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#EmeryturaZaStaż
Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w sprawie emerytur stażowych.

Czym jest emerytura stażowa?
Emerytura stażowa to dodatkowa, nowa możliwość przejścia
na emeryturę bez względu na
wiek po wykazaniu się okresem
ubezpieczeniowym – 40 lat dla
mężczyzn i 35 lat dla kobiet.
Oznacza to, że jeśli w tym czasie
wpłaciło się składki pozwalające
na wypłatę co najmniej minimalnej emerytury, każdy będzie miał
prawo dokonać wyboru, czy chce
dalej pracować, czy zakończyć
swoją aktywność i dzięki wypracowanemu przez lata kapitałowi
przejść na zasłużony odpoczy-

nek. Bo emerytura stażowa będzie prawem, a nie obowiązkiem.
Do 6 października Komitet
musi zebrać minimum 100 tys.
podpisów pod projektem nowelizacji ustawy emerytalnej.
– Na pewno nas nie usatysfakcjonuje 100 tys. podpisów, bo jest
tak duże zainteresowanie tą inicjatywą obywatelską, że chcemy ich
zebrać jak najwięcej. Chcemy przez
to pokazać politykom, w szczególności Zjednoczonej Prawicy, że
w nowym ładzie powinien znaleźć
się projekt dotyczący emerytur

Opłaca się
Rychu umówił się z pracodawcą na wypłatę netto w wysokości 5200 złotych. Ostatecznie dogadali się na pracę bez
umowy i 200 złotych dla Rycha więcej. Gdyby Rychu pracował
na uczciwej umowie o pracę jego zarobki brutto wyniosłyby
7248,75 zł, z czego 707,48 PLN stanowiłaby składka emerytalna, która wróciłaby do niego na jesień życia. Rychu zdecydował
się na pracę bez umowy za 200 zł „do ręki” więcej, jednak tak
naprawdę stracił 500 zł tylko na swojej przyszłej emeryturze, nie
mówiąc już o pozostałych świadczeniach wynikających z umowy
o pracę... Kapitał emerytalny to nasze uczciwie wypracowane
pieniądze, które wrócą do nas na emeryturze.

stażowych – podkreśla Piotr Duda,
przewodniczący KK, a zarazem
pełnomocnik Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej.
Podpisując się pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą
#EmeryturaZaStaż
bierzemy
udział w demokracji bezpośredniej. Jeżeli zbierzemy 100 tys.
podpisów, Sejm BĘDZIE MUSIAŁ
rozpatrzyć projekt.
Podpisy zbieramy w lipcu,
sierpniu i wrześniu. Oryginały
list należy dostarczyć do biur Regionu - w Poznaniu, ul. Metalo-

wa 7, w Lesznie, ul. Prochownia
25A lub w Pile, ul. 11 Listopada 40
- w nieprzekraczalnym terminie
do 1 października 2021 r.
Projekt ustawy przygotowany
przez NSZZ „Solidarność” oraz
wzór listy obywateli popierających
projekt ustawy można pobrać ze
strony www.solidarnosc.poznan.pl
Więcej na stronach:
solidarnosc.org.pl oraz
emeryturystazowe.tysol.pl
Szczegółowe informacje
i pytania: Patryk Trząsalski –
tel. 662-014-352
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Obowiązkowe szczepienia
przeciwko COVID-19
nie tylko w służbie zdrowia?
Francja, Grecja i Włochy zapowiadają wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko
COVID-19 dla personelu medycznego. W Polsce również Rada Medyczna doradzająca
rządowi przedstawiła taką rekomendację zgodnie z zasadą: po pierwsze nie szkodzić.
O wprowadzenie obowiązku
szczepień dla pracowników sektora ochrony zdrowia, ale również
zatrudnionych w placówkach
opiekuńczych oraz w sektorze
edukacji, apelowali do premiera
i ministra zdrowia pod koniec
czerwca także eksperci Polskiej
Akademii Nauk. Również inni
eksperci z dziedziny zdrowia
publicznego nie kryją, że takie
rozwiązanie jest najbardziej logiczne, bo szczepienia chronią
nie tylko pracowników, ale też
pacjentów (część z nich z powodu
przeciwwskazań medycznych nie
może być szczepiona lub z uwagi
na obniżoną odporność może
wytworzyć słabszą ochronę poszczepienną) oraz – co niemniej
ważne – system ochrony zdrowia. Przypominają, że zwłaszcza
w jesiennej fali pandemii wielu
pracowników medycznych chorowało, co prowadziło do zamykania oddziałów i paraliżu wielu
placówek. Gdy przez Polskę przetaczała się wiosenna fala zakażeń,
takich zdarzeń już niemal nie
było, bo znakomita większość
pracowników była już chroniona przynajmniej jedną dawką
szczepionki, wielu było w pełni
zaszczepionych.
W swoim postulacie eksperci
nawiązują do już obowiązujących uregulowań dotyczących
obowiązkowych szczepień, które
nie są rewolucją dla pracowników służby zdrowia. Obecnie bez
szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
żaden lekarz nie jest dopuszczony
do wykonywania zawodu. Dlatego również ze szczepieniami
przeciwko COVID-19 nie miałaby zostać wdrożona taka sama
procedura? Tym bardziej, że nie
kto inny jak lekarze powinni ufać
osiągnięciom medycyny i być
przykładem dla pacjentów. Medycy są jednak grupą zawodową,
w której i tak poziom wyszczepienia jest najwyższy i sięga prawie
95 proc.
Pracodawcy Rzeczypospolitej
Polskiej poszli o krok dalej: wystąpili do rządu z wnioskiem o wpro-

wadzenie obowiązku szczepień
przeciwko COVID-19 dla wszystkich pracowników. Biorąc pod
uwagę najnowsze dane, z którym
wynika, że najwięcej zakażeń
występuje obecnie w populacji 2140 lat i dotyczy osób niezaszczepionych, taki postulat wydaje się
w pełni zasadny.
W tym przedziale wiekowym
jest najwięcej osoby czynnych zawodowo.
Biorąc powyższe pod uwagę,
trzeba mieć na względzie fakt,
że pracodawca ma obowiązek
zapewnienia w zakładzie pracy
bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy, a pracownik ma
za zadanie współdziałać z pracodawcą w ramach realizowania
tego rodzaju obowiązków.
W obecnym stanie prawnym,
gdy szczepienia mają charakter
dobrowolny, pracodawca nie tylko nie może pracownika zmusić
do szczepienia, ale też nie ma – ze
względu na RODO – prawa pytać
o to, czy poddał się szczepieniu.
- COVID-19 generuje po stronie pracodawców koszty, podobnie jak pracownicy, którzy nie
chcą się zaszczepić w imię dobra
wspólnego – mówi prof. dr hab.
Arkadiusz Sobczyk, radca prawny. - W ten sposób pracodawca
nie tylko musi zastanawiać się,
czy nakazać noszenie maseczek
w zakładzie pracy albo czy dezyn-

fekować stoły. A wszystko przez
pracowników, którzy nieszczepieni mogą zainfekować załogę,
a za ich zwolnienie lekarskie i tak
zapłaci pracodawca, czyli będzie
musiał ponieść koszt, którego
mógłby uniknąć, gdyby wszyscy
pracownicy byli zaszczepieni.
Zdaniem eksperta pracodawcy
podobnie jak i inni pracownicy
mają prawo oczekiwać zaszczepienia się przez kolegów i koleżanki. Nie mam wątpliwości, że
szczepienia przeciwko COVID-19
są obowiązkiem pracowników.
Tyle można chyba oczekiwać od
jednostki na rzecz wspólnoty.
I nie ma to nic wspólnego z podnoszonym przez przeciwników
szczepień ograniczeniem praw
obywatelskich zawartych w Konstytucji.
Mając na względzie mocne
wyhamowanie szczepień związane z brakiem zainteresowanie ze
strony pacjentów należałoby jednak rozważyć bardziej w kategorii
przywilejów, a nie ograniczeń dla
tych, którzy poddają się szczepieniom. We wspominanej już
Francji, po zapowiedzi prezydenta o niewpuszczaniu do restauracji i kin osób niezaszczepionych,
odnotowano rekordową liczbę
rejestrujących się w systemie – na
szczepienie przeciwko COVID-19
zapisywało się 20 tysięcy osób na
minutę! Anna Dolska

Najlepsi inspektorzy pracy
5 lipca br. wręczono nagrody
i wyróżnienia w konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”.
Okręgowa Komisja Konkursowa obradująca pod przewodnictwem Tomasza Gajdzińskiego,
zastępcy okręgowego inspektora
pracy w Poznaniu dokonała oceny
Społecznych Inspektorów Pracy
zgłoszonych do konkursu. skład
komisji weszli także przedstawiciele Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Rady

II

	

Województwa Wielkopolskiego
OPZZ oraz Rady Wojewódzkiej
Forum Związków Zawodowych.
I miejsce w konkursie, na
szczeblu wojewódzkim, zajął
Wiesław Kwiatkowski, zakładowy społeczny inspektor pracy
PAK Kopalni Węgla Brunatnego
Konin S.A.. II miejsce przyznano Krzysztofowi Śmigielskiemu,
zakładowemu
społecznemu
inspektorowi pracy Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o.,
natomiast III miejsce zajął Paweł

Marciniak, zakładowy społeczny
inspektor pracy, członek Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Celem konkursu jest promowanie działalności społecznych
inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie
wpływają na zapewnienie przez
zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony uprawnień pracowniczych.
poznań.pip.gov.pl

Ulica Solidarności – symboliczne
zakończenie rozbudowy fabryki VW
Po pięciu latach intensywnych inwestycji w infrastrukturę i modernizację zakładu,
symbolicznym przecięciem
wstęgi przy głównej bramie
fabryki na ulicy Solidarności
– dawniej Smołdzinowskiej
– zakończono proces rozbudowy fabryki Volkswagena
w Poznaniu.
Wstęgę wspólnie przecięli
przedstawiciele zarządu spółki
Dietmar Mnich i Jolanta Musielak, przedstawiciele pracowników – Przewodniczący OM
NSZZ Solidarność Piotr Olbryś
wraz z Jarosławem Lange Przewodniczącym wielkopolskich
struktur NSZZ Solidarność oraz
członkowie Rady Osiedla Antoninek -Zieliniec – Kobylepole.
„Wspólne przecięcie wstęgi,
otwarcie bramy i nowej ulicy
Solidarności to symboliczny
gest ukazujący jak my wszyscy
rozumiemy solidarność. To
efekt dialogu i porozumienia na
wszystkich płaszczyznach pomiędzy zarządem firmy, związkiem zawodowym i radą osiedla” – mówi Dietmar Mnich,
prezes zarządu Volkswagen
Poznań sp. z o.o. „Dzięki rozpoczętej w roku 2017 modernizacji i przebudowie, nie
tylko jesteśmy teraz jedynym
na świecie zakładem produkującym najnowszy model Volkswagen Caddy 5, ale również
śmiało możemy konkurować
z innymi fabrykami Grupy.”
Na przygotowanie i dostosowanie linii produkcyjnych do
budowy samochodów nowej
generacji, spółka przeznaczyła w ostatnich dwóch latach
znaczne środki finansowe.
W tym czasie fabryka w Antoninku zmieniła się nie do poznania.
Pierwszy etap rozbudowy
stanowiło zespolenie terenów

fabryki, dotychczas przedzielonych drogą publiczną. Było
to możliwe dzięki efektywnej
współpracy i dialogowi sąsiedzkiemu, a od stycznia 2019 ulica
Smołdzinowska znajdująca się
na osiedlu Zieliniec stała się
drogą wewnętrzną fabryki Volkswagen Poznań. Jednocześnie
koncern zapewnił okolicznym
mieszkańcom niezależne, alternatywne połączenie osiedla
z ul. Warszawską. Poza przebudową i remontem 2 km ulic
w obszarze osiedla Zieliniec,
chodników i ścieżek rowerowych, przebudowane zostały
także sieci energetyczna, wodociągowa, gazowa i sieć telekomunikacyjna. Wybudowano
kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, sygnalizację
świetlną, monitoring oraz zagospodarowano zieleń. /…/
Piotr Olbryś, Przewodniczący OM NSZZ Solidarność Volkswagen Poznań „Dzisiejsza
uroczystość jest dla nas ważna
z kilku powodów. Po pierwsze
jest ona zwieńczeniem kilku-

letnich prac nad rozbudową
naszego zakładu, która ma
duży wpływ na zabezpieczenie
Pracowników Volkswagen Poznań w przyszłości. Była ona
również niezbędna, aby rozpocząć seryjną produkcję naszego
nowego modelu Caddy 5.
Samochód ten to najbardziej
zaawansowany
technicznie
produkt produkowany w zakładzie a dzięki poczynionym
inwestycjom jesteśmy lepiej,
jako Załoga, przygotowani na
przyszłość.
Jednakże ta uroczystość to
również pewien aspekt symboliczny. Związek zawodowy
Solidarność jest w zakładzie od
samego początku, tak więc od
samego początku współtworzyliśmy, jako pracownicy, to
przedsiębiorstwo. Co ważne,
nasza współpraca przebiegała
zawsze w duchu dialogu i zrozumienia obydwu stron. Myślę,
że ta uroczystość to potwierdzenie dobrego dialogu i kultury naszego przedsiębiorstwa.”
solidarnosc.org.pl

Wielkopolska Solidarność dla Białorusi
31 sierpnia ub.r., w 40. rocznicę
podpisania Porozumień Sierpniowych, wielkopolska „Solidarność” rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na pomoc mieszkańcom
Białorusi. Udało się zebrać ponad
15.000 złotych. Przewodniczący wielkopolskiej Solidarności
Jarosław Lange przekazał pieniądze dyrektor Telewizji Biełsat
Agnieszce Romaszewskiej-Guzy. Datki będą przeznaczone na
pomoc m.in. prześladowanym
dziennikarzom.

Akcja nadal trwa

Osoby fizyczne, organizacje
i instytucje, które zechcą w ten
sposób okazać pomoc prosimy
o wpłatę środków na podane niżej konto:
Region Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”, ul. Metalowa 7,
60-118 Poznań Santander Bank
Polska S.A., ul. Powstańców
Wlkp. 16, Poznań
Nr rachunku: 84 1090 1476
0000- 0001 3732 6142
z dopiskiem „Białoruś”.
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