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32 urodziny NSZZ ”Solidarność” 
 

 

Koncerty, wystawy a nawet parada 
motocyklowa to tegoroczne propozycje na 
uczczenie 32 rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych i powstania 
NSZZ „Solidarność”. Tradycyjnie główne 
uroczystości organizowane są w Gdańsku, 
Szczecinie i Jastrzębiu ale do obchodów 
Dnia Solidarności i Wolności przygoto-
wują się nie tylko te trzy miasta. 

Kontrakt socjalny dla Europy 
 
O kontrakt socjalny dla Europy apelują 
liderzy związków zawodowych skupionych 
w Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych.  
Wypracowany przez partnerów społecz-
nych na forum UE dokument, byłby 
gwarancją utrzymania europejskiego mode-
lu społecznego. Związkowców niepokoją 
rosnące nierówności, coraz wyższy poziom  

 
ubóstwa, bezrobocie czy brak bezpie-
czeństwa zatrudnienia, który dotyka szcze-
gólnie młodych. W Europie narasta nacjo-
nalizm, rasizm i ksenofobia. "Widzimy, że 
zagrożony jest powojenny ład społeczno-
gospodarczy, który doprowadził do utwo-
rzenia Unii Europejskiej i europejskiego 
modelu społecznego. Ten unikalny model 
społeczny przyniósł znaczące korzyści dla 
obywateli i pracowników oraz pozwolił 
nam przejść z kryzysu w dobrobyt" - 
czytamy w apelu przyjętym podczas osta-
tniego spotkania komitetu wykonawczego 
EKZZ.  
Liderzy europejskich związków zawodo-
wych są zdania, że osiągnięcie Unijnych 
celów wymaga społeczeństw stabilnych 
socjalnie, trwałego wzrostu gospodarczego 
i instytucji finansowych służących realnej  
gospodarce. Dlatego wzywają UE do 
skupienia się na polityce poprawiającej 
standardy warunków życia i pracy, jakość 
zatrudnienia, sprawiedliwe płace, równe 
traktowanie, skuteczny dialog społeczny, 
prawa związkowe i inne prawa człowieka, 
usługi użyteczności publicznej wysokiej 
jakości, ochronę socjalną – w tym 
sprawiedliwy i stabilny system ochrony 
zdrowia oraz system emerytalny.  
Odrzucamy wszelką politykę prowadzącą 
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do ostrej i degradującej konkurencji w 
zakresie płac, praw pracowniczych, czasu 
pracy, zabezpieczenia społecznego, poda-
tków i środowiska naturalnego. Popieramy 
skoordynowaną politykę gospodarczą jak i 
zdrowe finanse publiczne, ale odrzucamy 
stosowane metody zarządzania ekonomi-
cznego, które podkopują osiągnięcia 
socjalne ubiegłych dziesięcioleci, osłabiają 
trwały rozwój, ożywienie gospodarcze i 
niszczą usługi użyteczności publicznej" - 
piszą związkowcy w swoim apelu.  
EKZZ sprzeciwia się zapisom Traktatu o 
Stabilizacji, Koordynacji i Zarządzaniu w 
Unii Gospodarczej i Walutowej (TSCG). 
Niepokojący jest również sposób wypra-
cowania Traktatu pozbawiony znaczącego 
zaangażowania Parlamentu Europejskiego i 
obywateli. 
Związkowcy apelują, aby UE i jej państwa 
członkowskie przestrzegały europejskich i 
międzynarodowych instrumentów, takich 
jak Konwencje MOP, orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 
zrewidowana Europejska Karta Społeczna, 
do której Unia Europejska powinna 
przystąpić, jak również do Protokołu 
będącego jej częścią przewidującego 
system skarg zbiorowych (1995). 
 

Gdzie są pieniądze…. 
 
Gdzie są pieniądze ze składek emery-
talnych? Trochę dużo czytania, ale to są 
fakty! Warto czasem myśleć samodzielnie. 
Rządowe statystyki mówią, że średnia 
pensja w Polsce to ok. 3600. To znaczy, że 
średnie składki emerytalne to 703,08 zł 
miesięcznie - procent składki emerytalnej 
do ZUS jest stały, określony ustawowo. 
Liczba pracujących na koniec II kw. 2011 
to 16,163 mln. Możecie te dane sami 
zweryfikować przeglądając oficjalne strony 
rządowe, sięgając do oficjalnych statystyk 
GUS. Miłej zabawy. Ale co z tego 
wynika?? BARDZO WIELE, a właściwie 
BARDZO DUŻO. Dużo czego??  

PIENIĘDZY, oczywiście.  
Pomnóżcie urzędową i oficjalną liczbę 
zatrudnionych i oficjalną i bardzo urzędową 
średnią składkę emerytalną do ZUS. 
Powinno Wam wyjść miesięcznie 11 375 
519 400 zł, czyli ponad jedenaście miliar-
dów trzysta siedemdziesiąt pięć milionów. 
To gigantyczne pieniądze, a jest to tylko 
składka emerytalna. Bawmy się dalej: 
pomnóżcie to razy 12 miesięcy, a wyjdzie 
na to, że w skali roku jest to 136 506 232 
800 zł. Kończą się Wam okienka w 
kalkulatorze? Mnie też. Zatem powiem, że 
jest to słownie ponad 136 miliardów 506 
milionów zł w roku. Mamy w Polsce około 
5 mln emerytów, dokładnie - w marcu 2011 
było ich 4,979 mln. To znowu wg. 
oficjalnych, rządowych i jedynie słusznych 
i poprawnych statystyk. Rencistów nie 
liczę, bo już na pewno nie zmieszczą mi się 
w kalkulatorze, a poza tym - na nich jest 
osobna składka!!!. Wychodzi mi zatem na 
to, że rocznie jest to średnio 27301 zł na 
emeryta, czyli miesięczna emerytura 
średnio powinna wynosić 2275,00 zł. 
Tymczasem średnia emerytura - znowu wg 
rządowych, oficjalnych i jedynie słusznych 
i poprawnych statystyk wynosiła w tymże 
marcu 2011 zaledwie 1721,00 zł. Czyli o 
554 mniej niż wynika ze składek 
wyliczonych na podstawie danych 
statystycznych rządu RP, GUS, ZUS, 
KRUS i każdy inny SRUS. Jak policzycie 
dalej, to wyjdzie Wam nadwyżka rzędu 
32% w stosunku do wydatków na 
emerytury (czyli średnio ZUS jest na plusie 
około 2,5 miliarda zł miesięcznie, czyli 30 
miliardów rocznie!!!). Tymczasem, rząd 
ubolewa, że budżet dopłaca ponoć do 
emerytur dziesiątki miliardów rocznie. 
Jesteście zdumieni?? To przeliczcie jeszcze 
raz. Też liczyłem, bo nie wierzyłem. 
Wniosek jest taki: ktoś z trójki: GUS, ZUS, 
Rząd RP łże. Łże w bezczelny sposób. 
Gorzej: dopuszczam możliwość, że łże 
więcej niż jeden, a nawet że łżą wszystkie 
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wymienione instytucje. Taki jest mój 
wniosek. Ale jest też PYTANIE: co dzieje 
się z nadwyżką??? I takie są wnioski 
wynikające z oficjalnych danych statysty-
cznych. Chyba, że Rostowski przesłał 
sfałszowane dane do GUS, wszak to, 
używając eufemizmu, mistrz kreatywnej 
księgowości. Załóżmy jednak, że dane 
oficjalne są prawdziwe, a więc wnioski zeń 
wynikające także. Proszę sobie wyobrazić, 
jaka gigantyczna nadwyżka powstanie przy 
wydłużeniu czasu pracy potrzebnego do 
osiągnięcia wieku emerytalnego.  
Oczywiście, pracy tej i tak nie ma, a 
bezrobocie zamiast maleć wciąż rośnie, co 
również potwierdzają dane oficjalne. Na co 
ma pójść taka nadwyżka?? Na zrzutkę na 
Greków?? Włochów?? By żyło im się 
jeszcze lepiej?? Gdzie jest kasa!!! Ludzie 
kiedy w końcu wyjdziemy na ulice i 
zaczniemy walczyć o swoje pieniądze???  
 

Spotkanie integracyjne 
 

W dniu 24 sierpnia 2012 w jeden z 
ostatnich już ciepłych, sierpniowych wie-
czorów, tym razem na powietrzu pod 
parasolami odbyło się w barze „Gościniec” 
pierwsze tego rodzaju spotkanie integra-
cyjne zorganizowane przez KZ NSZZ „S”,.  
 

                                                                                                           
 
Na grillu kucharze przygotowywali 
smaczną karkówkę, kaszankę i kiełbaskę, 
był też niezastąpiony smalec z ogórkiem i 
przepyszny chleb.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goście w oczekiwaniu na te smakowitości 
popijali piwo – „jak na taką imprezę 
przystało” i słuchali piosenek w wykonaniu 
pana, który umilał czas grając na organach.  
Gdy już głód i pragnienie zostało 
zaspokojone pierwsze pary ruszyły do tańca 
wewnątrz na sali barowej. 
 

 
 
Odbyły się też zabawne konkursy których 
uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi 
aczkolwiek fajnymi gadżetami. 
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Tak w rozśpiewanej i rozbawionej 
atmosferze czas miło i szybko upłynął. 
Czy taka nowa formuła organizacji spotkań 
związkowych będzie trwała dalej, czy ma 
pozostać „stara” organizowana w listopa-
dzie  będzie to zależało od państwa woli.  
 

ZSIP 
 

Zakończyły się wybory Oddziałowych 
Społecznych Inspektorów Pracy w 
ANWILU S.A. na kadencję 2012-2016. 
Poniżej przedstawiamy listę wybranych 
przedstawicieli OSIP w poszczególnych 
okręgach wyborczych. 
 

Okręg nr 1.  KOPACZYK MAREK 
Okręg nr 2.  KWIATKOWSKI PAWEŁ 
Okręg nr 3.  STYPUŁA EDMUND 
Okręg nr 4.  ŁUKOMSKI ANDRZEJ 
Okręg nr 5.  GRAJEWSKI JERZY 
Okręg nr 6.  KARBOWIAK MAREK 
Okręg nr 7.  KACZAN JACEK 
Okręg nr 8.  BŁASZCZYK ARTUR 
Okręg nr 9.  PIGŁOWSKI ANDRZEJ 
Okręg nr 10.  STASIŃSKI ADRIAN 
Okręg nr 11.  SULERZYCKI  ROBERT 
Okręg nr 12.  AFELTOWICZ ANDRZEJ 
Okręg nr 13.  TOKARSKI LESZEK 
Okręg nr 14.  STOKFISZ PIOTR 
Okręg nr 15.  JAWORSKI  LECH 
 

Wybory Zakładowego Społecznego Inspe-
ktora Pracy odbędą się w dniu 4 września 
2012r.  

 

Pielgrzymka do Częstochowy 
 

 W dniu 16 września 2012 roku odbędzie 
się jak co roku pielgrzymka do 
Częstochowy. Zapisy u przewodniczącego 
związku. Wyjazd o godz. 5.00 rano.    

 
Humor 

 

- Ty już mnie nie kochasz! - wzdycha 
dziewczyna jadąca z chłopakiem przez las 
na motorze. 
- Ależ kocham cię! Dlaczego tak uważasz? 
- Bo zawsze w tym zagajniku psuł ci się 

motor... 
 

*** 
Matka krzyczy na córkę: 
- Zabraniam ci wracać tak późno do domu. 
Masz dopiero 17 lat. Ja w twoim wieku... 
- Wiem, wiem - przerywa córka  
- Siedziałaś stale w domu... Bo ja miałam 
pięć miesięcy... 

*** 
Siedzą zajączek, wilk i żółw. Na stole stoi 
butelka wódki. Zwierzęta stwierdziły, że to 
za mało i trzeba kupić więcej. 
Wilk z zajączkiem od razu wskazali na 
żółwia: 
- No dobra, pójdę, ale nie możecie wypić 
ani kropelki w tym czasie. 
Mija tydzień, żółwia nie ma, wilk mówi: 
- Pijemy. 
- Obiecaliśmy żółwiowi, że nie będziemy 
pić bez niego. Tak minął 2 i 3 tydzień. W 
końcu zajączek bierze butelkę do ręki z 
zamiarem otwarcia, a żółw wygląda za 
krzaków i mówi: 
- Bo nie pójdę! 

 *** 
Słuchaj, czy generał Jaruzelski nadal  
patrzy przez czarne okulary? 
- Chyba tak. Bo gdyby patrzył przez 
różowe, to dawno należałby do Platformy 
Obywatelskiej. 

 
Redaguje zespół. 

Wydaje: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność 
w ANWILU S.A. tel. 32-32, 33-32 


