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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Pismo Sekretariatu Górnictwa
i Energetyki
do Premier Beaty Szyd³o
Zmiany w kraju jedynie w czêci id¹ we w³aciwym kierunku. W dalszym ci¹gu istnieje wiele problemów i nieza³atwionych spraw, którymi rz¹d powinien zaj¹æ siê priorytetowo. S¹ te¿ takie, które rz¹d realizuje przeciwnie do oczekiwañ NSZZ Solidarnoæ. Z tego powodu
Kazimierz Grajcarek, Przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoæ, w imieniu Rady SGiE wystosowa³ list do
Premier Beaty Szyd³o o zajêcie stanowiska w kilkunastu kluczowych
sprawach i zorganizowanie spotkania, na którym strona zwi¹zkowa
przedstawi swoje stanowisko. W pimie poruszono ró¿norodne tematy zaczynaj¹c od problemów z rozbudow¹ infrastruktury energetycznej, przez sprawy Polskiej Miedzi, koñcz¹c na problemach górnictwa
wêgla kamiennego i brunatnego. Wród wypunktowanych problemów znalaz³y siê dwie kwestie podniesione przez Sekcjê Krajow¹
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ.
Ze strony SKGRM NSZZ Solidarnoæ poruszono dwie sprawy:
1. Przyjêcie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarz¹dzania
mieniem pañstwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z póniejszymi
zmianami), która w art. 19 i art. 45 jest ewidentnie sprzeczna z art. 14
pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 981 z póniejszymi zmianami).
Prowadzi to do sprzecznoci i ma na celu ewidentnie wyeliminowanie wyboru rzeczywistych przedstawicieli pracowników w radach
nadzorczych w spó³kach ze znacz¹cym udzia³em skarbu pañstwa.
2. Brak rozstrzygniêæ dotycz¹cych wprowadzonego przez rz¹d PO-PSL
podatku od miedzi i srebra, mimo sk³adanych jednoznacznych przedwyborczych deklaracji politycznych przedstawicieli obecnego rz¹du RP.
Wymienione w pimie problemy by³y ju¿ wielokrotnie omawiane w
rozmowach z poszczególnymi ministrami. Wiêkszoæ z poruszonych
spraw jest przypomnieniem z³o¿onych przez polityków obecnego rz¹du
zobowi¹zañ z kampanii wyborczej. Tym bardziej konieczne jest zorganizowanie spotkania i ustalenie przyczyn odk³adania w czasie realizacji z³o¿onych deklaracji, zanim zostan¹ podjête inne dzia³ania zwi¹zkowe.

Wyp³ata dodatkowej
nagrody rocznej
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ informuje
o zwo³aniu przez Zarz¹d KGHM Polska Mied S.A. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spó³ki na 21 czerwca 2017 r. Zgodnie z Za³¹cznikiem nr 11 do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy
wyp³ata dodatkowej nagrody rocznej nast¹pi do 14 dni od rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spó³ki przez Walne
Zgromadzenie, czyli najpóniej 5 lipca 2017 r.

Pracownicze wybory do Rady
Nadzorczej KGHM odwo³ane
W zwi¹zku z panuj¹cym chaosem prawnym pracownicy nie mieli mo¿liwoci wziêcia udzia³u w g³osowaniu na trzech z szeciu kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej, w tym na Józefa Czyczerskiego,
Bogus³awa Szarka i Bogdana Nuciñskiego z NSZZ Solidarnoæ.
Wybory z 17-18 maja br. zosta³y odwo³ane, a kadencja wybranych trzy
lata temu przedstawicieli za³ogi przed³u¿ona o rok.
Jak czytamy w uzasadnieniu Zarz¹d KGHM powo³a³ siê na jedno z orzeczeñ S¹du Najwy¿szego i ustawê o zasadach zarz¹dzania mieniem pañstwowym z 16 grudnia 2016 r. stwierdzaj¹c zbyt wczesne zorganizowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 21 czerwca
br. przez co kadencja obecnie zasiadaj¹cych w Radzie Nadzorczej przedstawicieli za³ogi zosta³aby skrócona o dwa dni. Taka sytuacja by³aby
niezgodna z prawem, poniewa¿ kadencja wygasa 23 czerwca br., zaraz po
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spó³ki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgodnie z prawem Walne Zgromadzenie musi skwitowaæ dzia³alnoæ ka¿dego z cz³onków Rady Nadzorczej w danym roku
obrotowym. Jeli rok obrotowy trwa choæby wspomniane dwa dni i tak
musi byæ poddane pod g³osowanie udzielenie cz³onkom Rady absolutorium przez ZWZA. Decyzja o przed³u¿eniu kadencji zosta³a zatwierdzona
przez Departament Nadzoru Ministerstwa Energii.
Jest jeszcze inny prawny problem zwi¹zany z wybieraniem przedstawicieli do Rady Nadzorczej spó³ki. Nowe prawo reguluj¹ce wymagania stawiane cz³onkom rad nadzorczych  ustawa o zasadach zarz¹dzania mieniem pañstwowym. Wybór cz³onków Rady Nadzorczej z ramienia za³ogi
regulowany by³ przez ustawê o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw. Tworz¹c now¹ ustawê politycy wiadomie nie wykluczyli z jej
obowi¹zywania pracowniczych wyborów do nadzoru spó³ek, co ma wyeliminowaæ przedstawicieli pracowników z Rad Nadzorczych. Jednym z
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wymagañ stawianych przez nowe prawo jest brak mo¿liwoci
pe³nienia funkcji z wyboru zak³adowej organizacji zwi¹zkowej
przy kandydowaniu do rady nadzorczej. Obecnie pracownicy
KGHM Polska Mied S.A. g³osuj¹ na kandydatów zg³oszonych
przez du¿e organizacje zwi¹zkowe, którzy s¹ liderami zwi¹zkowymi, maj¹ zaufanie za³ogi, s¹ równie¿ wybieralni w wyborach
zwi¹zkowych i w ka¿dej chwili mo¿na do nich podejæ i porozmawiaæ  a jeli niew³aciwie wype³niaj¹ swoje obowi¹zki, szybko odwo³aæ. Ju¿ kilka lat temu wciniêto pracownikom trzech
przedstawicieli, ale nie za³ogi tylko pracodawcy. Trzeba by³o
ich odwo³aæ, ale pracodawca przeci¹ga³ procedury tak d³ugo jak
to by³o mo¿liwe, przez co za³oga KGHM przez d³u¿szy czas by³a
pozbawiona przedstawicielstwa w Radzie Nadzorczej i dosz³o
do tragicznych w skutkach decyzji (sprzeda¿ aktywów telekomunikacyjnych i zakup kanadyjskiej spó³ki Quadra FNX). Tym
razem by³oby podobnie z t¹ ró¿nic¹, ¿e kandydaci mogliby nawet nie byæ zwi¹zani z Polsk¹ Miedzi¹

Przedwczesne zarzuty wobec
ofiar tragedii w ZG Rudna
W tragedii z 29 listopada 2016 r. w Zak³adach Górniczych
Rudna zginê³o 8 górników. Kilka miesiêcy po tragedii rzeczniczka Prokuratury Okrêgowej w Legnicy puci³a w obieg
medialny informacjê o wykryciu w organizmach trzech górników alkoholu o stê¿eniu od 0,2 do 0,6 promila. Dodatkowo u
czwartego górnika wykryto obecnoæ metamfetaminy. W
zwi¹zku z kontrowersjami wynikaj¹cymi z informacji udzielonej przez prokuraturê w Legnicy i nie godz¹c siê z takim
przedstawianiem niepotwierdzonych informacji Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski zwróci³ siê do warszawskiego laboratorium toksykologicznego o opiniê w przedmiotowej sprawie.
Jak czytamy w pimie wykryty w organizmie trzech ofiar alkohol
zdecydowanie móg³ pojawiæ siê ju¿ po mierci. W sprawie wykrytej metamfetaminy istotne jest stê¿enie, poniewa¿ narkotyk
móg³ byæ za¿yty znacznie wczeniej  niekoniecznie wiadomie
 co by³oby równoznaczne z ca³kowitym brakiem wp³ywu na pracownika
w dniu tragedii.
Zamieszczamy obok skan pisma przes³anego przez bieg³ego toksykologa Piotra Polaka z Instytutu Doradztwa Prawnego i Diagnostyczno-Laboratoryjnego w Warszawie z Laboratorium Analiz Toksykologicznych i Biochemicznych.

Spotkanie z Zarz¹dem KGHM
ws. bezpieczeñstwa
Na zaproszenie Prezesa Zarz¹du KGHM Polska Mied S.A. 9 maja br.
dosz³o do spotkania z organizacjami zwi¹zkowymi w sprawie zapobiegania wypadkom oraz poprawy bezpieczeñstwa pracy. Spotkanie
mia³o na celu wymianê zdañ w temacie bezpieczeñstwa w zwi¹zku z
ostatnim wypadkiem spowodowanym przez pracownika bêd¹cego
pod wp³ywem alkoholu.
Wszyscy uczestnicy spotkania jednoznacznie stwierdzili, ¿e jest problem
zarówno z pracownikami bêd¹cymi pod wp³ywem alkoholu, jak i narkotyków. Prezes zapowiedzia³ walkê nie tylko z osobami pracuj¹cymi pod
wp³ywem narkotyków, ale przede wszystkim z dilerami  dziêki pomocy
organów pañstwowych.
Chcia³bym zwróciæ wszystkim uwagê na kwestiê bezpieczeñstwa, które
musi pozostaæ priorytetow¹ zasad¹. Kwestia bezpieczeñstwa jest spraw¹
naszego zdrowia, naszego ¿ycia, i nie mo¿e byæ i nie bêdzie tolerancji dla
zachowañ, które uznajemy za jednoznacznie z³e. To alkohol, narkotyki i
inne u¿ywki, które wp³ywaj¹ na bezpieczeñstwo wszystkich naszych pracowników. Poziom bezpieczeñstwa jest dzisiaj na niewystarczaj¹cym
poziomie. Za nieprzestrzeganie procedur bêdziemy wyci¹gaæ konsekwencje. Jeszcze raz podkrelam - to jest kwestia zdrowia i odpowiedzialnoci
za nas wszystkich  napisa³ w owiadczeniu Rados³aw Domagalski£abêdzki, prezes KGHM Polska Mied S.A.

Prezes opowiedzia³ siê za proponowanym od dawna przez NSZZ Solidarnoæ powszechnym wprowadzeniem mo¿liwoci sprawdzenia siebie przed wejciem na teren zak³adu pracy.
W przypadku osób przychodz¹cych do pracy pod wp³ywem alkoholu lub
pij¹cych alkohol na terenie zak³adu pracy wskazano na problem z chorob¹ alkoholow¹, której takie osoby nie s¹ nawet wiadome. Obie strony
zgodnie stwierdzi³y, ¿e codzienne picie alkoholu jest prawdopodobnie
równoznaczne z chorob¹ alkoholow¹. Prezes Zapowiedzia³, ¿e nie bêdzie
karania osób, które zg³osz¹ siê z problemem lub gdy kto bêdzie chcia³
pomóc wskazuj¹c tak¹ osobê, ¿eby zosta³a wys³ana na odwyk i uniknê³a
w przysz³oci zwolnienia z pracy lub nieszczêliwego wypadku.
Jest wiele czynników popadania w chorobê alkoholow¹. Od genów (sk³onnoæ do wszelkich uzale¿nieñ), poprzez frustracjê (np. od wielu lat na tej
samej stawce co obecnie zatrudniane osoby) na rodowisku w którym
pracownik przebywa koñcz¹c. Sytuacji nie sprzyja fakt sprzeda¿y alkoholu przez Lubinpex kilkadziesi¹t metrów od bramy zak³adu.
Ze strony Spo³ecznej Inspekcji Pracy pad³y dwa zarzuty wobec pracodawcy. Po pierwsze, ksi¹¿ki dla SIP s¹ schowane, ¿eby by³o jak najmniej
utrudnieñ dla cyklu produkcyjnego. Po drugie, w Zak³adach Górniczych Rudna mia³y odbyæ siê szkolenia z pracownikami ws. bezpieczeñstwa, ale pracodawca nie widzia³ w tym interesu, ¿eby delegowaæ
pracowników na 30 minut szkolenia. Po pracy ka¿dy ma zorganizowany
transport do domu i nikt przecie¿ nie zostanie na szkoleniu.
W dniu wypadku z 28 kwietnia br., w którym pracownik pod wp³ywem
alkoholu przejecha³ drugiemu pracownikowi maszyn¹ po stopie  co
skoñczy³o siê amputacj¹ ródstopia  przeprowadzono masowe kontrole w wyniku czego u 20 osób wykryto obecnoæ alkoholu w organizmie
 wszyscy zostali zwolnieni. Prezes stwierdzi³, ¿e nie by³a to jednorazowa
akcja i bêdzie to trwa³o ca³y czas. Codzienne kontrolowanie wszystkich
pracowników jest jednak niezgodne z prawem. Uderza to w godnoæ
uczciwie pracuj¹cych pracowników. Dodatkowo na ca³¹ Polskê posz³a
informacja, ¿e wszyscy górnicy z Zag³êbia Miedziowego s¹ pijani w pracy.
Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek wystosowa³ odrêbne pismo w sprawie
masowych kontroli na obecnoæ alkoholu.

Zmiany w Prezydium
KZ NSZZ S O/ZG P-S

Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ Zak³ady Górnicze Polkowice-Sieroszowice informuje o podjêtych
zmianach w Prezydium Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ w dniu
12.05.2017 r. Do Prezydium bêd¹ wchodziæ przewodnicz¹cy, trzech zastêpców i sekretarz w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Szarek Bogus³aw - Przewodnicz¹cy
Pary¿ Szymon - I Zastêpca Przewodnicz¹cego, Skarbnik
Ma³achowski S³awomir - II Zastêpca Przewodnicz¹cego
Ko¿uchowski Dariusz - III Zastêpca Przewodnicz¹cego
Dziurman Jakub - Sekretarz

ZG Polkowice-Sieroszowice:
zakaz wnoszenia napojów
i masowe kontrole

Wypadek spowodowany przez pracownika bêd¹cego pod wp³ywem
alkoholu, spowodowa³ kalectwo u drugiego z górników. Z tego powodu Dyrekcja ZG Polkowice-Sieroszowice wprowadza kolejne obostrzenia. Niektóre nie do koñca przemylane. Przewodnicz¹cy Bogus³aw Szarek wystosowa³ w tej sprawie pismo do Dyrektora Naczelnego ze stanowiskiem NSZZ Solidarnoæ i propozycjami rozwi¹zania
problemów. Poni¿ej treæ pisma.
Zakaz wnoszenia napojów na teren zak³adu
W zwi¹zku z Ustaleniem Organizacyjnym Nr DN/21/2017 Dyrektora Naczelnego Oddzia³u ZG Polkowice-Sieroszowice z dnia 29 maja 2017 r.
wydanym w sprawie zakazu wnoszenia napojów na teren Oddzia³u ZG
Polkowice-Sieroszowice, wnioskujemy o odst¹pienie od ww. zakazu.
Wzbronienie pracownikom wnoszenia wszelkiego rodzaju napojów bez
wzglêdu na rodzaj opakowania nie znajduje uzasadnienia w powo³anych
w Ustaleniu Organizacyjnym podstawach prawnych. Jednoczenie wnioskujê o ograniczenie powy¿szego zakazu wy³¹cznie do napojów alkoholowych, poniewa¿ spo¿ywanie tylko takich napoi prowadzi do naruszenia
przepisów oraz zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy. Wniesienie na teren
zak³adu pracy wody, soku lub innego s³odkiego napoju czy napoju energetyzuj¹cego w ¿adnej mierze nie powoduje zagro¿enia zwi¹zanego ze
stanem nietrzewoci. Zwróciæ równie¿ nale¿y uwagê, ¿e charakter pracy
pracowników Oddzia³u ZG Polkowice uzasadnia spo¿ywanie w trakcie
pracy napoi s³odzonych, w tym zawieraj¹cych tak¿e substancje energetyzuj¹ce. Napoje te nie zawieraj¹ alkoholu, a ich wp³yw na samopoczucie
pracowników ma wymiar wy³¹cznie pozytywny. Zakaz wnoszenia jakichkolwiek napojów na teren zak³adu pracy stanowi zbyt daleko id¹c¹ ingerencjê w prawa pracownicze. rodki podejmowane przez Pracodawcê w
celu doskonalenia istniej¹cego poziomu ochrony zdrowia i ¿ycia pracowników powinny byæ dostosowywane do warunków wykonywania pracy
przez pracowników, a te w przypadku pracowników oddzia³u ZG Polkowice-Sieroszowice wymagaj¹ od pracowników du¿ego wydatku energetycznego, a w konsekwencji zapewnienia sta³ego nawodnienia i dostarczenia do organizmu cukrów.
Maj¹c na uwadze powy¿sze zakaz wnoszenia jakichkolwiek napojów nie
jest racjonalny, a wniosek o ograniczenie zakazu do napojów alkoholowych jest uzasadniony. Maj¹c na uwadze dobro Zak³adu Pracy ewentualnie wnioskujemy o mo¿liwoæ nabywania przez pracowników napojów
bezalkoholowych (w tym napojów s³odzonych energetyzuj¹cych) na terenie zak³adu.
Niedopuszczanie do pracy osób pod wp³ywem alkoholu
W nawi¹zaniu do Polecenia S³u¿bowego Nr DN/7/2017 Dyrektora Naczelnego Oddzia³u ZG Polkowice-Sieroszowice z dnia 2 maja 2017 r. w
sprawie podjêcia dzia³añ profilaktycznych maj¹cych na celu zapobieganie dopuszczeniu do pracy bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu i innych
zakazanych substancji, informujemy, co nastêpuje.
Wskazujemy, ¿e przeprowadzanie codziennych badañ wszystkich pracowników mo¿e byæ niekorzystne dla pracodawcy, gdy¿ zgodne z art. 11
prim ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pón. zm.), pracodawca jest obowi¹zany szanowaæ godnoæ i inne dobra osobiste pracowników. Bezpodstawne, pre-

wencyjne badanie trzewoci wszystkich pracowników mo¿e byæ odebrane jako naruszenie jego godnoci i przejaw dyskryminacji.
Zwracamy równie¿ uwagê na treæ art. 17 Kodeksu pracy, i¿ kierownik
zak³adu pracy lub osoba przez niego upowa¿niona maj¹ obowi¹zek niedopuszczenia do pracy pracownika, je¿eli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e stawi³ siê on do pracy w stanie po u¿yciu alkoholu albo spo¿ywa³ alkohol w czasie pracy. Powy¿sza regulacja wprowadza mo¿liwoæ
kontroli pracownika w konkretnie okrelonym przypadku (tj. uzasadnionego podejrzenia), natomiast nie stanowi generalnego przyzwolenia na
przeprowadzanie codziennych badañ trzewoci wszystkich pracowników.
Maj¹c na uwadze powy¿sze stanowisko oraz obowi¹zuj¹ce przepisy
wnioskujemy, aby kontrole trzewoci odbywa³y siê w sposób wyrywkowy. Nadmieniamy, ¿e podana do publicznej wiadomoci informacja o
mo¿liwoci badania trzewoci wp³ynê³a ju¿ na wiadomoæ pracowników o powadze sytuacji i mo¿liwych konsekwencjach, dlatego te¿, codzienne kontrole wszystkich pracowników stanowi¹ zbyt dolegliwy rodek wprowadzony przez pracodawcê.
Z górniczym pozdrowieniem Przewodnicz¹cy KZ Bogus³aw Szarek

Dlaczego powinnimy
zarabiaæ wiêcej

P³ace w Polsce wcale nie doganiaj¹ zachodnich wynagrodzeñ  wynika z raportu Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych. Jeli
to siê nie zmieni, nasz kraj mo¿e na sta³e utkwiæ w pu³apce modelu
gospodarki opartej na taniej sile roboczej. Raport EKZZ wskazuje, ¿e
poziom p³ac w naszej czêci Europy jest sztucznie zani¿ony i nie da
siê tego wyt³umaczyæ wzglêdami gospodarczymi.
Kiedy dogonimy Europê Zachodni¹ pod wzglêdem poziomu ¿ycia? Padaj¹ w tym kontekcie ró¿ne daty. Optymistyczne szacunki wskazuj¹, ¿e
zajmie nam to 15 lat. Bardziej ostro¿ni komentatorzy mówi¹ o 30, a nawet
50 latach. Prawda jest jednak taka, ¿e nawet nie zaczêlimy goniæ Zachodu, a w najlepszym wypadku dostalimy w tej gonitwie solidnej zadyszki.
Dystans ronie
Europejska Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych (EKZZ) opublikowa³a
raport dotycz¹cy p³ac w krajach Europy rodkowej i rodkowo-Wschodniej. W opracowaniu zatytu³owanym Dlaczego rodkowo-Wschodnia
Europa potrzebuje wzrostu p³ac zestawiono dynamikê rednich wynagrodzeñ na Wêgrzech, w Czechach i w Polsce z wynagrodzeniem przeciêtnego Niemca. Okazuje siê, ¿e w ostatnich latach p³ace w Polsce nie
tylko nie ros³y szybciej ni¿ u naszych zachodnich s¹siadów, ale dystans
w poziomie wynagrodzeñ jeszcze siê powiêkszy³. W 2008 roku rednie
wynagrodzenie w naszym kraju stanowi³o 33 proc. przeciêtnej p³acy w
Niemczech. Z kolei w 2015 roku by³o to ju¿ tylko 29,3 proc.
Wyliczenia zawarte w raporcie EKZZ potwierdzaj¹ dane Eurostatu. W
latach 2006-2015 roczne wynagrodzenie netto polskiego pracownika
zarabiaj¹cego na rednim poziomie wzros³o ³¹cznie o nieco ponad 3,6
tys. euro. W tym samym czasie pensja Niemca zwiêkszy³a siê o niemal 5,9
tys. euro, Duñczyka o 8,7 tys. a Szweda o prawie 9,7 tys. euro. rednie
wynagrodzenia w tym okresie ros³y szybciej ni¿ w Polsce w zdecydowanej wiêkszoci wysokorozwiniêtych pañstw UE.
Jak wskazuj¹ eksperci EKZZ, wynagrodzenia w Polsce rosn¹ znacznie
wolniej od wydajnoci pracy. Jeli p³ace w naszym kraju wzrasta³y, nie
by³o to spowodowane tym, ¿e pracujemy coraz wydajniej, przynosz¹c
coraz wiêksze zyski przedsiêbiorstwom. Jednym z g³ównych czynników
wp³ywaj¹cych na wzrost zarobków w Polsce by³a masowa emigracja
wykwalifikowanych pracowników. Spowodowa³a ona niedobory kadrowe w wielu ga³êziach gospodarki, co zmusi³o pracodawców do podwy¿szenia p³ac.
Pracodawcom siê op³aca
To w³anie kiepsk¹ wydajnoci¹ pracy czêsto t³umaczy siê to, ¿e zarabiamy kilkakrotnie mniej ni¿ pracownicy na zachodzie Europy. Jednak jak
pokazuj¹ dane OECD, mimo ¿e w latach 1993-2013 produktywnoæ
polskich pracowników ros³a rednio o 4 proc. rocznie, p³ace wzrasta³y
rednio, tylko o 1 proc. Co wiêcej, jak udowadnia opracowanie EKZZ,
jeli dane dotycz¹ce wydajnoci pracy zestawimy z wynagrodzeniami,
zatrudnianie pracowników w Polsce jest znacznie bardziej op³acalne dla

pracodawców ni¿ w zdecydowanej wiêkszoci krajów zachodnich. Wydajnoæ pracy skorelowana z kosztami zwi¹zanymi z zatrudnieniem pracowników nale¿y w Polsce do najwy¿szych sporód wszystkich pañstw
Unii Europejskiej.
Raport EKZZ wskazuje, ¿e poziom p³ac w naszej czêci Europy jest sztucznie zani¿ony i nie da siê go wyt³umaczyæ wzglêdami gospodarczymi.  W
krajach Europy rodkowo-Wschodniej redni udzia³ p³ac w PKB w 2015
by³ ni¿szy ni¿ w pañstwach zachodniej Europy. To wskazuje, ¿e p³ace w
tych krajach by³y ni¿sze, ni¿ wynika³oby to z ich poziomu rozwoju gospodarczego. W latach 1995-2015 najwiêkszy spadek udzia³u p³ac w PKB
odnotowano w Polsce i na Wêgrzech. Nie ma ¿adnych dowodów, ¿e
przynios³o to jak¹kolwiek korzyæ gospodarcz¹  czytamy w raporcie.
Pu³apka niskich p³ac
Wieloletnie t³umienie wzrostu p³ac powoduje skrajnie negatywne konsekwencje dla gospodarki, wpychaj¹c nasz kraj w tzw. pu³apkê redniego
rozwoju. Polskich pracowników nie staæ na zakup towarów i us³ug dostarczanych przez przedsiêbiorstwa, co hamuje ich rozwój. Z kolei wraz z
ogromn¹ emigracj¹ zarobkow¹ wykwalifikowanych pracowników nasz
kraj traci potencja³ niezbêdny do budowy nowoczesnego przemys³u. 
Niskie p³ace sta³y siê cech¹ charakterystyczn¹ Europy rodkowo-Wschodniej. Jeli rz¹dy poszczególnych krajów oraz Unia Europejska nie podejm¹ odpowiednich dzia³añ, istnieje spore ryzyko, ¿e ten region na sta³e
utkwi w modelu gospodarczym opartym na taniej sile roboczej  mówi
Bela Galgoczi, autor opracowania EKZZ.
Wspieraæ zwi¹zki zawodowe
W ocenie EKZZ pu³apki niskich wynagrodzeñ mo¿na unikn¹æ przede
wszystkim za pomoc¹ wspierania rozwoju ruchu zwi¹zkowego. Zwi¹zki
zawodowe skutecznie negocjuj¹c wzrost wynagrodzeñ w poszczególnych przedsiêbiorstwach i bran¿ach, przyczyniaj¹ siê do kszta³towania
p³ac w ca³ej gospodarce.  Polityka gospodarcza na poziomie krajów
cz³onkowskich oraz ca³ej UE powinna wspieraæ rokowania zbiorowe oraz
traktowaæ p³acê nie tylko jako koszt, ale równie¿ jako czynnik wzmacniaj¹cy popyt gospodarczy. Jeli pracownicy bêd¹ mieæ wiêcej pieniêdzy,
bêd¹ wydawaæ je na zakup produktów i us³ug, co jest dobre dla przedsiêbiorstw, stymuluje wzrost gospodarczy i tworzy miejsca pracy  podkrela Esther Lynch, sekretarz konfederalna EKZZ.
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30 procent pensji. Jak ¿yæ?
Konieczne jest wzmocnienie III filara emerytalnego. Do tego jednak
potrzebne s¹ zachêty, które spowoduj¹, ¿e Polacy zechc¹ dodatkowo
oszczêdzaæ na staroæ. W?przeciwnym razie bêd¹ zmuszeni ¿yæ, leczyæ siê, ubieraæ za ok. 30 proc. swojej ostatniej pensji. Znaj¹c te
szacunki, powinno wiêc wystarczyæ nieco wyobrani. A jednak  nie
wystarcza.
Temat III filara emerytalnego by³ omawiany na posiedzeniu zespo³u ds.
ubezpieczeñ spo³ecznych Rady Dialogu Spo³ecznego. Jak zapewnia³ wiceminister rodziny, pracy i polityki spo³ecznej Marcin Zieleniecki, prace
nad jego modyfikacj¹ s¹ mocno zaawansowane. Nie poda³ jednak ¿adnych szczegó³ów, argumentuj¹c, ¿e nie jest upowa¿niony, by o nich
mówiæ.
Przedstawi³ natomiast dane, z których wynika, ¿e liczba Pracowniczych
Programów Emerytalnych na dzieñ 31 grudnia 2015 r. wynios³a 1054.
Oszczêdza³o w tej formie nieco ponad 329 tys. osób. Wartoæ aktywów
PPE to 10,6 mld z³, a wysokoæ redniej sk³adki podstawowej  3653 z³,
za dodatkowej  1204 z³. Cech¹ charakterystyczn¹ PPE jest to, ¿e s¹ one
tworzone w najwiêkszych firmach. Sk³adaj¹ siê na nie bowiem i pracodawca, i pracownik.
Oszczêdzaj¹ starsi
Wed³ug danych resortu rodziny tylko ok. 400 tys. Polaków jest w jakikolwiek sposób zainteresowanych dobrowolnym oszczêdzaniem na staroæ, a nieco ponad 300 tys. robi to w sposób aktywny. rodki, jakie
zosta³y na ten cel zgromadzone w III filarze, to zaledwie ok. 0,5 proc. PKB,
co w opinii wiceministra jest wysoce niesatysfakcjonuj¹ce.

Poza PEE, formami dobrowolnego oszczêdzania na emeryturê s¹ Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Na nie w ca³oci sk³ada siê sam przysz³y emeryt. W 2015 r. IKE
posiada³o 885,2 tys. osób. Najwiêcej z nich mia³o ponad 50 lat i zwykle
byli to ci, którzy od samego pocz¹tku istnienia IKE oszczêdzali w tej
formie i konsekwentnie to utrzymuj¹. Jednak aktywnych, a wiêc wp³acaj¹cych kolejne kwoty, jest tylko 31 proc. z nich.
Natomiast IKZE posiada ponad 597 tys. osób. Wartoæ aktywów wynosi tu prawie 620 mln z³. Kont aktywnych, na które rodki s¹ przelewane,
jest tylko 23,9 proc. Jak zaznaczy³ wiceminister rodziny, IKZE to forma
dodatkowego oszczêdzana na emeryturê, która cieszy siê najwiêkszym
zainteresowaniem, ale ci¹gle jest ono niewielkie wobec liczby ponad 14
mln ubezpieczonych w ZUS. Jeli chodzi o tych, którzy mog¹ dobrowolnie oszczêdzaæ na emeryturê, to skorzysta³o z tego tylko odpowiednio
5,3 proc.  IKE, 3,7 proc.  IKZE i 2,4 proc.  PPE.
Za ma³o zarabiamy
W opinii przedstawicieli zwi¹zków zawodowych, Polacy zbyt ma³o zarabiaj¹, ¿eby z tego dodatkowo oszczêdzaæ na emeryturê, nawet jeli wiedz¹,
¿e ich emerytury z ZUS czy z ZUS i OFE bêd¹ niskie.
Co ciekawe, wed³ug badañ ok. 76 proc. wie, ¿e ich wiadczenie bêdzie
niskie. Dlatego niew¹tpliwie bardzo istotne s¹ wszelkie kampanie informacyjne na rzecz zachêcania do dodatkowych ubezpieczeñ, by uzmys³owiæ obywatelom, ¿e warto oszczêdzaæ nawet niewielkie kwoty. Potrzebne s¹ te¿ konkretne zachêty ze strony pañstwa. Mog¹ to byæ, np.
jednorazowe dop³aty z bud¿etu, odczuwalne ulgi podatkowe, automatyczny zapis pracowników do dodatkowych form oszczêdzania.
Dla porównania wskazywano, ¿e np. w Holandii w formie dodatkowych
oszczêdnoci emerytalnych zgromadzono rodki stanowi¹ce równowartoæ ok. 120 proc. PKB. To pokazuje, ¿e w Polsce zasadne by³oby
nawet stukrotne zwiêkszenie poziomu d³ugoterminowych oszczêdnoci emerytalnych.
Pomys³y resortu rozwoju
O pracach nad dwoma projektami dotycz¹cymi kapita³owego sk³adnika
systemu emerytalnego mówili w zespole przedstawiciele Ministerstwa
Rozwoju. Pierwszy projekt dotyczy reformy OFE i przekazania 25 proc.
zgromadzonych w nich oszczêdnoci do Fundusz Rezerwy Demograficznej i 75 proc. na indywidualne konta pracowników (prawdopodobnie IKZE). Drugi za powo³ania Pracowniczych Programów Kapita³owych. Resort myli te¿ o dodatkowych zachêtach do dobrowolnego
oszczêdzania. Tak jak sugerowali zwi¹zkowcy, móg³by to byæ automatyczny zapis do tego typu programów czy dop³ata z bud¿etu, np. 250 z³
w momencie zapisu. Nie jest to jednak na razie rozstrzygniête.
Przedstawiciele resortu rozwoju poinformowali, ¿e rozwa¿ana jest równie¿ mo¿liwoæ, by istnia³ wybór, czy rodki zgromadzone w OFE maj¹ w
ca³oæ przejæ do ZUS, czy byæ dzielone miêdzy Fundusz Rezerwy Demograficznej i PPE. Dotyczy³oby to jednak tylko osób bêd¹cych na rok
przed osi¹gniêciem wieku emerytalnego. Chcemy przebudowy OFE
Wed³ug badania CBOS, 60 proc. Polaków opowiada siê za przebudow¹
OFE, a 3/4 pytanych za stworzeniem Pracowniczych Programów Kapita³owych, o których mówi³ wicepremier Mateusz Morawiecki.
Jednak zdaniem pracodawców na pocz¹tek niezbêdne jest ustalenie,
czy polski system ubezpieczeñ spo³ecznych powinien byæ oparty na
jednym filarze publicznym, czy te¿ ma to byæ system wielofilarowy  taki,
jaki funkcjonuje obecnie. Ten drugi charakter zdaj¹ siê mieæ koncepcje
przygotowywane w resorcie rozwoju.
Nale¿y te¿ ustaliæ, co zrobiæ ze rodkami FRD. Mo¿na je bez problemu
skonsumowaæ przez 3 lata albo pomna¿aæ, jak ma to miejsce w systemie
kanadyjskim. Polega on na minimalnej emeryturze z systemu publicznego i dobrowolnym oszczêdzaniu przez obywateli  zgodnie z ich indywidualnymi mo¿liwociami. Wed³ug wiceministra Marcina Zielenieckiego
istota problemu sprowadza siê do powstania bazowego systemu obowi¹zkowego, z rozwiniêtym systemem dobrowolnego oszczêdzania na
staroæ.
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