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Lincz gdański

Przyjazne firmy
W poprzednim numerze „Solidarności Wielkopolskiej” informując o zwycięzcach XI edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom” pominęliśmy jednego z laureatów – Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie.
Zatem w gronie 22 wyróżnionych Certyfikatem „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom” znalazły się - nie jak błędnie podaliśmy
dwie, lecz trzy wielkopolskie firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, Poznańskie Zakłady
Zielarskie „Herbapol” S.A. oraz Ardagh Glass S.A. w Gostyniu
Przepraszamy za pomyłkę i jeszcze raz gratulujemy wszystkim
laureatom.

Rada Miasta Gdańska obradująca 7 marca br. pozbawiła, publicznie oskarżanego o pedofilię, ks. prałata Henryka Jankowskiego tytułu honorowego obywatela miasta Gdańska.
Radni zdecydowali też o rozbiórce pomnika duchownego i o zmianie nazwy skweru
noszącego dotychczas imię kapłana. Podejmując taką decyzję dopuścili się – zdaniem
„Solidarności” - co najmniej trzykrotnego złamania Konstytucji

Medal od Wilniuków

MAREK LEWANDOWSKI

Przede wszystkim Art. 42. pkt. 3.
który brzmi: Każdego uważa się
za niewinnego, dopóki jego
wina nie zostanie stwierdzona
prawomocnym wyrokiem sądu.
Pojawił się też Art. 30. wynikający z powyższego, że przyrodzona
i
niezbywalna
godność człowieka stanowi
źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie
i ochrona jest obowiązkiem
władz publicznych.
Związkowcy zwracają też
uwagę, że wbrew Art. 40., który
mówi, że nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu,
nieludzkiemu lub poniżającemu
traktowaniu i karaniu – w ten
sposób traktowana jest rodzina
i bliscy Prałata Jankowskiego.
Jak podkreślano na niedawnym posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” artykuł
prasowy nie może zastępować
sądu w orzekaniu winy, a lincz
nie może być drogą do egzekucji prawa. Sprawę trzeba wyjaśnić, a do tego czasu pomnik
i pamięć o kapelanie Solidarności ks. Prałacie Henryku Jankowskim podlega ochronie.
Szef Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
Krzysztof Dośla poinformował,
że po decyzji Rady Miasta Gdańska o likwidacji pomnika
ks. prałata Henryka Jankowskiego,
pomnik zostanie rozebrany.
- Sami zdemontujemy pomnik, żeby ktoś inny go nie

zniszczył. Nie jesteśmy w stanie
ochraniać pomnika, a jest niemal
pewne, że przy takiej przychylności władz miasta jego zniszczenie to tylko kwestia czasu powiedział Krzysztof Dośla.
Miejsce przeniesienia pomnika na razie nie jest znane.
Rano przed siedzibą Rady
Miasta związkowcy z gdańskiej
„Solidarności” pojawili się z pomnikiem „Złotego Donka”, na
którym obok charakterystycznej
grafiki KONSTYTUCJA umieszczono trzy artykuły konstytucji.
- Solidarność chce wyjaśnienia sprawy ks. prałata Jankow-

skiego na drodze sądowej. Ponieważ ksiądz nie żyje, jest to
utrudnione. Natomiast droga
prawna została wdrożona, trzy
siostry ks. Prałata złożyły pozew
sądowy o zniesławienie i tak należy w tej sprawie czynić.
Dlatego dzisiaj przychodzimy
tutaj i mówimy, że trzeba przestrzegać konstytucji. /…/ Nie
rozstrzygajmy sprawy ks. Prałata na radzie miasta, ale w sądzie. Tam jest właściwe miejsce.
I dopiero po decyzji sądowej
można podjąć jakieś kroki.
Jeśli ktoś walczy o konstytucję - stąd symboliczny tutaj po-

mnik Tuska, który nawoływał
do jej przestrzegania, jak również ta koszulka - apelujemy,
aby konstytucji przestrzegać
we wszystkich paragrafach.
Osoby które mówią, że chcą tej
konstytucji bronić, dzisiaj ją
łamią, tak jak pani Dulkiewicz
(prezydent Gdańska). Ten pomnik przejechał całą Polskę,
dzisiaj zostawimy go tutaj
w darze dla Rady Miasta i ECSu, żeby w Gdańsku stan pomników się zgadzał - powiedział
dla portalu Tysol.pl działacz
„Solidarności” i członek PiS
Karol Guzikiewicz.

do Krakowskiego Przedmieścia,
a następnie Traktem Królewskim pod Kancelarię Prezesa
Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3. W trakcie mani-

festacji złożone zostały postulaty związane z potrzebą wprowadzenia zmian systemowych.
Organizatorzy
protestu
wskazywali, że od wielu lat nie
było waloryzacji płac pracowników sądów i prokuratur. Tylko
6 proc. pracowników zarabia
powyżej 2800 złotych, a 16 proc.
nie dostaję na rękę więcej niż
1800 złotych.
Organizatorami akcji byli
MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa, Związek Zawodowy Pracowników
Wymiaru Sprawiedliwości RP
z siedzibą w Warszawie, NSZZ
Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą
w Poznaniu i Niezależny Związek Zawodowy Pracowników
Sądów Rejonowych w Łodzi.
www.tysol.pl, fot. T. Gutry

Ostatki u premiera
Podnieśmy zmęczony wzrok,
odejdźmy od biurek i spójrzmy
w oczy władzy. Niech przestaną
udawać, że nas nie ma! My codziennie dajemy z siebie
wszystko – oczekujemy od rządzących tego samego! - wzywali
kolegów po fachu pracownicy
sądów i prokuratur, organizatorzy protestu, którzy domagają
się podwyżek wynagrodzenia
w tym roku o 450 złotych netto
oraz zapisania w założeniach
do przyszłorocznego budżetu
mnożnikowego systemu wynagradzania.
Dlatego 5 marca 2019 r. zorganizowali manifestację pod
nazwą „Ostatki u premiera”. Od
ulicy Czackiego - Ministerstwo
Finansów do kancelarii premiera uczestniczyło około 3 tysięcy ludzi często z dziećmi.

Manifestacja rozpoczęła się
pod Ministerstwem Finansów
w Warszawie. Pracownicy sądów
i prokuratur przemaszerowali
spod siedziby MF ul. Traugutta,

W niedzielę, 3 marca Towarzystwo Miłośników Wilna
i Ziemi Wileńskiej zaprosiło
mieszkańców Poznania i przybyłych turystów na Kiermasz
Kaziukowy
organizowany
w stolicy Wielkopolski od z 26
lat. Kaziuk to obchodzone co
roku w Poznaniu uroczystości
ku czci świętego Kazimierza,
patrona Polski i Litwy.
W tym roku było to święto

podwójne, bowiem poznański
oddział Towarzystwa obchodzi
30-lecie istnienia. Była więc
okazja do podziękowania i wręczenia pamiątkowych medali
tym, którzy wspierają jego działalność.
Wśród uhonorowanych znalazła się wielkopolska „Solidarność”, w imieniu której medal
odebrał przewodniczący Jarosław Lange.

Historia muralami pisana
Rusza konkurs na projekty
murali poświęconych „Solidarności”, które zostaną wymalowane na wieżowcach
osiedla Wichrowe Wzgórze
wzdłuż alei Solidarności
w Poznaniu.
Prezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” Jan Marciniak powiedział
w programie „Witaj Wielkopolsko” w TVP 3, że inicjatorami
przedsięwzięcia są sami mieszkańcy Osiedla.
Spodobały im się murale,
które pojawiły się na ich osiedlu
z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości
oraz 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Zdaniem Patryka Trząsalskiego, zastępcy przewodniczącego
wielkopolskiej
„Solidarności”, jest to znakomity sposób na propagowanie
i popularyzację patriotyzmu
oraz wiedzy historycznej.
Murale mają być inspirowane
historią NSZZ „Solidarność”, a
zwłaszcza datami, których
okrągłe rocznice będą obchodzone w najbliższych latach
(okrągły stół, wybory czerwcowe, powstanie Solidarności,
strajk w Stoczni, porozumienia
sierpniowe itp.).

Zakłada się, że seria dziewięciu wielkoformatowych obrazów zostanie zrealizowana
w ciągu kilku lat.
Pierwszy pojawi się jeszcze
w 2019 r., następne w ciągu
trzech kolejnych lat, a powstanie kolejnych uzależnione jest
od planów Spółdzielni w zakresie remontów lub termomodernizacji.
Autorzy murali zostaną wyłonieni w drodze konkursu.
Jego zasady zostaną przedstawione podczas konferencji
prasowej 12 marca br. i będą
dostępne m.in. na stronie internetowej www.soliarność.poznan.pl.
Prace konkursowe będą
przyjmowane do 17 maja 2019 r.,
a ogłoszenie wyników nastąpi
3 czerwca.
Organizatorem konkursu
na opracowanie koncepcji
wykonania
serii
murali
inspirowanych historią NSZZ
„Solidarność” jest Poznańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Winogrady” w Poznaniu,
z siedzibą: 61-686 Poznań,
os. Przyjaźni 125B,
tam
również przyjmowane będą
projekty i dokumenty niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie.
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Pracownicze
Plany Kapitałowe

Rok Anny Walentynowicz

Jakie wpłaty do PPK?
Finansowana przez pracodawcę

Wpłata podstawowa
(obligatoryjna)
1,5% wynagrodzenia

Wpłata dodatkowa
(dobrowolna)
do 2,5% wynagrodzenia

Finansowana przez pracownika

Co do zasady 2,0% wynagrodzenia

do 2,0% wynagrodzenia

Wysokość wpłat do PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe
(PPK) są powszechnym i dobrowolnym systemem długotrwałego oszczędzania dla
pracowników. PPK zostały
uregulowane prawnie w Ustawie
o Pracowniczych Planach Kapitałowych,
która
weszła
w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Terminy przystąpienia do PPK
Grupy pracodawców obejmowane PPK,
zatrudniających:
powyżej 250 osób

Start grupy
w PPK
01.07.2019 r.

od 50 - 249 osób

01.01.2020 r.

od 20 - 49 osób

01.07.2020 r.

pozostali oraz jednostki sektora finansów publicznych

01.01.2021 r.

Jaki jest cel uczestnictwa
w PPK?
Celem jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez
uczestników programu z przeznaczeniem zgromadzonych
środków na wypłaty dla uczestników po osiągnięciu 60. roku
życia (granica wieku jest równa
dla kobiet i mężczyzn).
System przyszłych emerytur
jest tworzony i współfinansowany przez pracodawców i Państwo. PPK stanowią obligatoryjny
pakiet świadczeń dla pracowników oraz budują prywatne
oszczędności pracowników.

Kto jest zobowiązany
do utworzenia PPK?
Każda firma lub instytucja, zatrudniająca co najmniej jedną
osobę podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, powinna
utworzyć PPK dla swoich pracowników.

Kto może uczestniczyć w PPK?
Uczestnikami PPK są osoby zatrudnione, jeśli otrzymują wynagrodzenie, z tytułu którego
odprowadzane są składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe (to m.in. pracownicy,
osoby fizyczne wykonujące
pracę na podstawie umowy
agencyjnej lub umowy zlecenie,
członkowie rad nadzorczych).
Takie osoby, jeśli nie ukończyły

55 lat, są uczestnikami PPK.
Obowiązek automatycznego zapisania do PPK pracownika do
55 roku życia spoczywa na pracodawcy. Osoby, które są
w wieku 55-70 lat mogą przystąpić do PPK dobrowolnie na swój
wniosek.

Obowiązki pracodawcy
Pracodawca dokonuje wyboru
instytucji finansowej oraz zawiera umowę o zarządzanie PPK
(pracodawca zawiera umowę
z instytucją finansową – usługodawcą) i następnie zawiera
umowę na prowadzenie PPK
(pracodawca zawiera z usługodawcą na rzecz i w imieniu pracowników)
Pracodawca ma również obowiązki administracyjne, które
jest zobowiązany wykonać zarówno na etapie tworzenia PPK,
jak również w czasie jego prowadzenia:
a obowiązek terminowego
i prawidłowego naliczania oraz
przekazania wpłat do PPK,
a obowiązek opiekowania
się dokumentacją PPK (zawarcie
i archiwizowanie umów),
a obowiązek pilnowania terminu ponownego podjęcia wpłat
za danego uczestnika do PPK,
a obowiązek terminowego
przekazywania uczestnikom
oraz podmiotowi zarządzają-

cemu określonych informacji
związanych z prowadzonym PPK

Rola zakładowej organizacji
związkowej
Wyboru instytucji finansowej
powinien dokonać pracodawca
w porozumieniu z działającą
u niego zakładową organizacją
związkową. Jeżeli w zakładzie
nie ma organizacji, wówczas
pracodawca powinien dokonać
wyboru instytucji finansowej
w porozumieniu z reprezentacją
osób zatrudnionych.
W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w określonym
czasie decyzję o wyborze podejmuje sam pracodawca. Związek
zawodowy lub reprezentacja
osób zatrudnionych w zakładzie
pracy nie są stroną żadnej umowy
zawieranej w ramach PPK.
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.

Rok 2019 jest Rokiem Anny
Walentynowicz. Uchwałę w tej
sprawie przyjął Sejm w lipcu
ubiegłego roku. Podkreślono
w niej zasługi Walentynowicz
dla „utworzenia wielkiego
ruchu Solidarności i odzyskania przez Polskę niepodległości” oraz złożono hołd jej
„niezłomnej
postawie”.
15 sierpnia 2019 r. przypada
90. rocznica jej urodzin.
„Historia życia Anny Walentynowicz – ściśle zespolona z losami Polaków w XX wieku – jest
jak portret zbiorowy polskich
robotników wstających z kolan,
by zbuntować się przeciwko komunizmowi. Zawsze skromna,
swoje życie traktowała jako
służbę” – wspomina historyk
prof. Sławomir Cenckiewicz,
nazywając Annę Walentynowicz Anną Solidarność.
W 1970 roku brała udział
w antykomunistycznych protestach robotniczych w Trójmieście
i w strajku w Stoczni Gdańskiej.
Od 1978 r. działając w Wolnych
Związkach Zawodowych Wybrzeża, udostępniała mieszkanie
jako punkt kontaktowy, redagowała i kolportowała niezależne
pismo „Robotnik Wybrzeża” oraz
współorganizowała obchody
rocznic Grudnia’70 i kultywo-

wała pamięć o ofiarach komunistycznego mordu na robotnikach.
Była prześladowana i wielokrotnie zatrzymywana na 48 godzin –
głosi uchwała.
W sierpniu 1980 r. Anna Walentynowicz została zwolniona z
pracy. Stało się to bezpośrednią
przyczyną
wybuchu
14 sierpnia strajku w Stoczni
Gdańskiej. Pierwszym postulatem protestujących było przywrócenie Jej do pracy. Anna
Walentynowicz wraz z Aliną
Pieńkowską
doprowadziła

16 sierpnia do kontynuacji
strajku i przeobrażenia go
w strajk solidarnościowy z robotnikami strajkującymi w innych
zakładach
pracy.
Zapoczątkowana tym narastająca fala strajków i protestów
w wielu miejscach Polski zmusiła komunistów do negocjacji
i zawarcia porozumienia ze strajkującymi oraz doprowadziła do
powstania NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku
była internowana i więziona.
W następnych latach kontynuowała działalność na rzecz niepodległości
Polski.
Była
przeciwniczką obrad okrągłego
stołu i konsekwentnie domagała
się powrotu do idei i postulatów
„Solidarności”.
W wolnej Polsce przez wiele
lat pozostawała niedoceniana
i dopiero w 2006 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
profesor Lech Kaczyński odznaczył Ją Orderem Orła Białego –
głosi uchwała Sejmu.
Anna Walentynowicz zginęła
10 kwietnia 2010 r. w katastrofie Tu-154M pod Smoleńskiem.
Była w polskiej delegacji, która
zmierzała na uroczystości
z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Niedziela na sportowo
Blisko 300 pracowników ze
wszystkich zakładów produkcyjnych Volkswagen Poznań
oraz zaproszeni goście spoza
zakładu wzięli udział w turnieju halowym o puchar Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” w Volkswagen
Poznań, który odbył się 24 lutego 2019 r. we Wrześni.
Uczestnicy wraz ze swoimi
rodzinami mieli okazję spędzić
niedzielę w duchu sportowej rywalizacji. Pierwsze miejsce
w turnieju zajęła drużyna Igol
team, drugie Młodzi gniewni Z2
a trzecie VW Odlewnia. Najlepszym piłkarzem turnieju został
kolega Błażej Franczak, a najlepszym bramkarzem kolega Łukasz Staniszewski. Gratulujemy
zwycięskim drużynom !

Premiera filmowa

„Kurier”
Już 15 marca 2019 r. na ekrany
kin wejdzie najnowszy film
Władysława Pasikowskiego
„Kurier” opowiadający historię zainspirowaną przygodami
Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
To właśnie misja słynnego
„Kuriera z Warszawy” miała
zadecydować o losach naszego
kraju i II wojny światowej. Porównywany do Jamesa Bonda
bohater, grany przez Philippe’a Tłokińskiego, to autentyczna postać, która na stałe
zapisała się na kartach historii.
Taki scenariusz mogło stworzyć tylko życie. W filmie „Kurier” widzowie zobaczą tę
opowieść na wielkim ekranie
formie
nowoczesnej
w

i z akcją, od której nie będzie
można się oderwać.
„Naszym celem jest opowiedzenie sensacyjnej lecz opartej
na życiu historii, której scenarzyści Jamesa Bonda pewnie by
nie wymyślili, opowiedzenie jej
przy tym w maksymalnie nowoczesny sposób, z wykorzystaniem z osiągnięć nowej stylistyki
filmów przygodowo-sensacyjnych” – Władysław Pasikowski,
reżyser i scenarzysta „Kuriera”.
Wśród międzynarodowej obsady filmu (m.in. Julie Engelbrecht) zobaczymy także znane
nazwiska polskiej kinematografii:
Tomasz Schuchardt, Adam Woronowicz, Zbigniew Zamachowski,
Mirosław Baka, Rafał Królikowski,
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Wojciech Zieliński, Grzegorz Małecki, Jan Frycz czy Agnieszka Suzabraknie
Nie
chora.
też wschodzących gwiazd nowego
pokolenia. Oprócz odtwórcy
głównej roli na ekranie zobaczymy również Patrycję Volny.
Producentami wysokobudżetowej produkcji są: Muzeum
Powstania Warszawskiego – iniprzedsięwzięcia
cjator
oraz Scorpio Studio – współtwórca sukcesu świetnie przyjętego przez widzów i krytyków
„Jacka Stronga”, którego na
dużym ekranie obejrzało blisko
1,2 miliona widzów.
Zwiastun filmu można obejrzeć na https://youtube/
EHYkF4w3GnI

