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MKK 

W dniu 22 września 2017 roku w siedzibie 
naszego związku nastąpiło uroczyste pod-
pisanie umowy o powstaniu Międzyzakła-
dowej Komisji Koordynacyjnej pomiędzy 
KZ NSZZ „Solidarność” w ANWILU S.A., 
Organizacją Międzyzakładową NSZZ 
„Solidarność” PKN ORLEN S.A. i Organi-
zacją Zakładową NSZZ „Solidarność” w 
Orlen Serwis S.A. 

 

 

Celem powstałej Międzyzakładowej Komi-
sji Koordynacyjnej (MKK)  utworzonej jako 
własny organ przedstawicielski - jest 
reprezentowanie swoich członków wobec 
PKN Orlen.  

Powstała umowa zostanie wysłana do 
Komisji Krajowej w Gdańsku celem 
rejestracji. 

 

Godny Wybór. Przywrócenie wieku 
emerytalnego” 

Od pierwszego października 2017 roku 
wchodzi w życie przywrócony wiek 
emerytalny. To finał pięcioletniej batalii 
„Solidarności”, która po podwyższeniu 
wieku emerytalnego w maju 2012 roku 
przez PO-PSL zapowiedziała, że 
doprowadzi do cofnięcia tej fatalnej decyzji. 
 
Warto przypomnieć, że przez te pięć lat 
„Solidarność” zorganizowała referendum, 
pod którym zebrała ponad 2,5 mln 
podpisów, organizowała protesty, kampanie 
społeczne, a w konsekwencji przyczyniła się 
do zmiany władzy. To dzięki tej zmianie 
przywrócenie poprzedniego wieku 
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emerytalnego (60 dla kobiet i 65 dla 
mężczyzn) staje się faktem. 

Od 1 października każdy uprawniony 
będzie miał możliwość podjęcia własnej 
decyzji o momencie przejścia na emeryturę. 
To istota nowych rozwiązań, wokół których 
nawarstwiło się wiele fałszywych 
informacji. Dlatego NSZZ „Solidarność” 
wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej, Kancelarią Prezydenta 
oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 
rozpoczęła kampanię społeczno-
informacyjną „Godny wybór. Przywrócenie 
wieku emerytalnego”.  

Poniżej prezentujemy 7 zasad 
emerytalnych.  

1.   Moja emerytura - mój wybór 

Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 
października 2017 r. jest przede wszystkim 
umożliwienie każdemu ubezpieczonemu 
podjęcie samodzielnej decyzji o momencie 
zakończenia aktywności zawodowej. 
Ustawa określa minimalny wiek, w którym 
można skorzystać z prawa do emerytury. 

 
 2.   Emerytura to prawo, a nie obowiązek 

Ustawa określa minimalny wiek emerytalny. 
Każdy ubezpieczony sam powinien podjąć 
 decyzję o momencie zakończenia 
aktywności zawodowej. Decyzja zależy od 
indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i 
związana jest m.in. z: 

• oczekiwaniami co do wysokości 
otrzymywanych w przyszłości świadczeń 
emerytalnych, 
• oceną stanu zdrowia, 
• sytuacją ogólną i indywidualną pozy-

cją na rynku pracy, 

• planami dotyczącymi długości odpo-
czynku po zakończeniu aktywności 
zawodowej,  

3.   Sprawdź zanim wybierzesz 

Decyzja o przejściu na emeryturę jest 
indywidualnym wyborem, ale aby go 
świadomie dokonać pomocne są dokładne 
kalkulacje. Powołani w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych doradcy 
emerytalni oraz dostępny kalkulator 
emerytalny umożliwi ą na bieżąco 
wyliczenie emerytury i podjęcie decyzji o 
okresie przedłużenia aktywności 
zawodowej, po osiągnięciu wieku 
emerytalnego. 

4.   Emerytura – wybieram świadomie 

Już obecnie 17% ubezpieczonych podejmuje 
decyzję o późniejszym skorzystaniu z prawa 
do emerytury niż w obowiązującym 
(podwyższonym) wieku emerytalnym. 
Obecny algorytm obliczania świadczenia 
premiuje dłuższe pozostawanie w 
zatrudnieniu. Im dłużej pracujemy tym 
kapitał na koncie i subkoncie 
ubezpieczonego jest wyższy, a średnia 
dalsza długość życia niższa, co w 
konsekwencji daje wyższą emeryturę. 

Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę 
o rok jest o ok. 8% wyższe świadczenie. Jest 
to jeden z największych przyrostów na 
świecie. 

5.   Bezpieczna praca do emerytury 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy 
o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie 
więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku 
emerytalnego. 

Ustawa określająca minimalny wiek 
emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni 
okres ochronny dla wszystkich 
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pracowników. Oznacza 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 zabezpieczona finansowo 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 
zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich 
świadczeń. 
Dobra sytuacja na rynku pracy 
spowodowała, że rynek pracodawcy zmienia 
się w rynek pracownika. Pracodawcom 
zależy na utrzymaniu wartościowych i 
doświadczonych pracowników, poprawiają 
się także warunki pracy. Wiele osób, które 
mogą lub będą mogły przejść na emeryturę 
będzie to skłaniało do kontynuowania pracy. 
  
7.  Polityka rodzinna wzmacnia    
emerytury  

Na stabilność finansową systemu 
emerytalnego wpływ ma polityka rodzinna, 
której celem jest zwiększenie liczby 
narodzin, jakości wychowywania i 
kształcenia dzieci. Dzisiejsze wsparcie 
polityki prorodzinnej będzie miało wpływ 
na system emerytalny i w dłuższej 
perspektywie oznaczać będzie większe 
możliwości skierowania dodatkowych 
środków dla emerytów i rencistów. 

PKZP 
 

2 października br. o godz.15.10 w sali kon-
ferencyjnej przy Centrum Administracyj-
nym odbyło się  Zwyczajne Walne Zebranie 
Członków kasy Zapomogowo– Pożyczko-
wej, działającej w ANWILU S.A. Na 
zebraniu nastąpiło zatwierdzenie sprawo-
zdań i udzielenie skitowań z działalności 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2016r.  

 

Zabawa Andrzejkowa 

Zarząd Prezydium na swym posiedzeniu w 
dniu 28.09.2017r podjął decyzję o organi-
zacji „Zabawy Andrzejkowej”, która odbę-
dzie się w lokalu „Tawerna” w Brześciu 
Kuj. Zabawa odbędzie się w dniu 
24.11.2017r. w godz. 18.00-2.00. Koszt dla 
członka związku 55zł. Dostępny będzie 
dojazd i powrót autokarem – koszt 5 zł od 
osoby. 

Zapisy u przewodniczącego związku. 
 

33 rocznica męczeńskiej śmierci bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki 

18 października na włocławskiej tamie od-
były się uroczystości 33 rocznicy męczeń-
skiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
W uroczystościach wzięło udział 37 pocz-
tów sztandarowych z całej Polski, w tym i 
nasz z Komisji Zakładowej z ANWILU. 
Po uroczystości złożenia kwiatów i zniczy 
pod pomnikiem, ruszyła procesja w kierun-
ku Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki z relikwiami legendarnego kap-
łana Solidarności. Następnie została odpra-
wiona msza święta w kościele przy ul. 
Płockiej. 

 
Redaguje zespół. 

Wydaje: Komisja Zakładowa 
NSZZ Solidarność 

w ANWILU S.A. tel. 32-32 


