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Pracowniczy Program 

Emerytalny w POL-

MOR funkcjonuje już 

od 1999r. Początki nie 

były łatwe. Przekonać 

pracowników do wstą-

pienia nie było ła-

two. Pracownicy 

uważali, że lepiej 

wypłacić gotówkę 

do ręki niż zbierać 

gdzieś na daleką 

przyszłość a po za 

tym uważali, że 

tym powinno zająć 

się państwo. dzi-

siaj z perspektywy 

minionych lat PPE 

w naszej firmie jest 

oceniany pozytywnie. 

Program powstał w 

wyniku negocjacji w 

okresie prywatyzacji. 

To wówczas komisja 

zakładowa Solidarność 

zgłosiła taki postulat 

do tworzącego się przy 

okazji prywatyzacji 

pakietu socjalnego. Po-

stulat znalazł zrozu-

mienie u ówczesnego 

i n w e s t o r a  f i r m y 

STORCK.  

Zgłoszony przez zwią-

zek w trakcie tegorocz-

nych negocjacji płaco-

wych postulat zwięk-

szenia wpłaty na PPE 

początkowo spotkał się 

z odmową ze strony 

pracodawcy, który mo-

tywował to, przede 

wszystkim brakiem 

zainteresowania pra-

cowników wnoszenia 

dodatkowych wpłat na 

PPE, które przekłada-

łoby się zainteresowa-

nia pracowników od-

kładaniem pieniędzy 

na swoją przyszłość. W 

efekcie powstał pomysł 

który mógłby zmotywo-

wać pracowników do 

zwiększenia swoich 

wpłat na swoją przy-

szłą emeryturę. 50 + 50 

bo tak nazwaliśmy ro-

boczo pomysł na zwięk-

szenie zainteresowania 

się pracowników pro-

gramem emerytalnym. 

Na wpłacone przez 

pracownika do fundu-

szu 50zł  pracodawca 

zobowiązał się wpłacić 

ze swojej strony także 

50zł. Stosowny zapis 

znalazł sie w podpisa-

nym porozumieniu 

płacowym. Trzeba 

przyznać, że  nasz 

postulat był wielką 

niewiadomą, jak za-

reagują na taką pro-

pozycję pracownicy. 

Ku naszemu zasko-

czeniu postulat zo-

stał przez pracowni-

ków przyjęty bardzo 

pozytywnie. Gdyby 

nie wysunięte w póź-

niejszym czasie już po 

podpisaniu porozumie-

nia wątpliwości przez 

pracodawcę nie byłoby 

problemów z realizacją 

porozumienia.  

 

Prezes zachęca 
 

Nie czas i miejsce na 

rozważanie teraz wąt-

pliwości, które towa-

rzyszyły interpretacji 

zapisu z porozumienia 

pomiędzy pracodawcą 

a naszym związkiem.  

Na wesoło 

Dwóch Kaszubów 

pojechało do Nie-

miec.  

Widząc polską reje-

strację policjant nie-

miecki postanowił 

ich wylegitymować.  

Zatrzymuje ich i mó-

wi:  

- Pasporte  

Na to jeden z Kaszu-

bów:  

- Kuśnij nas w żec 

(pocałuj nas w dupę)  

Na to zdziwiony poli-

cjant pyta:  

- Was?(co?)  

Kaszub:  

- Jo jo mnie i Bronka  
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Jeżeli sami nie za-

dbamy o swoją przy-

szłą emeryturę to nikt 

za nas tego nie zrobi.  

Z naszym PPE będzie 

Ci łatwiej podjąć de-

cyzję. 
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szłą emeryturę jest procesem 

długofalowym i trzeba wykazać 

się cierpliwością i nie reagować 

pochopnie. Fundusze zachowu-

ją się jak sinusoida raz zyski 

są większe raz mniejsze ale w 

perspektywie długiego czasu 

zawsze przynoszą zysk. Dlatego 

pracownicy z długą perspekty-

wą oszczędzania na emeryturę 

mogą sobie pozwolić na bar-

dziej agresywne inwestowanie 

przynoszące większe zyski ale i 

straty mogą być większe. Pra-

cownicy zbliżający się do wieku 

emerytalnego powinni wybie-

rać fundusze o małym ryzyku 

aby w razie bessy nie stracić 

zgromadzonych oszczędności. 

Na swoim przykładzie mogę 

powiedzieć, że moje aktywa na 

funduszach wzrosły w stosun-

ku do poprzedniego okresu 

składkowego o około 30% z cze-

go zysk na czysto to około 17% - 

18%. No ale ubiegłorocznymi 

wynikami się nie chwaliłem! 

Mogę powiedzieć, że straty 

odrobiłem z nawiązką.  
 

Zasady 
 

W naszym programie PPE są 

cztery fundusze 

1 - Fundusz obligacji PPE - 

AVIVA  

2 - Fundusz Stabilnego Wzro-

stu PPE  - AVIVA 

3 - Zrównoważony PPE - 

AVIVA  

4 - Akcji PPE - AVIVA  

          Szczegóły i zasady inwe-

stowania można znaleźć na 

stronie  www.aviva.pl Kto mo-

że zostać uczestnikiem PPE dla 

POLMOR?  Prawo do uczestni-

czenia w programie przysługu-

je pracownikowi , który jest za-

trudniony w POLMOR  

Ważnym jest potwierdzenie 

pracodawcy, że zaległości, któ-

re powstały w wyniku nie zre-

alizowanego postulatu zostaną 

przez pracodawcę uhonorowa-

ne i zrealizowane. Na ostatnim 

spotkaniu prezesa POLMOR z 

załogą, prezes zachęcał pozo-

stałych pracowników do skła-

dania deklaracji o zwiększeniu 

swojej wpłaty przez pracowni-

ków o dodatkową wpłatę 50zł 

(nie dotyczy tych którzy już ta-

ka deklarację złożyli) tak, żeby 

pracodawca mógł się w pełni 

wywiązać ze swojego zobowią-

zania. Jak mówił takie rozwią-

zanie jest najmniej kosztowne 

dla firmy. My jako związek za-

wodowy Solidarność w pełni 

się zgadzamy z uzasadnieniem 

prezesa. Powszechny udział 

pracowników i zadeklarowanie 

dodatkowej wpłaty w kwocie 

50zł pozwoli pracodawcy ogra-

niczyć wynikające ze zobowią-

zania płacowego koszty do nie-

zbędnego minimum. Jako Soli-

darność też apelujemy do pra-

cowników którzy jeszcze nie 

podjęli decyzji o zwiększeniu 

swojej wpłaty o 50zł do składa-

nia swoich deklaracji w dziale 

personalnym. Jest to dobra in-

westycja a koszty niewielkie.  
 

Dobry rok 
 

          Wyniki mierzone w okre-

sie maj 2016 do maj 2017 oka-

zały sie wyjątkowo dobre, 

szczególnie do wyników z okre-

su maj 2015 do maj 2016 kiedy 

ponieśliśmy na funduszach 

straty. Tegoroczne zyski pokry-

ły wcześniejsze straty i to z na-

wiązką. Odkładanie na przy-

co najmniej  przez 36 miesięcy.  

W tym celu pracownik musi 

wypełnić deklarację przystąpie-

nia (do pobrania w dziale per-

sonalnym) Przystąpienie do 

PPE jest dobrowolne i wymaga 

złożenia deklaracji nie działa 

tu zasada automatycznego 

uczestnictwa z chwilą nabycia 

uprawnień. W ramach PPE 

zarządzanego przez AVIVA 

pracownik - uczestnik ma do 

wyboru cztery strategie inwe-

stycyjne.  

1 - Strategia I: 100% na jed-

nostki Funduszu Stabilnego 

Wzrostu PPE  

2 - Strategia II: 70% na jed-

nostki Funduszu Stabilnego 

Wzrostu PPE 30% na jednostki 

Funduszu Zrównoważonego 

PPE  

3 - Strategia III: 50% na jed-

nostki Funduszu Stabilnego 

Wzrostu PPE, 30%  

na jednostki Funduszu Zrów-

noważonego PPE, 20% na jed-

nostki Funduszu Akcji PPE  

4 - Strategia IV 100% na jed-

nostki Funduszu Obligacji 

PPE  

          W zależności od stopnia 

ryzyka jakie jest w stanie po-

nieść uczestnik wybiera strate-

gię inwestycyjną. Strategia IV 

jest najbardziej bezpieczna na-

stępne w kolejności to strategie 

I, II i strategia III mogąca 

przynieść największe zyski ale i 

też największe straty. Środki 

wnoszone w ramach dodatko-

wej wpłaty mogą być inwesto-

wane w ramach dowolnego wy-

boru przez uczestnika PPE. 
Marian Rudnik 

 

Na trzeciej stronie tabela z wy-

nikami PPE w Polmorze. 
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10 
Już X raz organizujemy spływ 

kajakowy szlakiem Jana Pawła  

II rzeką Słupią. Będzie nam tro-

chę łatwiej bo otrzymaliśmy do-

finansowanie z Zakładowego 

Funduszu Socjalnego. Corocznie 

na Słupię wypływa około 50 ka-

jaków. Początki były trudne 

brak było doświadczenia w or-

ganizacji a także w umiejętno-

ściach posługiwania się kaja-

kiem. Z roku na rok przybywało   

doświadczenia i umiejętności. 

Dzisiejsze kąpiele w rzece mają 

raczej charakter schłodzenia 

ciała niż braku umiejętności. 

Przynajmniej tej wersji się trzy-

mamy. Serdecznie zapraszamy. 

100 
Mamy też drugi jubileusz. To 

setne wydanie POLMORowca. 

Liczymy na Wasze wsparcie, 

bez którego trudno byłoby two-

rzyć ten biuletyn. Zdarzają się 

lapsusy i błędy, prosimy o wy-

baczenie. Nie jest łatwo. Naj-

większą bolączką jest autocen-

zura. Bo chciałoby się pisać wię-

cej bez ograniczeń. Życie poka-

zuje, że nie jest tak łatwo. Ale 

naciskajcie bo z waszą presją 

będzie nam łatwiej. 



Komisja Zakładowa  

SOLIDARNOŚĆ 

77-100 Bytów 

ul. Lęborska 24 

Tel.: 59 822 30 84 

          Na negatywną ocenę zasłu-

guje propozycja Rady Ministrów  

wzrostu wynagrodzenia minimal-

nego w 2018 r  do kwoty 2080 zł. 

Wobec planowanego w Wieloletnim  

Planie Finansowym  wzrostu prze-

ciętnego wynagrodzenia w gospo-

darce narodowej w wysokości 

4,7% , relacja minimalnego wyna-

grodzenia w przyszłym roku do 

przeciętnego wynagrodzenia w go-

spodarce narodowej  będzie wyno-

sić 46,84%. Oznacza to , że będzie  

ona niższa  niż  w roku poprzed-

nim, co jest sprzeczne z celem stop-

niowego, zgodnego z tempem wzro-

stu gospodarczego, osiągnięciem  

minimalnego wynagrodzenia w 

wysokości 50% przeciętnego wyna-

grodzenia w gospodarce narodo-

wej . Nie do zaakceptowania  jest  

propozycja  pozostawienia na nie-

zmienionym poziomie  kwoty bazo-

wej w zakresie wynagrodzeń w 

państwowej sferze budżetowej 

          Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność” podtrzymuje propozy-

cje wyrażone Decyzją Prezydium KK  

nr 67/17 w sprawie   wzrostu w 2018 

wynagrodzeń w gospodarce narodo-

wej, w tym  państwowej  sferze bu-

dżetowej, minimalnego wynagrodze-

nia za pracę oraz emerytur i rent z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

na następującym poziomie: 

1 - nominalny wzrost wynagrodzeń w 

gospodarce narodowej powinien wy-

nosić nie mniej niż 5,8%; 

2 - wzrost wynagrodzeń w państwo-

wej sferze budżetowej powinien wy-

nosić nie mniej niż 11,2%; 

3 - wzrost minimalnego wynagrodze-

nia za pracę powinien wynosić nie 

mniej niż 8%; 

4 -  wskaźnik waloryzacji emerytur i 

rent powinien wynosić nie mniej niż 

średnioroczny wskaźnik cen towarów 

i usług w 2017 roku zwiększony o co 

najmniej 50% realnego wzrostu prze-

ciętnego wynagrodzenia za pracę w 

roku 2017. 

Określenie średniorocznego wskaź-

nika wzrostu wynagrodzeń w pań-

stwowej sferze budżetowej w wyso-

kości 100,0% oznacza kontynuację 

trwającego od 2009 roku zamroże-

nia wynagrodzeń w administracji 

państwowej. 

             Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność” domaga się rozwią-

zań systemowych w zakresie walo-

ryzacji najniższych świadczeń eme-

rytalno-rentowych, których wypra-

cowanie zapewniało Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-

nej w poprzednim roku. Zaniecha-

nie tych działań prowadzi do stałe-

go spadku realnych przychodów 

najuboższych świadczeniobiorców, 

którzy stanowią grupę społeczną, 

która nie odczuwa wzrostu gospo-

darki. 

Rydzyna, 20 czerwca 2017  

Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność” 

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Stanowisko KK nr 8/17 ws. propozycji wzrostu wynagrodzeń oraz emerytur  i rent w 2018 r. 

Biuletyn Komisji 

Zakładowej  

NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

http://www.solidarnosc.or

g.http://www.solidarno

sc.org.pl/slupsk/index2

.php 
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