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          Od pierwszego paź-

dziernika 2017 roku 

wchodzi w życie przywró-

cony wiek emerytalny. 

To finał pięcioletniej ba-

talii „Solidarności”, która 

po podwyższeniu wieku 

emerytalnego w maju 

2012 roku przez PO-PSL 

zapowiedziała, że dopro-

wadzi do cofnięcia tej 

fatalnej decyzji. 

Warto przypomnieć, że 

przez te pięć lat 

„Solidarność” zorganizo-

wała referendum, pod 

którym zebrała ponad 2,5 

mln podpisów, organizo-

wała protesty, kampanie 

społeczne, a w konse-

kwencji przyczyniła się 

do zmiany władzy. To 

dzięki tej zmianie przy-

wrócenie poprzedniego 

wieku emerytalnego (60 

dla kobiet i 65 dla męż-

czyzn) staje się faktem. 

Od 1 października każdy 

uprawniony będzie miał 

możliwość podjęcia wła-

snej decyzji o momencie 

przejścia na emeryturę. 

To istota nowych rozwią-

zań, wokół których na-

warstwiło się wiele fał-

szywych informacji. Dla-

tego NSZZ „Solidarność” 

wspólnie z Minister-

stwem Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej, Kan-

celarią Prezydenta oraz 

Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych rozpoczęła 

kampanię społeczno-

informacyjną „Godny 

wybór. Przywrócenie wie-

ku emerytalnego”. 

Poniżej prezentujemy 7 

zasad emerytalnych, har-

monogram spotkań oraz 

materiały do pobrania. 

7' zasad emerytalnych 

 

1.   Moja emerytu-

ra - mój wybór 
Celem przywrócenia wie-

ku emerytalnego do 60 

lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn od 1 paździer-

nika 2017 r. jest przede 

wszystkim umożliwienie 

każdemu ubezpieczone-

mu podjęcie samodzielnej 

decyzji o momencie za-

kończenia aktywności 

zawodowej. Ustawa okre-

śla minimalny wiek, w 

którym można skorzy-

stać z prawa do emerytu-

ry. 

2.   Emerytura to 

prawo, a nie obo-

wiązek 
Ustawa określa minimal-

ny wiek emerytalny. 

Każdy ubezpieczony sam 

powinien podjąć  decyzję 

o momencie zakończenia 

aktywności zawodowej. 

Decyzja zależy od indy-

widualnej sytuacji ubez-

pieczonego i związana 

jest m.in. z: 

- oczekiwaniami co do 

wysokości otrzymywa-

nych w przyszłości 

świadczeń emerytalnych, 

- oceną stanu zdrowia, 

- sytuacją ogólną i indy-

widualną pozycją na ryn-

ku pracy, 

- planami dotyczącymi 

długości odpoczynku po 

zakończeniu aktywności 

zawodowej, 

3.   Sprawdź zanim 

wybierzesz 
Decyzja o przejściu na 

emeryturę jest indywidu-

alnym wyborem, ale aby 

go świadomie dokonać 

pomocne są dokładne 

kalkulacje. Powołani w 

Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych doradcy 

emerytalni oraz dostępny 

kalkulator emerytalny 

umożliwią na bieżąco 

wyliczenie emerytury i 

podjęcie decyzji o okresie 

przedłużenia aktywności 

zawodowej, po osiągnię-

ciu wieku emerytalnego. 

4.   Emerytura – 

wybieram świado-

mie 
Już obecnie 17% ubezpie-

czonych podejmuje decy-

zję o późniejszym   
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Na wesoło 

 

Jasiu mówi do 

ojca: 

- Tato, masz 

dzisiaj takie 

małe zebranie 

rodziców w 

szkole. 

- Co masz na 

myśli, mówiąc 

"małe"? 

- No, ja, ty, wy-

chowawczyni i 

dyrektor...  
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Pielgrzymka 2 

Odznaczenia 3 

Sprawdź czy Ci się 

należy  
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Serdecznie zapraszamy na  

pielgrzymkę na Jasną Górę  

w dniach 16-17 września 2017r. 

Koszt uczestnika – 80.- zł,  

(w tym kolacja, nocleg i śniadanie). 

Koszt przejazdu autokarem  

pokrywa Zarząd Regionu. 

Zapisy bezpośrednio w  

sekretariacie ZR Słupsk  

do końca lipca br.  

Lub u kol. Mariana Rudnik. 

 

 

Zapraszamy 
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niż 4 lata do osiągnięcia wieku 

emerytalnego. 

Ustawa określająca minimalny 

wiek emerytalny zapewnia jedna-

kowy 4-letni okres ochronny dla 

wszystkich pracowników. Ozna-

cza to, że osoby, które skończą 

wiek 60/65 lat, a znajdują się już 

w okresie ochronnym, począwszy 

od października 2017 r., nadal 

będą z niego korzystać. 

6.   Emerytura zabezpie-

czona finansowo 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

ma zabezpieczone środki na wy-

płaty wszystkich świadczeń. 

Dobra sytuacja na rynku pracy 

spowodowała, że rynek pracodaw-

cy zmienia się w rynek pracowni-

ka. Pracodawcom zależy na utrzy-

maniu wartościowych i doświad-

skorzystaniu z prawa do emerytu-

ry niż w obowiązującym 

(podwyższonym) wieku emerytal-

nym. Obecny algorytm obliczania 

świadczenia premiuje dłuższe po-

zostawanie w zatrudnieniu. Im 

dłużej pracujemy tym kapitał na 

koncie i subkoncie ubezpieczonego 

jest wyższy, a średnia dalsza dłu-

gość życia niższa, co w konse-

kwencji daje wyższą emeryturę. 

Efektem opóźnienia przejścia na 

emeryturę o rok jest o ok. 8% wyż-

sze świadczenie. Jest to jeden z 

największych przyrostów na świe-

cie.  

5.   Bezpieczna praca do 

emerytury 
Pracodawca nie może wypowie-

dzieć umowy o pracę pracowniko-

wi, któremu brakuje nie więcej 

osób, które mogą lub będą mogły 

przejść na emeryturę będzie to 

skłaniało do kontynuowania pra-

cy.    
 

7.   Polityka rodzinna 

wzmacnia emerytury 
Na stabilność finansową systemu 

emerytalnego wpływ ma polityka 

rodzinna, której celem jest zwięk-

szenie liczby narodzin, jakości 

wychowywania i kształcenia dzie-

ci. Dzisiejsze wsparcie polityki 

prorodzinnej będzie miało wpływ 

na system emerytalny i w dłuż-

szej perspektywie oznaczać będzie 

większe możliwości skierowania 

dodatkowych środków dla emery-

tów i rencistów. 

KK Solidarność 
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opozycji antykomunistycznej.  

          Źródłem uchwalenia 

Krzyża Wolności i Solidarności 

był Krzyż Niepodległości z II 

RP, ustanowiony w 1930 roku. 

Uroczystość wręczenia Krzyży 

Wolności i Solidarności już po 

raz drugi odbyła się w restaura-

cji Aureus. Pierwszą grupę wy-

różnionych tym odznaczeniem z 

regionu słupsko-koszalińskiego 

uhonorowano tu w październiku 

2016 roku. Przedtem podobne 

uroczystości w woj. pomorskim 

odbyły się w Gdańsku i Elblągu.  

          Tym razem w imieniu 

prezydenta RP Andrzeja Dudy 

odznaczenia wręczył wiceprezes 

Instytutu Pamięci Narodowej 

Jan Baster. Uroczystość popro-

wadził prof. Mirosław Golon, 

dyrektor Oddziału IPN w Gdań-

sku. Zebrani wysłuchali też re-

feratu historycznego o inteli-

gentnych formach internowania 

i o obozach wojskowych, utwo-

rzonych po ogłoszeniu stanu 

wojennego. 

          Podczas uroczystości od-

znaczeni zostali: Jerzy Barzow-

ski, obecny radny wojewódzki z 

Bytowa, Grzegorz Chwieduk, 

Ryszard Dubel, Paweł Glanert, 

ks. Janusz Ję-dryszek, Stani-

sław Kwiatkowski, Józef Mi-

chułka, Marek Przybytniak, Re-

gina Puzia-Leżoń, Czesław Si-

wicki, Marek Stajnke i Elżbieta 

Wyżlic. Pośmiertnie uhonoro-

wano: Włodzimierza Laskow-

skiego, Zenona Lepackiego, 

Włodzimierza Puzia oraz 

Krzysztofa Szeglowskiego. Ich 

odznaczenia odebrali członko-

wie rodzin. 

          W imieniu Solidarności 

Polmoru kol. Jurkowi serdecz-

nie gratulujemy. 

          Z satysfakcją informuje-

my, że Prezydent RP Andrzej 

Duda na wniosek Prezesa Insty-

tutu Pamięci Narodowej przy-

znał kolejne odznaczenia Krzy-

ża Wolności i Solidarności gru-

pie działaczy podziemia niepod-

ległościowego z regionu słup-

skiego. Wśród odznaczonych 

jest członek naszej Organizacji 

Zakładowej NSZZ Solidarność 

przy Polmor kolega Jerzy Ba-

rzowski.  

          Krzyż Wolności i Solidar-

ności został ustanowiony przez 

Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po 

raz pierwszy przyznano go w 

czerwcu 2011 roku przy okazji 

obchodów 35. rocznicy prote-

stów społecznych w Radomiu. 

Inicjatorem projektu był Kra-

kowski Komitet Krzyża Solidar-

ności wraz z innymi organiza-

cjami skupiającymi działaczy 

Krzyż Wolności i Solidarności  
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krzycowym. Według Moniki Za-

marlik z diabetycy.eu wielu cu-

krzyków w pracy jest dyskrymi-

nowanych. Są zwalniani pod 

byle pretekstem. – Ostatnio 

zgłosiła się do nas przedszko-

lanka, którą pracodawca zwol-

nił, jak tylko dowiedział się o 

tym, że jest chora na cukrzycę. 

Znalazła pracę w ochronie, dużo 

poniżej swoich kompetencji, czę-

sto na nocne zmiany, co było 

ponad jej siły. Dziś znów jest 

bez pracy – mówi Monika Za-

marlik w rozmowie z portalem 

Money.pl. Dlatego wielu cho-

rych nie chce przyznawać się 

swoim pracodawcom do cukrzy-

cy. 

          Gdyby jednak się na to 

zdecydowali i otrzymali orzecze-

nie o umiarkowanej niepełno-

           Cukrzycy mają prawo 

do 7-gdzinnego dnia pracy i 

dodatkowo do 10-dniowego 

urlopu. Mało który chory 

korzysta z tego przywileju. 

Jednakże nie dlatego że nie 

chce, ale dlatego że nie mo-

że. Potrzebne jest do tego 

orzeczenie umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności, 

które przez orzeczników da-

wane jest niechętnie. Z dru-

giej strony wielu cukrzyków 

nie chce przyznawać się do 

choroby. Boją się zwolnie-

nia. 

          W Polsce jest prawie 3 

mln cukrzyków, biorąc pod 

uwagę chorych na cukrzycę ty-

pu 1 i typu 2. W przyszłości mo-

że być ich jeszcze więcej, bo aż 2 

mln osób są w stanie przedcu-

sprawności, mieliby możliwość 

wykorzystania dodatkowego 

urlopu. Oprócz tego skróciłby 

się ich dzień pracy – zamiast 40 

godzin tygodniowo, musieliby 

pracować 35. Ponadto pracowni-

cy z umiarkowanym lub znacz-

nym stopniem niepełnospraw-

ności nie mogą pracować nocą 

ani zostawać w pracy „po godzi-

nach”.  
          Mało kto korzysta z tych 

przywilejów. Niektórzy boją się 

utraty pracy, inni nie mogą dostać 

orzeczenia. – Orzeczenia o umiar-

kowanym stopniu niepełnospraw-

ności są bardzo limitowane, najczę-

ściej orzecznicy przyznają stopień 

lekki, który nie daje choremu żad-

nych uprawnień. Orzecznictwo jest 

bardzo uznaniowe, bo nie ma jed-

noznacznych kryteriów – mówi Mo-

nika Zamarlik. 

Źródło: Money.pl 

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Masz tę chorobę?  Sprawdź co Ci się należy 

czonych pracowników, poprawiają się także warunki pracy. Wiele  
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http://www.solidarnosc.or

g.http://www.solidarno

sc.org.pl/slupsk/index2

.php 
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