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Składki ZUS i OFE można dziedziczyć 

Poznański Czerwiec ’56 – po-
wstanie przeciwko nieludz-
kiemu systemowi komunisty-
cznemu – to pamięć wciąż żywa
dla starszych mieszkańców
miasta, dla młodzieży – histo-
ria, ale historia też żywa i nie-
obojętna, o czym świadczą
różne formy obchodów tej
rocznicy. Rozpoczęły się już 18
czerwca tradycyjnie Mszą św. w
kościele oo. Zmartwychwstań-

ców przy ul. Dąbrówki. 22
czerwca pod pomnikiem Poz-
nańskiego Czerwca 1956 r. hołd
ofiarom i bohaterom oddali
uczniowie poznańskich szkół. 

Kulminacja uroczystości
przypada w tym tygodniu.
Uczcijmy 61 rocznicę tych wyda-
rzeń wywieszając flagi, uczest-
nicząc licznie w uroczystościach
z powagą i szacunkiem należ-
nym ich bohaterom.

Składki zgromadzone w ZUS i
w OFE mogą być dziedziczone
przez małżonka, wskazane
osoby lub przez spadkobier-
ców. Nie dotyczy to jednak
wszystkich składek – czytamy
w informacji prasowej Za-
kładu Ubezpieczeń Społecz-
nych z 13 czerwca br. Składki
zgromadzone w tzw. I filarze
nie są dziedziczone. Po
śmierci ubezpieczonego po-
zostają w Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych i są
przekazywane na wypłaty dla
innych emerytów.

Składki odłożone przez
zmarłego w II filarze podlegają
dziedziczeniu. Zarówno środki
z subkonta w ZUS, jak i zebrane
na koncie w OFE są bowiem

traktowane jako część majątku.
Zasady dziedziczenia tych skła-
dek są jednakowe. Jako pierwszy
dziedziczy małżonek. Jeśli mał-
żonkowie pozostawiali w usta-
wowej wspólności majątkowej,
ma on prawo do połowy środ-
ków zgromadzonych w trakcie
małżeństwa. Środki z subkonta
w ZUS trafią na subkonto
współmałżonka, zaś z rachunku
OFE na jego rachunek w OFE. W
obydwu przypadkach pieniądze
zostaną doliczane do zgroma-
dzonych tam składek i w ten
sposób powiększą przyszłą
emeryturę. O dziedziczenie
składek mogą ubiegać się rów-
nież  ex małżonkowie, o ile do
rozwodu pozostawali w  usta-
wowej wspólności majątkowej.

Jeżeli ubezpieczony w II filarze
nie zawarł małżeństwa, to
wszystkie środki będą wypłacone
uposażonym lub spadkobiercom.

Uposażonych i proporcje, w
jakich otrzymają oni wypłatę,
wskazuje ubezpieczony. Nie
muszą oni być członkami jego
rodziny. Wypłaty otrzymają
bezpośrednio. Uposażonym
małżonek może przekazać
środki na swoje subkonto w ZUS
lub konto w OFE.

Aby ubiegać się o wypłatę
środków po zmarłym trzeba do-
starczyć odpis aktu zgonu, odpis
aktu małżeństwa, w przypadku
rozwodu dokument znoszący
ustawową wspólność majątkową,
a także dyspozycję wypłaty trans-
ferowej lub bezpośredniej.

    
  

  
    

  
   

   

  
  

    
    

  
   

  
   

  
    

   
 

  Jeśli zmarły nie wskazał upo- 
sażonych trzeba przeprowadzić 
postępowanie spadkowe, doty- 
czące części środków nie wypła- 
conych małżonkowi. Dlatego, 
żeby oszczędzić bliskim formal- 
ności, warto wcześniej wskazać 
uposażonych.

  Dziedziczenie składek to 
prawo przysługujące uposażo- 
nym lub spadkobiercom i dla- 
tego to na nich spoczywa 
obowiązek powiadomienia o 
śmierci bliskiego i przedstawie- 
nia niezbędnych dokumentów.

  Zarówno spadkobiercy jak i 
uposażeni mogą dziedziczyć 
składki tylko wtedy, gdy ubez- 
pieczony zmarł przed przyzna- 
niem emerytury.
www.solidarnosc.gda.pl

Pamięć o Poznańskim
Czerwcu

Pikietę zorganizowały związki
zawodowe działające w szpitalu.
Wspomagali ich związkowcy z
innych placówek służby zdro-
wia, a także z  Volkswagena i
Bridgestona. 

- O wyższe płace walczymy
już od wielu lat. Ostatnia 5%
podwyżka była w 2012 r. Z tego
powodu 1 czerwca 2015 r. wesz-
liśmy w - trwający do tej pory -
spór zbiorowy z dyrekcją szpi-
tala – mówiła przewodnicząca
zakładowej „S” Hanna Jano-
wicz-Urbaniak.

Od tego czasu pracownicy
szpitala otrzymali jedynie stały
dodatek do wynagrodzeń w wy-
sokości 145 zł brutto. W petycji
skierowanej do Marszałka Wiel-
kopolskiego, który jest organem
założycielskim,  związkowcy
proponują zawieszenie sporu
zbiorowego do czasu przyjęcia
nowych regulacji ustawowych,
pod warunkiem włączenia tej
kwoty do płacy zasadniczej. 

- Wiemy, że sytuacja szpitala
nie jest łatwa, ale przez wiele lat
związki zawodowe zajmowały
się głównie zrozumieniem dla
trudnej sytuacji placówki. Ciągle
słyszymy argumenty, że rosną
koszty utrzymania lecznicy, ale
przecież nasze wydatki też
ciągle rosną, podczas gdy pensje
stoją w miejscu – mówiła prze-

wodnicząca H. Janowicz-Urba-
niak.

Przewodnicząca Związku Za-
wodowego Techników Medycz-
nych powiedziała, że oprócz
tego, iż od dawna nie było pod-
wyżek, to jeszcze 3 lata temu
wydłużono tym pracownikom
czas pracy o 50%, bez żadnej re-
kompensaty finansowej. A prze-
cież bez diagnostyki, bez analiz
laboratoryjnych i całej obsługi
medycznej nie jest możliwy pro-
ces leczenia. 

- Nasze pensje przypominają
minimum socjalne: technik

analityk – 1700 zł, magister
diagnostyki 2100 zł, po 35 latach
pracy 2400 zł. Okazuje się, że
bez specjalistycznego wykształ-
cenia można zarobić więcej np.
w marketach – mówiła inna
uczestniczka protestu.

Leszek Namysł, przewodni-
czący Regionalnego Sekreta-
riatu Ochrony Zdrowia NSZZ
„S” bardzo krytycznie odniósł
się do projektu ustawy  o najniż-
szym wynagrodzeniu dla pra-
cowników medycznych
przedstawionego przez ministra
zdrowia.   

- „Solidarność” od początku
jest przeciwna takiemu rozwią-
zaniu. Nie pozwolimy na po-
dział na pracowników
medycznych i niemedycznych,
bo musimy jako służba zdrowia
działać jak jeden mechanizm.
Jesteśmy od siebie nawzajem za-
leżni.

Z protestującymi spotkał się
wicemarszałek Maciej Sytek,
który po zakończeniu pikiety
zaprosił przewodniczących
związków zawodowych na roz-
mowy. 
b

Pracownicy Szpitala 
Wojewódzkiego 
domagają się podwyżek
Kilkudziesięciu pracowników wielkopolskich placówek ochrony zdrowia protestowało 
22 czerwca przez Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Powodem akcji protestacyjnej
jest brak porozumienia w sprawie podwyżek płac oraz nierozstrzygnięty spór zbiorowy 
w Szpitalu Wojewódzkim.

a 27 czerwca 2017 (wtorek)
godz. 12.15 - złożenie kwiatów pod pomnikiem adwokatów-
obrońców bohaterów Powstania Poznańskiego Czerwca
1956 r. oraz oskarżonych w procesach politycznych; zbieg
ul. Solnej i ul. Stanisława Hejmowskiego

godz. 13.00 - uroczystość otwarcia skweru Jana Suwarta;
ul. Grobla, nieopodal mostu św. Rocha

godz. 17.00 - spotkanie uczestników, kombatantów Poznań-
skiego Czerwca '56 i ich rodzin z władzami wojewódzkimi i
miejskimi; wręczenie odznaczeń państwowych i regionalnych
Spektakl pt.: „Poznański Czerwiec '56" w wykonaniu Teatru
w Przejściu z XVII LO w Poznaniu; sala kominkowa CK
Zamek ul. Św. Marcin 82

a 28 czerwca 2017 (środa)
godz. 6.00 - składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową;
brama Fabryki Pojazdów Szynowych (dawna W3) H. Cegielski
ul. 28 Czerwca 1956

godz. 8.00 - składanie kwiatów pod tablicami: studentów
poległych w Czerwcu '56; Politechnika Poznańska pl. Marii
Curie-Skłodowskiej

godz. 8.45 - składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową -
ZNTK S.A. ul. Robocza

godz. 9.45 - składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową -
dawna zajezdnia MPK;  ul. Gajowa

godz. 11.00 - uroczystość przy Pomniku Poległych w Po-
wstaniu Poznańskim 28-30 czerwca 1956 r. rekonstrukcja
historyczna i złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na
gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu; ul. Ko-
chanowskiego

godz. 14.15 - uroczystość przy Bramie Głównej H. Cegielski
- Poznań S.A.; ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE
godz. 17.00 - Msza św. w intencji Ofiar Czerwca '56;
kościół oo. Dominikanów al. Niepodległości

godz. 18.30 – uroczystości przy pomniku Poznań-
skiego Czerwca 1956 r., pl. A. Mickiewicza

Plan obchodów



W dniach 16-17 czerwca w Ja-
rocinie odbył się festiwal 7
Aniołów, w którym wzięło
udział ponad 500 osób z róż-
nych zakątków Polski. Działo
się naprawdę dużo: na dwóch
scenach odbywały się kon-
certy kilku zespołów; trwały
bardzo różnorodne ciekawe
warsztaty od plastycznych, ta-
neczno - muzycznych (tańce
salezjańskie, irlandzkie, lu-
dowe, ragge, breaking...), po-
przez sportowe, ekologiczne,

kynologiczne do kuglarskich i
sitodruku...

Oprócz tego imprezie towa-
rzyszyły wystawy. Ważnym wy-
darzeniem był spektakl
plenerowy z udziałem 120
uczestników w reżyserii Mary
Sadowskiej pt. „DOMność” –
tytuł określa motyw przewodni
festiwalu. Pomysłodawcą pro-
jektu był ojciec Kordian Szwarc
z zakonu franciszkanów, a orga-
nizatorem wg jego słów "każdy
uczestnik". Sam festiwal rozpo-

czął się właściwie dzień wcześ-
niej, bo już w Boże Ciało o 23.00
można było uczestniczyć we
mszy św. w ruinach kościoła pod
wezwaniem św. Ducha oraz w
procesji, którą poprowadzili tan-
cerze ognia i bose uczestniczki
festiwalu. Wrażenia niezapom-
niane! Na festiwalu nie zabrakło
wspólnej modlitwy: codziennie
można było uczestniczyć we
mszy św., modlitwie wstawien-
niczej, czy uwielbieniu...

Oddział jarocińskiej "S" chęt-
nie włączył się w to dzieło dedy-
kowane przede wszystkim
trudnej młodzieży, bezdo-
mnym, dzieciom z domów
dziecka i ogólnie wszystkim po-
trzebującym DOMU. Przekaza-
liśmy na ten cel 2 tys. złotych,
które udało się zebrać wśród na-
szych członków oraz od organi-
zacji zakładowych
"Solidarności". W ten sposób
wsparliśmy prowadzenie warsz-
tatów, aby każdy mógł w nich
uczestniczyć nieodpłatnie.
Członkowie "Solidarności" po-
mogli również w przygotowaniu
miejsca spotkań, przystrajając
zaadoptowany na potrzeby fes-
tiwalu budynek w dekoracje z
podwieszanych  kwiatów. Pod-
czas festiwalu, wystrojone w ko-
szulki z logo "Solidarności",
pomagałyśmy w przygotowy-
waniu i wydawaniu posiłków,
promując czynem nasz związek.
Tym skromnym gestem włoży-
liśmy małą cegiełkę w tak wiel-
kie i szlachetne dzieło po raz
pierwszy, ale zapewne nie
ostatni. 
Sławomira Jakrzewska

W środę 21 czerwca nasz ko-
lega Roman Nisiewicz, prze-
wodniczący Koła Emerytów i
Rencistów „Niepokorni” z Od-
działu Piła, uczestniczył w ob-
chodach upamiętniających
XXXV rocznicę powstania So-
lidarności Walczącej.

Zaproszeni działacze Solidar-
ności Walczącej zostali przyjęci

    
   

     
 

w Sali Kolumnowej Pałacu Pre- 
zydenckiego. Okazją do spotka- 
nia z przyjaciółmi był piknik 
wogrodach Pałacu.
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Komisja Krajowa obradująca 20
czerwca br. na zamku w Rydzy-
nie (woj. wielkopolskie) dyskuto-
wała z minister Rafalską przede
wszystkim o poziomie dialogu w
Polsce. Przedstawiciele „S” pod-
kreślali, że Rada Dialogu Spo-
łecznego była tworzona jako
przeciwieństwo martwej Trój-
stronnej Komisji ds. Społeczno-
Gospodarczych. Miała być
niezależna, z własnym finanso-
waniem i możliwością realnego
działania. Tymczasem obecny
pomysł umocowania dyrektora
Rady Dialogu Społecznego na
stanowisku zastępcy dyrektora
Centrum Partnerstwa Społecz-
nego jest dalszym uzależnieniem
tej instytucji od rządu.

Komisja Krajowa przyjęła
także m.in. stanowiska w
sprawie propozycji wzrostu
wynagrodzeń oraz emerytur i
rent w 2018 r., a także sprzeci-
wiające się planom zmniejsze-
nia zatrudnienia w Polskiej
Grupie Energetycznej o 20
proc.

Dużą część posiedzenia za-
jęła dyskusja o wolnych niedzie-
lach w handlu. Komisja Krajowa
przyjęła stanowisko ws. pro-
jektu ustawy o ograniczeniu
handlu w niedziele. Od pytań o
wolne niedziele nie uciekła mi-
nister Rafalska. Alfred Bujara,
przewodniczący Sekretariatu
Banków, Handlu i Ubezpieczeń
zapytał, kogo boi się rząd PiS nie

wprowadzając wolnych nie-
dziel.

Minister odpowiedziała, że
rząd boi się nieodpowiedzial-
nych i złych decyzji. Tłuma-
czyła, że zależy jej na
uchwaleniu dobrych rozwiązań,
które mają szansę dłuższego
przetrwania.

Przewodniczący Solidarności
Piotr Duda zwrócił uwagę, że
idąc do wyborów PiS stawiał
sprawę wolnych niedziel jako
kwestię priorytetową i teraz na-
leży się z tego wywiązać. Pod-
kreślił, że członkowie
Solidarności to świadomi wy-
borcy, którzy dokładnie przy-
glądają się działaniom rządu. 
mch, solidarnosc.org.pl

Zarząd Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność” i Regio-
nalna Sekcja Młodych rozpo-
czynają zapisy na roczne
stypendium niemieckojęzycz-
nej Europäischen Akademie
der Arbeit (EAdA) we Frank-
furcie nad Menem na rok aka-
demicki 2017/2018.

Celem studiów jest wykształ-
cenie kompetencji w zakresie:
prawa pracy, polityki społecznej,
ekonomii i gospodarki, organi-
zacji i zarządzania oraz technik
negocjacji. W każde z wymie-
nionych zagadnień wplecione
są elementy etyki.

Stypendium przygotowane
jest przede wszystkim z myślą o
liderach związków zawodo-
wych.
a Rozpoczęcie studiów:
wrzesień 2017 r.
a Wymagania: biegła zna-
jomość j. niemieckiego
a Strona niemiecka gwa-
rantuje: stypendium, zakwa-

   
  
  

   

     
   

 

terowanie, wyżywienie w sto- 
łówce studenckiej, ubezpie- 
czenie zdrowotne, pokrycie 
kosztów podróży w obie 
strony.
a CV w j. polskim i nie- 
mieckim: - do 14 lipca 
2017 r.:
agnieszka.minkowska
@solidarnosc.poznan.pl

O przyznaniu stypendium
zadecyduje ostatecznie roz-
mowa kwalifikacyjna w j. nie-
mieckim oraz w j. polskim,
zorganizowana w siedzibie
NSZZ „Solidarność” w Pozna-
niu. Dokładny termin zostanie
przekazany kandydatom, któ-
rzy nadeślą wymagane zgłosze-
nia.  

Festiwal 7 Aniołów w Jarocinie PiS obiecał wolne 
niedziele w handlu! 

Studiuj w Niemczech za darmoDziałacze Solidarności Walczącej 
u Prezydenta

Roman Nisiewicz z Kornelem

Morawieckim, 

przewodniczącym 

Solidarności Walczącej.
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Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska była specjalnym gościem 
posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Mówiła o tym, kiedy nie będzie handlu 
w niedziele i jak poprawić dialog w Polsce.




