poniedziałek
15 kwietnia 2019

nr 1201
ISSN 1895-619X

www.solidarnosc.poznan.pl

Jest piątka
Kaczyńskiego,
my domagamy się
piątki Solidarności
Podwyżek dla pracowników sfery budżetowej domagali się członkowie wielkopolskiej
„Solidarności” podczas manifestacji przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu.
Protest był częścią ogólnopolskiej akcji przeprowadzonej 4 kwietnia pod hasłem piątka
„Solidarności” przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi w kraju jako odpowiedź Związku
na piątkę Kaczyńskiego

Wielkanoc to szczególny czas …
Pozwala bowiem zatrzymać na chwilę pęd naszego codziennego życia.
A tylko wówczas możemy zrozumieć sens naszej egzystencji…
Jak ważny jest każdy dzień, jak ważny jest drugi człowiek,
jak ważne są drobne rzeczy i sprawy, które nas otaczają…
Wszystko bowiem co robimy, mówimy, a nawet myślimy
odciska piętno ale również tworzy, ciągle na nowo,
jakość naszego życia.
Życzę Państwu zdrowych, radosnych oraz szczęśliwych Świąt.
Jarosław Lange,
Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
Wielkanoc, 2019

Strajk w oświacie

Solidarność domaga się:
a wzrostu wynagrodzeń dla

pracowników sfery finansów
publicznych,
a wprowadzenia kryterium
stażowego uprawniającego
do prześcia na emeryturę bez
względu na wiek,
a odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych,
a systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii
a niewliczania do minimalnego
wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.
Wśród protestujących byli
pracownicy oświaty, służby
zdrowia, instytucji kultury, sanepid-u, wymiaru sprawiedliwości,
domów pomocy społecznej.
Przyjechali do Poznana z Jarocina, Gniezna, Leszna, Piły, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego.
Wspierali ich związkowcy
z zakładów przemysłowych
m.in.: Volkswagena, Bridgestona, Cegielskiego, PKP Cargo.
Przewodniczący wielkopolskiej Solidarności Jarosław
Lange oraz przewodniczący ZR
Wielkopolska Południowa Ber-

nard Niemiec podkreślali, że
„Solidarność” nie jest związkiem zawodowym ulicy, lecz
związkiem zawodowym dialogu
społecznego. - Przez wiele miesięcy przedstawiciele „Solidar-

ności” rozmawiali z rządem
o problemach świata pracy. Ale
jeżeli te rozmowy nie doprowadzają do niczego i nie ma żadnej
perspektywy porozumienia, to
jesteśmy tutaj na ulicy. Ta ma-

nifestacja jest protestem wobec
braku efektów tych rozmów.
Szefowie wielkopolskich regionów „S” przekazali wojewodzie wielkopolskiemu petycję
z postulatami Związku.

Rząd powrócił do rozmów
Po manifestacjach NSZZ „Solidarność przed 16 urzędami wojewódzkimi strona rządowa
powróciła do rozmów. Rozmowy odbywają się w powołanych jeszcze w lutym br. związkoworządowych zespołach roboczych. W kilku punktach nastąpił postęp w rozmowach,
ale trudno mówić dzisiaj o przełomie - powiedział Marek Lewandowski, rzecznik
Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”.
10 kwietnia członkowie obradującego w Warszawie Krajowego Sztabu ProtestacyjnoStrajkowego NSZZ „Solidarność”, ocenili efekty manifestacji przed 16 urzędami wojewódzkimi, które Związek przeprowadził 4 kwietnia. W każdym z miast wojewódzkich brało
w nich udział od kilkuset do kilku tysięcy związkowców z Solidarności, przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym głównie pracujących w obszarze finansów publicznych.
W trakcie debaty podkreślono, że „Solidarność” reprezentuje wszystkie grupy zawodowe. I chociaż porozumienie w sprawie nauczycieli zostało podpisane, Związek walczy
o podwyżki płac nie tylko dla nauczycieli, lecz również dla pracowników archiwów, muzealników, bibliotekarzy, pracowników cywilnych w MON, Policji, Straży Granicznej, pracowników urzędów statystycznych, sądów, inspekcji sanitarnej, weterynaryjnej i wielu innych.
W związku z powrotem strony rządowej do rozmów, NSZZ „Solidarność” pozostając
w formule sztabu protestacyjno-strajkowego, będzie kontynuować negocjacje. Oprócz dotychczasowych zespołów powołano podzespoły m.in. dot. emerytur i systemu ubezpieczeń
społecznych oraz Służby Ochrony Kolei.

8 kwietnia br. nauczyciele
w całej Polsce rozpoczęli bezterminowy strajk w placówkach
oświatowych.
W Regionie Wielkopolska
w bardzo wielu szkołach strajkują wspólnie nauczyciele
„Solidarności”, ZNP, a także
nauczyciele niezrzeszeni.
W przeddzień rozpoczęcia
strajku, w niedzielę 7 kwietnia
br., podczas spotkania przedstawicieli strony związkowej
z wicepremier Beatą Szydło,
przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” Ryszard Proksa
podpisał porozumienie z rządem w sprawie podwyżek płac
dla nauczycieli.
Zdaniem członków oświatowej „Solidarności” porozumienie to jest nie do zaakceptowania
i żądają ustąpienia R. Proksy
z funkcji przewodniczącego
KSOiW.
Coraz więcej oświatowych
struktur regionalnych Związku

domaga się zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów KSOiW. Wśród nich jest
również oświatowa „S” z Regionu Wielkopolska.
„Biorąc pod uwagę napływające do nas informacje ze szkół
i
placówek
oświatowych
oświadczamy, że przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” utracił zaufanie członków
Organizacji Międzyzakładowej
POiW Regionu Wielkopolska do
reprezentowania naszego stanowiska. Działania podejmowane przez przewodniczącego,
w tym podpisanie porozumienia 7 kwietnia 2019 r. w nocy, na
kilka godzin przed rozpoczęciem strajku, a także jego wypowiedzi w mediach bardzo
zaszkodziły naszemu Związkowi i są powszechnie nieakceptowane przez członków NSZZ
„Solidarność” – czytamy w dokumencie przyjętym 9 kwietnia
przez OM.

Polsko-Niemieckie Forum
Związków Zawodowych
W siedzibie OPZZ w Warszawie (9-10 kwietnia br.) odbyło
się kolejne Polsko-Niemieckie
Forum Związków Zawodowych. Brały w nim udział: niemiecki DGB, OPZZ, NSZZ
Solidarność i FZZ. Forum to
cykliczne spotkania, które odbywają się w różnych miejscach.
W
przeszłości
gospodarzem Forum była Solidarność, w tym roku OPZZ,
a w przyszłym roku spotkanie
odbędzie się w Niemczech.
- We wspólnym stanowisku

pt. „Na rzecz lepszej Europy dla
pracowników po wyborach do
Parlamentu
Europejskiego”
zwracamy uwagę, żeby wszyscy
obywatele wzięli udział w wyborach, głosowali na społecznie
zorientowane proeuropejskie
partie polityczne. Oczekujemy
od przyszłych europosłów reprezentowania interesów pracowników i ich rodzin powiedział w rozmowie z portalem Tysol.pl Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego
KK NSZZ „Solidarność”.
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Sklep, w którym za nic
nie zapłacisz
W Poznaniu działa pierwszy w Polsce freeshop o nazwie Po-Dzielnia. Zgodnie z ideą jego
założycieli, każdy może tu przynieść rzeczy, których już nie potrzebuje, a zabrać, co mu się
przyda. Wszystko za darmo i wszystko, by produkcję odpadów ograniczyć do minimum.

Pracownicze Plany Kapitałowe (cz. 3)
Kontynuujemy cykl artykułów
dotyczących Pracowniczych
Planów Kapitałowych (PPK)
tworzących powszechny i dobrowolny systemem długotrwałego oszczędzania dla
pracowników. Zasady ich
funkcjonowania
reguluje
ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Obciążenia podatkowe

W Po-Dzielni też odbywają się
proekologiczne
wykłady
i warsztaty oraz działa Kawiarenka Naprawcza, gdzie wolontariusze za darmo naprawiają
sprzęt AGD, komputery oraz
inne urządzenia domowe.
– Zgodnie z regułą sharing
economy promujemy drugie
życie przedmiotów: nie kupuj
nowego, weź, co potrzebujesz
używane lub napraw zepsute tłumaczy Kalina Olejniczak,
jedna z założycielek Po-Dzielni.
Po-Dzielnia czynna jest do 10
do 18. Cały czas ktoś wchodzi,
zostawia coś, zabiera. Wszystkie
osoby pracujące we freeshopie
są wolontariuszami.
Zaczęło się od giveboxów,
specjalnych szaf ustawianych w
miejscach publicznych, w których można zostawić nieużywane już rzeczy. Potem
aktywiści Givebox Poznań we
współpracy z Fundacją Pro Terra
starali się zainteresować miasto
ideą, która odpowiada na kilka
potrzeb miasta, m.in. redukcję
odpadów, pomoc społeczną
i edukacja ekologiczną. - Konkurs na lokal pojawił się dopiero
w styczniu 2018, w maju po wygraniu go, otrzymaliśmy klucze

– relacjonuje Kalina Olejniczak.
- W lecie 2018 przeprowadziliśmy remont, a otworzyliśmy 13
października.
Remont lokalu przy ul. Głogowskiej 27 w Poznaniu został
sfinansowany z pieniędzy zebranych na akcji crowdfundingowej
www.zrzutka.pl, a także dzięki
sponsorom – miejskiej spółce
Aquanet S.A. i Lisnerowi. Projekt
wystroju wnętrza przygotowali
studenci Wydziału Architektury
Politechniki Poznańskiej, a wykonali wolontariusze.
- Regulamin określa, co
można do nas przynieść – objaśnia Paulina, jedna z wolonta-

riuszek. – Zdarzył nam się sedes
i przewijak, ale tu nie ma
miejsca na duże gabaryty. Nie
można też przynosić żywności,
ale nasiona i rośliny już tak.
- Po-Dzielnia ma bardzo pozytywny oddźwięk – mówi Kalina
Olejniczak.
Często,
z różnym miejsc w kraju, pojawiają się postulaty: ,,Załóżcie to u
nas, w naszym mieście”. My tego
nie zrobimy, ale naszego know
how nie chronimy patentem w
myśl zasady: sharing is caring.
Dzielimy się też wiedzą, a naszym
marzeniem jest, żeby takie
miejsca mnożyły się wszędzie.
Anna Dolska

Idea Po-Dzielni
1. ograniczenie kupowania/pozbywanie się nadmiaru
przedmiotów
2. propagowanie upcyklingu - przerabianie starego na nowe
3. promocja sharing economy, czyli współdzielenia
i dzielenia się różnymi dobrami materialnymi
4. nakierowanie na ideę zero waste - jak najmniej
odpadów, które nie mogą zostać dalej przetworzone
5. budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie
zaufania społecznego
6. podniesienie świadomości ekologicznej w społeczeństwie
7. pomoc potrzebującym

Wpłaty podstawowe oraz dodatkowe (finansowane przez
pracodawcę) są dla pracownika
przychodem do opodatkowania.
Wpłata powitalna i dopłata
roczna są zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Wypłaty i wypłaty transferowe są zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych, z zastrzeżeniem, że wypłata 75% w ratach nie jest
opodatkowana, jeśli wypłata będzie trwała co najmniej 10 lat.
Wpłaty wnoszone do PPK finansowane przez pracodawcę
nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę
ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) przewiduje opodatkowanie środków
gromadzonych na rejestrze prowadzonym w ramach PPK na
różnych jego etapach – zasilenia, akumulacji i wycofania.

Etap akumulacji
Dokonanie wypłaty transferowej środków zgromadzonych
w PPK jest zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Konstrukcja taka jest uzasadniona ponieważ wypłata transferowa jest to przekazanie
środków na inny rejestr uczestnika do PPK lub IKE, a nie wypłacenie tych środków. Wolne
od podatku są również wypłaty
środków zgromadzonych w PPK
na rzecz osób uprawnionych po
śmierci uczestnika PPK.
Na etapie akumulacji środków ustawodawca przewiduje
możliwość tymczasowego lub
trwałego wycofania środków,
określając przy tym konsekwencje podatkowe:
a jednorazowa wypłata do
25% środków zgromadzonych
w PPK w przypadku poważnego
zachorowania jest nieopodatkowana. Dzięki temu uczestnik
może przeznaczyć całość wypłacanych środków na cele
związane z leczeniem swoim
lub bliskich;
a wypłata do 100% środków
z PPK na własne cele mieszkaniowe nie jest opodatkowana, jednakże, jeśli uczestnik nie dokona
zwrotu wypłaconych środków
w pełnej wysokości w terminie
wynikającym z umowy regulującej tę wypłatę na cele mieszkaniowe,
zapłaci
podatek
dochodowy w wysokości 19%
w zakresie, w jakim uczestnik nie
dokonał zwrotu wypłaconych
środków.

cenia zryczałtowanego podatku
dochodowego w wysokości 19%
od dochodu uzyskanego z PPK.
Jak wynika z założeń ustawodawcy celem tego rozwiązania
jest zniechęcenie uczestników
PPK do dokonania wypłaty
w mniejszej liczbie rat. Dzięki
długookresowym wypłatom
środki zgromadzone w PPK
będą stanowiły regularne uzupełnienie świadczeń z innych filarów przez większą liczbę
miesięcy.
Natomiast środki wypłacone
w ramach świadczenia małżeńskiego, w formie co najmniej 120
miesięcznych rat są wolne od
podatku dochodowego.
Uczestnik może podjąć decyzję o zwrocie środków. Wycofanie
takie
środków
zgromadzonych w PPK przed
osiągnięciem przez uczestnika
PPK 60-ego roku życia może nastąpić: na wniosek uczestnika
PPK, byłego małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego
uczestnika PPK lub osoby
uprawnionej.
Wtedy mamy do czynienia
z definitywnym wycofaniem
wszystkich środków zgromadzonych przez uczestnika.
W przypadku dokonania
zwrotu środków instytucja finansowa jest zobowiązana do
dokonania czterech potrąceń ze
środków uczestnika.
Potrąceniom podlega zarówno część otrzymana przez
uczestnika, jak i pochodzące
z niej środki będące efektem inwestowania.

Etap zasilenia
Finansowane przez pracodawcę wpłaty wnoszone do PPK
stanowią przychód pracownika.
Oznacza to, że pracodawca
jako płatnik jest zobowiązany do
obliczenia oraz pobrania od
nich zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Wpłaty finansowane przez
uczestnika PPK pochodzą z jego
wynagrodzenia „netto”, to jest
po opodatkowaniu. Do przychodu pracownika nie wlicza się
wpłaty powitalnej ani dopłat
rocznych,
finansowanych
z Funduszu Pracy.

Etap wycofania
Wypłata następuje po osiągnięciu 60-ego roku życia i dokonywana jest w dwóch częściach.
a jednorazowo wypłacanych
jest 25% zgromadzonych środków,
a pozostałe 75% środków
wypłaconych zostaje w co najmniej 120 miesięcznych ratach.
W takim przypadku wypłata
jest wolna od podatku.
Jednakże, jeśli uczestnik PPK
zdecyduje się na wypłatę pozostałych 75% środków w mniejszej liczbie rat, wtedy
zobowiązany będzie do zapła-

Oprac. Ewa Dutkiewicz, na
podstawie: Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych
z dnia 4 X 2018 r., Ustawy
o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz 2019.
Marcin Wojewódka, Rozporządzenia Ministra Finansów
dot. Deklaracji rezygnacji
z dokonywania wpłat do PPK –
projekt, Ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004r.
(ze zm.), Instytut Emerytalny –
materiały, opracowania.

POTRĄCENIA

PODATKI

Wpłaty finansowane przez
osobę zatrudnioną

Brak potrącenia – całość środków
trafia do uczestnika

Podatek dochodowy od osób
fizycznych - 19% od zysku

Wpłaty finansowane przez
podmiot zatrudniający

30% środków uczestnika przekazywanych
na rachunek wskazany przez ZUS,
środki ewidencjonowane są na koncie
ubezpieczonego

Brak podatku

Młodzi o Związku
Gośćmi posiedzenia Zarządu
Regionu wielkopolskiej „Solidarności” 1 kwietnia byli członkowie Rady Krajowej Sekcji
Młodych.
Przewodniczący Sekcji Młodych Maciej Tyczyński zaprezentował długofalowe plany
Sekcji na przyszłość, przedstawił najważniejsze problemy
młodych oraz zaproponował
współpracę na Forum Młodych.
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