
Biuletyn Komisji 

Zakładowej  

NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

W ciągu ostatnich kilku 

dziesięcioleci amery-

kańska gospodarka 

przeszła głębokie 

zmiany. Bogatym 

Amerykanom pomo-

gły one wzbogacić się 

jeszcze bardziej, lecz 

jednocześnie doprowa-

dziły do coraz więk-

szego rozwarstwienia 

dochodów i osłabienia 

klasy średniej. W ten 

sposób stały się siłą 

napędową populi-

stycznego gniewu wi-

docznego w całym spek-

trum sceny politycznej i 

spowolniły wzrost całej 

gospodarki. 

Bo liczy się zysk 

Na czym polegały te zmia-

ny? 

Na utwierdzeniu wszyst-

kich w przekonaniu, że 

jedyną misją firm jest 

maksymalizacja zysków 

akcjonariuszy.  

Wystarczy porozmawiać z 

kimkolwiek z branży za-

rządzania pieniędzmi, aby 

usłyszeć, że takie właśnie 

jest prawo kapitalizmu. 

Usłyszymy także inne zło-

te myśli, w tym twierdze-

nie, że pracownicy są 

„kosztem”, a dobrzy me-

nadżerowie powinni ten 

koszt minimalizować, pła-

cąc im możliwie jak naj-

mniej. 

Tego rodzaju praktyki mo-

gą wywindować w górę 

ceny akcji, przynajmniej 

na jakiś czas. Ale nie nie 

mają nic wspólnego z zasa-

dami kapitalizmu. 

To wybory  
W dodatku wybory, które - 

o ile chcemy odbudować w 

Ameryce poczucie sprawie-

dliwości i szans dla 

wszystkich i w ten sposób 

ożywić naszą gospodarkę - 

musimy zweryfikować. 

Kiedyś było lepiej 

Nie tak dawno właściciele 

i menadżerowie amery-

kańskich przedsiębiorstw 

dokonywali innych wybo-

rów – wyborów lepszych i 

dla zwykłych obywateli, i 

dla gospodarki. Ponad-

to w całkowicie odmien-

ny sposób pojmowali 

swoją odpowiedzial-

ność. 

- Zadaniem kierownic-

twa - ogłosił w 1951 r. 

Frank Abrams, prezes 

Standard Oil of New 

Jersey - jest utrzyma-

nie sprawiedliwej i 

funkcjonującej równo-

wagi między roszcze-

niami różnych bezpo-

średnio zainteresowa-

nych grup… akcjonariu-

szy, pracowników, klien-

tów i szeroko pojętej opinii 

publicznej. 

Dzięki godziwym wyna-

grodzeniom, inwestowaniu 

w przyszłe produkt i gene-

rowanie rozsądnych (a nie 

„zmaksymalizowanych”) 

zysków, amerykańskie 

firmy lat 50. i 60. stworzy-

ły wartość dla wszystkich 

interesariuszy, nie tylko 

jednego. W rezultacie 

kwitł kraj i jego gospodar-

ka.  

Jednak w ciągu ostatnich 

dziesięcioleci ta równowa-

ga została radykalnie za-

kłócona 
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Henry Blodget (ur. 1966) jest 

amerykańskim biznesmenem, 

inwestorem, dziennikarzem i au-

torem. 

Jest byłym analitykiem rynku 

kapitałowego. Nie jest to próba 

porównania  Polskiej gospodarki 

do Amerykańskiej, ale przedsta-

wione zachowania są u nas wi-

doczne i to ze skutkiem dla pra-

cowników wiadomym.  

 Na wesoło 

 

II wojna światowa. Marszałek 

Żukow wychodzi z gabinetu 

Stalina zdenerwowany, na kory-

tarzu zaklął i mruknął "A to 

skurwysyn wąsaty!". Ale przed 

drzwiami stał oficer ochrany i 

zareagował natychmiast pyta-

jąc: 

- Co powiedzieliście towarzyszu? 

Żukow na to, że nic. 

- No to wrócimy do gabinetu 

tow. Stalina i wyjaśnimy sprawę 

- powiedział oficer. 

Wrócili więc i oficer melduje: 

- Towarzyszu Stalin, ja będąc na 

służbie usłyszałem jak marsza-

łek Żukow powiedział "A to 

skurwysyn wąsaty!". 

Stalin popatrzył na Żukowa i 

zapytał: 

- Kogo mieliście na myśli towa-

rzyszu? 

Żukow natychmiast odpowie-

dział: 

- Jak to kogo, Hitlera! 

Wtedy Stalin popatrzył przecią-

gle na oficera ochrany i zapytał: 

- A wy towarzyszu, kogo mieli-

ście na myśli?  
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proc. całego majątku kraju – to 

niemal najwyższy poziom od 

czasów „Pozłacanej Ery”, jak 

nazywane są lata 20. W 2013 

r. średni majątek tego jednego 

procenta wynosił 14 mln dol. 

Tymczasem średni majątek 

pozostałych 90 proc. spadł to 

niecałych 80 tys. dol. – czyli 

poziomu z połowy lat 80. Milio-

ny Amerykanów, zatrudnio-

nych na cały etat przez wysoce 

rentowne korporacje, zarabia 

tak mało, że znalazło się poni-

żej progu ubóstwa. Dolne 50 

proc. nie posiada niczego. 

Nie chodzi jedynie o sprawie-

dliwość i uczciwość, czyli etycz-

ną decyzję, aby większą część 

ekonomicznej wartości, jaką 

tworzy firma, dzielić z ludźmi, 

którzy tę wartość wytwarzają. 

Problem polega na tym, że ob-

sesja na punkcie maksymaliza-

cji zysku uderza w gospodarkę.  

Dlaczego? 

Ponieważ wynagrodzenia i in-

westycje w jednej firmie to 

przychody innych firm. 

Chciwość zabija gospodar-

kę 

Wydatki konsumenckie to nie-

mal 70 proc. wszystkich wy-

datków w gospodarce, a zatem 

to nasze wydatki napędza-

ją wzrost gospodarczy. Więk-

szość ludzi pracuje, a więc 

większość z nas, konsumen-

tów, jest pracownikami, którzy 

- poza najbogatszymi Amery-

kanami – wydają wszystko, co 

zarobią. 

Kiedy mniej zarabiamy, mamy 

mniej pieniędzy do wydania, a 

wzrost gospodarczy spowalnia. 

Kiedy zarabiamy więcej, więcej 

wydajemy, a wzrost przyspie-

sza. 

 

Gekko z "Wall Street" 

Na wzrost aktywności akcjona-

riuszy – trend, który w latach 

80. został uwieczniony przez 

fikcyjnego rekina finansjery 

Gordona Gekko w filmie „Wall 

Street” - miały wpływ stagna-

cja i bessa lat 70. W tamtym 

czasie amerykańskie firmy 

osiągnęły stan samozadowole-

nia i potrzebowały silnego ko-

pa. „Chciwość jest dobra” - 

oświadczył Gekko, zwalniając 

zadowolonych z siebie me-

nadżerów i restrukturyzując 

słabe firmy, a nękani kłopota-

mi i ogniem krytyki akcjona-

riusze radośnie przyklasnęli. 

Ale 30 lat później rewolucja 

akcjonariuszy, rozpoczęta 

przez Gekko, wciąż ma się do-

brze, a wahadło powędrowało 

w drugą stronę. Obecnie ame-

rykańskie firmy, pod presją 

ogromnego i wysoce konkuren-

cyjnego przemysłu zarządzania 

pieniędzmi, służą tylko jedne-

mu interesariuszowi – akcjo-

nariuszom – kosztem pracow-

ników i inwestycji w przyszłe 

projekty. 

Najlepiej ilustruje to różnica 

między zyskami a wynagrodze-

niami. 

Liczy się tylko zysk akcjo-

nariuszy 

Przez 15 lat marże zysku firm 

stale rosły i obecnie znajdują 

się na rekordowo wysokich po-

ziomach. Natomiast wynagro-

dzenia w tychże przedsiębior-

stwach od 40 lat stale spadają.  

To nie jedyny sposób, w jaki 

nasza gospodarka wyznaje re-

ligię zwaną „wartością dla ak-

cjonariuszy”. 

Obecnie w rękach 1 proc. naj-

bogatszych Ameryka-

nów  znajduje się niemal 45 

Wydatki konsumenckie napędzają 

także inwestycje biznesowe. Kiedy 

konsumenci ruszają na zakupy, 

firmy, aby sprostać popytowi, za-

czynają agresywnie inwestować. 

Ale kiedy konsumenci muszą 

trzymać się za kieszeń, firmy sie-

dzą na pieniądzach – albo przeka-

zują je akcjonariuszom. 

W warunkach dzisiejszego, już 

słabego popytu, firmy zaostrzają 

ten problem, tnąc inwestycje, 

zwiększając dywidendy i skupując 

własne akcje. 

W warunkach dzisiejszego, już 

słabego popytu, firmy zaostrzają 

ten problem, tnąc inwestycje, 

zwiększając dywidendy i skupując 

własne akcje. 

Więcej bogactwa dla ludzi 

W tym miejscu chciałbym wyja-

śnić: nie ma nic złego w fakcie, że 

niektórzy zarządzający fundusza-

mi hedgingowymi zarabiają po 

500 mln dol. rocznie, albo że kan-

dydat na prezydenta jest wart 10 

mld dol. Kapitalizm to najlepszy 

system gospodarczy, jaki udało się 

ludzkości wynaleźć, a „motywator 

zysku” pomaga go napędzać. 

Problem pojawia się wtedy, kiedy 

kapitalizm jest praktykowany w 

taki sposób, jak to dzieje 

się obecnie, kiedy następuje taka 

koncentracja bogactwa, że niewie-

le z niego jest wydawane. 

(Miliarderzy są w stanie zatrud-

nić ograniczoną liczbę personelu 

usługowego i kupić ograniczoną 

liczbę samochodów, domów, czy 

wysp.) 

Ekonomiści podają wiele czynni-

ków, które w ciągu ostatnich dzie-

sięcioleci wpłynęły na wzrost zy-

sków i spadek wynagrodzeń – glo-

balizację, „lukę kwalifikacyjną”, 

osłabienie związków zawodowych, 

utratę „dobrze opłacanych stano-

wisk w sektorze wytwórczym.”  

To rzeczywiste trendy, ale przy-

słaniają prawdziwy powód: wła-

ściciele firm wolą maksymalizo-

wać krótkoterminowe zyski, pła-

cąc pracownikom najmniej, jak to 

tylko jest możliwe. 



Komunikat wyborczy 
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          W celu usprawnienia 

wyborów nowych władz 

NSZZ Solidarność przy Pol-

mor  przewidzianych na 

dzień 23.02.2018 

Komisja Zakładowa informu-

je;  

 

          Zgodnie z ordynacją 

wyborczą jest możliwość 

zgłaszania kandydatów do 

władz związkowych na pi-

śmie. Przewidywane funkcje 

związkowe podlegające wybo-

rowi to;  

Przewodniczący Komi-

sji Zakładowej 

Członek Komisji Zakła-

dowej 

Członek Komisji Rewi-

zyjnej 

Delegat na Walny 

Zjazd Delegatów 

 

          Odpowiednie formula-

rze zgłoszeniowe znajdują się 

u osób poniżej wymienionych. 

Barabasz Krzysztof 

Czeczot Ryszard 

Gospodarek Wiesław 

Kożykowski Jacek 

Król Tomasz 

Rębecki Ludwik 

Rudnik Marian 

Sobol Jędrzej 

          Zgłoszenia na piśmie 

będą przyjmowane do dnia 

22.02.2018. 

          Ważne spełnienie wy-

mogu zgłoszenia na piśmie 

nie ogranicza uprawnienia do 

zgłaszania kandydatów w 

czasie zebrania wyborczego. 

(Zgłoszenia ustne) 
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Z uwagi na dobrą sytuację na 

rynku pracy tegoroczna walory-

zacja może być największa od 20-

09 r. i wynieść ponad 7 proc. Żeby 

skorzystać z wysokiej waloryzacji 

i tym samym otrzymać wyższą 

emeryturę, należy złożyć wniosek 

o emeryturę po czerwcu 2018 r. – 

powiedział w rozmowie z Busi-

ness Insider Polska Wojciech An-

drusiewicz, rzecznik Zakładu 

Ubezpieczeń. 

Zacznijmy od tego: co to jest wa-

loryzacja? Polega ona na pomno-

żeniu zarejestrowanych składek 

emerytalnych na koncie każdego 

ubezpieczonego poprzez tzw. 

wskaźnik waloryzacji. Ten z kolei 

jest uzależniony od danych ma-

kroekonomicznych: inflacji i śred-

niego wzrostu wynagrodzeń w 

sektorze przedsiębiorstw. Dobre 

dane płynące z polskiej gospodar-

ki automatycznie podwyższają 

ten wskaźnik. 

Waloryzacji podlega kwota skła-

dek zewidencjonowanych na kon-

cie ubezpieczonego na dzień 31 

Kto zaczeka do lipca, będzie 

miał wyższą emeryturę nawet 

o 7 proc.  

Nawet 7 proc. wyższą emeryturę 

można zyskać na rocznej walory-

zacji składek ZUS. Osoby, które 

złożą wniosek o przejście na eme-

ryturę przynajmniej w lipcu, mo-

gą liczyć na lepszy przelicznik 

swoich składek. Dlaczego nie od 

początku roku? Bo właśnie w 

czerwcu będzie dokonywana wa-

loryzacja roczna składek. 

Waloryzacja ZUS – jak to 

działa? 

- Roczna waloryzacja składek jest 

przeprowadzana w czerwcu i do-

tyczy składek zewidencjonowa-

nych na koncie emerytalnym na 

31 stycznia. Wskaźnik waloryza-

cji zależy od wskaźnika cen i sy-

tuacji na rynku pracy. Im więcej 

osób pracuje, tym więcej składek 

jest przypisywanych w systemie. 

stycznia roku, za który jest prze-

prowadzana, powiększona o kwo-

ty z tytułu przeprowadzonych już 

waloryzacji. Waloryzacja składek 

przeprowadzana jest corocznie. 

Oznacza to, że wszystkie osoby, 

które będą chciały przejść na 

emeryturę przed lipcem 2018 r., 

będą miały wyliczaną emeryturę 

na podstawie mniej korzystnego 

wskaźnika waloryzacji kwartal-

nej. 

Rząd podwyższa waloryzację 

kwartalną 

Wyższa ma być również marcowa 

waloryzacja emerytur w 2018 

roku. Rząd zadecydował, że 

wskaźnik waloryzacji emerytur i 

rent będzie nie niższy niż 2,4 

proc. Podwyżka będzie więc wyż-

sza niż waloryzacja emerytur w 

2017 r. i ma być najwyższa od 

pięciu lat. Żeby jednak ostatecz-

nie móc powiedzieć, ile będzie 

wynosiła podwyżka, musimy po-

czekać na lutowy odczyt danych 

makroekonomicznych za 2017 r.  

(int) 

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Pośpiech złym doradcą.  
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https://businessinsider.com.pl/finanse/500-plus-dla-emerytow-plany-rzadu-opinia-zus/5l9flpe
https://businessinsider.com.pl/finanse/500-plus-dla-emerytow-plany-rzadu-opinia-zus/5l9flpe

