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#emeryturazastaż!
Dajmy Polakom wybór

65 rocznica Poznańskiego
Czerwca 1956

– Nie zatrzymujemy się, korzystamy z demokracji bezpośredniej
i z możliwości, które daje nam
prawo. Nie oglądamy się na polityków. Oglądaliśmy się na nich
przez ostatnich 6 lat i sprawy
wciąż stoją w miejscu. Dlatego
bierzemy je w swoje ręce i mam
nadzieje, że do końca czerwca w sposób formalny zostaną
sprawdzone podpisy w Sejmie,
a eksperci i prawnicy sprawdzą
formalności wiązane z założeniem Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Następnie na zebranie
podpisów będziemy mieli trzy
miesiące. Na pewno nas nie satysfakcjonuje 100 tys. podpisów,
bo jest tak duże zainteresowanie
tą inicjatywą obywatelską, że
chcemy ich zebrać jak najwięcej.
A państwo dobrze wiecie, że my
podpisy potrafimy zbierać, tak

M. ŻEGLIŃSKI

W piątek 18 czerwca Piotr Duda złożył u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy
dotyczący emerytur stażowych. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
jest zarazem pełnomocnikiem Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.

Marszałek Sejmu ma dwa tygodnie na wydanie postanowienia
o przyjęciu zawiadomienia. Jeśli zostanie ono przyjęte, wówczas
komitet ma trzy miesiące na zebranie podpisów minimum 100
tys. obywateli, aby projekt został skierowany pod obrady Sejmu.
Kampania zbierania podpisów pod projektem wprowadzenia
emerytur stażowych ma ruszyć na początku lipca.

było chociażby z inicjatywą dotyczącą wolnych niedziel, czy referendum emerytalnym, gdzie ilość
zebranych podpisów szła w miliony. Chcemy przez to pokazać
politykom, w szczególności Zjednoczonej Prawicy, że w nowym
ładzie powinien znaleźć się pro-

jekt dotyczący emerytur stażowych – mówił Piotr Duda podczas
konferencji prasowej po złożeniu
projektu ustawy dotyczący emerytur stażowych na ręce Marszałek Elżbiety Witek.
Projekt obywatelski dotyczący
emerytur stażowych zakłada, że

jedynym progiem, by przejść na
emeryturę, jest uzbieranie minimalnego kapitału, a minimalny
kapitał będzie oscylował na poziomie minimalnej emerytury
w danym roku. – Żyjemy w systemie kapitałowym, czyli kto ile
sobie uzbiera przez wszystkie lata
pracy, to taką będzie miał emeryturę. Ale musi sobie uzbierać
przynajmniej na tę minimalną
emeryturę. Eksperci dużo dyskutują na ten temat, że taka emerytura będzie głodowa. Chciałbym,
żeby ci eksperci mówili wcześniej,
że trzeba płacić składki na fundusz ubezpieczeń społecznych od
początku swojej pracy zawodowej, a nie podchodzić do tego, jak
to mówią młodzi, w sposób lajtowy. Po to ustawodawca zdecydował, że aby otrzymać minimalną
emeryturę, mężczyźni muszą
mieć przepracowane 25 lat, a kobiety 20 lat. A my mówimy tu
o okresie składkowym i nieskładkowym 40 i 35 lat. Także nie bójcie
się państwo, ci pracownicy, którzy
będą chcieli przechodzić na emeryturę, na pewno będą mieli ten
kapitał uzbierany. Ale to jest ich
wybór. Dajmy Polakom wybór –
powiedział Piotr Duda.
Całość: tysol.pl

Energetycy nie ustąpią!
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W demonstracji 9 czerwca w Warszawie udział wzięło kilka tysięcy
związkowców z całego kraju

28 czerwca 2021 r.
składanie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi: brama Fabryki Pojazdów Szynowych (dawna W3) H. Cegielski, ul. 28 Czerwca 1956
(godz. 6.00), gmach Rektoratu Politechniki Poznańskiej, pl. Marii
Curie Skłodowskiej (godz. 9.15), ZNTK S.A., ul. Robocza (godz.
9.40), dawna zajezdnia MPK, ul. Gajowa (godz. 10.15).
AA godz. 10.15
składanie kwiatów na skwerze im. Trzech Tramwajarek,
zbieg ul. J. H. Dąbrowskiego i ul. J. Kochanowskiego
AA godz. 11.00
uroczystość przy Pomniku Poległych w Powstaniu Poznańskim
28-30 czerwca 1956 r., ul. J. Kochanowskiego
AA godz. 11.30
złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na gmachu Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. J. Kochanowskiego
AA godz. 14.15
uroczystość przy Bramie Głównej H. Cegielski - Poznań S.A.,
ul. 28 Czerwca 1956 223/229
AA godz. 17.00
Msza św. w intencji Ofiar Czerwca ‚56, kościół OO. Dominikanów
w Poznaniu
AA godz. 19.00
uroczystość główna pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956,
pl. A. Mickiewicza
AA godz. 22.00
„Pierwszy strzał” - premiera spektaklu Teatru Ósmego Dnia | hala nr 3
Międzynarodowych Targów Poznańskich | spektakl biletowany | informacja: tel. 61 855 20 86, biuro@teatrosmegodnia.pl

Pełny program obchodów można znaleźć na stronie poznan.pl

We wtorek, 22 czerwca odbędzie się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność” i Krajowego Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ „S” w sprawie sytuacji w polskiej energetyki i tysięcy jej pracowników. Podsumowane zostaną
dotychczasowe i wskazane dalsze działania, których elementem była m.in. ogólnopolska manifestacja w Warszawie, która
odbyła się 9 czerwca.
Powodem, dla którego Krajowy
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „S” zdecydował o organizacji wielotysięcznego protestu w stolicy, jest całkowity brak
dialogu społecznego w branży
energetyczno-paliwowej, łamanie praw pracowniczych i związkowych oraz zagrożenie utraty
miejsc pracy. Wzięli w niej udział
pracownicy kopalń, elektrowni,
elektrociepłowni i obszaru dystrybucji energetyki z całego kraju.
Marek Boiński, przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki
NSZZ ,,Solidarność” ocenia, że
z naszego regionu w demonstracji
wzięło udział około stu związkowców.
- Jeśli rząd nadal nie będzie
wykazywać chęci do rozmów
o kształcie i przyszłości polskiej
energetyki oraz jeśli nie zacznie

Program uroczystości:

się proces wycofywania się z wypowiadania umów społecznych
i wcześniej zawartych porozumień – jak to ma miejsce w PGE
– dojdzie do drugiej fali demonstracji – twierdzi przewodniczący
sekcji energetyki. Ostatnim przystankiem warszawskiej manifestacji była siedziba Prezesa Rady
Ministrów, jednak premier Mateusz Morawiecki nie spotkał się ze
związkowcami. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów była jednak
zamknięta dla „Solidarności”. Jej
przewodniczący Piotr Duda oraz
przedstawiciele innych związków
zawodowych pozostawili wobec
tego swoje petycje pod drzwiami
biura przepustek KPRM.
Energetycy skarżą się na brak
ciąg dalszy na str. 2

O ile wzrośnie płaca
minimalna w 2022 r.
W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć
do 3000 zł. Minimalna stawka
godzinowa wynosiłaby 19,60
zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku bieżącego o 200 zł
(7,1 %). Informację o propozycji Rady Ministrów podano na
stronie Minister Rozwoju, Pracy
i Technologii.
Propozycja rządu zostanie
przedstawiona Radzie Dialogu
Społecznego. Negocjacje z partnerami społecznymi powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania propozycji.
Jeżeli w tym terminie Rada
Dialogu Społecznego nie uzgodni
ww. wysokości płacy minimalnej,
wówczas decyzje w tym zakresie
podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ustalone
przez Radę Ministrów kwoty nie

Jak kształtowała się płaca
minimalna?
Rok

Płaca
minimalna

2014

1680 zł

2015

1750 zł

2016

1850 zł

2017

2000 zł

2018

2100 zł

2019

2250 zł

2020

2600 zł

2021

2800 zł

mogą być niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.
www.gov.pl
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Świadczenie wyrównawcze
dla działaczy opozycji

ZESZYTY HISTORYCZNE SOLIDARNOŚCI WIELKOPOLSKIEJ

Wyróżnienie dla redaktora
naczelnego

Nagrodę Arkadiuszowi Małyszce wręcza przewodnicząca jury dr Jolanta
Hajdasz.

Regionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”, a pierwszy numer
powstał we współpracy z poznańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.
Jest to pierwsze czasopismo
poświęcone przede wszystkim
historii NSZZ „Solidarność”,
wypełniające lukę w poznaniu
przeszłości Związku w Wielkopolsce. W szczególności kolejne
numery Zeszytów mają przypomnieć i uhonorować tych,
którzy aktywnie włączyli się
w organizację Związku, przede

wszystkim w latach 1980-1981,
tworząc komitety założycielskie, komisje zakładowe, komisje koła, którzy wchodzili
w skład komisji rewizyjnych,
byli delegatami na zakładowe,
regionalne czy krajowe zebrania
i zjazdy.
Więcej o uroczystości z 8 czerwca
br. na stronie:
https://cmwp.sdp.pl/cmwpsdp-na-rozdaniu-nagrodwielkopolskiego-oddzialu-sdp/.
(am)

Odeszła od na 7 czerwca 2021 r. Do „Solidarności” należała
od 1980 r. Od początku zaangażowana w działalność Związku w USI-Spółdzielni Wielobranżowej. Przez wiele kadencji
była członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, delegatką na Zjazd Krajowy, członkiem władz krajowych Sekcji Osób Niepełnosprawnych.
Przez ponad trzydzieści lat niestrudzenie organizowała turnusy rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Człowiek wielkiego serca przez całe życie oddana służbie
społecznej.

Energetycy nie ustąpią!
dialogu ze strony rządu w sprawie
planowanej transformacji sektora energetycznego i utworzenia
Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)
oraz związanym z tym procesem
wydzieleniem i wygaszaniem
elektrowni zasilanych węglem.
Proces ten związkowcy nazywają
umieralnią, w której pracę stracą tysiące osób. Z tego powodu
związkowcy domagają się od
rządu podpisania takiej samej
umowy społecznej dla pracowników energetyki, jaką rząd zawarł
z górnikami.
- Będziemy dążyć do tego, by

zostały zawarte odrębne umowy
społeczne dla dystrybucji i wytwarzania, które ma już jasno
określony i wyznaczony na osi
czasu proces wyłączeń, co wiąże
się z redukcją zatrudnienia. Dlatego mówimy finalnie o 3 umowach
społecznych zawieranych trójstronnie – mówi Marek Boiński.
Ani związkowcy, ani pracownicy energetyki nadal nie wiedzą
jak i w jakim czasie będzie przebiegać proces przejścia aktywów
węglowych do NABE. Obawiają
się także, że zbyt szybkie przeprowadzenie procesu transformacji
energetycznej związanej z wdrożeniem unijnego Zielonego Ładu
może pozbawić Polskę niezależności energetycznej. Nie wiedzą

Świadczenie wyrównawcze także
do renty rodzinnej

Na mocy tych przepisów świadczenie wyrównawcze przysługuje
działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych pobierającym nie tylko
emeryturę lub rentę inwalidzką
albo rentę z tytułu niezdolności
do pracy, lecz także rentę rodzinną w wysokości niższej niż
2501,76 zł.
W celu ustalenia prawa do
świadczenia
wyrównawczego
należy złożyć wniosek (na druku ER-SWA) i dołączyć do niego
decyzję Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status
działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Nowy okres składkowy

Ustawa wprowadziła nowy okres
składkowy, tj. okres pozbawienia
możliwości wykonywania swojego zawodu przed 31 lipca 1990
r. na skutek represji politycznych
za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości
i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka
w Polsce.
Okres ten uwzględnia się przy
ustalaniu kapitału początkowego oraz przy ustalaniu prawa do
emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz ich wysokości.

Korzystniejsze obliczenie
emerytur i rent

Ustawa wprowadziła również
możliwość obliczenia kapitału
początkowego, emerytury lub
renty z tytułu niezdolności do
pracy przy uwzględnieniu kwoty przeciętnego wynagrodzenia
za ww. okres pozbawienia możliwości wykonywania swojego
zawodu. ZUS zastosuje ten przepis, jeśli jest to korzystniejsze
dla klienta niż zasady ogólne.
Dotyczy to także następujących
okresów: osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski
na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r.
za działalność polityczną, świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz
organizacji politycznych i związ-

ków zawodowych, nielegalnych
w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,
niewykonywania pracy przed
dniem 31 lipca 1990 r. na skutek
represji politycznych, a także internowania na podstawie art. 42
dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r.
o stanie wojennym.
Osoby, które mają ustalony
kapitał początkowy albo obliczoną wysokość emerytury, renty
z tytułu niezdolności do pracy
przed 1 czerwca 2021 r., w celu ich
przeliczenia z uwzględnieniem
zmienionych przepisów, powinny złożyć odpowiednio wniosek
w sprawie kapitału początkowego
(EKP) lub wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego (ERPO). Do wniosku
należy dołączyć decyzję Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, która
potwierdza wspomniane okresy.
Osoby, które już wcześniej przekazały ZUS taką decyzję, powinny złożyć sam wniosek.
Emerytura lub renta w nowej
wysokości będzie przysługiwać
od miesiąca zgłoszenia wniosku,
nie wcześniej niż od 1 czerwca
2021 r.
Ze zmian przepisów mogą także skorzystać osoby pobierające
renty rodzinne po ubezpieczonych, którzy posiadali wskazane
okresy. W celu przeliczenia renty
rodzinnej należy zgłosić wniosek
o jej ponowne obliczenie.

Odznaczenia działaczy opozycji

Nie żyje Regina Krawczyk

ciąg dalszy ze str. 1

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
mogą otrzymać świadczenie wyrównawcze również wtedy, gdy
mają rentę rodzinną.
1 czerwca 2021 r. weszła w życie
nowelizacji ustawy o działaczach
opozycji
antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych. Regulacja wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie świadczenia
wyrównawczego, obliczenia wysokości emerytur i rent oraz kapitału początkowego.
ROBERT WOŹNIAK

We wtorek 8 czerwca 2021 r.
w historycznej Sali Czerwonej
Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyło uroczyste wręczenie
nagród w tegorocznym Konkursie Dziennikarskim Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Oprócz nagród przyznanych
w czterech głównych kategoriach (Nagroda Gówna, Nagroda Viurtuti Civili, Nagroda im.
Wojciecha Dolaty i Nagroda dla
Młodych Dziennikarzy) wyróżnienie honorowe „za cenną
i wartościową inicjatywę wydawniczą, jaką są „Zeszyty”
otrzymał Arkadiusz Małyszka,
redaktor naczelny „Zeszytów
Historycznych
Solidarności
Wielkopolskiej”. A. Małyszka
jest członkiem Zarządu Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidarność” i pracownikiem poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Nagrody i wyróżnienia przyznało jury w składzie: dr Jolanta
Hajdasz, przewodnicząca Jury,
prezes Zarządu WO SDP, prof. dr
hab. Wiesław Ratajczak, dr Wiesław Kot, red. Roman Wawrzyniak i red. Aleksandra Tabaczyńska. Sekretarzem Jury był red.
Tadeusz Owczarzak Gran. Nagrodę Główną w tym roku odebrał
red. Jan Martini.
Wydawcą nagrodzonych „Zeszytów Historycznych Solidarności Wielkopolskiej” jest Zarząd

też ilu pracowników zostanie
przesuniętych do NABE, ilu straci
pracę i w jakim czasie. Do tego potrzebny jest dialog ze strony rządu, a tego – jak twierdzą przedstawiciele wszystkich trzech central
związkowych – nadal nie ma.
- Czekamy na dialog i działań
rządu w kierunku uzdrowienia tej
niezwykle chorej sytuacji w energetyce – dodaje Marek Boiński.
Piotr Duda, przewodniczący
KK NSZZ ,,Solidarność” zapowiedział, że Związek będzie protestować do skutku. W sumie,
w czterech polskich koncernach
energetycznych – PGE, Enea,
Tauron, Energa – pracuje blisko
100 tysięcy osób.
Anna Dolska

W dniu 16 czerwca 2021 r. w Poznaniu odbyła się uroczystość
wręczenia Krzyży Wolności
i Solidarności działaczom opozycji z terenu Wielkopolski
i Ziemi Lubuskiej. Odznaczenia
otrzymało 38 osób w tym 7 pośmiertnie.
Uroczystość, która odbyła
się w Sali Białej poznańskiego Bazaru, prowadził dyrektor
poznańskiego oddziału IPN dr
hab. Rafał Reczek. W imieniu
Prezydenta aktu dekoracji dokonał dr Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Gratulacje od wojewodów
przekazali Łukasz Krysztofiak
– dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
i Marek Budniak – doradca do
spraw kombatantów i osób represjonowanych
Wojewody
Lubuskiego. Głos w imieniu
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odznaczonych zabrali Barbara
Krawiec i Jerzy Majchrzak.
To wyjątkowe odznaczenie za
zasługi w działalności na rzecz
niepodległości i suwerenności
Polski oraz respektowania praw
człowieka w PRL przyznaje Pre-

zydent Rzeczypospolitej Polskiej
na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Pełna lista odznaczonych oraz
biogramy znajdują się na stronie
poznan.ipn.gov.pl

Pracodawca Przyjazny Pracownikom
1 czerwca br. ruszyła XIV edycja konkursu Pracodawca
Przyjazny Pracownikom, którego celem jest uhonorowanie
Certyfikatem
pracodawców
przestrzegających prawa pracy
i realizujących w praktyce idee
dialogu społecznego.
Ankiety zgłoszeniowe należy
przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały
Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
z dopiskiem: Certyfikat „Praco-

dawca Przyjazny Pracownikom”
lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.
pl w terminie do 30 września 2021
roku.
Uwaga! Przy składaniu dokumentacji niezbędna jest opinia
Prezydium Zarządu Regionu
Wielkopolska NSZZ „S”. Szczegółowe pytania: Patryk Trząsalski, tel. 662 014 352, e-mail:
patryk.trząsalski@solidarnosc.
poznan.pl
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