
Stanowisko nr 10/XXIV/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. 

w/s.:  łamania prawa w LZPS sp. z o.o. w likwidacji 

 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” zdecydowanie 

protestuje przeciwko łamaniu praw obywatelskich, pracowniczych i związkowych 

przez Prezesa Protektor S.A. w Lublinie oraz likwidatora LZPS Sp. z o.o.                   

w likwidacji. 

Działania prowadzone przez w/w osoby wobec pracowników zatrudnionych          

w LZPS Sp. z o.o. po podjęciu decyzji o likwidacji spółki są sprzeczne zarówno           

z przepisami prawa jak i ze standardami obowiązującymi w cywilizowanych krajach. 

Żądamy od właściwych organów państwa natychmiastowego przywrócenia ładu 

prawnego naruszonego przez osoby zarządzające w/w spółkami. 

Jednocześnie żądamy od Prezesa Protektora S.A. natychmiastowej poprawy 

warunków osób prowadzących  protest zgodnie z postulatami zakładowych 

organizacji związkowych.  

 

 

Stanowisko nr 11/XXIV/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. 

ws.: szykanowania Telewizji Trwam 

 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” wyraża głębokie 

oburzenie decyzją KRRiT w sprawie nieprzyznania Fundacji Lux Veritatis będącej 

właścicielem Telewizji Trwam możliwości korzystania z platformy multipleksowej. 

Wydana przez KRRiT decyzja w tej sprawie nie ma żadnego uzasadnienia 

merytorycznego i  łamie w sposób oczywisty przepisy prawa obowiązujące w tym 

zakresie. 

Żądamy natychmiastowej zmiany decyzji KRRiT szykanującej alternatywne 

środki przekazu w Polsce. 

Żądamy przestrzegania przepisów prawa przez KRRiT. 

Zwracamy się do Prezydenta RP, Sejmu i Senatu o odwołanie ze składu KRRiT 

swoich przedstawicieli podejmujących tak haniebne decyzje. 

 

 

Stanowisko nr 12/XXIV/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. 

ws.: przestrzegania prawa 

 

W ostatnim okresie z niepokojem obserwujemy nasilenie się przypadków 

łamania praw obywatelskich, pracowniczych i związkowych. Jeszcze większy 

niepokój budzi brak adekwatnych reakcji organów państwa powołanych do 

przestrzegania ładu prawnego. 

Jaskrawym przykładem są wydarzenia, które miały miejsce w styczniu br. w 

Protektor S.A. w Lublinie i LZPS Sp. z o.o.  

O wielu innych przypadkach łamania prawa informują media regionalne. 



Brak reakcji administracji państwowej i odpowiednich służb, sprawia wrażenie, 

że nad osobami łamiącymi prawo jest otworzony parasol ochronny. 

Zwracamy się do osób pełniących funkcje publiczne oraz do służb powołanych 

do przestrzegania konstytucyjnych praw obywateli do wnikliwego obserwowania 

wydarzeń mających znamiona łamania prawa i do skutecznej interwencji. 

Chcemy żyć w państwie, w którym demokracja jest nie tylko zapisem w aktach 

prawnych, ale  obowiązującym kanonem postępowania. 

 

 

Stanowisko nr  13/XXIV/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. 

ws. konsolidacji Rejonów Energetycznych 

 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” stanowczo 

sprzeciwia się planom konsolidacji Rejonów Energetycznych PGE Dystrybucja w 

naszym regionie. 

Wspomniane plany są działaniem zarówno na szkodę pracowników PGE 

Dystrybucji, jak również klientów wspomnianego zakładu. Podjęte kroki 

konsolidacyjne wskazują na brak analizy sytuacji rynkowej, a także ujawniają brak 

logiki w planach łączeniowych. 

Nie możemy godzić się na pominięcie zainteresowanych tą sytuacją 

pracowników w rozmowach i planowanych zmianach. 

Powyższe plany spowodują zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego 

kraju, pogorszenie jakości świadczonych usług, a co najgorsze – przyniosą likwidację 

wielu miejsc pracy. 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” popiera działania 

podjęte przez Międzyzakładowy Komitet Protestacyjny, a jednocześnie oczekuje 

wstrzymania prac konsolidacyjnych do momentu uzgodnienia projektu z 

zainteresowanymi grupami. 

 

 

Stanowisko nr  14/XXIV/2012 z dnia 7 marca 2012 r. 

ws. sytuacji polskich kolei 

 

W obliczu tragedii narodowej pod Szczekocinami, żądamy od władz Państwa 

niezwłocznego podjęcia merytorycznej, publicznej debaty na temat stanu polskich 

kolei   i przygotowania planu naprawczego. 

Oczekujemy usprawnienia struktur organizacyjnych PKP, zwiększenia 

nakładów na odtworzenie i modernizację, zaprzestania ograniczeń zatrudnienia 

kosztem bezpieczeństwa, przywrócenia szkolnictwa kolejowego oraz uznania 

priorytetowego znaczenia kolei dla transportu publicznego i gospodarki narodowej. 

 

 

Stanowisko nr  15/XXIV/2012 z dnia 07 marca 2012 r. 



ws. projektu wydłużenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku 

życia 

 

Zgłoszone przez rząd propozycje zmian w systemie emerytalnym nie można 

traktować jako reformy tego systemu. Ograniczenie się jedynie do podniesienia 

wieku koniecznego do nabycia uprawnień emerytalnych, bez równoczesnych, 

kompleksowych zmian systemu nie przyniosą oczekiwanej poprawy funkcjonowania 

systemu. Jedynym efektem będzie skrócenie okresu wypłacania świadczeń 

emerytalnych. 

NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się proponowanym przez rząd RP 

zmianom w systemie emerytalnym. Wydłużanie okresu zatrudnienia nie jest dobrym 

wyjściem dla deficytu funduszu ubezpieczeń społecznych. 

Obserwując sytuację na rynku pracy w naszym kraju jasno widać, że bardzo duży 

odsetek bezrobotnych stanowią ludzie młodzi. Podniesienie wieku emerytalnego 

jeszcze tę sytuację pogorszy, gdyż potencjalne miejsca pracy będą blokowane przez 

niedoszłych emerytów. Ponadto, proponowane rozwiązania skazują na zasiłki lub 

pomoc społeczną osoby o długim stażu pracy, gdyż pracodawcy nie są 

zainteresowani tworzeniem dla nich alternatywnych miejsc pracy, wykorzystujących 

ich doświadczenie i wiedzę. 

Obecnie trudno nam sobie nawet wyobrazić, jak zorganizować pracę osób po 60, czy 

65 roku życia, jeśli ta praca ma być produktywna, a nie stanowić fikcji ekonomicznej. 

W Polsce nie udało się programu osłonowego osób po 55 roku życia. 

Przytaczanie, jako argumentu, sytuacji w Europie pokazuje, że rząd wcale nie ma 

racji. Szwedzi, którzy zapracowali sobie na emeryturę, mogą pobierać wcześniejsze 

świadczenie w wieku 61 lat, jednak wówczas wysokość emerytury jest mniejsza niż w 

przypadku osoby, która chce pracować dłużej. Natomiast minimalna emerytura 

gwarantowana przez państwo może być wypłacalna począwszy od 65 roku życia. 

Prawo pozwala Szwedom na pracę do 67 roku życia. Tradycyjnie jednak, po części z 

powodu umów zbiorowych, jak pokazują statystki, najczęściej odchodzi się z pracy w 

wieku 65 lat. Niektóre zawody, np. strażacy, mają prawo do emerytury już w wieku 58 

lat. Z kolei francuski parlament przyjął jesienią 2010 roku ustawę, która zakłada, że 

stopniowo, do 2018 roku, minimalny wiek emerytalny wzrośnie z 60 do 62 lat. Na 

Słowacji wiek emerytalny wynosi obecnie 62 lata i jest taki sam dla kobiet i 

mężczyzn. Kobiety mogą starać się jednak o wcześniejszą emeryturę i - zależnie od 

liczby dzieci - mogą przejść na nią już w wieku 53 lat. Te przykłady pokazują, że 

nawet bogate kraje Unii pracują krócej, niż chce się to narzucić Polakom.  

W Europie tylko trzy kraje, oprócz Polski, chcą by ich obywatele pracowali tak długo. 

Pozostali będą pracować krócej niż my, w nieporównywalnie lepszych warunkach, 

wykonując znacznie lżejsze prace i posiadając dużo lepszy system opieki społeczno-

zdrowotnej. 

Zupełnie odrębny problem stanowi kwestia emerytury kobiet. Ma ona docelowo 

wzrosnąć o 7 lat. Chodzi o to, aby wysokość emerytur kobiet i mężczyzn była taka 

sama, a według rządu można to uzyskać, gdy czas pracy będzie taki sam. W 

obecnym systemie wysokość emerytury nie zależy tylko od długości pracy, ale także, 



a może przede wszystkim od kapitału zgromadzonego w czasie aktywności 

zawodowej, czyli od wysokości odprowadzanych składek na ZUS. Tymczasem 

kobiety zwykle mają niższe uposażenie niż mężczyźni, nawet jeśli pracują na tym 

samym stanowisku, do tego krótszy staż pracy ze względu na urodzenie i 

wychowanie dzieci. Zrównanie wieku emerytalnego tego nie zmieni. Aby było 

sprawiedliwie kobiety powinny zarabiać za tą samą prace tyle, co mężczyźni. Do tego 

wychowanie dziecka powinno zostać uznane za pracę, od której są odprowadzane 

składki do ZUS, a czas opieki nad dzieckiem wliczony do stażu emerytalnego. 

Ponadto przy kapitałowym systemie liczenia emerytury, czyli tyle ile wpłaciłeś do 

ZUS, tyle otrzymujesz, oraz założeniu wieku emerytalnego na dotychczasowym 

poziomie oraz planowanej długości życia 77 lat dla mężczyzn i 84 lat dla kobiet, 

wysokość emerytury wyniesie 65% przychodu rocznego dla mężczyzn i 28,5% dla 

kobiet. Wynika to z różnicy pomiędzy okresami ubezpieczeń (mężczyzny ok. 40, a 

kobiet 35 lat) oraz długości życia na emeryturze. Zasadniczo o poziomie emerytury 

decyduje zatem nie wiek emerytalny, ale okres składkowania i długość życia. Przy 

zmienionym wieku proponowanym przez rząd i wydłużeniu okresu składkowania, 

wysokość emerytury dla mężczyzn wyniesie 68,3% a kobiet 48,2% rocznego 

przychodu. Zatem wydłużenie okresu dla mężczyzn jest praktyczne nieistotne, 

natomiast wydaje się, że poprawi sytuacji kobiet, o ile będzie dla nich praca w tym 

wieku.  Problem tylko w tym, że całe wyliczenie kapitałowe jest błędne, albowiem o 

ile w skali mikro, czyli pojedynczej osoby ma sens, o tyle w skali makro jest ono 

absurdalne, bo faktycznie decyduje relacja wpływu składek z osób pracujących do 

świadczeń na rzecz emerytów. Otóż przyjmując obecny poziom składek 20% i 

planowany stosunek demograficzny w 2060 roku, czyli 1,3 pracujących na 1 emeryta, 

poziom emerytalny kobiet i mężczyzn będzie na poziomie 26%. Netto poziom 

dochodu emerytów będzie w granicach 1/3 dochodu pracującego. Wydłużenie wieku 

emerytalnego do 67 lat będzie kompletnie niewystarczające i nie uzdrowi sytuacji, 

niezależnie od twierdzeń rządu, emerytury będą niskie. 

Wszelkie symulacje w sprawie emerytur opierają się na ekstrapolacji pewnych 

dotychczasowych trendów w sferze demograficznej. Prognozując przyszłe emerytury 

powinno uwzględniać się wiele czynników, np. politykę migracyjną – w jej wyniku 

Francja, która miała niegdyś zerowy przyrost, ma dziś jeden z największych w 

Europie. Nie uwzględnia się zmian sytuacji gospodarczej, wystarczy sobie 

uzmysłowić jakie zmiany nastąpiły w ciągu ostatnich 20 lat. Wpłynie to na poziom 

dochodów – przykładowo 65% z obecnego średniego wynagrodzenia (3500 zł) to 

mniej niż 30% np. z 10000 złotych. Nie uwzględniono stopy bezrobocia czy też 

polityki prorodzinnej. Wreszcie prognozy długotrwałości życia mogą okazać się nie 

do końca trafione, gdyż wraz z wydłużeniem wieku, nasilają się różne czynniki 

chorobotwórcze. 

Naszym zdaniem, jednym ze sposobów na poprawę kondycji systemu emerytalnego 

jest wzrostu funduszu emerytalnego spowodowany wzrostem liczby zatrudnionych. 

Dlatego po stronie rządu leży obowiązek podejmowania działań i wprowadzania 

takich rozwiązań, które zwiększą zatrudnienie i tym samym zwiększą ilość środków w 

systemie emerytalnym. 



Kolejnym koniecznym elementem poprawy kondycji funduszu jest ujednolicenie 

sposobu wnoszenia składki do systemu. Umowy-zlecenia, umowy o dzieło, 

działalność gospodarcza – te formy zatrudnienia objęte są preferencyjną stawką 

składki emerytalnej. Domagamy się ujednolicenia zasad. 

"Solidarność" zdecydowanie opowiada się również za umożliwieniem łączenia czasu 

przebywania na emeryturze z częściową pracą zawodową, jako jednym ze sposobów 

opanowania rosnącego deficytu funduszu emerytalnego. 

Zdaniem naszego Związku pozostawienie ubezpieczonym możliwości wyboru 

momentu przejścia na emeryturę również wpłynie na poprawę kondycji systemu. 

Mając na uwadze przytoczone powyżej argumenty NSZZ „Solidarność” 

zdecydowanie sprzeciwia się podniesieniu wieku uprawniającego do przejścia 

na emeryturę bez poważnej publicznej debaty i ogólnonarodowego 

referendum. 

 

 


