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Zakoñczenie sporu zbiorowego
w zamian za obietnice
przysz³ych negocjacji?
W czasach Herberta Wirtha na stanowisku Prezesa Zarz¹du KGHM
Polska Mied S.A. organizacje zwi¹zkowe dosz³y do wniosku, ¿e
trzeba za¿egnaæ wszelkie spory i zakopaæ topór wojenny w celu
skuteczniejszej, wspólnej walki o prawa pracownicze. Sekcja
Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ wywi¹zuje
siê z tego niepisanego porozumienia. Niestety, dla kolegów z
ZZPPM nie jest to wcale takie oczywiste. Co jaki czas na ³amach
Zwi¹zkowca mo¿na przeczytaæ przytyki, niekoniecznie zgodne z
prawd¹, pod adresem NSZZ Solidarnoæ  przymykamy na to
oko dla tzw. wy¿szego dobra. Jednak gdy w ramach zakoñczenia
sporu zbiorowego ZZPPM przyw³aszczy³a jako w³asny sukces zainicjowan¹ przez SKGRM NSZZ Solidarnoæ propozycjê, która
sta³a siê wspólnym stanowiskiem wszystkich organizacji zwi¹zkowych uzgodnion¹ z pracodawc¹ na tydzieñ przed zakoñczeniem sporu zbiorowego, reakcja z naszej strony jest konieczna.
Doskonale rozumiemy problem z zakoñczeniem sporu zbiorowego,
w który wszed³ ZZPPM, ¿eby wyjæ z sytuacji z tarcz¹ zamiast na niej.
Tylko nie têdy droga. W Pryzmacie wielokrotnie poruszalimy temat
zwiniêcia i rozwiniêcia kategorii osobistego zaszeregowania na ka¿dym stanowisku: Nr 4/2017 (22.III.2017), Nr 8/2017 (10.V.2017),
Nr 10/2017 (23.VI.2017) i Nr 14/2017 (17.VIII.2017). Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski po raz pierwszy oficjalnie poruszy³ powy¿szy
wniosek w pimie do Prezesa w dniu 16 marca 2017 r., podczas gdy
spór zbiorowy ZZPPM zosta³ wszczêty 11 kwietnia 2017 r.
Problem ZZPPM polega³ na tym, ¿e zwiniêcie i rozwiniêcie o jedn¹
kategoriê ca³ej tabeli zaszeregowañ stanowisk jest czym namacalnym, takim ³akomym k¹skiem, który nie by³ ujêty w ¿¹daniach sporu
zbiorowego. W sporze poruszono m.in. ¿¹danie znacznego wzrostu
tabeli p³ac, czego nie uda³o siê ZZPPM wynegocjowaæ. Dziêki inicjatywie NSZZ Solidarnoæ popartej przez WSZYSTKIE organizacje
zwi¹zkowe, jako wspólne stanowisko, uda³o siê przeszeregowaæ 935
osób bêd¹cych na minimalnych stawkach na danym stanowisku w
tym 870 pracuj¹cych pod ziemi¹. Kolejnym rozwi¹zaniem zwi¹zanym z podwy¿kami s¹ przeszeregowania za³ogi, które maj¹ miejsce
ka¿dego roku, po oszacowaniu przez dyrekcje na Oddzia³ach ile pieniêdzy mog¹ przeznaczyæ na przeszeregowania w drugim pó³roczu
ze wskazaniem na czwarty kwarta³.
Poza sprawami p³acowymi reszta postulatów zawarta w porozumieniu miêdzy ZZPPM a pracodawc¹ to niestety zwyk³e obietnice bez
pokrycia. Zniwelowanie wp³ywu podatku od miedzi i srebra na nagrodê z zysku dla pracowników  temat wa³kowany przez Sekcjê
Krajow¹ Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ ju¿ chyba na
ka¿dym szczeblu, ostatnio dwukrotnie w krótkim odstêpie czasu w
rozmowach z Ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim. Wprowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego w spó³kach z grupy
kapita³owej KGHM  pracodawca ju¿ mówi³ o tym, ¿e jest to brane
pod uwagê ze wzglêdu na rz¹dowe plany wprowadzenia wszystkim
pracuj¹cym Polakom Indywidualnych Kont Emerytalnych poprzez
Pracownicze Plany Kapita³owe, które pracodawca alternatywnie mo¿e
zamieniæ w³anie na Pracowniczy Program Emerytalny. I na koniec
sprawa systemu premiowego C-1, która od d³u¿szego czasu jest

przez nas forsowana  Pryzmat Nr 13/2016 (22.VIII.2016), Nr 17/
2016 (19.X.2016)  czy choæby we wspomnianym pimie Przewodnicz¹cego Józefa Czyczerskiego z 16 marca 2017 r.
Ciekaw¹ informacjê zawarto w komunikacie KGHM z zakoñczenia
sporu zbiorowego, gdzie czytamy: Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Przemys³u Miedziowego i Pracodawca uzgodnili, ¿e w I kwartale 2018 r. strony ZUZP podejm¹ rokowania w celu wypracowania
sposobu zminimalizowania negatywnych skutków wynikaj¹cych z
funkcjonowania podatku od wydobycia niektórych kopalin (...).
Kwestia podatku jest regulowana ustaw¹, a z Porozumienia wynika,
¿e bior¹cy udzia³ w sporze zbiorowym Panowie Andrzej Zbróg (Dyrektor ds. zarz¹dzania strategicznego) i Przewodnicz¹cy ZZPPM Ryszard Zbrzyzny posiadaj¹ odpowiedni¹ wiêkszoæ w parlamencie
zmierzaj¹c¹ do przeforsowania stosownych zmian w prawie zmniejszaj¹cych opodatkowanie spó³ki. Bardzo nas to ucieszy³o i ¿yczymy
powodzenia! Swoj¹ drog¹ ciekawe ilu pos³ów liczy ta formacja polityczna?
Inn¹ kwesti¹ s¹ postulaty do sporu zbiorowego sformu³owane przez
ZZPPM. Jak czytamy w Zwi¹zkowcu NR 2/2017 z 14 lutego 2017 r.
pocz¹tkowo by³o 6 postulatów:
1) wzrost stawek o min. 5% ponad gwarantowany wzrost zapisany w ZUZP, czyli 2,3%+5%=7,3%, a uzgodniono ok. 2,9% - nie
uda³o siê;
2) zniwelowanie wp³ywu podatku od miedzi i srebra na nagrodê z
zysku - nie uda³o siê;
3) dodatkowy odpis na ZFS 500 z³ - nie uda³o siê;
4) wyp³ata jednorazowej nagrody w wysokoci 2000 z³ za 2016 r.
jako rekompensata za ni¿sz¹ nagrodê roczn¹ - nie uda³o siê;
5) wpisanie premii w p³acê zasadnicz¹ - nie uda³o siê;
6) zaprzestanie planowania produkcji w dniach wolnych od pracy,
czyli w soboty, niedziele i wiêta - nie uda³o siê.
I tak wygl¹daj¹ negocjacje ZZPPM z Zarz¹dem KGHM-u.
Motto informacji o podpisaniu przez ZZPPM porozumienia z zarz¹dem brzmi: Gdy inni tylko gadaj¹, my faktycznie dzia³amy!. Ju¿ by³
taki jeden Donald co mówi³: Czyny, nie s³owa!. Tamta historia nie
najlepiej siê dla nas wszystkich skoñczy³a Poza tym to nie jest
pierwszy kwietnia. NSZZ Solidarnoæ nie ma zamiaru licytowaæ siê
na nierzetelne postulaty, jednak¿e oczekujemy zwyk³ej przyzwoitoci.

Uroczystoci sierpniowe
w Lubinie
W ostatnich dniach sierpnia w Lubinie dosz³o do wielu spotkañ i
uroczystoci, które media transmitowa³y na ca³¹ Polskê. Wszystko
zaczê³o siê w dniu 30 sierpnia br. Do Lubina na posiedzenie Komisji
Krajowej NSZZ Solidarnoæ przyjechali przedstawiciele ze wszystkich regionów i sekretariatów bran¿owych razem z Przewodnicz¹cym Piotrem Dud¹. Tego samego dnia Prezes IPN wrêczy³ Krzy¿e
Wolnoci i Solidarnoci. Kolejnego dnia, 31 sierpnia, w Lubinie
odby³y siê uroczystoci pañstwowe 37. rocznicy powstania NSZZ
Solidarnoæ i 35. rocznicy Zbrodni Lubiñskiej z udzia³em m.in.
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który odznaczy³ zas³u¿one osoby.
Posiedzenie Komisji Krajowej odby³o siê 30 sierpnia br. Podjêto na nim
m.in. decyzjê o zorganizowaniu 16 wrzenia br. protestu przed siedzib¹

Komisji Europejskiej w Warszawie ws. ingerencji urzêdników unijnych
próbuj¹cych odebraæ ni¿szy wiek emerytalny. Komisja Krajowa przyjê³a
tak¿e stanowisko w sprawie Zbrodni Lubiñskiej:
31 sierpnia 1982 roku, mieszkañcy Lubina wyszli na ulice swego miasta, aby uczciæ drug¹ rocznicê powstania Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ i zaprotestowaæ przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. Pokojowa manifestacja spotka³a siê z brutaln¹ akcj¹ milicji i ZOMO. Od kul zginêli wówczas Micha³ Adamowicz,
Mieczys³aw Poniak i Andrzej Trajkowski, a kilkanacie osób zosta³o
rannych.
Dzi w przededniu 35. rocznicy tej zbrodni Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ sk³ada ho³d wszystkim, którzy w tamtym czasie odwa¿yli siê,
nie bacz¹c na zagro¿enie, stan¹æ w obronie internowanych, w obronie
zdelegalizowanego Zwi¹zku, w obronie wartoci, które ten Zwi¹zek reprezentuje.
¯yj¹c dzi w wolnym i suwerennym kraju winni jestemy wdziêcznoæ
i pamiêæ ofiarom wszystkich dramatycznych wydarzeñ sprzed 1980
roku. To ich powiêcenie zbudowa³o fundament niepodleg³ej Ojczyzny.
Nigdy o nich nie zapomnimy.
Czeæ i chwa³a bohaterom.
Po posiedzeniu mia³o miejsce spotkanie z Prezesem Instytutu Pamiêci
Narodowej Jaros³awem Szarkiem, który wrêczy³ Krzy¿e Wolnoci i Solidarnoci: Zbigniewowi Korczowskiemu, Tadeuszowi Madziarczykowi,
Miros³awowi M³odeckiemu, Adamowi Myrdzie, Robertowi Raczyñskiemu, Anieli Sakwie, Janowi Sugalskiemu (pomiertnie), Wojciechowi
Swakoniowi, Janowi Taborowi i Krystynie Zawadzkiej. Szymon Kanigowski ze wzglêdu na chorobê nie przyby³ na ceremoniê wrêczenia
odznaczeñ.
Przed g³ównymi uroczystociami rocznicowymi 31 sierpnia tradycyjnie
reprezentacja NSZZ Solidarnoæ zebra³a siê przy cmentarzu komunalnym w Lubinie, gdzie z³o¿y³a wi¹zanki i znicze na grobach dwóch z
trzech ofiar zamordowanych przez ZOMO w czasie Zbrodni Lubiñskiej:
Micha³a Adamowicza i Andrzeja Trajkowskiego. Nastêpnie w lubiñskim
kociele pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej odprawiona zosta³a msza
w. w intencji ofiar 31 sierpnia 1982 r. Mszê koncelebrowa³ biskup
legnicki Zbigniew Kiernikowski. We mszy oprócz Prezydenta RP Andrzeja Dudy uczestniczy³a równie¿ m.in. premier Beata Szyd³o.
Po mszy zebrani przemaszerowali pod kamienie wiadki i Pomnik Pamiêci Ofiar Lubina 1982 r., gdzie odby³y siê g³ówne uroczystoci. Po
przywitaniu goci przez Przewodnicz¹cego Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ Solidarnoæ Bogdana Or³owskiego i prezydenta Lubina
Roberta Raczyñskiego, odczytano apel poleg³ych. W dalszej kolejnoci
Prezydent Andrzej Duda wrêczy³ odznaczenia pañstwowe.
Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zas³ugi w dzia³alnoci na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za
osi¹gniêcia w podejmowanej z po¿ytkiem dla kraju pracy zawodowej i
spo³ecznej Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni
zostali: Zofia Jaszcza, Franciszek Kamiñski, Tadeusz Madziarczyk, Aniela Sakwa i Jan Ziêba. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
odznaczeni zostali: Józef Czyczerski, Kazimierz ¯o³nierek i Tadeusz Trziszka. Dodatkowo za wybitne zas³ugi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za osi¹gniêcia w podejmowanej z po¿ytkiem dla
kraju pracy duszpasterskiej i spo³ecznej odznaczeni zostali ks. Marian
Kopko i ks. Wies³aw Migda³. Za zas³ugi w dzia³alnoci na rzecz przemian
demokratycznych w Polsce, za osi¹gniêcia w podejmowanej z po¿ytkiem dla kraju pracy zawodowej i spo³ecznej Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
odznaczono Mariannê ¯abiñsk¹. Za zas³ugi w dzia³alnoci zwi¹zkowej
srebrnym krzy¿em zas³ugi odznaczono Piotra Kaczorka.
Po wrêczeniu odznaczeñ g³os zabra³ Prezydent RP Andrzej Duda.
 Mo¿na tylko w dwóch miejscach w Polsce tak naprawdê obchodziæ
rocznicê powstania Solidarnoci poprzez wielkie porozumienie gdañskie 1980 r,. tamtego pamiêtnego 31 sierpnia, dwa s¹ takie miejsca w
Polsce, gdzie ten 31 sierpnia mo¿na równoprawnie obchodziæ. To w³anie Gdañsk, Sala BHP i tu  w Lubinie. Dlaczego? Bo tutaj robotnicy w
tamten sierpieñ zginêli za tê wolnoæ, która zosta³a wtedy czêciowo
wywalczona, której przedsmak, uda³o siê wtedy przez rok poczuæ 
stwierdzi³ prezydent.
 Robotnicy w Lubinie zginêli od kul, zginêli tak, jak siê ginie na wojnie,

zginêli tak, jak ci, którzy zginêli bezbronni w Powstaniu Warszawskim,
którzy choæ broni nie mieli, chcieli wolnej Polski. ( ) Oni chcieli wolnoci osobistej i wolnoci pañstwowej. Dlatego tu w³anie wtedy byli,
protestuj¹c razem z innymi mieszkañcami Lubina przeciw stanowi wojennemu, przeciwko odebraniu wolnoci, przeciwko pañstwu, które nie
by³o pañstwem suwerennym  podkreli³ prezydent.
Doda³ te¿, ¿e wiele razy zadawano sobie pytanie, dlaczego do tych wydarzeñ dosz³o w³anie w Lubinie.  Jednoznacznej odpowiedzi do dzisiaj nie ustalono. Dlaczego milicja, ZOMO otworzy³a wtedy ogieñ do
robotników, do ludzi. Oczywicie by³o ustawodawstwo stanu wojennego, oczywicie by³y ró¿ne, tajne wytyczne, rozkazy, które wtedy wydawano, ale dlaczego akurat tutaj, w Lubinie? Przecie¿ w wielu miastach wtedy odbywa³y siê protesty. Przecie¿ by³y takie miasta, gdzie
protesty by³y wiêksze, bardziej masowe, ni¿ tu w Lubinie. A jednak to
tutaj otwarto ogieñ  mówi³ prezydent.
Andrzej Duda oceni³, ¿e sta³o siê tak mo¿e dlatego, ¿e w³adza ludowa
budowa³a Lubin, jako wzór socjalistycznego miasta.  Bo przecie¿
odk¹d odkryto tutaj mied, kilkudziesiêciokrotnie zwiêkszy³a siê liczba
mieszkañców  zaznaczy³. Jak mówi³, w Lubinie mieszkali wtedy w
wiêkszoci ludzie m³odzi, zdolni do pracy i najczêciej dobrze wykwalifikowani.
 To w³anie oni wtedy wyszli na ulice Lubina. To oni wyszli protestowaæ, bo to oni mieli pe³n¹ wiadomoæ, co to znaczy wolne i niewolne
pañstwo, jaka jest ró¿nica w jakoci ¿ycia  byæ cz³owiekiem wolnym i
nie byæ cz³owiekiem wolnym, byæ obywatelem wolnego pañstwa i byæ
obywatelem pañstwa zniewolonego. Oni wtedy ju¿ doskonale rozumieli, co to znaczy wspólnota, zobaczyli j¹, kiedy trzy lata wczeniej do
Polski przyjecha³ Ojciec wiêty Jan Pawe³ II i spotka³ siê z milionami
Polaków  wskaza³ prezydent.
Andrzej Duda podkreli³, ¿e mieszkañcy Lubina zobaczyli równie¿ wspólnotê, kiedy powsta³a Solidarnoæ, która  jak zaznaczy³  zrzesza³a
ca³y naród, wszystkie warstwy polskiego spo³eczeñstwa.  Oni tez czuli
siê czêci¹ tej wspólnoty a naprzeciwko tej wspólnoty sta³a narzucona
w³adza, która siebie mieni³a w³adz¹ ludow¹, w³adz¹ robotników, któr¹ w
rzeczywistoci  jak wszyscy wiemy  nie by³a  oceni³ prezydent.
Zwróci³ uwagê, ¿e wielu historyków badaj¹c Zbrodniê Lubiñsk¹ ( )
podkrela, ¿e to by³ w³anie koniec w³adzy ludowej, ¿e to w³anie zbrodnia lubiñska by³a koñcem PRL.
 Dlaczego? Dlatego, ¿e wy  i mówiê do tych m³odych, których jeszcze
wtedy nie by³o na wiecie  dlatego, ¿e wasi rodzice wyszli wtedy na
ulice Lubina i 31 sierpnia nie ugiêli siê pod kulami, a potem jeszcze
wiêcej wysz³o ich 1 wrzenia  mimo ¿e wszyscy w Lubinie wiedzieli, ¿e
milicja zabija ( ), jeszcze wiêcej ich wysz³o, ¿eby pokazaæ, ¿e wspólnota Lubina, wspólnota Polaków jest razem przeciwko w³adzy pseudoludowej i ¿e ta w³adza nie ma ¿adnej legitymacji i to by³ w³anie jej koniec
 podkreli³ prezydent.
 Kule nie by³y w stanie daæ legitymacji tej w³adzy i nie by³y w stanie
zastraszyæ Polaków, nie by³y w stanie zastraszyæ lubinian. I za to wszyscy Polacy chyl¹ dzisiaj g³êboko czo³a przed tymi, którzy polegli, przed
ich najbli¿szymi, ale tak¿e przed wszystkimi bohaterami tamtych dni 
powiedzia³ Andrzej Duda.
 Tamtego dnia, 35 lat temu, Lubin krwi¹ podpisa³ Porozumienia Sierpniowe i przez krew zrobi³ wielki krok ku wolnej Polsce, w której wszyscy
dzisiaj ¿yjemy. A wolna Polska, moimi ustami, ustami prezydenta Rzeczypospolitej, wyra¿a wam dzisiaj g³êbok¹ wdziêcznoæ. Czeæ i chwa³a
bohaterom. Wieczna chwa³a poleg³ym. Niech ¿yje wolna Rzeczypospolita. Szczêæ Bo¿e  powiedzia³ prezydent zwracaj¹c siê m.in. do dawnych dzia³aczy opozycji antykomunistycznej.
Po przemówieniu kwiaty pod pomnikiem Pamiêci Ofiar Zbrodni Lubina
82 z³o¿yli m.in. cz³onkowie rodzin ofiar, Prezydent Andrzej Duda, Premier Beata Szyd³o, Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ Piotr Duda i Przewodnicz¹cy Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ
Solidarnoæ Bogdan Or³owski.
Tak samo jak ka¿dego roku w pierwsz¹ niedzielê wrzenia delegacja
NSZZ Solidarnoæ uczestniczy³a we mszy w. w kociele w Orzeszkowie ko³o cinawy w intencji ofiar 31 sierpnia 1982 r. Po mszy przedstawiciele NSZZ Solidarnoæ z³o¿yli kwiaty na grobie Mieczys³awa Poniaka, trzeciej ofiary Zbrodni Lubiñskiej.

Podatek od miedzi i srebra
w planach bud¿etu na 2018 r.
Wbrew przedwyborczym zapowiedziom rz¹d Prawa i Sprawiedliwoci
nie zrezygnowa³ z wp³ywów do bud¿etu pañstwa z tytu³u podatku od
wydobycia niektórych kopalin wprowadzonego przez rz¹d koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie inaczej
bêdzie w 2018 roku  przynajmniej tak mo¿na przeczytaæ w planach
bud¿etu pañstwa na przysz³y rok.
W 2016 r. KGHM Polska Mied S.A. zap³aci³ ponad 1,27 mld z³ z tytu³u
podatku od wydobycia niektórych kopalin. W bie¿¹cym roku zaplanowano wp³ywy na poziomie 1 mld z³ choæ po pierwszym pó³roczu skorygowano prognozê na 1,64 mld z³. Na 2018 r. zaplanowano 1,29 mld z³ przy
uwzglêdnieniu kursu dolara amerykañskiego (USD), redniego wydobycia surowców w kraju oraz ceny miedzi i srebra na gie³dach. Obecnie kurs
miedzi wynosi blisko 7000 USD za tonê, podczas gdy rednia w 2016 r.
wynosi³a ok. 4900 USD za tonê miedzi. Mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e KGHM
zap³aci znacznie wy¿szy haracz od przewidywanej kwoty.
Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ nieustannie
zabiega o za³atwienie sprawy dwutorowo. Ze strony parlamentarnej poprzez wype³nienie przedwyborczych deklaracji politycznych dotycz¹cych
zawieszenia funkcjonowania podatku. Ze strony Zarz¹du KGHM w postaci zmiany w Za³¹czniku Nr 11 (zasady wyp³acania dodatkowej nagrody
rocznej) do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy poprzez wy³¹czenie
podatku od wydobycia niektórych kopalin z wyliczania nagrody rocznej z
zysku netto dla pracowników.

Przymusowe zmiany brygad
na ZG Rudna
Coraz czêciej zdarzaj¹ siê przypadki wymuszania na pracownikach przez
kierowników oddzia³ów zmiany brygady, do której s¹ przyporz¹dkowani.
Takie roszady ingeruj¹ w ¿ycie rodzinne i plany pracowników. Komisja
Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ KGHM Polska Mied S.A. Oddzia³ ZG Rudna wnios³a do Dyrektora Naczelnego Paw³a Markowskiego o jednoznaczne uregulowanie w Regulaminie Pracy tego problemu. Wprowadzone regulacje powinny uwzglêdniaæ potrzeby rodzinne i sytuacje ¿yciowe pracowników.

wane by³y one jako rodki publiczne.
Zgodnie z zapowiedziami, nowoci¹ w III filarze maj¹ byæ Pracownicze
Plany Kapita³owe (PPK). Docelowo obowi¹zek utworzenia i zaoferowania
PPK swoim pracownikom ma mieæ ka¿dy pracodawca w Polsce. Ka¿dy
pracownik w wieku 19-55 lat ma byæ automatycznie zapisany do Planu,
lecz bêdzie móg³ z niego wyst¹piæ. Sk³adka do PPK bêdzie wspó³finansowana przez Pracodawcê i Pracownika. W proponowanym wariancie pracownik bêdzie wp³aca³ do PPK 2% swojej pensji, a wtedy pracodawca
mia³by obowi¹zek dop³aciæ mu 1,5% wynagrodzenia. Zgodnie z zapowiedziami Wicepremiera Mateusza Morawieckiego, przepisy dotycz¹ce
zmian w systemie emerytalnym maj¹ byæ przyjête przez parlament do
koñca 2017 r..
W przypadku zak³adów pracy, w których funkcjonuj¹ Pracownicze Programy Emerytalne  takich jak KGHM  nie bêdzie wymogu tworzenia
PPK. PPE jest o tyle bardziej korzystne dla pracowników, ¿e pracodawca
p³aci sk³adkê za pracownika  zgodnie z projektem ustawy minimalna
sk³adka na PPE w celu unikniêcia odprowadzania sk³adki na PPK musi
wynosiæ co najmniej 3,5%. KGHM odk³ada zapisanym do PPE pracownikom 7% sk³adki. Oczywicie pracownik mo¿e we w³asnym zakresie zadeklarowaæ odk³adanie dobrowolnej dodatkowej sk³adki. W przypadku PPK
2% p³aci pracownik, a tylko 1,5% pracodawca.
Jak czytamy w wypowiedzi Dyrektora Departamentu Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeniami Zdzis³awa Lopko: istotna ró¿nica
pomiêdzy PPE a PPK pojawia siê równie¿ przy wyp³acie. O ile w PPE
pracownik mo¿e wyp³aciæ jednorazowo ca³oæ zgromadzonych rodków,
to w PPK jednorazowej wyp³acie podlegaæ bêdzie jedynie 25% zgromadzonych rodków. Pozosta³a czêæ (75%) ma byæ wyp³acana w ratach w
liczbie równej liczbie miesiêcy odpowiadaj¹cych dalszemu redniemu
trwaniu ¿ycia ustalonych na podstawie tablic redniego trwania ¿ycia. (...)
Chcia³bym dodaæ, ¿e wyp³aty i wyp³aty transferowe z PPE realizowane s¹
na dotychczasowych zasadach. I tak wyp³ata z PPE nastêpuje na wniosek
uczestnika po osi¹gniêciu przez niego wieku 60 lat lub ukoñczeniu 55 lat
i przedstawieniu decyzji o przyznaniu prawa do emerytury. Z kolei wyp³ata
transferowa do innego PPE lub na IKE, mo¿e nast¹piæ po ustaniu stosunku pracy uczestnika z pracodawc¹.
Na obecn¹ chwilê blisko 17 tys. (93%) zatrudnionych w KGHM Polska
Mied S.A. jest zapisanych do Pracowniczego Programu Emerytalnego,
którego rodkami zarz¹dza TFI PZU S.A. rodki zgromadzone w PPE przez
pracowników KGHM wynosz¹ ju¿ ponad 1,1 mld z³otych.

Reforma emerytalna: II i III filar

16 wrzenia protest przed
siedzib¹ Komisji Europejskiej
w Warszawie

Zgodnie z planowan¹ przez rz¹d reform¹ dotycz¹c¹ systemu emerytalnego w Intranecie KGHM pojawi³a siê informacja w tym temacie.
Proponowane zmiany  w najwiêkszym skrócie  maj¹ doprowadziæ
do przejcia drugiego filaru emerytalnego do trzeciego wraz z jego
rozbudow¹ m.in. o Pracownicze Plany Kapita³owe.

NSZZ Solidarnoæ zorganizuje 16 wrzenia pikietê protestacyjn¹
przed siedzib¹ Komisji Europejskiej w Warszawie - zdecydowa³a obraduj¹ca w Lubinie Komisja Krajowa Zwi¹zku. To reakcja na dzia³ania KE w sprawie zró¿nicowanego wieku emerytalnego wchodz¹cego
w Polsce 1 padziernika.

System emerytalny oparty jest o trzy filary. Pierwszy filar tworzy Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ZUS). Drugi filar to Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Trzeci filar jest bardziej ró¿norodny i tworz¹ go: Pracownicze
Programy Emerytalne (PPE), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz
Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Decyzja o zorganizowaniu protestu jest reakcj¹ na odpowied Komisji
Europejskiej, w której unijni urzêdnicy oceniaj¹ ni¿szy wiek emerytalny
kobiet mianem dyskryminacji i zapowiadaj¹ naciski na polski rz¹d dla
zmiany tych przepisów. Pierwsza akcja odbêdzie siê w Warszawie.

Jak czytamy w informacji z Intranetu: Zmiany, o których informuj¹ media, mia³yby w pierwszej kolejnoci dotyczyæ likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych. Dotychczas zarz¹dzaj¹ce nimi Powszechne Towarzystwa Emerytalne przekszta³cone by³yby w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), za rodki uczestników OFE zosta³yby podzielone:
- 25% rodków przeniesiona do Funduszu Rezerwy Demograficznej i
zapisana na subkontach uczestników w ZUS,
- 75% przekazana uczestnikom na utworzone dla ka¿dego uczestnika
OFE nowych, prywatnych Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia
Emerytalnego (IKZE).
Przeniesienie rodków z OFE na IKZE, oznacza ich sprywatyzowanie, bo
dotychczas zgodnie z orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego trakto-

 Przywrócenie wieku emerytalnego to decyzja Polaków, a nie unijnych
komisarzy. Ja nie g³osowa³em na Junckera, czy Timmermansa, tylko na
Prawo i Sprawiedliwoæ i prezydenta Andrzeja Dudê  uzasadnia³ podczas dyskusji szef S Piotr Duda.
Przypomnia³ te¿ piêcioletni¹ walkê Solidarnoci z Platform¹ Obywatelsk¹ i Polskim Stronnictwem Ludowym o wyd³u¿ony wiek emerytalny.
 Przegralimy wtedy bitwê o wiek emerytalny (w 2012 roku - przyp. red.),
ale wygralimy wojnê i nie pozwolimy sobie tego odebraæ  powiedzia³.
Chêtni na wyjazd mog¹ zg³aszaæ siê do przedstawicieli NSZZ Solidarnoæ w swoich zak³adach pracy. Zapisy do 11 wrzenia. Region Zag³êbie
Miedziowe NSZZ Solidarnoæ organizuje transport i pokrywa zwi¹zane
z tym koszty.
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