomnieæ o bli¿szym przyjrzeniu siê i
rozliczeniu decydentów z afer: gazowej, stoczniowej, hazardowej,
autostradowej, Amber Gold, atomowej, wêglowej, lekowej i wielu
innych, bo ww. s¹ jedynie wierzcho³kiem góry lodowej. Na �pierw-
szy ogieñ� poszed³ Jan Bury z PSL � miejmy nadziejê, ¿e w niedale-
kiej przysz³o�ci bêd¹ kolejni.

M³ody, wykszta³cony z du¿ego miasta


