
- Zasady kończenia aktywno-
ści zawodowej i przechodze-
nia na emeryturę muszą być
akceptowane społeczne. Przy-
wracając wiek emerytalny 60 i
65 lat i dając możliwość wy-
boru, realizujemy właśnie
społeczny postulat – mówił
prezydent Andrzej Duda pod-
czas inauguracji kampanii
społeczno-informacyjnej pt.
„Godny Wybór. Przywrócenie
wieku emerytalnego”. A jak to
wygląda obecnie w GK Enea?

Jak zaznaczył prezydent, roś-
nie standard naszego życia, więc
żyjemy dłużej. Oznacza to, że
przynajmniej potencjalnie, mo-
żemy być dłużej aktywni zawo-
dowo. Stąd idea, że powinien
zostać wprowadzony przede
wszystkim wybór, kiedy aktyw-
ność zawodową zakończyć.
Głównym celem prezydenckiej
kampanii jest uświadomienie
obywatelom, że przejście na
emeryturę to prawo, a nie obo-
wiązek, a także podkreślenie
braku zagrożeń w związku z ob-
niżeniem wieku emerytalnego. 

Wydawać by się mogło, że
Zakładowe Prawo Pracy obo-
wiązujące w Grupie Kapitałowej
Enea sprzyja polityce Rządu.
Przecież w załączniku nr 1 do
Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy za każdy rok aktyw-
ności zawodowej odprawa
emerytalna wzrasta o 10%. Nic

bardziej mylnego. W tymże za-
łączniku ten mechanizm działa
tylko do trzech miesięcy od
osiągnięcia wieku emerytal-
nego, a potem przysługuje od-
prawa przewidziana w
odpowiednich przepisach Ko-
deksu pracy. Pracownik, chcący
dłużej pracować traci wielokrot-
ność odprawy przewidzianej w
ZUZP, a więc zapis ten jest
sprzeczny z polityką Rządu.

W tej sprawie wielokrotnie
zwracaliśmy się do Strony Pra-
codawcy o wykreślenie tego
przepisu z Zakładowego Prawa
Pracy, lub zmianę jego zapisu
np. na taki: „§ 7. Pracownikowi,
z którym stosunek pracy uległ
rozwiązaniu w związku z jego
przejściem na emeryturę po
upływie trzech miesięcy od dnia
osiągnięcia wieku 67 lat, przy-
sługuje odprawa przewidziana
w odpowiednich przepisach Ko-
deksu pracy.” Zawsze spotyka-
liśmy się z odmową. Ten
przykład ilustruje „dobrą
zmianę” w Grupie Kapitałowej
Enea.

O co zatem ten bój?
Podstawą wymiaru emery-

tury Układowej jest 70% śred-
niego miesięcznego wynagro-
dzenia w Spółce.

Załóżmy, że:
- średnie miesięczne wynagro-
dzenie w Spółce wynosi

6.500zł, wtedy podstawa wy-
miaru emerytury wynosi:

6.500zł * 70% = 4.550 zł,
- zarobek pracownika z ostat-
niego miesiąca przed odejściem
na emeryturę wynosi 4.200 zł

Wówczas:
- Pracownik, który przepraco-
wał 40 lat, zgodnie z zapisami
ZUZP, ma prawo do 600% pod-
stawy (4.550zł x 600%) - czyli
jego Układowa odprawa wynie-
sie 27.300zł 
- natomiast odprawa Kode-
ksowa wyniesie jedynie 4.200zł.

Jak wygląda sytuacja prawna
pracowników GK Enea i prawo
do godnego wyboru jaki fundują
nam pracodawcy?

Otóż jeżeli pracownicy bę-
dący:

- kobietami urodzonymi po-
między lipcem 1956 a paździer-
nikiem 1957,

- mężczyznami urodzonymi
pomiędzy lipcem 1951, a paź-
dziernikiem 1952,

nie złożą do dnia 1 paździer-
nika 2017 roku wypowiedze-
nia pracy, utracą prawo do
odprawy Układowej przewi-
dzianej w § 4 załącznika nr 1
do ZUZP. 

Zgodnie z nową ustawą eme-
rytalną wyżej wymieniona
grupa pracowników po dniu 1
października 2017 roku prze-
kroczy ustawowy wiek emery-

talny, łącznie z trzymiesięcznym
okresem i zgodnie z § 7 załącz-
nika nr 1 do ZUZP będzie przy-
sługiwała im odprawa
wyłącznie w wysokości ich wy-
nagrodzenia z miesiąca poprze-
dzającego przejście na
emeryturę.

Dlaczego tylko ta grupa 
pracowników jest zagrożona? 

Otóż kobiety urodzone mię-
dzy 1.04.1956 r. a 30.061956 r.. i
mężczyźni urodzeni między
1.04.1951 r. a 30.06.1951 r., któ-
rzy do trzech miesięcy od sierp-
nia 2017 r. nie podejmą decyzji
emerytalnej i zdecydują się dalej
pracować dobrowolnie i świado-
mie rezygnują z odprawy Ukła-
dowej. Natomiast kobiety
urodzone po październiku 1957
r. i mężczyźni urodzeni po paź-
dzierniku 1952 r. będą objęci już
tylko nową ustawą emerytalną
(kobiety 60 lat, mężczyźni 65
lat) i do trzech miesięcy po
osiągnięciu tego wieku będą
mogli skorzystać z odprawy
Układowej.

Tabela na stronie: solidar-
nosc-enea.pl/index.php/aktual-
nosci/godny-wybor-w-grupie-k
apitalowej-enea/ ilustruje temat
wieku emerytalnego według
starych i nowych zasad.  
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Jeżeli chcesz pomóc osobom, które w jakikolwiek 
sposób ucierpiały w wyniku nawałnic 11/12 sierpnia, 

możesz to zrobić nie ruszając się z domu. 
W zbiórkę na rzecz poszkodowanych włączyła się 

także "Solidarność".
Zachęcamy do pomocy. 

Numer konta, na które można wpłacać środki 
na pomoc poszkodowanym to 

89 1020 1811 0000 0202 0014 6506 
z dopiskiem „Pomoc”.

Poszkodowanym 
podczas nawałnicy

Weszła w życie ustawa przy-
znająca represjonowanym w
PRL comiesięczne świadcze-
nie.

31 sierpnia 2017 r. wchodzi w
życie nowelizacja ustawy o
działaczach opozycji antyko-
munistycznej oraz osobach re-
presjonowanych z powodów
politycznych. Jednym z najważ-
niejszych założeń nowelizacji
jest przyznanie działaczom
opozycji antykomunistycznej i
osobom represjonowanym w
okresie PRL comiesięcznego
świadczenia pieniężnego w wy-
sokości 402,72 zł. Świadczenie
to będzie przyznawane bezter-
minowo i bez względu na do-
chód.

Poza zmianą zasad przyzna-
wania świadczenia pienięż-
nego, w nowelizacji
przewidziano też modyfikację
reguł przyznawania pomocy fi-
nansowej. W szczególnych
przypadkach Szef Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych będzie przy-
znawał pomoc jednorazową do
wysokości 300% najniższej
emerytury. Przewidziano też
pomoc okresową, która może
być udzielana najdłużej do sze-
ściu miesięcy, w wysokości do
100% najniższej emerytury
miesięcznie. Dawni działacze
opozycji będą mogli otrzymać
środki na częściowe pokrycie
kosztów zakupu wózka inwa-
lidzkiego, sprzętu rehabilitacyj-
nego, przedmiotów
ortopedycznych, środków po-

mocniczych, dostosowanie po-
mieszczeń mieszkalnych do ro-
dzaju inwalidztwa oraz
opłacanie pomocy pielęgnacyj-
nej.

Ponadto nowelizacja przy-
znaje działaczom opozycji an-
tykomunistycznej oraz osobom
represjonowanym z powodów
politycznych o potwierdzonym
statusie działacza opozycji lub
osoby represjonowanej nowe
uprawnienia w postaci prawa
do korzystania poza kolejno-
ścią ze świadczeń opieki zdro-
wotnej oraz z usług
farmaceutycznych udzielanych
w aptekach, a także prawa do
korzystania z ambulatoryjnych
świadczeń specjalistycznych
bez skierowania lekarza ubez-
pieczenia zdrowotnego.

Przy ustalaniu prawa do
emerytury lub renty osoby
uprawnionej na zasadach okre-
ślonych w ustawie z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych, okresy osa-
dzenia w więzieniach lub
innych miejscach odosobnienia
i okresy internowania uwzględ-
niane będą w wymiarze po-
dwójnym. Legitymacja i
odznaka działacza opozycji
będą nadawane z urzędu, wraz
z decyzją o przyznaniu statusu
działacza opozycji, a nie jak do-
tychczas na odrębnie składany
wniosek. 

Powstanie także Rada do

Ważne dla osób 
represjonowanych

przed siedzibą Komisji Europejskiej 
w Warszawie

przy ul. Jasnej 14-16 
(róg Jasnej i Świętokrzyskiej).

Początek godz. 12.00

Wyjazd na pikietę nastąpi w sobotę 16 września

2017 r. o godz. 6.00 sprzed Zarządu Regionu 
Wielkopolska przy ul. Metalowej 7

Zgłoszenia do 13 września br. w Sekretariacie ZR: 
tel. 61-853 08 60,  519 307 360 

sekretariat@solidarnosc.poznan.pl

Organizacje zakładowe organizujące również wyjazd 
na Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która 
odbędzie się w dniach 16-17 września na Jasnej

Górze, a które chcą również uczestniczyć w pikiecie
przed siedzibą Komisji Europejskiej prosimy o kontakt

do 13 września br.  z Patrykiem Trząsalskim, 

tel. 662-014 352 

patryk.trzasalski@solidarnosc.poznan.pl 

w celu uzgodnienia wszystkich spraw 
organizacyjno-finansowych.

UWAGA

Zarząd Regionu nie organizuje wyjazdu na pielgrzymkę.

ciąg dalszy na str. 2

„Godny wybór” w Grupie Kapitałowej Enea?

Zarząd Regionu Wielkopolska zaprasza na 

16 września 2017 r.

PIKIETĘ PROTESTACYJNĄ
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W maju prezydent podpisał
ustawę,  która pozwala na
opłacanie składek przekazy-
wanych do ZUS na jeden ra-
chunek, zamiast dotychcza-
sowych czterech. Na jej pod-
stawie, na początku 2018 r.
każdy przedsiębiorca będzie
posiadał indywidualne konto
ZUS, na które będzie dokony-
wał wpłat z tytułu składek. Za-
miast więc czterech numerów
kont dla wpłat z tytułu ubez-
pieczeń społecznych, zdro-
wotnych, funduszu pracy i
funduszu gwarantowanych
świadczeń pracowniczych
oraz funduszu emerytur po-
mostowych przedsiębiorca
będzie dokonywał jednego
przelewu na swoje indywi-
dualne konto.

System emerytalny w na-
szym kraju ciągle nie spełnia
społecznych oczekiwań. Za-
miast z poczuciem bezpieczeń-
stwa przechodzić na emeryturę
i godnie żyć, Polakom po prze-
pracowaniu kilkudziesięciu lat
znaczne pogarsza się stopa ży-
ciowa. A tak przecież nie po-
winno być. Z zazdrością patrzą
na korzystających z życia sąsia-
dów z Zachodniej Europy. Nie
można wszystkiego tłumaczyć
problemami demograficznymi.
To system jest zły i wymaga ra-
dykalnych zmian. Ale jak to zro-
bić? Rząd coraz głośniej mówi o
likwidacji ZUS. To instytucja,
która Polakom kojarzy się
przede wszystkim z permanent-
nie dziurawym budżetem i lu-
ksusowymi siedzibami. 

Najnowszy projekt zakłada,
że składki na ubezpieczenie
społeczne będą w 25 proc. prze-
kazywanie do emerytalnej re-
zerwy budżetowej a 75 proc. do
pracowniczych funduszy eme-
rytalnych. Program dodatko-
wego oszczędzania na
emeryturę w nowych pracowni-
czych programach kapitało-
wych miał zresztą ruszyć od
początku przyszłego roku. 

Jednak Ministerstwo Roz-
woju ciągle przesuwa w czasie
wprowadzenie tej zmiany. W
ostatniej oficjalnej zapowiedź
podawana jest data 1 lipca 2018
r., ale niektórzy twierdzą, że
program ruszy dopiero od 2019
r.  Jak założono, przystąpienie
do pracowniczego programu ka-
pitałowego spowoduje koniecz-
ność zwiększenie funduszu płac
o 1,5 proc. za pracownika. Z tego
powodu niektórzy pracodawcy
już zamrozili płace, kalkulując
konieczność zwiększenia kosz-
tów pracowniczych. 

Pracownicze programy eme-
rytalne (PPE) nie są niczym
nowym. W wielu firmach już
działają od ponad 10 lat. Możli-
wość uczestnictwa pracowni-
ków w PPE jest jednym z
elementów polityki PR i HR,
ukierunkowanej na kreowanie
pozytywnego wizerunku praco-
dawcy na rynku pracy oraz na
zwiększenie lojalności kadry
pracowniczej. Zgromadzone
oszczędności, powiększone o
zyski z inwestycji wypracowane
przez instytucje zarządzające
PPE, mogą być uzupełnieniem

emerytury otrzymywanej przez
pracowników z I i II filaru. Poza
tymi korzyściami, uczestnictwo
w PPE wiąże się również z okre-
ślonymi preferencjami podat-
kowymi i ubezpieczeniowymi.
W związku z uczestnictwem
pracowników w PPE praco-
dawcy zobowiązani są do pono-
szenia kosztów składek
podstawowych w wysokości
wynikającej z umowy zakłado-
wej. Zgodnie z ustawą z 20
kwietnia 2004 r. o pracowni-
czych programach emerytal-
nych kwota składki nie może
być wyższa niż 7 proc. wyna-
grodzenia. Składka podsta-
wowa naliczana jest od
wszystkich składników wyna-
grodzenia, zarówno pienięż-
nych, jak i niepieniężnych,
stanowiących podstawę wy-
miaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe.
Opłacona przez pracodawcę
składka podstawowa jest dodat-
kowym przychodem ze sto-
sunku pracy, uwzględnianym
do naliczenia należnych zali-
czek na PIT. Składka podsta-
wowa nie jest jednak wliczana
do wynagrodzenia będącego
podstawą wymiaru obowiązko-
wych składek na ubezpieczenia
społeczne oraz ubezpieczenie
zdrowotne. Tym samym, w od-
różnieniu od typowych benefi-
tów, pracownik ponosi jedynie
koszt podatku, jego pensję nie
obciążają natomiast dodatkowe
składki na ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne.
AD 

Pojawiła ogromna troska o jed-
nych i o drugich, troska o czło-
wieka i jego godność. I rzecz
niezwykła w tamtym czasie –
ogromna solidarność między
ludźmi. Takie są korzenie Soli-
darności, której idea zawarta
jest w 21 postulatach, i która jest
ciągle aktualna – powiedział
przewodniczący wielkopolskiej
„Solidarności” Jarosław Lange
przed pomnikiem Poznań-
skiego Czerwca 1956 r. podczas
uroczystości z okazji 37 rocznicy
powstania Solidarności.

W kościele oo. Dominikanów,
który przez wszystkie lata był
ostoją „Solidarności” została
odprawiona Msza św. podczas
której homilię wygłosił repre-
zentujący metropolitę poznań-
skiego ks. prałat Jan
Stanisławski. Następnie zebrani
w asyście pocztów sztandaro-
wych przeszli pod pomnik upa-
miętniający ofiary Powstania
Poznańskiego Czerwca 1956 r.

J. Lange przypomniał, że w
2003 r. UNESCO uznało Poro-
zumienia Sierpniowe za jedno z
najważniejszych wydarzeń w
historii ludzkości. Dwa lata póź-
niej - w 2005 r. - Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej ustanowił 31
sierpnia świętem państwowym
Dniem Solidarności i Wolności.

- To co zdarzyło się 37 lat
temu dzięki Solidarności jest
jedną z najpiękniejszych kart w
dziejach naszego narodu. Ob-
chodzimy dzisiaj święto wszyst-
kich Polaków, każdego z nas.
Święto to nie może być zawłasz-
czone przez jakiekolwiek ugru-
powanie polityczne, przez taką
czy inną organizację czy grupę
osób – mówił J. Lange.

Przewodniczący wielkopol-
skiej „Solidarności podkreślił, że
Region Wielkopolska od wielu
lat dba o to, aby obchody rocz-
nicowe miały charakter wspól-
notowy: - Dlatego uroczystości
organizujemy wspólnie z urzę-
dem wojewódzkim, urzędem
marszałkowskim, starostwem
powiatowym i urzędem miasta
chcemy, aby było to święto które
łączy a nie dzieli.

Na zakończenie obchodów
zgromadzeni na pl. Mickiewicza
złożyli kwiaty i zapalili znicze
przez pomnikiem Poznańskiego
Czerwca 1956 r.

X Parada Motocyklowa 
W sobotę 2 września br. ulice
miasta Poznania opanowali po
raz kolejny fani jednośladów.
Wszystko za sprawą organizo-
wanej już od 10 lat rocznicowej
Parady Motocyklowej. Kilkaset
motocyklistów wyruszyło
sprzed pomnika Poznańskiego
Czerwca 1956 r., aby po ponad
godzinie dotrzeć do siedziby
wielkopolskiej „Solidarności”,
gdzie zorganizowano związ-
kowy piknik.

Były porady
dla represjonowanych
Podczas tego spotkania człon-
ków i sympatyków wielkopol-
skiej „S”, pracownicy
Oddziałowego Archiwum IPN w
Poznaniu przyjmowali wnioski o
wydanie decyzji Prezesa IPN
oraz wnioski o wydanie dowo-
dów, które są pierwszym kro-
kiem do otrzymania statusu
działacza opozycji antykomu-
nistycznej lub osoby represjono-
wanej z powodów politycznych.

Świętowaliśmy 
nie tylko 
w Poznaniu
Obchody rocznicowe odbywały
się również w innych miastach
naszego Regionu.

Członkowie leszczyńskiej
„Solidarności” waz z przedsta-
wicielami rządu, parlamentu,
samorządu, duchowieństwa i
mieszkańcami Leszna złożyli
kwiaty i zapalili znicze pod po-
mnikiem Ludziom Solidarności
na Skwerze im. Anny Walenty-
nowicz.

Zebranych powitał przewod-
niczący NSZZ „Solidarność” w
Lesznie Karol Pabisiak, który
mówił:

- Dla nas to święto szcze-
gólne. Ludzie, którzy wtedy
strajkowali w Stoczni Gdańskiej
i w całym kraju, mieli w sobie
tyle siły, aby podpisać porozu-
mienie. „Solidarność to jeden z
drugim, nigdy jeden przeciw
drugiemu” słowa te były w gło-
wach strajkujących. Potrafili
być razem i podpisać porozu-
mienie. Dzisiaj mówimy języ-
kiem skomplikowanym.
Niektórym języki się rozdwa-
jają, kierują się emocjami i wy-
łączają umysł. A warto myśleć.
31 sierpnia 1980 roku przedsta-
wiciele strajkujących robotni-
ków i ówczesnego rządu
komunistycznego podpisali w
Gdańsku 21 postulatów. Był
jeszcze dwudziesty drugi po-
stulat, o którym nikt nie mówił,
a o którym wszyscy myśleli. To
niepodległa Ojczyzna. Postulat
został zrealizowany, ale jak
mówił Papież: Jan Paweł II
„Niepodległość nie jest dana
raz na zawsze, trzeba o nią wal-
czyć”. W dniu rocznicy szcze-
gólnego wymiaru nabierają
słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”,
które dla Solidarności zawsze
były ważne, będziemy im
wierni.

Następnie uczestnicy uro-
czystości udali się do „Uro-
czyska nad stawem” w Lubonii
na piknik połączony z konkur-
sem wiedzy o „Solidarności”.

Pilscy związkowcy jak co
roku składali kwiaty pod tablicą
na Rondzie Solidarności. W
uroczystościach, które popro-
wadził wiceprzewodniczący
Oddziału Czesław Kamiński
wzięły udział władze Miasta i
Powiatu, parlamentarzyści, sto-
warzyszenia i mieszkańcy.
Uczestnicy spotkali się po uro-
czystościach na kawie i ciastku
w siedzibie Oddziału Piła. 

Przewodniczący Oddziału
Adam Dopierała wraz z przed-
stawicielami Regionu Wielko-
polska wziął udział w
uroczystościach rocznicowych
w Gdańsku, uczestnicząc w
Mszy Św. w Kościele św. Brygidy,
przemarszu pod Pomnik Poleg-
łych Stoczniowców i Bramę
Stoczni.     

Solidarność zrodziła się 
z buntu i nadziei

Pracownicze programy 
emerytalne zamiast ZUS? 

37 lat temu w sercach i umysłach Polaków zrodziła się Solidarność. Zrodziła się z buntu
przeciwko nieludzkiemu ustrojowi i nadziei na wolność zarówno w wymiarze indywidualnym
jak i wolności całego narodu. 

Ważne dla osób represjonowanych

Spraw Działaczy Opozycji An-
tykomunistycznej oraz Osób
Represjonowanych z Powodów
Politycznych, która działać bę-
dzie przy Szefie Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych jako organ
opiniodawczo-doradczy (ana-
logiczna do Rady do Spraw
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych). Zmianie ulegnie
też usytuowanie dotychczaso-
wych rad konsultacyjnych do
spraw działaczy opozycji i osób
represjonowanych – zgodnie z
nowelizacją będą działać przy
wojewodach, a nie przy mar-
szałkach województw.

Ponadto ustawa rozszerza
zakres podmiotowy ustawy o
kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami re-
presji wojennych i okresu po-
wojennego o żołnierzy
pełniących służbę w polskich
organizacjach podziemnych do
października 1963 r. (obecnie
obowiązujące przepisy wyzna-
czają ten termin na koniec 1956
r.). Wraz z nowelizacją ustawa o
działaczach opozycji antyko-
munistycznej i osobach repres-
jonowanych z powodów
politycznych zmienia charakter
z pomocowego na godnościowy

– tak, jak jest to w przypadku
kombatantów walk o niepodle-
głość RP w latach 1939-1956.

Więcej informacji oraz for-

mularze wniosków niezbędnych
do otrzymania świadczenia na
stronie udskior.gov.pl.
Źródło: udskior.gov.pl

ciąg dalszy ze str. 1

Na mocy uchwały Rady Miasta Poznania od 1 lipca 2016 r.
osoby posiadające legitymację  działacza opozycji antyko-
munistycznej lub osoby represjonowanej z powodów poli-
tycznych, wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, ze stosownym zapisem potwierdzają-
cym status osoby jako: „działacza opozycji antykomunis-
tycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów
politycznych” albo „działacza opozycji antykomunistycznej i
osoby represjonowanej z powodów politycznych”  mogą ko-
rzystać darmowej komunikacji na terenie całej Aglomeracji
Poznańskiej (strefa A+B+C). Informacje o uprawnieniach
można również zapisać na karcie PEKA.




