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Społeczni inspektorzy
pracy wyróżnieni

38 rocznica stanu wojennego

W konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” 5 wyróżnień
otrzymali grupowo Społeczni Inspektorzy Pracy z Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z OM
NSZZ „Solidarność” Volkswagen Poznań.
Uroczyste wręczenie Honorowych Odznak „Za Zasługi dla
Ochrony Pracy”, wręczenie nagród i wyróżnień pracodawcom
uczestniczącym w XXVI edycji
ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz nagród i wyróżnień
w konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”, były głównymi wydarzeniami podczas uroczystego
podsumowania działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w 2019 r.
W uroczystej gali zorganizowanej w Kolegium Rungego
w Poznaniu uczestniczył Dariusz
Mińkowski, Zastępca Głównego
Inspektora Pracy, który odczytał
list skierowany do uczestników
uroczystości przez Wiesława
Łyszczka, Głównego Inspektora
Pracy, oraz wręczył przyznane
przez Głównego Inspektora Pracy

Odznaki Honorowe „Za Zasługi
dla Ochrony Pracy”.
Odznakami zastali uhonorowani: Sylwester Miszczak, Zakładowy
Społeczny Inspektor Pracy Zespołu
Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., oraz Zbigniew Zawitowski,

gestone Poznań Sp. z o.o., drugie
Iwona Czajkowska, Zakładowy
Społeczny Inspektor Pracy GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
w Poznaniu, natomiast trzecie
miejsce przyznano Zbigniewowi
Zawitowskiemu, Zakładowemu
Społecznemu Inspektorowi Pracy
Politechniki Poznańskiej.
Ponadto przyznano 5 wyróżnień, które otrzymali Grupowi
Społeczni Inspektorzy Pracy
z Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Celem konkursu jest promowanie działalności społecznych
inspektorów pracy ,którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie
wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.
Konkurs organizowany przez
Państwową Inspekcję Pracy odbywa się dwuetapowo tj. na szczeblu
okręgowych inspektoratów pracy
oraz na szczeblu krajowym.
poznan.pip.gov.pl

Zakładowy Społeczny Inspektor
Pracy Politechniki Poznańskiej.
W konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” pierwsze miejsce
zajął Paweł Marciniak, Zakładowy
Społeczny Inspektor Pracy z Brid-

Historyczna Sala BHP Stoczni
Gdańskiej jest miejscem, gdzie powinny spocząć oryginalne tablice
z 21. sierpniowymi postulatami.
W tej sali Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podpisał z komunistyczną władzą porozumienie
w sierpniu 1980 r. To spuścizna
Niezależnego
Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”. Europejskie Centrum Solidarności oraz wszystkie zainteresowane strony muszą ten fakt
uszanować - pisze rzecznik NSZZ
Solidarność Marek Lewandowski w specjalnym oświadczeniu,
komentując doniesienia mediów
o zabraniu z Europejskiego Centrum Solidarności oryginalnych
tablic z postulatami Sierpnia ‚80.
To Sala BHP, a nie ECS, jest
pomnikiem historii, i mamy nadzieję, niebawem zostanie wpi-

REGION GDAŃSK

Oświadczenie w sprawie tablic z 21. postulatami

sana wraz ze Stocznią Gdańską
na listę dziedzictwa kulturowego
UNESCO.
W tym kontekście niedopuszczalne jest tworzenie negatywnej
atmosfery wokół starań „Solidarności” o przeniesienie tablic
do Sali BHP. To kolejna próba

kwestionowania naszych praw
do własnej historii. Posługiwanie
się przy tym kłamstwami, jak np.
tym, że Sala BHP została przejęta
przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdyni (jak twierdzi w tekście „PiS chce zabrać słynne tablice” trójmiejska Gazeta Wyborcza)

zasługuje na szczególną krytykę.
Historyczna Sala BHP Stoczni
Gdańskiej jest i pozostanie własnością Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”. Zarówno wystawa,
jak i wszystkie zgromadzone tam
eksponaty są i zawsze będą bezpłatnie dostępne dla wszystkich
zainteresowanych i odwiedzających to miejsce. Tak samo stanie
się z tablicami, które jak najszybciej powinny tam trafić. Inaczej
niż w ECS, gdzie za oglądanie tablic trzeba płacić.
Jednocześnie informujemy, że
na najbliższym posiedzeniu Komisji Krajowej, która odbędzie się
w dniach 10-11 grudnia w Gdańsku, zostanie w tej sprawie przyjęte stosowne stanowisko.
Marek Lewandowski
Rzecznik Przew. KK NSZZ
„Solidarność”

– informuje Albert Wojtczak, przewodniczący
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarności” w Solaris Bus&Coach SA.
Pracownicy Solarisa żądają podwyżki
w wysokości 300 zł na etat, dodatku stażowego oraz umożliwienia pracownikom powyżej
60. roku życia zmiany stanowiska pracy na
mniej obciążające. Strona Społeczna domaga

Poznań
AA 13 grudnia od godz. 12:00
składanie kwiatów: Pomnik bł.
ks. Jerzego Popiełuszki ul. Głogowska; Tablica Wojciecha Cieślewicza; Głaz Piotra Majchrzaka; Głaz o. Honoriusza.
GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI
AA godz. 17:00
Msza św. w intencji ofiar stanu
wojennego, Kościół oo. Dominikanów, ul. Kościuszki 97/99. Po
Mszy św. wspólne złożenie kwiatów w krużgankach klasztoru pod
tablicą Ofiar stanu wojennego.
AA godz. 18:00
– Uroczystości pod Pomnikiem
Poznańskiego Czerwca 1956 r.
– Wystąpienie Jarosława Lange
– Przewodniczącego Zarządu
Regionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”
– Składanie kwiatów
Jarocin
AA 13 grudnia godz. 16:00
Msza św., Kościół św. Marcina
w Jarocinie. Po Mszy św.
zostaną złożone kwiaty pod
pomnikiem „Solidarności”.
Piła
AA 12 grudnia
Z okazji rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce,
NSZZ Solidarność oraz Stowarzyszenie EFFATA zapraszają na
Pokaz filmów z Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci; gość
specjalny Arkadiusz Gołębiewski
– dyrektor i twórca festiwalu.
I Liceum Ogólnokształcące im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Pile,
Wincentego Pola 11
Program: godz. 13:00
Spotkanie dla młodzieży - oraz
pokaz filmu/ów (Festiwal NNW).
Omówienie idei kręcenia filmu
przez młodych - projekt „Młodzi
dla Historii” - to wydarzenie
towarzyszące Festiwalowi NNW
(szukamy lokalnych bohaterów).

godz. 14:00 Konferencja prasowa - spotkanie z dziennikarzami. Ogłoszenie organizacji RETROSPEKTYWY w Pile z okazji
40. Rocznicy powstania NSZZ
Solidarność (1980 - 2020)
godz. 17:00 Spotkanie otwarte
z Arkadiuszem Gołębiewskim,
oraz pokaz filmów (Festiwal
NNW) – dyskusja
AA 13 grudnia godz. 8:00
Msza św. w kościele pw. Świętej Rodziny w Pile w intencji
Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego oraz za ś.p. Antoniego
Gawrocha. We Mszy św. wezmą
udział poczty sztandarowe.
Po Mszy św. składanie
wiązanek i zapalenie zniczy
na Rondzie Solidarności przy
Obelisku na Rondzie Solidarności, po uroczystości spotkanie
w siedzibie Oddziału.
Gniezno
AA 13 grudnia godz. 9:00
Msza św. w Sanktuarium
Wniebowzięcia NMP kościół oo.
Franciszkanów. We Mszy św.
wezmą udział poczty sztandarowe. Po Mszy św., pod pamiątkową tablicą zostaną złożone
kwiaty i zapalone znicze.
Leszno
AA 13 grudnia godz. 10:00
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem
„LUDZIOM SOLIDARNOŚCI” na
Skwerze im. Anny Walentynowicz w Lesznie przez Delegacje
NSZZ „Solidarność” oraz
zaproszonych gości. Wystąpienie Przewodniczącego Rady
Oddziału Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność” Karola
Pabisiaka.
AA godz. 11.00
Spotkanie Rady Oddziału
Regionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarność” w siedzibie Oddziału Leszno z zaproszonymi
gośćmi.

Koniec roku a zaległy urlop

W Solarisie bez postępu
Jak informowaliśmy w ostatnim wydaniu SW,
w poniedziałek, 25 listopada odbyły się negocjacje w ramach rozpoczętego sporu zbiorowego. Rozmowy jednak nie przyniosły efektów,
mimo wcześniejszych medialnych zapowiedzi
pracodawcy o chęci porozumienia.
- Nie został wyznaczony termin kolejnego
spotkania. Czekamy na protokół rozbieżności

Program obchodów w Poznaniu i Oddziałach:

się także wprowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej.
W zakładach produkujących nowoczesne
autobusy, tramwaje i trolejbusy zatrudnionych
jest 2500 osób. Pół tysiąca z nich jest członkami ,,Solidarności”. Przed rokiem, 5 września
2018 r. 100% udziałów w Solaris Bus & Coach
S.A. objęła hiszpańska grupa CAF.

Już niedługo koniec roku. Co
w sytuacji, gdy pracownik nie
zdąży wykorzystać całego urlopu wypoczynkowego z 2019
roku?
Zgodnie z Kodeksem pracy
urlop pracownik zobowiązany
jest wykorzystać w roku kalendarzowym, w którym nabył do
niego prawo. Jeśli mu się to nie

uda, musi wykorzystać urlop
najpóźniej do 30 września roku
następnego.
Prawo do urlopu wypoczynkowego jest niezbywalne - tzn.
pracownik nie może przekazać
swego urlopu innej osobie. Nie
może też zrezygnować z wypoczynku na rzecz rekompensaty
finansowej.
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82% przedsiębiorców, którzy
wzięli udział w 36. edycji badania „Plany Pracodawców”,
deklaruje, że w tym roku zdecydowało się na świąteczne
inicjatywy dla swoich pracowników. Ta liczba jednak spada
w porównaniu z poprzednimi
latami. W 2015 r. z takimi działania mogliśmy spotkać się w 9
na 10 firm, przed rokiem w 85%
zakładów pracy.
8 na 10 pracodawców z okazji
świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku szykuje dla swoich
pracowników
niespodzianki.
Najpopularniejszym pomysłem
w firmach są nadal spotkania
świąteczne dla pracowników,
chociaż rośnie odsetek przedsię-

biorców, którzy swoje zespoły obdarują premiami. W przeliczeniu
na jednego pracownika większość
firm wyda od 100 do 200 (16%),
a nawet 300 zł (16%). Duża jest
także grupa respondentów, którzy szykują niespodzianki o wartości przekraczającej pół tysiąca
złotych (16%).
Najczęściej w firmach organizowane są spotkania przedświąteczne
dla
wszystkich
pracowników (40%). Wciąż są
popularniejsze niż inne rozwiązania, np. premie. Z roku na rok
w tempie 2 punktów procentowych spada jednak liczba takich
wigilijnych kolacji w firmowym
gronie, a na znaczeniu zyskują
bonusy pieniężne dla pracowni-

ków. Na okolicznościowe premie
zdecydowało się w tym roku 37%
ankietowanych przedsiębiorców.
Gdy firma decyduje się na taki
dodatek świąteczny, to w większości przypadków przyznaje go
całej załodze (84%), ale nie zawsze jest to jednakowa kwota –
2/3 pracodawców różnicuje je np.
w zależności od stanowiska czy
działu.
Firmy rzadziej niż przed rokiem fundują w swoich zespołach bony towarowe, częściej za
to wolą obdarować pracowników
lub ich rodziny upominkami.
Wspomniane rozwiązania wybiera co czwarty pracodawca.
W większości przedsiębiorstw,
w których szefowie swoim załogom wręczą bony, otrzyma je każdy zatrudniony (92%), ale wartość kart podarunkowych jeszcze
częściej niż w przypadku premii
zależna będzie od różnych czynników, w tym pełnionej w firmie
funkcji.
W stosunku do zeszłego roku
nieznacznie wzrósł odsetek firm,
które decydują się przeznaczyć
własne środki na akcje charytatywne i w pomoc zaangażować
jednocześnie pracowników (15%).
5% pracodawców na świąteczne
spotkanie firmowe zaprasza nie
tylko członków załogi, ale także
ich rodziny.

PIP i NSZZ „Solidarność” wyróżnili dobrych
pracodawców
Na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2019 r. odbyła
się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz
nagród w XXVI edycji konkursu
„Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej”. Wręczono także
Nagrodę Głównego Inspektora
Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.
Pracodawcy odebrali także
dyplomy gratulacyjne i nagrody
przyznane przez partnerów społecznych z NSZZ Solidarność.
Nagrodę odebrał Paweł Marciniak
z Bridgestone Poznań (trzeci od
lewej)

10 grudnia – Międzynarodowy Dzień
Praw Człowieka
10. grudnia 1948 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację
Praw Człowieka, najważniejszy dokument dotyczący praw
człowieka i pierwszy tego
rodzaju przyjęty przez społeczność
międzynarodową.
Na pamiątkę tego wydarzenia
10 grudnia jest obchodzony na
całym świecie jako Dzień Praw
Człowieka.
Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka składa się z Preambuły i 30 artykułów. Została
sporządzona przez przedstawicieli wszystkich regionów świata w oparciu o wszelkie systemy

prawne. Deklaracja stanowi fundamentalny kanon praw przysługujących wszystkim ludziom
bez względu na różnice „rasy,
koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub
innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego,
majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice” (art. 2). Deklaracja zawiera szeroki zakres
podstawowych praw człowieka
i wolności do których wszystkie
kobiety i wszyscy mężczyźni na
całym świecie są uprawnieni.
Mimo że Deklaracja była kamieniem węgielnym w dziedzinie
praw człowieka, to nadal każ-

dego dnia prawa te są łamane na
całym świecie.
W związku ze zbliżającym się
Międzynarodowym Dniem Praw
Człowieka zachęcamy wszystkich
członków i osoby, którym prawa człowieka nie są obojętne do
przyłączenia się do akcji Amnesty
International – Maraton Pisania
Listów 2019. W 2018 r. w 854
miejscach w całym kraju Polacy
napisali 308 974 listów! Maraton
powstał w Polsce w 2001 roku
i urósł do rangi największego na
świecie wydarzenia w obronie
praw człowieka - w 2018 roku
podjęto ponad 5,9 mln akcji na
całym świecie.

Porozumieli się dla młodzieży

OHP

Co pracodawcy przygotowują
dla pracowników na święta?

Porozumienie podpisał: Wojewódzki Komendant OHP Adam Pękarski oraz Przewodniczący Zarządu Regionu
Wielkopolska Jarosława Lange oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Patryk Trząsalski w imieniu Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Region Wielkopolska NSZZ
,,Solidarność” i Wielkopolska
Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zawarły porozumienie w sprawie
wspólnych działań w zakresie kształcenia zawodowego,
szkolenia i wychowania młodzieży pochodzącej z rodzin
niepełnych, zaniedbanej wychowawczo i wymagającej resocjalizacji.

Jak zawarto w dokumencie,
współpraca będzie polegać na podejmowaniu działań mających na celu
zapobieganie bezrobociu i wszelkim
patologiom oraz wyrównywanie
szans życiowych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
W ramach współpracy, Zarząd
R regionu ,,S” zobowiązał się do
przekazywania zainteresowanym
informacji o możliwości nauki
w OHP, a WWK OHP będzie zgła-

szać Regionowi informacje o możliwości nauki w Hufcach z określeniem form i kierunków kształcenia.
Ponadto obie strony zobowiązały
się do promowania działań, w ramach których wzmacniane będą
motywacje do poszukiwania pracy
mające na celu przygotowanie do
kreowania własnej kariery zawodowej, umiejętności poszukiwania
pracy i nawiązywania kontaktów
z pracodawcami.

Od grudnia zmieniły się limity
zarobków na emeryturze i rencie
Przejście na emeryturę, czy
rentę nie oznacza zakazu
pracy na niej. Jeżeli chcemy
i mamy siłę, to możemy dalej
pracować, trzeba jednak pilnować, aby osiągane dochody
nie spowodowały obniżenia
lub zawieszenia świadczenia
wypłacanego przez ZUS. Limity zarobków zmieniają się co
trzy miesiące.
Należy pamiętać, że jeżeli pracujemy na emeryturze lub rencie
i osiągamy przychód, to może on
wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie naszego świadczenia.
Dotyczy to jednak tylko zarobków
z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę.
Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 grudnia kwota ta wynosi 3452,20 zł.
Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód
przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego
wynagrodzenia. Od 1 grudnia
kwota ta wynosi 6411,10 zł. Kwoty
obowiązują do 29 lutego 2020 r.
i zmieniają się co trzy miesiące.
Gdy przekroczony zostaje próg
70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia,
maksymalnie zaś (gdy kwota
przekroczenia jest wyższa niż
kwota maksymalnego zmniejszenia) o kwotę:

• 599,04 zł dla emerytury i renty
z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy;
• 449,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
• 509,22 zł dla renty rodzinnej,
do której uprawniona jest jedna
osoba.
Osoba, która jest emerytem
lub rencistą, powinna zawiadomić ZUS o podjęciu dodatkowej
pracy zarobkowej i o wysokości
osiąganego przychodu. Dotyczy
to także jej pracodawcy.
Zawiadomienie ma bardzo
istotne znaczenie dla rozliczenia
emerytury lub renty. Gdy emeryt/
rencista go nie złoży, ZUS zażąda
zwrotu świadczeń, które nie przysługiwały.
O osiąganym przychodzie
emeryt musi zawiadomić ZUS,

Pismo Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, 60-118 Poznań, ul. Metalowa 7, tel 61 853-08-60, fax 61-853-08-66
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niezależnie od swojego pracodawcy (płatnika składek).
Uwaga! Jeśli jesteś jedną
z osób uprawnionych do renty
rodzinnej, to Twój przychód ma
wpływ tylko na Twoją część renty. Pozostałe osoby uprawnione
do renty rodzinnej otrzymują
ją w niezmienionej wysokości.
Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS
renty dla inwalidów wojennych,
inwalidów wojskowych, których
niezdolność do pracy pozostaje
w związku ze służbą wojskową
oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do
tych świadczeń, mogą zarobkować bez ograniczeń i nie muszą
powiadamiać ZUS o osiąganych
zarobkach. A

