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Zacznę od tego, że cenię sobie pana Roberta Gwiazdowskiego, który jest
wybitnym ekonomistą, prawnikiem, ekspertem podatkowym, prezydentem
Centrum im. Adama Smitha oraz byłym przewodniczącym Rady Nadzorczej
ZUS. Dlatego na początek przytoczę jego „List otwarty do ubezpieczonych w
ZUS”:
„Agresję wielu z Was wywołały moje słowa, żeby nie liczyć na emerytury z ZUS.
Jest ona o tyle zrozumiała, że politykom udało się Wam wmówić, że jesteście
„ubezpieczeni”, płacicie „składki” i w ten sposób „oszczędzacie” na własne
emerytury. Tymczasem Wasze pieniążki, które co miesiąc pod przymusem i
groźbą kary pozbawienia wolności są Wam pobierane pod mylącą nazwą
„składki ubezpieczeniowej”, są po prostu ordynarnym podatkiem celowym,
przeznaczanym prawie w całości nie na Wasze przyszłe emerytury, tylko na
wypłatę świadczeń dla aktualnie je otrzymujących emerytów i rencistów. W
związku z tym w ZUS-ie nie ma w ogóle żadnych pieniędzy. Nie ma ich też w
OFE. Nie mogą one inwestować za granicą. Nie mogą też kupować
nieruchomości w Polsce. Dlatego na wzroście cen polskich nieruchomości
zarabiają emeryci holenderscy i niemieccy, bo ich fundusze emerytalne mogą
inwestować bezpośrednio w nieruchomości w Polsce i właśnie to robią. (…) Bo
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skąd Skarb Państwa weźmie pieniądze na wykup tych „dobrze
oprocentowanych” obligacji i na kolejną dotację do ZUS na spłatę zaciągniętych
kredytów? Od „ubezpieczonych” podatników je weźmie. Zapłacicie więc
odsetki od swoich własnych pieniędzy, które dziś są Wam odbierane na
„ubezpieczenie”.
System państwowych ubezpieczeń emerytalnych to, jak pisał zmarły ponad
dekadę temu Milton Friedman, „łańcuszek świętego Antoniego”. Płacimy dziś
na emerytury naszych dziadków i rodziców w nadziei, że nasze dzieci i wnuki
będą płaciły na nasze. Problem tylko w tym, że dzieci robimy coraz mniej – no
bo przecież na swoje emerytury właśnie „oszczędzamy” w ZUS i w OFE. Więc po
co nam dzieci? Nie mamy zresztą za dużo pieniędzy na ich utrzymanie, bo
przecież połowę wynagrodzenia zabiera nam… ZUS!!! A te, które w przypływie
nierozwagi spłodziliśmy, posłuchały, zdaje się, rady Pana Prezydenta i
„spieprzają” do Londynu.
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Od dawna wiadomo, że ZUS traktuje przedsiębiorców jak własną skarbonkę,
do której sięga zawsze wtedy, gdy brakuje mu pieniędzy. Wymyśla coraz to
nowe, bądź zmienia istniejące przepisy dla własnego dobra, kosztem tych,
którzy prowadzą swoje biznesy. Na początek sprawdźmy zatem, jak wygląda
lista ofiar Zakładu.
W latach 1999-2006 kobiety zatrudnione na etacie, które jednocześnie
prowadziły działalność gospodarczą, były zwolnione z obowiązku opłacania
składek ZUS z tytułu działalności gospodarczej za okres, w którym przebywały
na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Nikt się nie spodziewał żadnych
problemów czy niezgodności, gdyż przez cały ten czas ZUS wydawał pisemne
opinie potwierdzające brak obowiązku odprowadzania składek, jak również
zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Niestety sytuacja się
zmieniła, kiedy Zakład zorientował się, że brakuje mu pieniędzy, a
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wykorzystanie ww. kobiet stanowi „łatwy sposób” załatania dziury w budżecie.
W związku z tym w roku 2007 obowiązujące stało się ówczesne stanowisko
ZUS, które było całkowicie sprzeczne z poprzednim i które nakładało na te
wszystkie matki obowiązek zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami za kilka
lat. Kwoty sięgały nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych na osobę!
Przedsiębiorca, który oprócz prowadzonej działalności gospodarczej,
wykonywał jednocześnie pracę nakładczą, jest naszą kolejną ofiarą na liście
pokrzywdzonych przez ZUS. Sytuacja rozgrywała się w latach 2005-2008, kiedy
to ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewidywała w takim
przypadku tzw. zbieg tytułów ubezpieczeń, czyli dawała przedsiębiorcy prawo
wyboru tytułu ubezpieczenia. Oznaczało to, że każdy mógł zdecydować, czy
chce być ubezpieczony z tytułu działalności i płacić obowiązkowe składki ZUS,
czy podlegać ubezpieczeniom z tytułu pracy nakładczej i odprowadzać składki
ZUS zależne od wysokości osiąganego z tego tytułu dochodu. W tym czasie w
swych opiniach Zakład zapewniał przedsiębiorców, iż mogą wybrać pracę
nakładczą jako tytuł ubezpieczenia, niezależnie od osiąganego z tego tytułu
dochodu. Niefortunnie po raz kolejny sytuacja się zmieniła, kiedy to w latach
2008-2009 Zakładowi uszczuplił się budżet. Wtedy to ZUS postanowił poszukać
kolejnej „kury, co znosi złote jajka” i całkowicie zmienił zdanie na temat zbiegu
dwóch tytułów ubezpieczeń. I takim oto sposobem dziesiątki tysięcy
przedsiębiorców dostało decyzję o podleganiu ubezpieczeniom z tytułu
działalności gospodarczej za kilka lat wstecz, które sięgały nawet 100 tys. zł na
osobę!
Kolejną skarbonką do rozbicia są przedsiębiorcy, którzy zawiesili swoją
działalność gospodarczą. Po raz kolejny Zakład „robi nas w konia” i zmienia
zdanie w zależności od własnych potrzeb. Kilka lat temu oficjalne biuletyny ZUS
zawierały informacje dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej,
wskazując dokładnie na odpowiednie druki ZUS, które należało wypełnić, by
wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych, nie chcąc narażać się na
konieczność zapłaty składek. Po latach ww. przedsiębiorcy otrzymali od
Zakładu decyzję o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tytułu
prowadzonej działalności za okres, w którym działalność była zawieszona. Brzmi
surrealistycznie, ale nie dla ZUS, który widział w tej decyzji ukryty sens –
oczywiście dla własnej korzyści. Tym orzeczeniem przedsiębiorcy zostali
zmuszeni do zapłaty nawet 100 tys. złotych zaległych składek z tytułu
działalności, której w ogóle nie prowadzili!
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Obecną „krową do wydojenia” przez ZUS są osoby, które w przeszłości były
zatrudnione na umowę o pracę i jednocześnie prowadziły działalność
gospodarczą. Zakład chciał być wspaniałomyślny i dać tym osobom prawo
skorzystania z przysługującego im ustawowo zbiegu tytułów ubezpieczeń. W
związku z tym, iż składki ZUS z umowy o pracę odprowadzane są obowiązkowo
przez pracodawcę, osoby w takiej sytuacji rezygnowały z opłacania
dodatkowych składek z własnej działalności. Na nieszczęście wszystkich tych
osób Zakład po raz kolejny potrzebuje pieniędzy i decyduje się na drastyczne
kroki. W nawiązaniu do nowej polityki ZUS wiele osób zatrudnionych w
przeszłości na umowę o pracę otrzymało od Zakładu pismo zawierające listę
szczegółowych pytań dotyczących wykonywanej przez nich pracy. Na podstawie
udzielonych odpowiedzi ZUS wydaje decyzje stwierdzające nieistnienie
stosunku pracy, a w konsekwencji niepodleganie ubezpieczeniom społecznym.
Jeżeli ZUS stwierdzi, że umowy o pracę nie było, oznacza to, że nie było też
zbiegu tytułów ubezpieczeń i zażąda zapłaty składek z tytułu działalności
gospodarczej.
Czytając te przykłady, ma się wrażenie, że czyta się powieść science fiction.
Niestety dla nas takie są realia prawa polskiego, które teoretycznie nie działa
wstecz, a praktycznie działa tak, jak ZUS zechce…

Nikogo już chyba nie dziwi, że coraz więcej osób ma problemy z zaskarżeniem
decyzji ZUS. Nikogo też nie zaskakuje, że takie maksymy jak: Prawo jest
prawem, Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, czy Prawo nie działa wstecz
nie mają realnego zastosowania w przypadkach, w których jedną ze stron jest
Zakład. Obecnie wygrania spraw przed sądami nie ułatwia nawet brak
wskazania przez ZUS przepisów, na podstawie których wydaje niekorzystne dla
ubezpieczonych postanowienia. Gołym okiem widać przejawy dyskryminacji,
która ze względu na swoją częstotliwość wydaje się stanem normalnym. Nikogo
to już nie szokuje, a mimo to cały czas zastanawia. W jakim kraju żyjemy?
Jak potwierdzają prawnicy, do których zgłaszają się pokrzywdzeni, coraz więcej
osób twierdzi, że ma problemy z zaskarżeniem decyzji ZUS, bo zawarte w nich
sformułowania powodują, że nie wiadomo co i jak zaskarżyć do sądu pracy i
ubezpieczeń społecznych. Wydawanie decyzji, których nikt nie rozumie, to
jeden ze znaków rozpoznawczych Zakładu. Jeżeli dodać do tego niejasność
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przepisów i możliwość różnorodnego interpretowania prawa, to właściwie już
na wstępie człowiek traci głowę i gubi się w plątaninie reguł i norm. I tu wcale
nie do końca chodzi o „zrozumienie”, gdyż prawo jest jak plastelina w rękach
ZUS, który lepi to, co w danej sytuacji mu najbardziej pasuje.
Taki stan rzeczy nie nastraja pozytywnie. Rodzi się także pytanie: Co robić w
takich sytuacjach? Eksperci radzą zainteresowanym składanie odwołań. Tylko
czy w systemie, w którym została wydana zła decyzja, na podstawie nie
wiadomo jakich przepisów, które jeśli istnieją, są niezrozumiałe i mogą mieć
kilka interpretacji, takie odwołanie może coś zmienić?
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Bismarck sądził, że to rozwiązanie tymczasowe. Jednak jego kariera
zakończyła się rok po wprowadzeniu zmian, a ubezpieczenia emerytalne
przetrwały do dziś. Domyślam się, że mało kto zna genezę ubezpieczeń
emerytalnych. Nie jest to najbardziej porywające zagadnienie, które warto
zgłębiać nocami. Ale czytałem ostatnio kilka artykułów na ten temat i
pomyślałem, że z chęcią napiszę kilka zdań. Nie mam tu na myśli szczegółowej
historii, raczej nakreślenie szkicu dla przedstawienia pełniejszego obrazu.
W dawnych czasach emerytury były sprawą o znaczeniu militarnym – do XIX
wieku otrzymywali je głównie żołnierze po odejściu z czynnej służby. Wypłaty
dla weteranów wprowadzili już starożytni Rzymianie – rzymscy legioniści po
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odbyciu 16 lat służby czynnej i 4 lat rezerwowej otrzymywali wysoką odprawę
lub ziemię odebraną podbitym ludom.
W Polsce pierwsze przejawy realizacji idei ubezpieczeń pojawiły się już w XVI
wieku. W niektórych miastach powstały tzw. porządki ogniowe, które stanowiły
zorganizowaną pomoc sąsiedzką oraz kasy ogniowe, które można zaliczyć do
zaczątków towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, a ich zadaniem było udzielane
pomocy pogorzelcom.
Ale to, co istnieje obecnie, zostało wprowadzone przez niemieckiego kanclerza
Otto von Bismarcka w 1880 roku. Aby zyskać głosy robotników dla swojej partii,
Bismarck wprowadził gwarantowaną przez państwo emeryturę dla wszystkich
ubezpieczonych pracowników, którzy ukończyli 70 lat. Była to tzw. „kiełbasa
wyborcza”, na którą rzuciło się społeczeństwo z nadzieją na lepsze jutro. Cały
plan był o tyle wygodny dla ówczesnego rządu, że kasa rzadko kiedy trafiała w
robotnicze ręce. Dlaczego? Do sfinansowania tego systemu służyły składki
potrącane z pensji. Trzeba dodać, że średnia długość życia wynosiła wtedy 45
lat, jednocześnie robotnicy rozpoczynali pracę i opłacanie składek już w wieku
kilkunastu lat. Czyli wszyscy zatrudnieni płacili składki, a statystycznie nikt nie
pobierał emerytury. Było to dość proste rozwiązanie, problem nielicznej grupy
ludzi dożywających późnego wieku. Należy także dodać, dla pełnej jasności, że
sam pomysł nie wynikał z dobrego serca, a z pewnego rodzaju konieczności –
postępująca w XIX I XX wieku dywersyfikacja społeczna, wykorzystywana przez
radykalne ruchy społeczne, mogła doprowadzić do zachwiania równowagi ładu
społecznego.
I tak, naśladując niemieckie rozwiązanie stworzone przez Otto von Bismarcka,
do drugiej wojny światowej państwowy system emerytalny wprowadzono w
większości krajów europejskich. Teraz cierpimy wszyscy.
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W świetle dysfunkcjonującego ZUS, który jest znienawidzony przez miliony
Polaków, chyba każda dla niego alternatywa wydałaby się dużo lepsza. I oto
się stało – zaprezentowano OFE jako profesjonalne instytucje finansowe. Ale
jeśli „gorzej być nie może”, to czy mamy wprowadzać inne rozwiązanie, które
jest mniejszym złem? Przyjrzyjmy się bliżej funduszom i sprawdźmy, czy OFE
są w rzeczywistości właściwym rozwiązaniem.

Skoro OFE są takie dobre, jak twierdzą ich zwolennicy, to dlaczego są
obowiązkowe? Podobno ludzie nie myślą o przyszłości, nie zabezpieczają swojej
starości, jednym słowem są nierozsądni. Z tego chyba wynika, że rząd uważa
nas za niepełnosprawnych umysłowo ludzi, których trzeba prowadzić za rękę
jak małe dzieci. Oczywiście nikt by tego głośno nie powiedział – co najwyżej, że
niektórzy ludzie bywają rozsądni. Ale skoro są tacy, którzy są rozsądni, to
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dlaczego rząd nie wierzy, iż właśnie ci ludzi dobrowolnie przystąpiliby do OFE?
Może dlatego, że OFE wcale nie są takie dobre, jak nam się wmawia…

Dla osób, które nie są biegłe w tematyce ekonomicznej, przedstawiane przez
media i instytucje publiczne dane, statystyki, grafy i wnioski zazwyczaj mają
sens. Przecież ktoś, kto się na tym zna i jest ekspertem w tej dziedzinie, dokonał
rzetelnej analizy i przedstawia fakty. Mało kto zdaje sobie sprawę, że tę samą
informację można przedstawić w dwojaki sposób. Weźmy na przykład wyniki
OFE. W bardzo dobrym dla OFE 2006 roku, najwyższy wzrost jednostki
rozliczeniowej –, o 22,7% – osiągnął OFE Polsat. Drugie z kolei PEKAO osiągnęło
wynik 20,8%. Średnio wartość jednostek rozrachunkowych wzrosła o 17%. I
wszędzie można było usłyszeć, jaka to wspaniała informacja, jaka inwestycja,
jakie zyski. Ale jeśli zestawić tę informację ze wzrostem WIG – 42%, to wcale
nie jest ona taka wspaniała. Oznacza to, że jeżeli ubezpieczony mógł
zainwestować na WIG samodzielnie, to zarobiłby nie 17%, a 42%. Można zatem
się kłócić, czy ubezpieczony zyskał 17%, czy stracił 25%.
Najbardziej dramatyczny był dla OFE 2008 rok, kiedy stopa zwrotu była ujemna
i wynosiła -14%. Co gorsza, taki sam krach powtórzył się w 2011 roku.
W 2009 roku OFE chwaliły się, że zrobiły dla emerytów przez 11 lat swojego
funkcjonowania więcej niż inflacja. Ale to nieprawda. OFE albo liczą inflację od
2000 roku lub biorąc pod uwagę inflację średnioroczną. Tymczasem w
procencie składanym, czyli rok do roku, inflacja w okresie 1999-2009 wynosiła
prawie 50%, czyli więcej niż w tym czasie zarobiły OFE.

Bez względu na wyniki swojego zarządzania OFE pobierają wynagrodzenie na
samo zarządzanie. I to nie byle jakie wynagrodzenie! Nie będę się tutaj
rozpisywać, bo jak o tym myślę, to aż mi się słabo robi. Jako przykład podam, że
w 2008 roku zarządzający pobrali za zarządzenie funduszami prawie 2 mld zł,
pomimo, że zarządzane przez nich aktywa OFE stopniały o ponad 20 mld zł. W
sumie przez 10 lat obowiązywania reformy emerytalnej ze 120 mld zł, które
wpłynęły do OFE, zarządzający pobrali wynagrodzenie w wysokości ponad 10,5
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mld zł. Szybka matematyka i wiemy, że to prawie 9% przelanych składek z ZUS
do OFE!

Zwolennicy OFE twierdzili, że tradycyjny model emerytalny generuje dług
publiczny, którego wielkość zrujnuje finanse państwa. Tymczasem, na koniec
2010 roku dług publiczny z tytułu samego refinansowania II filaru osiągnął
poziom 232 mld zł. W tym koszty obsługi długu stanowiły 70 mld zł. Do czego
zatem prowadzi taki model emerytalny?

W naszym społeczeństwie istnieje powszechne przekonanie, że OFE zarabiają
na nasze emerytury. Niestety jest to nieprawda.
Musimy sobie uświadomić, że nasze emerytury będą zależały od tego, jaki
będzie poziom PKB, gdy to my będziemy na emeryturach. A to tak naprawdę
będzie zależało od tego, ile będziemy mieć dzieci i jak je wychowamy, jaką
pracę podejmą i jak będą sobie radzić w życiu.
I nie ważne, co mówią politycy – taki jest obecny stan rzeczywistości. Dlaczego?
Ponieważ wszystkie reformy systemu są nieskuteczne.
Przykładem może być reforma z 1999 roku. Ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych precyzowała jedynie to, jak się pobiera celowy podatek
emerytalny, który nazywany jest składką na ubezpieczenie emerytalne. I
powiedzmy sobie prosto w oczy: to nie są żadne składki, które można opłacać,
bądź nie, a w zamian otrzymujemy konkretne świadczenie na wypadek jakiegoś
zdarzenia, od którego następstw się ubezpieczyliśmy. Tak naprawdę jest to
przymusowy podatek celowy, który państwo przeznacza na pokrycie swoich
wcześniejszych zobowiązań, czyli na aktualnie wypłacane emerytury. Ale
oczywiście składka brzmi dużo lepiej niż podatek, bo za tym określeniem idą
skojarzenia związane z zyskiem czegoś w przyszłości, a nie bezpowrotną utratą.
Idąc krok dalej: w ZUS na naszych indywidualnych kontach nie ma żadnych
pieniędzy. Jest tylko wysokość zobowiązania, jakie państwo zaciąga wobec osób
dzisiaj płacących składki. Żeby się z niego wywiązać, państwo będzie musiało
wyciągać pieniądze z portfeli ich dzieci, a że dzieci jest coraz mniej, to państwo
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będzie wyciągać coraz więcej z każdego portfela. I między innymi dlatego rząd
apeluje do młodych ludzi o inwestowanie w swój kraj poprzez płodzenie dzieci.
Tu wcale nie chodzi o politykę prorodzinną samą w sobie, ale o „produkcję”
nowego pokolenia, czyli zasobów ludzkich, od których będzie można wyciągnąć
pieniądze na wypłacanie emerytur.
Podsumowując, zarówno do ZUS, jak i do OFE nie wpłacamy składek
dobrowolnie, ale w wyniku administracyjnej decyzji. Nie mamy dostępu do
wpłaconych składek, nie możemy nimi dysponować, nie mamy wpływu na to,
co się z nimi dzieje, ani i na sposób ich zarządzania. Nie możemy ich
wykorzystać, jako zabezpieczenie kredytu czy innych zobowiązań. Czyli co
miesiąc oddajemy część swoich pieniędzy, z którymi nie możemy nic zrobić i
których możemy już nigdy nie zobaczyć!.

Profesor Robert Gwiazdowski uważa, że nie stać nas na oszczędzanie na
emeryturę w otwartych funduszach emerytalnych i niestety musimy ograniczyć
się do systemu repartycyjnego, w którym pokolenie aktualnie pracujących
finansuje na bieżąco wypłacane emerytury.
Część repartycyjna systemu emerytalnego, czyli opierająca się na
międzypokoleniowym zobowiązaniu i transferze dochodów od aktualnie
pracujących do emerytów za pośrednictwem ZUS, ma charakter gry o sumie
zerowej: żeby emeryci otrzymali wyższe świadczenia, osoby pracujące muszą
płacić wyższe podatki. Trzeba jednak pamiętać, że nasze społeczeństwo się
starzeje, a tym samym zwiększa się liczba emerytów w stosunku do liczby
pracujących. Patrząc na dane, jest to zjawisko szokujące: obecnie 16 mln
pracujących finansuje świadczenia dla aż ponad 9 mln emerytów i rencistów!
Dosyć jasne jest zatem założenie, że w przypadku starzejącego się
społeczeństwa, oszczędzanie na emeryturę jest koniecznością, bo w
przeciwnym razie albo emerytury będą niższe, albo kolejne pokolenia będą
musiały płacić wyższe podatki.
„System kapitałowy jest lepszy od repartycyjnego, jednak przy liczbie
emerytów, która jest w Polsce, jesteśmy zmuszeni pozostać przy tym drugim” –
twierdzi Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.
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Pan Gwiazdowski tłumaczy, że system kapitałowy jest lepszy, ale w określonym
kontekście. Kontekście, który niestety nie mieści się w ramach polskiej
rzeczywistości. W związku z tym, nie mamy żadnego pola manewru. Dlaczego?
Przecież jedna czwarta Polaków żyje tylko z emerytur, na których wypłatę
przeznaczamy ogromną część naszego budżetu. Większość tych ludzi nie ma ani
grosza oszczędności. A to oznacza, że nie jesteśmy w stanie przejść z systemu
repartycyjnego do kapitałowego, bo obecni emeryci po prostu nie będą mieli z
czego żyć.
Nie jedna osoba wpadłaby więc na genialny pomysł wprowadzania zmian
stopniowo tak, aby za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat system repartycyjny
zastąpić kapitałowym. Pomysł może i dobry, tylko gorzej będzie z jego
realizacją. Otóż osoby aktywne dzisiaj zawodowo muszą utrzymywać swoich
rodziców i dziadków. A to oznacza, że przy takim obciążeniu trudno jeszcze
myśleć o tym, że jednocześnie oddłużą swoje własne emerytury i w przyszłości
nie będą na nie musieli się składać ich potomkowie. Jak Prezydent Centrum
przypomina, taka rzecz zdarzyła się w Chile Pinocheta, ale w demokratycznym
społeczeństwie jest niemożliwa do przeprowadzenia.
Czyli koło się zamyka.
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Amerykański ekonomista, twórca monetaryzmu oraz laureat nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii, Milton Friedman, twierdził, że wszelkie ubezpieczenia
społeczne okazywały się w praktyce przykładem marnotrawienia środków
przez biurokrację centralną, nieefektywności oraz stopniowego zniewalania
całego społeczeństwa przez wszechpotężną administrację centralną,
decydującą o wszystkim i za wszystkich, niweczącą inicjatywę,
przedsiębiorczość i odpowiedzialność.

Wyobraźmy sobie, że wydajemy cudze pieniądze na siebie. W takiej sytuacji nie
liczymy każdej złotówki i jednocześnie oczekujemy w zamian na coś, co jest
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warte wydanych pieniędzy. A teraz wyobraźmy sobie, że wydajemy cudze
pieniądze na kogoś innego. Mamy wówczas niewielką skłonność do
oszczędnego wydawania, jak i do zachowania staranności o jakość usługi. I
właśnie w taki sposób działają programy opieki społecznej. Ustawodawcy
uchwalają podatki od nie swoich pieniędzy. Biurokraci zarządzający różnymi
programami wydają nie swoje pieniądze na kogoś innego. Rezultat jest taki, że
wydatki rosną, a jakość usługi i korzyść z niej płynąca jest na drugim lub trzecim
planie.
Finansowanie emerytury to de facto opodatkowanie pracy, bo jak inaczej
nazwać przymusowe składki ubezpieczeniowe pobierane od wynagrodzeń
pracowników?
Opisując, jak działają programy opieki społecznej, i prezentując, czym tak
naprawdę jest finansowanie emerytury, zrobiłem swego rodzaju wstęp do
przedstawienia „wad genetycznych” ubezpieczeń społecznych, które nie
wiedzieć czemu (nasi politycy głowią się dniami i nocami), zaczęły wychodzić jak
grzyby po deszczu.

Ubezpieczenia stanowią odpowiedź na potrzeby związane przede wszystkim z
utratą zdolności do pracy. W praktyce ludzie zawsze brali pod uwagę ten
problem i większość z nich, w miarę możliwości, oszczędza na wypadek
niepewnego jutra. Jednak, jeżeli państwo ma rozbudowane świadczenia
socjalne i przymusowe ubezpieczenia emerytalne, to tę niepewność ogranicza,
a to prowadzi do zmniejszenia oszczędności w sektorze prywatnym i w
konsekwencji większego „uzależnienia” od państwa. Problemem jest tylko to,
że ograniczenie niepewności jest złudne.
Ponadto, musimy sobie powiedzieć szczerze, że od zarania dziejów ludzi
motywowały do działania głód, pragnienie i popęd seksualny. Pierwotni ludzie
szli do pracy, czyli na polowanie, żeby zaspokoić głód i pragnienie. A kiedy się
już najedli i nakarmili oczekujące ich kobiety, mogli liczyć na zaspokojenie
trzeciej potrzeby, dzięki czemu rodziły się dzieci. Potomstwo było
zabezpieczeniem na przyszłość dla swoich rodziców – to ono miało przynosić
upolowane zwierzę i karmić rodzinę. W obecnych czasach ten obrazek wygląda
nieco inaczej w praktyce. Niby motywacja jest taka sama: zaspokoić głód,
zapewnić sobie godziwą przyszłość, ale z realizacją jakoś gorzej. Aby się najeść,
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nie trzeba planować całej strategii polowania, przygotować narzędzi ani
wyczekiwać godzinami w krzakach. Zarabiając pieniądze, płacąc składki na
emeryturę, nie trzeba płodzić dzieci, bo teoretycznie jest mechanizm, który ma
nam zapewnić pewną starość.
Mówiąc o pieniądzach, poruszmy kwestię, czym jest bogactwo. Otóż bogactwo
ucieleśnia się w rzeczach, ale jest wytwarzane przez umysł. Wiara i wyobraźnia
są najważniejszymi zasobami kapitałowymi w rozwijającej się gospodarce. To z
ciężkiej pracy milionów ludzi bierze się „deszcz pieniędzy”. Kapitał finansowy
jest potrzebny, bo ułatwia i przyspiesza inwestycje. Trzeba jednak pamiętać, ze
bogactwo ma charakter skończony, a wyobraźnia i twórczość są nieskończone.
A o tym wielu ludzi zapomina. I tak na przykład jak kończy się ropa, to rząd
ogłasza, że rozpoczęła się apokalipsa. Ale o tym, że przez dziesiątki lat zajmował
się tylko kapitałem finansowym, zapominając o innych zasobach, już nie
wspomina.

Zaopatrzeniowo-redystrybucyjny model ubezpieczeń społecznych jest frajdą dla
większości polityków, gdyż w starzejących się społeczeństwach emeryci
stanowią coraz większy odsetek wyborców decydujących o wynikach kolejnych
elekcji. Demagogiczne hasła adresowane do tej grupy wyborców są świetnym
instrumentem walki politycznej. Walki, w której po stronie przegranej stoi
społeczeństwo.

Finansowanie emerytury to de facto opodatkowanie pracy, bo jak inaczej
nazwać przymusowe składki ubezpieczeniowe pobierane od wynagrodzeń
pracowników?
Przytoczę tu cytat, który trafnie ilustruje ten mechanizm. Nazywanie podatków
obciążających wynagrodzenia zatrudnionych mianem składek, i to w dodatku
ubezpieczeniowych, skomentował dosadnie Milton Friedman, pisząc, że „w
podobny sposób partia w orwellowskim w „Roku 1984” twierdziła, że
obowiązkowo znaczy dobrowolnie”.
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Tak zwane składki na ubezpieczenie emerytalne stały się podatkami celowymi,
które służą finansowaniu bieżących świadczeń emerytalnych. Nie dokonuje się
jakakolwiek ich akumulacja czy kapitalizacja. Związane to jest z przekonaniem o
możliwości nieustannego finansowania bieżących wydatków długiem.
W Polsce zaowocowało to rozwojem szarej strefy, ucieczką do KRUS, pracą na
umowy-zlecenia i umowy o dzieło, samozatrudnieniem czy praktyką
rejestrowania działalności gospodarczej za granicą w celu uniknięcia wysokich
składek ubezpieczeniowych w Polsce.
Żeby lepiej zobrazować to, o czym mówię i może by lepiej niektórym wyjaśnić,
dlaczego ludzie szukają „innej drogi”, opiszę teraz przykład prosto z życia.
W Polsce młody człowiek, który właśnie skończył szkołę i poszedł do pracy, a
którego pracodawca wyliczył sobie, że na jego zatrudnienie może ponieść koszt
brutto 4000 zł, otrzyma z tego do ręki tylko niecałe 2500 zł. Resztę, czyli aż
1500 złotych, pracodawca wpłaci do urzędu skarbowego i do ZUS. Patrząc na to
z matematycznego punktu widzenia, gdy zestawimy owe 2500 zł, które
pracownik otrzymał od swojego pracodawcy, z kwotą 1500 zł, którą do budżetu
odprowadził jego pracodawca, to jest to aż 60%! A jeszcze kilka lat temu
różnica wynosiła 80%! Można więc powiedzieć, że na pracę w Polsce nałożono
podatki jak na wódkę.

Gdy wprowadzono przymusowe ubezpieczenia emerytalne, oparto się na
założeniu, że zawsze będzie się rodzić więcej dzieci i będą one pracować coraz
wydajniej, co w konsekwencji pozwoli na utrzymywanie emerytów. Jednak w
„państwach dobrobytu” dzieci przestały być gwarancją spokojnej starości – tym
gwarantem stał się rząd. I chyba nie bez przyczyny sytuacja demograficzna
najbardziej pogorszyła się właśnie w tych państwach, które mają najbardziej
rozdmuchane świadczenia socjalne. Nie dość, że państwo przejęło na siebie
rolę opiekuna, przez co zmniejszyła się naturalna potrzeba posiadania większej
liczby dzieci, to jeszcze, aby wywiązać się z tej roli, zagarnęło tak wysoki procent
wynagrodzenia osób pracujących, że na wychowywanie dzieci nie bardzo mogą
sobie pozwolić.
Statystyki pokazują, że w roku 2025 aż 40% mieszkańców Unii Europejskiej
przekroczy 65. rok życia. 40%! A pamiętajmy, że długość życia się wydłuża.…
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I tak oto, skoro mniej osób pracuje, a więcej osób i dłużej pobiera emerytury,
ci, którzy pracują, muszą płacić wyższe składki emerytalne. Dlatego też od kilku
lat w całej Europie dokonują się zmiany dot. podwyższenia wieku
emerytalnego. Oczywiście w Polsce plany wprowadzenia owych zmian
wywołały prawdziwą burzę – ponad 85% ankietowanych opowiedziało się
przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. (A mimo to i tak go
wprowadzono, ale na krótko, bo po ostatnich wyborach w 2015 sytuacja
ponownie się odwróciła). I chyba nikogo nie dziwi taki wynik – kto chciałby
dobrowolnie zarabiać mniej, pracować dłużej, zrzec się swoich przywilejów,
itd.?
Tylko czasem nie można podchodzić do takich spraw jednostkowo. W
perspektywie czasu, ogół społeczeństwa będzie odczuwał rezultaty decyzji
podejmowanych dzisiaj.
Argument, że nie należy podwyższać wieku emerytalnego, gdyż osoby starsze
„blokują” miejsca pracy młodym, abstrahuje od faktu, że na konkretne miejsce
pracy osoby odchodzącej na emeryturę wstępuje zazwyczaj osoba troszeczkę
młodsza (np. z doświadczeniem), a nie ta zaraz po szkole.
Miejsca pracy dla osób starszych to są inne miejsca pracy niż dla młodych!
Poza tym, dobrym pomysłem byłoby przekwalifikowanie osób po 50. roku życia.
Nikt przecież nie wymaga od 60-letniej nauczycielki WF żeby nadal uczyła dzieci
grać w siatkówkę, czy robić fikołki. W pewnym wieku ludzie po prostu się nie
nadają do danej pracy. Ale czy to znaczy, że nauczyciele WF muszą przejść na
wcześniejszą emeryturę? Czy taki nauczyciel nie mógłby zostać np.
organizatorem zajęć sportowych dla dzieci, pracownikiem muzeum sportu, czy
np. szkolną bibliotekarką? Wszyscy byliby zadowoleni, bo i państwo nie
musiałoby wypłacać emerytury i osoby starsze czułyby się nadal potrzebne i
użyteczne, a i młodsi mogliby zająć pewne stanowiska.
Kolejną kwestią jest nieprzekonywujące i niespójne logicznie uzasadnienie
proponowanych zmian oraz sposobu ich wprowadzenia w życie. Bo czy
konieczność podwyższenia wieku emerytalnego oznacza, że dla mężczyzn i
kobiet powinien on być taki sam? Co do zasady tak, zwłaszcza przy zachowaniu
elementów kapitałowych w systemie emerytalnym, czyli sposobu waloryzacji
kont w ZUS i utrzymania w OFE. Ale czy kobietom coś się nie należy za rodzenie
dzieci? Robert Gwiazdowski w swojej książce przedstawia pomysł, iż „kobieta
powinna mieć specjalne przywileje (emerytalne) za każde urodzone dziecko”. I
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chyba nie jest to takie głupie, skoro zmniejszenie liczby potomstwa jest
przyczyną obecnej sytuacji demograficznej, która przekłada się na problemy
finansowe państwa? Nie wiem, co na ten temat powiedziałyby feministki, ale
domyślam się, że mógłbym zostać określony różnymi epitetami z wariacjami
słów szowinista i świnia.
Kontynuując,, wyliczenia dotyczące konsekwencji podwyższenia kobietom
wieku emerytalnego o 7 lat są dość zastanawiające. Rząd wyliczył, że kobieta
ubezpieczona w ZUS, dzięki pracy o 5 lat dłużej będzie miała emeryturę wyższą
o 47%, a jeśli popracuje o 7 lat dłużej – 72%. Jak rząd to wyliczył?!?!?! Kobieta,
zaczynająca pracę np. w wieku 22 lat, przez pierwsze 43 lata pracy (do 65 roku
życia) miałaby wypracować połowę świadczenia, jakie otrzymywać będzie po
przejściu na emeryturę, natomiast przez ostatnie 2 lata miałaby nadrobić całą
różnicę? Czyżby Polki po 65 roku życia przemieniały się w supermenki, czy może
ja czegoś nie rozumiem?
W tym miejscu skończę moje wywody na temat ubezpieczeń emerytalnych. Co
prawda mógłbym tak pisać i pisać, ale chyba najważniejsze punkty już opisałem,
więc pozostawiam Wam resztę do przeanalizowania.
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Teoretycznie płacenie składek ZUS ma nam zapewnić jakąś emeryturę.
Teoretycznie. W praktyce nie odkładamy wcale na własne emerytury.
Pracujemy na obecnych emerytów, których z roku na rok jest coraz więcej, o
czym pisałem wcześniej. Pojawia się tutaj pytanie: Co dokładnie dzieje się z
naszymi pieniędzmi, które idą na składki?

Spółki, w które inwestują OFE, nie prowadzą inwestycji infrastrukturalnych, a
rząd, który pożycza od OFE te same pieniądze, które do OFE wcześniej
przekazał ZUS, nie inwestuje ich w infrastrukturę, tylko przekazuje z powrotem
do ZUS na wypłatę bieżących emerytur. Krótko mówiąc: absurd!
Efektem reformy emerytalnej z 1999 roku było poszerzenie sektora publicznego
o tak zwany II filar, który stanowią OFE. Reforma miała zachęcać do jak
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najdłuższej aktywności zawodowej, gdyż wysokość emerytury miała zależeć od
liczby przepracowanych lat oraz wysokości zapłaconych składek. Czyli
założeniem było, że ludzie pójdą do pracy, jak tylko skończą szkołę i zostaną w
niej tak długo, jak na to zdrowie pozwoli. A przez te wszystkie lata część ich
pensji będzie zabierana do ZUS…
Poza tym reforma z 1999 roku miała także usunąć problem polityczny –
państwo przestawało dbać o godziwe emerytury, ponieważ każdy pracujący
miał mieć taką, jaką przyniosą mu inwestycje z opłacanych przez niego składek.
Niby „władza trafiła do ludzi”, którzy sami mają wpływ na swoją przyszłość, ale
jakoś tak nie do końca. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że II filar emerytalny
przynależy do sektora publicznego, ponieważ składki na jego rzecz są
przymusowe i ściągane przez państwo. Wprowadzenie OFE miało rozwiązać
problemy z emeryturami, ale powiedzmy sobie szczerze, że nie było to
najlepsze rozwiązanie.
Konsekwencją ekonomiczną reformy emerytalnej jest transfer kapitału z
małych firm do wielkich, notowanych na GPW, których akcje nabywają OFE za
środki pochodzące z opodatkowania pracy. Inwestycje OFE mają swoją cenę,
którą płacą małe i średnie przedsiębiorstwa. Dodajmy jeszcze, że duże spółki
giełdowe, chcąc być jak najbardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów,
poprawiają wyniki przez ograniczenie kosztów, które jest niczym innym jak
ograniczaniem zatrudnienia! Podatkowe i para-podatkowe obciążenie są tak
duże, że ograniczenie zatrudnienia, a co za tym idzie, brak przymusu opłaty tych
świadczeń, poprawia wyniki finansowe. Tylko jeżeli OFE nie inwestuje w małe
przedsiębiorstwa, a duże – aby się przypodobać funduszom – dokonują redukcji
zatrudnienia, to czy taki system może być efektywny i korzystny dla obywateli?
Zastanówmy się teraz, jak krążą pieniądze w systemie emerytalnym. Pieniądze
podatników najpierw trafiają do ZUS. Następnie ZUS przekazuje część składki
do OFE. Z OFE część wraca do Skarbu Państwa na skutek nabycia przez OFE
obligacji. Fundusze zostały ustawowo zobligowane do lokowania w obligacje
Skarbu Państwa, czyli to nawet nie jest ich wolny wybór, a kolejny przymus.
Czyli – podsumowując – Skarb Państwa otrzymuje pieniądze od podatników.
Nie jest to bezpośrednia droga od punktu A do punktu B, ale ostateczny efekt
jest taki sam. Z tych pieniędzy rząd jest w stanie opłacić bieżące wydatki, a
dokładniej mówiąc przekazać dotację do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z
którego ZUS wypłaca bieżące emerytury. Poniżej zamieszczam schemat, (który
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„pożyczyłem” od pana Roberta Gwiazdowskiego), który obrazuje ten
absurdalny system.

Przejdźmy teraz krok dalej. Pieniądze krążą w błędnym kole, ale teoretycznie
(jeśli to w ogóle jakaś pociecha) kiedyś coś dostaniemy. Czy wystarczy nam na
przeżycie to inna sprawa. Jedną, jeśli nie jedyną, zaletą OFE jest możliwość
dziedziczenia uzbieranych przez lata środków. Natomiast teraz, zgodnie z
reformą emerytalną, która polega na przeniesieniu części aktywów
zgromadzonych w OFE do ZUS, dziedziczenie będzie wyglądać „nieco” inaczej.
Nie będzie wypłat do ręki. Aktywa zostaną przeksięgowane na konto wskazanej
osoby, co powiększy jej kapitał emerytalny, a w konsekwencji przyszłą
emeryturę. Ale fakt, że to, co zbieramy na naszą emeryturę, państwo wydaje na
obecne emerytury, stawia kwestię nowej formy dziedziczenia w nieco innym
świetle…

Za początek ubezpieczeń w Polsce przyjmuje się datę 19 maja 1920 roku, czyli
dzień, kiedy uchwalono ustawę sejmową o obowiązkowym ubezpieczeniu na
wypadek choroby. Ujednolicała ona przepisy z trzech zaborów, gwarantowała
pracownikom i ich rodzinom pomoc lekarską, leczenie szpitalne i zasiłek
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chorobowy. Cztery lata później wprowadzono przepisy o ubezpieczeniu na
wypadek braku pracy, a w 1927 roku jednolite ubezpieczenie pracowników
umysłowych. Następnie, w 1933 roku, wprowadzono ubezpieczenia na
wypadek choroby i macierzyństwa oraz na wypadek niezdolności do pracy lub
śmierci w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W 1934 roku
połączono pięć odrębnych instytucji w jedną – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
z siedzibą w Warszawie. Był to idealny sposób na to, by za darmo ściągać do
budżetu państwa ogromne pieniądze od wszystkich, którzy pracują (podatek
nałożony na pracę). Idea była taka: skoro więcej ludzi rodzi się, niż umiera, a
emerytury będziemy wypłacać w dalekiej przyszłości (wiek emerytalny wynosi
65 lat, a średnia umieralność wypada w wieku 46 lat), to jest to idealny sposób,
by napełniać kasę państwa.
Przed wybuchem II wojny światowej majątek ZUS i zarządzanych przez niego
funduszy ubezpieczeniowych wynosił 1,5 mld zł. Straty wojenne przekroczyły
połowę tej kwoty, a komunizm jeszcze pogorszył tę sytuację. ZUS po wojnie był
(i nadal jest) idealnym sposobem na odbieranie z powrotem do budżetu
państwa zarobionych pieniędzy przez wszystkich pracujących, czytaj: z
pieniędzy wypracowanych przez robotników (pensje były wypłacane w
wysokości minimum ekonomicznego) można było budować nierentowne
fabryki wywożące produkty do ZSRR, zakłady, w których idea pracy i
produktywności była faktycznie jedynie ideą, a także mamić społeczeństwo
„darmowymi” wczasami i wycieczkami oraz „darmową” opieką zdrowotną itd.
Pisałem wcześniej w rozdziale Wady genetyczne ubezpieczeń emerytalnych, że
tak zwane składki na ubezpieczenie emerytalne stały się podatkami celowymi,
które służą finansowaniu bieżących świadczeń emerytalnych. Nie dokonuje się
jakakolwiek ich akumulacja czy kapitalizacja. Związane to jest z przekonaniem o
możliwości nieustannego finansowania bieżących wydatków długiem.
Po roku 1989 rozpoczęto prace nad zmianą modelu. Przed 1999 wypłatę
świadczeń emerytalno-rentowych gwarantowało państwo. Przede wszystkim
podstawowym źródłem finansowania świadczeń wypłacanych przez ZUS była
składka na ubezpieczenie społeczne i w większości przypadków wynosiła ona
wówczas 45% wynagrodzenia.
Niestety kolejnym rządom zabrakło determinacji, by konsekwentnie dalej
zmieniać system, np. przez likwidację przywilejów emerytalnych, wydłużanie
wieku emerytalnego i przede wszystkim ochronę małych i średnich
przedsiębiorstw. Wszystko to doprowadziło do sytuacji, w której zniknęło
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bezpieczeństwo systemu (jeśli w ogóle kiedykolwiek istniało), który jest
nieodporny na zmiany demograficzne, co w konsekwencji skutkuje tym, że ZUS,
chcący przeżyć za wszelką cenę, upatrzył sobie w przedsiębiorcach swego
rodzaju skarbonkę albo raczej stado krów na łące… i doi, póki krowa stoi.
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Przez niemal połowę roku pracujemy na utrzymanie państwa. Czy te
pieniądze do nas wracają? Owszem, ale czy jesteśmy zadowoleni z tego, na co
są wydawane? Tu chyba nikt nie da twierdzącej odpowiedzi…

Na blogu Pana Roberta Gwiazdowskiego można m. inn przeczytać:

173 dni musieliśmy w 2013 roku pracować na opłacenie wszystkich
naszych podatków. Od 22 czerwca zaczynamy zarabiać dla siebie.
Już po raz drugi Centrum im. Adama Smitha wyznaczyło Dzień Wolności
Podatkowej. To symboliczny moment, w którym statystyczny Polak
przestaje pracować na rzecz państwa, na wszystkie nałożone na niego
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podatki, a zaczyna pracować dla siebie. W tym roku Dzień Wolności
wypadł 9 czerwca.

Robert Gwiazdowski tłumaczył, że dzień wolności podatkowej to sposób na
pokazanie Polakom, jaką część ich rocznych zarobków zabiera państwo.
Na swoim blogu kilka lat temu pisał:

„Bo przecież liczymy DWP nie dla swojej własnej satysfakcji, tylko po to,
aby uświadomić podatnikom, ile kosztuje ich „darmowa” nauka, opieka
zdrowotna i bynajmniej „nie darmowy” rząd.

[...] Pracujemy więc prawie pół roku na państwo i rząd...
Oczywiście chodzi o statystycznego podatnika. Bo na przykład Pan Poseł Palikot
świętował swój Dzień Wolności Podatkowej znacznie wcześniej. Podobnie jak
inni nasi zapobiegliwi rodacy z listy najbogatszych tygodnika „Wprost”, czy
miesięcznika „Forbes”.
Pewna Pani pracująca w jednym z urzędów, poczeka na swoją wolność jeszcze
parę dni dłużej. Tak się bowiem śmiesznie składa, że ponad 30% podatników
znajdujących się w drugim i trzecim przedziale skali podatkowej to… urzędnicy.
Przedsiębiorcy i pracownicy przez nich zatrudnieni tworzący PKB muszą więc
płacić podatki, żeby urzędnicy mogli dostać swoją wyższą pensję i od niej
zapłacić wyższy podatek. Istny obłęd. Tylko się zwiększa emisja CO2. Bo
przecież urzędnicy liczący te podatki, które mają zapłacić przedsiębiorcy i
pracownicy, ściągający je i kontrolujący, czy zostały zapłacone, a następnie
wypłacający pensje kolegom urzędnikom i potem liczący podatki, które mają
zapłacić ci urzędnicy , ściągający je i kontrolujący, czy zostały zapłacone, muszą
zużywać energię elektryczną, papier (drzewa) itp. Całkowicie niepotrzebnie.
Dla przypomnienia – w roku 1520 Sejm w Toruniu ustalił powszechny wymiar
pańszczyzny na JEDEN DZIEŃ W TYGODNIU. Po roku 1543 wprowadzono
naliczanie pańszczyzny od wielkości gruntu posiadanego przez chłopa za
pomocą dni w tygodniu przypadających na łan ziemi. Pańszczyzna 4 dni od łana
tygodniowo oznaczała, że chłop mający pół łana miał odpracować u pana 2 dni
na każdy tydzień. A jako że pół łana to była statystycznie wielkość pola
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uprawianego przez chłopa – pańszczyzna wynosiła statystycznie dwa dni w
tygodniu.
Chłop pańszczyźniany pracował więc dla pana feudalnego na początku XVI
wieku 52 dni w roku, a później 104 dni. I to był feudalny wyzysk. My na
początku XXI wieku pracujemy dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 164 dni. I to
jest sprawiedliwość społeczna.
Proponuję tak w tym, jak i każdym kolejnym roku świętować DWP pod hasłem:
każdy Polak zasługuje na raj podatkowy.
Na marginesie:, nie mam oczywiście nikomu za złe, że dokonuje optymalizacji
podatkowej. Wręcz przeciwnie – jeśli chodzi o niektórych posłów, to uważam,
że dają nam bardzo dobry przykład.
Jak stwierdził amerykański sędzia Learned Hand, minimalizowanie zobowiązań
podatkowych przy wykorzystywaniu różnego rodzaju ulg, skoro ustawodawca
je wprowadził, nie jest niczym niemoralnym, ani też bezprawnym. „Ciągle i
ciągle na nowo sądy powtarzają, że nie ma niczego groźnego w takim
organizowaniu swoich spraw, żeby utrzymać podatki na jak najniższym
poziomie. Wszyscy to robią i wszyscy robią dobrze, ponieważ nikt nie jest
zobowiązany, aby płacić więcej podatków niż tego wymaga prawo: podatki są
narzuconym wymuszeniem, nie dobrowolnymi datkami. Każdy może tak ułożyć
swoje sprawy, że jego podatki będą tak niskie, jak to tylko możliwe; nie jest on
zobowiązany wybierać tego wzorca w którym państwo dostanie najwięcej”.
Ale rozwiązania, które są dobre dla Pana Posła Palikota, nie mogą być przecież
złe dla innych polskich podatników. Więc wprowadźmy w Polsce takie, jakie
Pan Poseł uznał za dobre dla siebie samego. Przecież wie, co robi, skoro jest
bogaty. Nieprawdaż?”

Rafał Ziemkiewicz, polski dziennikarz, publicysta oraz komentator polityczny i
ekonomiczny, sformułował tezę, że „rząd musi wydawać pieniądze przede
wszystkim na to, czego obywatele nie potrzebują i że będzie mógł zaoszczędzić
na tym, co dla obywateli jest niezbędne”. A co jest niezbędne? Bezpieczeństwo,
zdrowie i edukacja.
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Teza wydaje się wyjęta jak z powieści science fiction, ale jak gdyby się tak
dobrze nad nią zastanowić, to wiele wyjaśnia.
A mianowicie, kiedy brakuje policjantów i czujemy się niepewnie w swoim
domu, zatrudniamy firmę ochroniarską. Gdy służba zdrowia kuleje, leczymy się
prywatnie. A kiedy szkolnictwo odbiega od pożądanej jakości, wysyłamy dzieci
do szkół prywatnych i na korepetycje. Czyli w momencie, kiedy sytuacja tego
wymaga, przeznaczamy pieniądze na te cele, które są priorytetem. A to
rozleniwia rząd, który zakłada, że obywatele jakoś sobie poradzą, bo właściwie
nie mają innego wyboru.
I tak, najwięcej naszych pieniędzy jest przeznaczanych na świadczenia
emerytalne i rentowe – łącznie około 135 mld zł rocznie (prawie 120 mld zł. do
ZUS i ponad 15 mld zł. do KRUS). Co prawda 65% tej kwoty pochodzi ze składek
ubezpieczeniowych, ale przecież te składki to nic innego jak podatki z naszej
pracy.
To, co jest zaskakujące i przykre zarazem, to fakt, że całkiem duża grupa ludzi
żyje z błędnym przeświadczeniem, że składki są przeznaczane na ich przyszłe
emerytury. Otóż nie! ZUS nie ma żadnych pieniędzy, z resztą OFE też nie.
Prawda jest taka, że prawie 70% naszej składki, która trafiła do OFE, jest
przeznaczana na zakup obligacji rządowych, a rząd oddaje te środki z powrotem
do ZUS, żeby ZUS miał na wypłatę dzisiejszych emerytur.
Ponadto, rząd dopłaca do ZUS z naszych podatków (i nie mam tu na myśli
składek emerytalnych) około 25 mld zł. w postaci dotacji i około 15 mld zł. w
postaci tzw. refundacji składki, która trafiła do OFE. Razem to jest aż 40 mld
złotych!!!
A na kogo wydaje rząd? Na emerytów, bo to łatwy target wyborczy, ale wcale
im się nie żyje dużo lepiej, na urzędników, których jest coraz więcej, ale chyba
nie wystarczająco dużo, na nauczycieli, którzy pracują z po--wołania, a wołanie
o kasę jest głośne, na wojsko, no bo przecież bezpieczeństwo jest priorytetem
narodowym, na sędziów i prokuratorów, bo organ sprawiedliwości musi być
sprawiedliwie wynagradzany, na NFZ, który stoi na straży naszego zdrowia i
głęboko wierzy, że naród jest na tyle zdrowy, że może miesiącami czekać w
kolejce na pomoc, i oczywiście na siebie. I już nawet nie będę wymieniał
wszystkich dofinansowywań i pożyczek m.in. na PKP, Korporację Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych, itd.
No to tak, jak by się ktoś pytał, na co idą jego pieniądze…
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Nic w polityce nie jest czarne albo białe. Istnieją dziesiątki odcieni szarości,
które łączą się i plączą, i właściwie nie można się już połapać, od czego to się
wszystko zaczęło, z czym wymieszało, gdzie szarość jest szarością, a nie
mglistą zasłoną tego, co naprawdę się dzieje. Co jest prawdą, a co
kłamstwem?
Spróbujmy sobie uzmysłowić kilka faktów, które przedstawiane są zupełnie
inaczej, a tym samym prezentują skrzywiony obraz rzeczywistości.

Znaczna część polityków wmawia nam, że skoro obaliliśmy komunizm i
przyjęliśmy ład polityczny podobny do tego, co jest u bogatych sąsiadów
(Niemcy, Francja, Szwecja), to właściwie jesteśmy na finiszu osiągnięcia takiego
poziomu dobrobytu, co nasi zachodni koledzy. Milton Friedman, laureat
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Nagrody Nobla z ekonomii, radził nam, abyśmy nie wzorowali się na obecnej
polityce państw najwyżej rozwiniętych, lecz na tej, jaką stosują państwa
najszybciej się rozwijające.
I to jest przecież bardzo logiczne. Jeśli chcesz upiec ciasto, to nie zaczynasz od
nastawienia piekarnika na odpowiednią temperaturę, tylko robisz listę zakupów
i idziesz do sklepu. Małymi kroczkami, konsekwentnie do przodu.
Wybitni ekonomiści (m.in. Alvin Rabushka) podkreślali, że imitując model
rozwinięty w Europie Zachodniej, popełniamy ogromny błąd, w wyniku którego
polscy przedsiębiorcy zostaną obciążeni wysokimi podatkami i objęci
rządowymi regulacjami. W efekcie tego, sektor prywatny zamiast rozrastać się i
odnosić sukcesy, będzie walczył o przetrwanie.
Przestańmy się oszukiwać! Jesteśmy biednym krajem i nie stać nas na taki
poziom opieki społecznej jak w Niemczech, czy Szwecji.

Państwo opiekuńcze – totalna bzdura! Szlachetne założenie, że państwo ma
pomagać najuboższym i potrzebującym w rzeczywistości mija się z celem. Jak
pokazuje bowiem historia, nie uwłaszczono obywateli, tylko gminy, czyli
urzędników. Stworzono ogromną biurokratyczną machinę, która miała służyć
społeczeństwu, a tak naprawdę stała się jego utrapieniem. Liczba urzędników
wciąż rośnie, a wraz z nimi trudności, na jakie natrafiają obywatele. Co gorsza,
rzadko kiedy jakikolwiek pracownik samorządowy czy rządowy ponosi
odpowiedzialność za swoje błędne decyzje. Bo po co, skoro przedsiębiorca
może pokryć szkody, opłacając coraz to nowe składki i podatki?

Finansowanie emerytury to de facto opodatkowanie pracy, bo jak inaczej
nazwać przymusowe składki ubezpieczeniowe pobierane od wynagrodzeń
pracowników?
Wyjaśnijmy sobie kilka kwestii. Udział wydatków na świadczenia emerytalnorentowe w PKB przekracza 15%. Tak wysokie obciążenie, zamiast gwarantować
spokój społeczny, prowadzi do ciągłego niepokoju. Niepokoju, który właściwie
jest kołem zamkniętym. Dlaczego? Bo emeryci głosują za programami
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wysokiego opodatkowania osób w wieku produkcyjnym. Mimo tak znaczącej
skali redystrybucji na rzecz osób starszych emerytom wcale nie żyje się jak w
bajce. Młodzi z kolei są przekonani o niesprawiedliwości istniejącego systemu,
co pcha ich w kierunku szarej strefy. Tymczasem wysokość emerytury zależy od
liczby pracujących, których jest coraz mniej. A będzie jeszcze gorzej, gdyż
spadek przyrostu naturalnego jest powszechnym i stałym zjawiskiem.
Powiedzmy sobie, a właściwie emerytom, szczerze: każdy, kto obiecuje
cokolwiek, w przyszłości będzie musiał sięgnąć do portfela naszych i Waszych
dzieci oraz wnuków, aby dotrzymać danej obietnicy. A chyba nikt z nas tego nie
chce, prawda?
Co zatem zrobić? Należy podnieść wiek emerytalny, a świadczenia emerytalne
spłaszczyć – to może być jedynie zasiłek, bo żadnego prawdziwego
ubezpieczenia nigdy nie było.

Przynamniej nie w takim kształcie, jak obecnie. Proporcjonalna ordynacja
wyborcza umacniała partyjnych liderów, którzy tak naprawdę decydowali, kto
zasiądzie w sejmowych ławach. Co gorsza, z tych posłów, którzy się już do
parlamentu dostali, aktywnych jest może ze stu (a mamy 460!), reszta pojawia
się tylko na głosowaniu. Ale nie każdego projektu ustawy. Co „warto”
przegłosować zostanie im zakomunikowane przez partyjnych liderów. I to od
razu z instrukcją jak głosować. Idąc dalej, musimy przyznać, że Senat nie służy
nikomu do niczego, a jego rola jest iluzją. Cytując Roberta Gwiazdowskiego:
„Potrzeba nam wyborów w jednomandatowych okręgach wyborczych,
potrzeba najwyżej 220 posłów i ewentualnie 50 senatorów”. Wybory do Senatu
powinny być cenzusowe: bierne prawo wyborcze powyżej 30. roku życia, a
czynne prawo wyborcze powyżej 40 roku życia plus wyższe wykształcenie
prawnicze, ekonomiczne bądź z zarządzania.
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Skoro politycy robią nas „w konia”, skoro jest tak źle, skoro system
emerytalny się nie sprawdza, a ZUS najwyraźniej sobie nie radzi, jakim cudem
Zakład nadal istnieje? To jest całkiem dobre pytanie…
Musimy sobie zdawać sprawę, że to czy ZUS ma pieniądze, a to czy ma
pieniądze na nasze emerytury oraz wypłacanie różnego rodzaju świadczenia, to
zupełnie dwie różne kwestie. W dzisiejszych czasach niestety nie na wszystko
wystarcza, zatem ZUS musi dokonywać wyborów. Czy te wybory są słuszne?
Zapewne zależy to od punktu widzenia, bo i biedny emeryt, któremu nie starcza
na wykupienie lekarstw i dyrektor oddziału Zakładu, który mógłby stracić
przywilej otrzymywania premii, byliby w stanie przedstawić swoje argumenty z
pełną determinacją i przekonaniem o ich istotności i słuszności.
Doskonale wiemy, że polski emeryt raczej nie zaśpiewa: „Wesołe jest życie
staruszka”. Pieniędzy na jego emeryturę może bowiem zabraknąć. Rząd się
zatem dwoi i troi, aby znaleźć rozwiązanie na pozyskiwanie nowych funduszy, z
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których będzie w stanie opłacić emerytury. Niestety wszystkie te fundusze są
odnajdywane w naszej kieszeni i dlatego mydli nam się oczy, że to, co teraz
nam zabierają, oddadzą jak się zestarzejemy. Oczywiście jest to bzdura, ale nie
wszyscy są tego świadomi.
Można powiedzieć, że ZUS jest pewnego rodzaju fenomenem. Żadne prawa
logiki czy zdrowego rozsądku w strefie Zakładu nie istnieją. Opowiadać o tym
można niczym o historii science fiction, gdzie niewidzialny mur strzeże ZUS
przed jakimikolwiek właściwymi zmianami. Ale gdy przyjrzymy się bliżej,
możemy odnaleźć różnego rodzaju wskazówki, które pomogą odpowiedzieć
nam na to pytanie: Jakim cudem ZUS nadal istnieje?

Już u progu ustrojowej transformacji w 1991 roku wysokość dotacji z budżetu
państwa do FUS wynosiła 5,6% wydatków ponoszonych przez ZUS na wypłatę
emerytur. I z każdym rokiem wzrastała. Jaki był pomysł na rozwiązanie tego
problemu? Oczywiście zwiększenie podatków. I tak oto składka na ZUS w 1989
roku wynosiła 38% płacy, a do 1991 roku wzrosła aż do 45%. Tak naprawdę w
związku z wejściem w życie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(01.01.1992 r.) opodatkowanie pracy wzrosło od roku 1989 prawie o 75%!
Jednak budżet państwa i ZUS nadal miały problemy. W 1994 roku zadłużonych
w ZUS było 33,3% zakładów państwowych i 44,5% prywatnych. Deklarowany
stan zatrudnienia, czasu pracy i wynagrodzenia zaniżało 80% zakładów, około
70% nie płaciło składek w terminie, zalegając nawet po kilka lat. Aż 90%
zakładów zatrudniało pracowników na umowy-zlecenia lub umowy o dzieło
niepodlegające składce ZUS.
Dlatego Polska w 1999 roku zaczęła zmieniać swój system emerytalny w
kierunku uruchomienia systemu mieszanego, w którym składka emerytalna
kierowana jest zarówno do systemu repartycyjnego, jak i kapitałowego. Zaczęła
zmieniać, ale nigdy nie skończyła i obecnie mamy taki efekt, że aby ZUS nie
zbankrutował, rząd chce przelać środki z OFE, a my co chwila musimy oddawać
kolejną część naszej pensji na opłacenie kolejnej składki czy podatku do Zakładu
Utylizacji Szmalu.
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Teoretycznie istnieje organ, który powinien stać na straży przestrzegania prawa
i właściwego funkcjonowania ZUS. Teoretycznie, bo w praktyce organ ten nic
nie robi. A chodzi mi o Radę Nadzorczą ZUS. Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z 1999 roku określiło wynagrodzenie przewodniczącego Rady na
poziomie 5 średnich pensji krajowych. Nie mógł on zrezygnować z tej pensji,
gdyż pozostawał w stosunku pracy z ZUS, w związku z czym jego wynagrodzenie
podlegało ochronie na podstawie przepisów kodeksu pracy. A że przy okazji był
podwładnym prezesa Zakładu, który miał kontrolować, no cóż – konfliktu
interesów i pewnego rodzaju sprzeczności nikt nie zauważył.

Chyba wszyscy pamiętamy nagłówki gazet takie jak „ZUS wstrzymał wypłaty
świadczeń pracującym emerytom, a teraz nie chce im oddać tych pieniędzy.
Winny jest ponad 800 mln zł!”. Jest to idealny przykład przedstawiający relacje
między Zakładem a systemem prawa. W teorii wszyscy są równi wobec prawa i
muszą się stosować do jego przepisów. Tak jest tylko w teorii, bo w praktyce
ZUS stoi ponad prawem i robi, co chce, nie zważając na regulacje prawne ani
wyroki sądowe.
Dla wszystkich tych, którzy nie są zaznajomieni z opisywaną sytuacją,
przedstawiam cały problem.
Obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. do 13 listopada 2012 roku art. 103a ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakładał, że jeśli
pracownik po przejściu na emeryturę kontynuował pracę w firmie, w której był
wcześniej zatrudniony, to ZUS przestawał mu wypłacać świadczenie. Przepis
ten miał również zastosowanie do osób, które otrzymały świadczenie przed 1
stycznia 2011 r. Do 30 września 2011 r. osoby te musiały wybrać pomiędzy
wykonywaniem zatrudnienia a świadczeniem emerytalnym. Jeśli do tego czasu
nie rozwiązały stosunku pracy, ZUS zawiesił im prawo do emerytury od 1
października 2011 r.
Takie posunięcie miało na celu zmniejszyć wydatki Zakładu, który
argumentował, że skoro osoby w wieku emerytalnym nadal są w stanie i mają
chęć pracować, to zarabiają na swoje utrzymanie. Jednym słowem, jeśli
pracujesz, to nie jesteś emerytem i ZUS nie musi płacić żadnych świadczeń, bo
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nie umrzesz z głodu. Oczywiście mało kto podzielał te poglądy i całą sprawą
zajął się Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 13 listopada 2012 r. (sygn.
akt K 2/2012) orzekł, że przepisy te są niezgodne z zasadą ochrony zaufania
obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającego z art. 2
konstytucji. Wyrok TK został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 22 listopada 2012
r. (pod poz. 1285). Co to dokładnie znaczy? Otóż wyrok TK sprawia, że osoby,
które do 30 września 2011 r. nie rozwiązały stosunku pracy i którym ZUS
zawiesił emeryturę, mogą otrzymywać to świadczenie niezależnie od dalszego
pozostawania w stosunku pracy.
Wyrok wyrokiem, a ZUS i tak robi swoje. Co prawda Zakład wznowił wypłacanie
emerytur, ale stanowczo odmawia wyregulowania, czyli oddania emerytom
pieniędzy za okres, w którym te świadczenia były wstrzymane. Mówiąc wprost,
ZUS podjął działania niezgodne z konstytucją, ale nie poniesie żadnych
konsekwencji. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że nagle pracodawca przestaje
wypłacać pensje przez jakiś czas, TK grozi mu palcem i w związku z tym
pracodawca z powrotem uruchamia wypłacanie wynagrodzenia, ale swoim
pracownikom mówi: „Cieszcie się, że teraz dostaniecie pieniądze, ale nie ma
mowy, żebym oddał wam to, co zabrałem”. Taki scenariusz jest nie do
pomyślenia, a jednak ZUS jest instytucją, która jest w stanie dokładnie tak
postąpić. I patrząc na taką sytuację można się tylko domyślać, skąd ZUS ma
pieniądze na nagrody, nowe samochody…

Niby pieniędzy nie ma, a jednak są. Emerytury w naszym kraju są śmiesznie
niskie, a nasza przyszłość nie maluje się w różowych kolorach. Jednak Zakład nie
funkcjonuje tak źle, jak by się mogło wydawać. Po prostu ma inne priorytety i
wydaje pieniądze nie na to, na co powinien.

W ciągu paru ostatnich lat powstało kilka nowych gmachów Zakładu (a to
jeszcze nie koniec!), a ich budowa pochłonęła setki milionów złotych. W 2015
roku ukończono budowę nowego budynku ZUS w Łodzi, a jego budowa miała
pochłonąć aż 33 mln zł. Jak donosiły media kilka lat temu, inny budynek ZUS
powstał w Kielcach, a koszt inwestycji wynosił 28 mln zł. Ale zdecydowanie
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najdroższym budynkiem ZUS w Polsce jest ten w Warszawie. Jego budowa
trwała siedem lat i pochłonęła aż 183 mln zł. Co ciekawe, koszt tego obiektu
niemal się podwoił w ciągu tych kilku lat, a ZUS niewinnie się tłumaczył, że
Zakład nigdy dotąd nie budował supernowoczesnego ośrodka i źle oszacował
koszty. Nowa siedziba Inspektoratu Miejskiego ZUS w Szczecinie sprzed paru lat
kosztowała 26,7 mln zł. Szacowany koszt budynku ZUS w Wałbrzychu to 28 mln
zł. W lipcu bieżącego roku rozpoczął się remont siedziby ZUS przy
Czerniakowskiej. Ma kosztować 24 mln zł.

Kilka lat temu pojawiła się głośna informacja, że centrala ZUS potrzebuje m.in.
ponad dwóch ton ciastek i aż 650 kilogramów kawy. Szacowana wartość
zamówienia na lata 2013-2014 wynosiła 225 656,50 zł.

Swego czasu krążyła informacja, że ZUS zamierza wydać miliony na 74 auta.
Dodajmy trzy luksusowe auta, takie jak audi A6, jaguar XF czy mercedes E, które
mają podgrzewane fotele, przyciemniane szyby oraz czujniki deszczu i
parkowania, będą wynajmowane przez władze Zakładu przez 36 miesięcy, za co
wydadzą 540 tys. zł! Po co ZUS takie luksusowe limuzyny? Tego urzędnicy
Zakładu nie wyjaśniają. Kilka lat temu centrala ZUS kupiła 46 nowych
samochodów. 10 samochodów osobowych, w tym 3 w wersji kombi o
zrywnych, benzynowych silnikach oraz systemami kontroli trakcji, klimatyzacją i
czujnikami parkowania. Do Zakładu trafiło też 26 furgonetek o ładowności do
600 kg, 8 ciężarówek o ładowności do 900 kg oraz 2 busy. Jak by tego było
mało, następnie Zakład dokupił 33 podobne samochody. Zakład także
zaopatrzył się w paliwo do całej tej samochodowej floty. W 2013 roku
zamówiono 2,4 mln litrów paliwa za ponad 13 milionów złotych! Co ciekawe, w
najnowszym przetargu na samochody ZUS ogłosił zapotrzebowanie nie na
limuzyny, ale na auta typu SUV z napędem 4x4… Wszystkie określone
wymagania są w stanie spełnić tylko auta takich marek jak BMW, Audi czy
Mercedes. Przecież pracownicy ZUS byleczym jeździć nie będą… W 2015 media
podliczyły, że ZUS ma najwięcej aut w całej Polsce. Korzysta z 335 sztuk, które
są warte niemal 23 mln zł.
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Tylko w 2013 Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 212,5 mln zł nagród. W
przeliczeniu na jednego pracownika dało to średnio 4,5 tys. zł.

W lipcu 2013 w numerze „Najwyższy Czas!” Robert Gwiazdowski odpowiedział
na pytanie, jaki scenariusz nas czeka, skoro mamy zapaść demograficzną i
niezreformowany system emerytalny: „Taki, jakiego doczekały się Otwarte
Fundusze Emerytalne. Ludzie postępują rozsądnie dopiero wówczas, gdy
wszystkie inne możliwości zawiodą. Przekazywaliśmy pieniądze do OFE do
czasu, aż doszliśmy na granicę możliwości. Bardziej nie możemy się zadłużyć,
więc nie możemy dawać więcej pieniędzy do OFE. System emerytalny zostanie
zmieniony wtedy, gdy znajdziemy się w takiej sytuacji jak Grecja czy Portugalia,
kiedy nie będzie pieniędzy dla emerytów. Wtedy pozostanie tylko reforma
systemu. W takiej sytuacji demograficznej, w jakiej jesteśmy, system oparty na
opodatkowaniu pracy nie zadziała. Młodzi ludzie mogą zagłosować nogami i
wyjechać. Otwarty rynek powoduje, że jeśli poziom obciążeń podatkowych
nałożonych na młode pokolenie wzrośnie za bardzo, młodzi opuszczą kraj.”
Czytając ten wywiad, można powiedzieć, że nasza przyszłość nie maluje się w
różowych kolorach, a perspektywa znalezienia się w sytuacji jak Grecja wręcz
przeraża. Co zatem robić? Jak mówi szef Centrum im. Adama Smitha, były szef
rady nadzorczej ZUS: „Nie liczcie na państwo, nie liczcie na ZUS, nie liczcie na
OFE – liczcie na siebie, zacznijcie oszczędzać po stówie, po dwie i przede
wszystkim róbcie dzieci”.
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Już nie raz wspominałem, że jedynym pewnym zabezpieczeniem na starość są
dzieci. Musi następować zastępowalność pokoleń, aby utrzymać obecny
kształt systemu emerytalnego, inaczej skutki będą dla nas opłakane.
Właściwie już zaczynają, bo dzieci rodzi się coraz mniej – pytanie: dlaczego?

Nie wszyscy są tego świadomi, a niektórzy pewnie nazwą mnie maniakiem z
urojeniami, ale ja widzę jasno i klarownie zależność między rodzeniem dzieci i
polityką prorodzinną a składkami ZUS i coraz to wyższym opodatkowaniem
naszej pracy.
Statystyki pokazują, że w roku 2025 aż 40% mieszkańców Unii Europejskiej
przekroczy 65 rok życia. Fakt, że w sposób nieuchronny zmierzamy ku
demograficznej katastrofie, powoli dociera do świadomości rządzących. Powoli
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i opornie, bo dla naszych polityków ważniejsze jest zajęcie się obecnymi
problemami, czyli wypłaceniem obecnych emerytur, a sprawa przyszłości
będzie należeć już do kogoś innego, kto wtedy będzie u władzy.
Ta sytuacja nie wynika z tego, że w XXI wieku kobiety przestały odczuwać
potrzebę bycia matkami i w zamian zdecydowały się robić kariery. Problem
polega na tym, że mamy nieefektywny system, który zamiast wspierać młodych
ludzi i przedsiębiorców, żeruje na nich jak sępy nad padliną. Gdyby praca nie
była z tytułu ZUSu opodatkowana, bo składki w rzeczywistości są przymusowe,
czyli są formą podatku, albo inaczej: gdyby siła nabywcza kobiety równała się
jej sile podaży, czyli rzeczywistej wartości jej pracy, to ta kobieta mogłaby sobie
pozwolić na nianię, pieluchy, ubrania, a potem na czesne na studia. Czyli –
krótko mówiąc – mogłaby sobie pozwolić na bycie matką.
Państwo obiecało, że się nami zaopiekuje, jak będziemy starzy. Tylko, że
zawczasu musi odpowiednio opodatkować nasze dzisiejsze wynagrodzenie,
żeby mieć z czego wypłacać emerytury. A skoro państwo się nami zaopiekuje,
to nie trzeba mieć już gromady dzieci – wystarczy jedno lub dwoje. A że w
związku z tym dzieci rodzi się coraz mniej, rząd podnosi składki tych, którzy
pracują, przez co nie za bardzo mają oni za co kupować pieluchy. I tak prowadzi
to do zmniejszenia i tak niskiej prokreacji. Koło się zamyka, a pętelka zacieśnia
wokół naszej szyi…
Kiedy rząd skoncentrował się na polityce prorodzinnej, postanowił ułatwić
budowę i otwieranie nowych żłobków. Szkoda tylko, że tak naprawdę nie
chodziło o udzielenie w ten sposób pomocy młodym rodzinom, danie im
wyboru i profesjonalnego wsparcia, a o jak najszybsze posłanie młodych matek
do pracy i ściąganie z ich pensji podatków. Otóż ta kobieta wróci do pracy, w
której mając pensję 3600 zł (optymistycznie zakładając takie wynagrodzenie),
dostanie z tego rzeczywiście 2000 zł, bo resztę przejmie państwo w postaci
zaliczki na PIT, odprowadzonej przez pracodawcę do urzędu skarbowego i
składek ubezpieczeniowych odprowadzanych do ZUS. Tak naprawdę to z 2000
zł młoda matka zapłaci jeszcze VAT i akcyzę, jak tylko będzie chciała kupić
pieluszki, bo przecież opodatkowana jest również sprzedaż. Prawda jest taka, że
młodzi ludzie nie mają żadnego wyboru, bo z jednej pensji nie da się wykarmić
3-osobowej rodziny.
Kiedyś wsparciem dla młodych matek byli rodzice, czyli dziadkowie małych
obywateli, ale ta sytuacja się zmienia w związku z 1) podwyższeniem wieku
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emerytalnego 2) minimalną emeryturą, z której ledwo da się przeżyć, bez szans
na wspomożenie, czy rozpieszczenie wnuków.
Kilka lat temu wprowadzono becikowe, dało się wówczas słyszeć, jak to rząd
wspiera polskie rodziny. Szkoda tylko, że to becikowe jest jednorazowe i starcza
na kilka tygodni, a potem słyszymy: „Umiesz liczyć, licz na siebie!”. Potem
pojawiło się kosiniakowe, a potem 500 plus. Jeżeli rząd naprawdę chce pomóc,
niech zmieni prawo na sprzyjające młodym przedsiębiorcom i rodzinom.
A propos prawa, warto w tym miejscu wspomnieć, że 4 lata temu zaszły
niewielkie zmiany w ustawodawstwie. Otóż osoba, która zaprzestanie lub
zawiesi prowadzenie własnej firmy w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem, przez okres do 3 lat (nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5
lat), będzie miała opłacane składki emerytalno-rentowe, a sfinansuje je budżet
państwa. Warunek: przez odpowiednio długi czas przed rozpoczęciem
sprawowania opieki nad dzieckiem będzie opłacała składki z tytułu
prowadzonej pozarolniczej działalności. Z tego przywileju skorzystają też osoby
współpracujące z przedsiębiorcą, zleceniobiorcy, duchowni oraz rolnicy.
Wszystko to za sprawą ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Jeśli dziecko pójdzie do szkoły rok wcześniej, to rok wcześniej ją skończy.
Prawdopodobnie rok wcześniej trafi na rynek pracy, czyli rok wcześniej zacznie
płacić podatki i składki.
Gdy wprowadzono przymusowe ubezpieczenia emerytalne, oparto się na
założeniu, że zawsze będzie się rodzić więcej dzieci i będą one pracować coraz
wydajniej, co w konsekwencji pozwoli na utrzymywanie emerytów. Jak wszyscy
dobrze wiemy, więcej dzieci się nie rodzi, a długość życia się wydłuża, co
stanowi swojego rodzaju problem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No bo
ktoś musi pracować i oddawać część swoich pieniędzy na utrzymanie obecnych
emerytów. A tych pracujących osób jest coraz mniej. Cóż zatem można zrobić,
by ratować upadający ZUS?
Najpierw rząd skoncentrował się na polityce prorodzinnej i postanowił ułatwić
budowę i otwieranie nowych żłobków. Sam pomysł może nie byłby taki głupi,
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gdyby nie to, że tak naprawdę młoda matka jest zmuszona wrócić do pracy, bo
z jednej pensji nie da się wykarmić nawet najmniejszej rodziny w modelu 2+1.
Dążenie do obniżenia wieku szkolnego ma również swoje drugie dno.
Przymusowe skierowanie 6-latków do szkół oznacza szybsze wejście młodych
ludzi na rynek pracy, czyli dodatkowy zastrzyk gotówki dla bankrutującego ZUS.
Do tej pory rodzice sześciolatków mogli dobrowolnie posłać swoje maluchy do
przedszkola. Ale od 2014 roku zostali zmuszeni do obowiązkowego oddania
dziecka do szkoły. I można polemizować, czy dzieci w tym wieku są
emocjonalnie przygotowane do rozpoczęcia szkoły, czy wpłynie to pozytywnie
na ich wyniki w nauce, itd. Nie można za to polemizować z faktem, iż zgodnie z
raportem Najwyższej Izby Kontroli aż 80% polskich szkół nie było
przygotowanych na przyjęcie sześciolatków. Po co zatem posyłać małe dzieci do
szkół, które nie działają tak, jak powinny?
W wyniku tej „reformy” Polska podzieliła się na zwolenników i przeciwników
obowiązkowego posyłania małych dzieci do szkół. W akcję przeciwko reformie
włączyli się nie tylko przeciwnicy samego ZUS, ale także popularni aktorzy,
którzy będąc rodzicami wyraźnie widzą, co tak naprawdę rząd chce osiągnąć. A
dzięki przebiciu w mediach (będąc osobą publiczną), chcą wykorzystać chwilę i
otworzyć innym ludziom oczy. „Chodzi tylko o to, żeby dziecko szybciej
skończyło szkołę, poszło do pracy, zaczęło płacić podatki i ZUS” – mówi w
spocie akcji „Ratuj Maluchy” aktorka Paulina Holtz.
Powiedzmy sobie szczerze, że wprowadzenie tej reformy w życie, spowoduje, iż
na rynku pracy znajdzie się cały dodatkowy rocznik. I cały ten rocznik zapłaci
dodatkowe podatki i dodatkowe składki ZUS. Mogę to wytłumaczyć
matematycznie. Otóż obecnie na rynku pracy znajduje się X roczników. Mam na
myśli osoby w wieku produkcyjnym. Podwyższenie wieku emerytalnego z 65 lat
do 67 lat spowodowało, że już wkrótce na rynku pracy znajdzie się X+2
roczników. Posłanie do szkół 6-latków spowoduje pojawienie się kolejnego
rocznika. Zatem równanie wygląda następująco: X+2+1 aktywnych zawodowo
roczników. Jasny i klarowny jest zatem cel tej reformy – objęcie przymusowymi
ubezpieczeniami jak największej liczby Polaków. Jeżeli weźmiemy pod uwagę
średnie wynagrodzenie, to czarno na białym wychodzi, że wysłanie 6-latków do
szkół oznacza ponad 5 mld zł więcej w kasie ZUS! Jest to kwota równa 28%
deficytu ZUS i 14% planowanego deficytu całego budżetu Polski. A że dzieci
będą do szkół posyłane o rok wcześniej każdego roku, to i budżet ZUS będzie
zasilany każdego roku kwotą o 5 mld zł większą niż obecnie.
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I choć ciężko spojrzeć prawdzie w oczy, to musimy sobie zdawać sprawę, że
takie działania jak podwyższenie wieku emerytalnego, polityka prorodzinna czy
posłanie 6-latków do szkół mało mają wspólnego z przedłużeniem aktywności
osób starszych, wspieraniem rodzin czy dzieci, za to wiele łączy te działania z
łataniem dziury w ZUS…
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Staraj się, pracuj, wypatruj możliwości, a musi być dobrze...
Masz firmę ? albo miałeś bo już nie masz...
Obojętnie czy wierzysz czy nie, że w III RP warto na siebie pracować i
podejmować inicjatywę, bo nie ulega wątpliwości, że na pewno warto. Jest
jednak pewno ale... że na siebie, swoje dzieci i ich przyszłość i dziś na swoją
rodzinę w Polsce zapracować jest z pewnością trudniej niż w krajach o
ustabilizowanej gospodarce i ustabilizowanej demokracji.
W Polsce zakładając firmę automatycznie stajesz się zakładnikiem największej i
najlepiej zorganizowanej przestępczej organizacji w Polsce - ZUSu.
Zbiurokratyzowany do granic możliwości, z przerostem zatrudnienia, który pod
pretekstem "ochrony" rozkrada każdego roku miliardy złotych pozostawiając
setki tysięcy naprawdę potrzebujących ludzi na lodzie.
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Jak to możliwe zapytacie? Z ZUSem negocjować się nie da, nie ma też przed nim
skutecznej ucieczki, policja nas nie ochroni. Jest potężny, bezkarny i
bezwzględny. Pozostaje jednak pytanie jakimż to cudem tak znienawidzona
przez większość Polaków instytucja pasie się w najlepsze i okrada ciężko
pracujących ludzi z coraz większych pieniędzy nazywanych bezczelnie
"składkami ubezpieczeniowymi"??
Patrzysz na wiadomości i żeby się dowartościować intelektualnie wmawiasz
sobie, że patrzysz na świat szeroko, bo nie tylko przez pryzmat polskich
mediów…. I co? Niestety nie jest optymistycznie. Języki różne, ale narracja
zatrważająco podobna: Podwyżki, zmiany w prawie. Idzie kryzys, szerzy się
terroryzm, nadchodzi wojna. Grecja, ISIS, amerykańskie długi ….
W tym koszmarnym, narastającym chaosie nie wiadomo czy czuć się bardziej
zagrożonym czy raczej dać sobie totalnie spokój ze wszystkim.. Przecież
optymizm jest zagwarantowany nakazem.

Ile są warte państwowe obietnice najłatwiej prześledzić na podstawie
przedwojennych obligacji. Tysiące ludzi, przed kilkudziesięciu laty zaufało II RP
lokując w jej papiery dłużne swoje oszczędności. Po kilkudziesięciu latach nie
ma nie tylko odsetek, a nawet zwrotu kapitału.
Nie musi tak być. Powszechny obywatelski sprzeciw, zwłaszcza młodych
świadomych ludzi, których system mami obietnicami emerytur jest niezbędny.
Każdy kto choć odrobinę myśli i przewiduje już wie, że system ten runie, wg
bardzo optymistycznych prognoz najdalej za 10 lat.

Współczesne Państwo Polskie jako twór prawny jest NIEWIARYGODNE dlatego
ja buntuję się przeciwko obowiązkowi pseudo ubezpieczenia w ZUS. Jeśli będzie
nas więcej osób, zdeterminowanych przeciwko złodziejstwu - mamy szansę.
- Paweł Kurnik
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+48 500 300 788
biuro@sigmapartner.pl
Z wyrazami szacunku,
Paweł Kurnik
Prezes zarządu SigmaPARTNER Sp. z o. o.

Niektóre materiały w niniejszym e-booku pochodzą z: onet.pl, bankier.pl, WEI oraz z publikacji
Roberta Gwiazdowskiego „Emerytalna Katastrofa”.
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