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Podniesienie wieku 

emerytalnego nie ura-

tuje nas przed emery-

talną katastrofą - alar-

muje Główny Urząd 

Statystyczny. Nasz 

kraj czeka potężny 

kryzys demograficzny. 

          Do 2050 roku licz-

ba emerytów ma wzro-

snąć z obecnych 7 do 10 

milionów Polaków. To 

oznacza, że jeżeli rząd 

niczego nie zrobi, to nasz 

kraj stanie na krawędzi 

bankructwa, a liczba Po-

laków zacznie drama-

tycznie spadać. W tym 

alarmistycznym tonie nie 

ma przesady. Teraz na 

100 pracują-

cych Polaków 

mamy 28 eme-

rytów - wyli-

cza GUS. 

W 2050 roku 

na 100 pracu-

jących będzie 

już 52 emery-

tów. Nie bę-

dzie nas stać 

na utrzymanie 

ich.  

         To grozi wyjątkowo 

niskimi emeryturami, 

brakiem pieniędzy na 

służbę zdrowia 

i wysokimi podatkami.  

         Recepty są dwie. 

Rząd musi albo znowu 

podnieść wiek emerytal-

ny, albo wreszcie zachę-

cić Polaków do rodzenia 

dzieci. I to bardzo szyb-

ko. 

        Gdyby w 2013 roku 

rząd nie podniósł wieku 

emerytalnego do 67. roku 

życia, to na sto osób 

w wieku produkcyjnym 

w 2050 roku przypadało-

by 75 osób uprawnionych 

do emerytury.  

Obecnie, jak pokazują 

dane  GUS,  osoby 

w wieku powyżej 65 lat 

mają już za sobą okres 

aktywności zawodowej - 

dla 95 procent seniorów 

wyłącznym źródłem 

utrzymania jest emerytu-

ra lub renta.  

Trzecia recepta 

           To odkładanie na 

emeryturę z własnych 

środków. Otwarte Fun-

dusze Emerytalne, które 

miały być złotym środ-

kiem i zapewnić nam w 

przyszłości godziwe eme-

rytury nie wspominając o 

spędzanych urlopach na 

Wyspach Bananowych 

okazały sie porażką. Mo-

że nie sama idea oszczę-

dzania się skompromito-

wała ale warunki na ja-

kich były gromadzone 

nasze środki były kom-

promitujące. A to za-

wdzięczamy naszym poli-

tykom. Efekt końcowy 

jest taki; instytucje w 

większości umieszczone 

poza granicami naszego 

kraju zarobiły krocie a 

na kontach przyszłych 

emerytów brak pienię-

dzy. Politycy zamiast 

poprawić system zrobili 

wielki skok na kasę. Co 

ciekawe kiedyś kasiarzy 

wsadzano za kratki ale 

dzisiaj Ci kasiarze cho-

dzą w glorii chwały, że to 

niby dla mojego dobra! 
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Na wesoło 
Na ławce w parku siedzi smut-

ny facet, w ręku trzyma butel-

kę. Siedzi i tylko w nią patrzy. 

Nagle podchodzi dresiarz, sia-

da obok, zabiera facetowi flasz-

kę, wypija jednym łykiem za-

wartość i beka potężnie. 

Smutny dotąd mężczyzna za-

c z y n a  p ł a k a ć . 

- Stary, nie becz, żartowałem - 

mówi zakłopotany dresiarz. - 

Obok jest monopolowy, kupię 

c i  n o w ą  f l a s z k ę . 

- Nie o to chodzi - tłumaczy 

mężczyzna. - Nic mi się nie 

udaje. Zaspałem i spóźniłem 

się na bardzo ważne spotkanie. 

Moja firma nie podpisała kon-

traktu, więc szef mnie wywalił. 

Wychodząc z firmy zobaczy-

łem, że ukradli mi samochód, 

więc wziąłem taksówkę do 

domu. Kiedy taksówka odje-

chała, zorientowałem się, że 

zostawiłem w niej portfel ze 

wszystkimi dokumentami. A w 

domu co? W domu moja żona 

zdradza mnie z najlepszym 

przyjacielem! Postanowiłem 

więc popełnić samobójstwo. 

Przygotowałem sobie truci-

znę... i nagle przychodzi pa-

lant, który mi ją wypija!!  
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          Nie każda praca w wa-

runkach szkodliwych dla zdro-

wia lub uciążliwych uprawnia 

do otrzymania wcześniejszej 

emerytury. Wykazy prac (A i 

B), których wykonywanie po-

zwala na otrzymanie tego 

świadczenia, zostały przewi-

dziane w załączniku do rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z 7 

lutego 1983 r. "W sprawie wie-

ku emerytalnego pracowników 

zatrudnionych w szczególnych 

warunkach lub w szczególnym 

charakterze". Dz. U z 1983 r. nr 

8, poz. 43  

          Dla osób zatrudnionych 

przy pracach wymienionych w 

wykazie A przepisy przewidują 

jednakowe warunki uzyskania 

wcześniejszej emerytury. Osoby 

te muszą osiągnąć wiek emery-

talny wynoszący 55 lat dla ko-

biet lub 60 lat dla mężczyzn 

oraz udowodnić okres składko-

wy i nieskładkowy (20 lat dla 

kobiet lub 25 lat dla mężczyzn), 

w tym co najmniej 15 lat pracy 

w szczególnych warunkach wy-

mienionej w tym wykazie. 

           Należy zaznaczyć, że od 

pracowników wykonujących 

prace wymienione w wykazie A 

nie wymaga się, aby niższy 

wiek emerytalny został osią-

gnięty w czasie zatrudnienia 

lub w określonym czasie od jego 

ustania. 

          Jeśli do końca 1998 r. 

spełniły warunek 25 lat stażu 

pracy (mężczyzna) lub 20 lat 

(kobieta), w tym 15 lat właśnie 

w szczególnych warunkach lub 

w szczególnym charakterze, za-

chowują prawo do wcześniejszej 

emerytury. Możemy na nią 

przejść, gdy skończymy 55/60 

lat (kobieta/mężczyzna). 

          Sąd Najwyższy rozpatry-

wał skargę jednego z obywateli. 

Pracował on w latach 70. w 

szczególnych warunkach, ale 

miał przerwę w pracy, bo pań-

stwo wezwało go do odbycia za-

sadniczej służby wojskowej. 

Szef zwolnił więc mężczyznę z 

pracy, ale po dwóch latach, gdy 

wyszedł on z wojska, znów go 

zatrudnił. Pracownik przed są-

dem domagał się wcześniejszej 

emerytury, tłumacząc, że dwu-

letnie zwolnienie z pracy nie 

było z jego winy. Sąd Najwyższy 

podzielił to zdanie. 

           Jeśli dokumentacja stażu 

pracy przyszłego emeryta jest 

niekompletna, w pierwszej ko-

lejności trzeba wystąpić do za-

kładu pracy o wydanie brakują-

cych dokumentów. Rozmowa z 

pracodawcą może wiele wyja-

śnić nawet w przypadku nie 

kompletnej dokumentacji. Jeże-

li firma lub instytucja już nie 

istnieje, dokumenty powinien 

mieć jej następca prawny. Jeśli 

i takiego nie ma, szansą są ar-

chiwa państwowe. Tam, gdzie 

dokumentacji nie da się odzy-

skać, pomocne mogą okazać się 

zeznania świadków. 

          Dokumentami potwier-

dzającymi okres zatrudnienia 

są; zaświadczenie zakładu pra-

cy (pracodawcy), świadectwo 

pracy, legitymacja ubezpiecze-

niowa zawierająca odpowiednie 

wpisy lub orzeczenie sądu. 

          Dowodami pośrednimi, 

które mogą służyć do potwier-

dzenia okresów zatrudnienia 

mogą być m.in. legitymacja 

służbowa, umowy o pracę, wpi-

sy w dowodach osobistych, ksią-

żeczka spawacza, wpisy w do-

kumentacji lekarskiej.  

Praca w warunkach szczególnych a emerytura 
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- Ze świadczenia mo-

gą skorzystać kobie-

ty, które do końca 

2008 roku osiągnęły 

wiek 55 lat. 

- W przypadku męż-

czyzn warunkiem 

jest wiek 60 lat, osią-

gnięty przed 31 grud-

nia 2008 roku. 

javascript:void(0)
http://www.infor.pl/prawo/praca/


i czasami zdarzają się cuda które 

nie mieszczą się w naszych gło-

wach.  

          Przykład z naszych dni to 

ceny paliw w odniesieniu do sytu-

acji światowej. Kiedyś prezydent 

USA głośno kichnął a na giełdzie 

cena ropy rosła. Dzisiaj  groźba 

wojny na wscho-

dzie (o zgrozo 

realna) spowodo-

wała spadek cen 

ropy do nie spo-

tykanie niskich 

poziomów. Moż-

na - można i jak 

to ma sie do gry 

rynkowej? Są na 

tym świecie rze-

czy które nawet 

filozofom sie nie 

śniły a co dopie-

ro nam malucz-

kim. 

          Sposób in-

westowania na-

szych pienię-

dzy, właściwie 

Twoich pienię-

dzy zależy od 

nas samych. W 

naszym PPE są 

fundusze zacho-

wawcze, które 

wypracowują 

minimalny zysk 

(fundusz obliga-

cji PPE) jak i 

fundusz agre-

sywny (fundusz 

akcji PPE) 

gdzie można 

dużo zarobić, 

ale uwaga stra-

cić też! 

                      Jako pracownicy 

możemy ograniczyć swoje inwe-

stycje do środków wpłacanych 

przez naszego pracodawcę, mo-

żemy również wpłacać dodatko-

wo pieniądze z naszych środ-

ków. Ważne dodatkowe pienią-

dze, które wpłacamy nie są ob-

ciążane żadnymi kosztami - jest 

to wyjątkowo atrakcyjna oferta.  

Jedynym warunkiem przystą-

pienia do naszego PPE jest trzy-

letni staż pracy w naszej firmie. 

Sprawdź już dzisiaj czy możesz 

przystąpić do naszego funduszu 

emerytalnego! O szczegółach i 

warunkach przystąpienia do 

PPE dla Polmor dowiesz się w 

kadrach lub Komisji Zakłado-

wej NSZZ Solidarność.  
Marian Rudnik 

          Myślę, że  Pracowniczy Pro-

gram Emerytalny (PPE) działający 

w naszej firmie jest alternatywą 

dla istniejących dzisiaj sposobów 

odkładania na przyszłą emeryturę. 

Dzisiaj powinniśmy chuchać i dmu-

chać na nasz program emerytalny. 

Trudne początki przy zakładaniu 

naszego PPE 

minęły. 

Przede 

wszystkim 

mieliśmy 

problem z 

nasza men-

talnością. 

Liczyła się 

kasa tu i te-

raz. Nie 

chcieliśmy 

myśleć o na-

szej przyszło-

ści to miał 

nam zapew-

nić ZUZ. 

Przekazywa-

ne corocznie 

sprawozda-

nia ze zgro-

madzonymi 

na naszych 

kontach środ-

kami przekonują, że warto było  

wzajemnie się przekonać do po-

wstania PPE w naszej firmie. Róż-

nica pomiędzy naszym funduszem 

a OFE jest taka, że pieniądze na  

naszych kontach to nasze pienią-

dze a jak nasze  to w naszym inte-

resie było obniżenie kosztów do 

niezbędnego minimum. OFE zacho-

wywały się właściwie tak jak ZUS i 

były zainteresowane generowa-

niem kosztów a nie ich minimaliza-

cją. 

          Odkładanie pieniędzy w dłu-

gim okresie powinno przynieść spo-

dziewany zysk. Tak przekonują 

nas eksperci. Pamiętać musimy 

jednak, że zarządzający naszymi 

pieniędzmi  to tylko ludzie. Może 

sie zdarzyć wahnięcie, które spowo-

duje, że nasze zyski będą małe lub 

spadnie nasz kapitał. Pamiętajmy, 

pieniądze podlegają grze rynkowej 

PPE naszą szansą!  
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          Od pewnego czasu 

na skrzynki mailowe na-

szych pracowników  jest 

wysyłana informacja o co 

miesięcznych zyskach i 

stratach na funduszach 

naszego PPE. Osoby zain-

teresowane otrzymywa-

niem tej informacji pro-

szone są o podanie swoje-

go maila i przesłanie in-

formacji na  

solidarnoscpolmor@op.pl  

Oczywiście możesz też 

korzystać ze strony inter-

netowej Aviva.pl 



Komisja Zakładowa  
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77-100 Bytów 

ul. Lęborska 24 

Tel.: 59 822 30 84 

prawnej nie jest ograniczany. Moż-

na skorzystać z pomocy prawnej w 

zakresie stosunków pracy ale także 

w innych przypadkach. W każdym 

przypadku należy sprawę uzgodnić 

z prawnikiem.  

          Członkowie Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowe-

go SOLIDARNOŚĆ  zrzeszeni w 

naszej organizacji mogą bezpłatnie 

skorzystać z pomocy naszych praw-

ników.  

Osoby ubiegają-

ce się o poradę 

prawną winny 

okazać się: 

 - Aktualną le-

gitymacją  

związkową, lub. 

 - Potwierdze-

niem telefonicz-

nym przedsta-

wiciela władz 

organizacji 

związkowej, lub 

 - Zaświadcze-

niem pisemnym 

z organizacji 

związkowej do 

której należy. 

Zakres pomocy 

          Pomoc prawna udzielana jest 

w siedzibie Zarządu Regionu Słup-

skiego NSZZ Solidarność ul. Jedno-

ści Narodowej 2 tel. 59 842 68 85 

Kom. 504 236 574 

Wtorek w godzinach 12,00 — 

14,00 

Czwartek w godz. 

15,00 — 18,00 

Proszę wcześniej uma-

wiać się telefonicznie. 

        Osoby pragnące 

skorzystać z pomocy 

prawnej proszę zgła-

szać się do kol. Maria-

na Rudnik celem otrzy-

mania zaświadczenia 

potwierdzającego 

członkostwo w związ-

ku. 

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Pomoc prawna w Regionie. 
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http://www.solidarnosc.or

g.http://www.solidarno

sc.org.pl/slupsk/index2

.php 
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