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W czwartek 31 sierpnia na 
skwerze „Solidarności” spotkali się 
członkowie opolskiej „Solidarno-
ści”, dawni działacze, przedstawi-
ciele władz rządowych i samorządo-
wych miasta i regionu by upamiętnić 
kolejną, 37. już rocznicę podpisania 
w 1980 roku tzw. Porozumień Sierp-
niowych - dokumentów umożliwia-
jących m.in. zarejestrowanie Nie-
zależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. 

- Serdecznie dziękuję w imieniu 
opolskiej „Solidarności” za to, że tutaj 
jesteście – powiedziała Cecylia Gonet, przewodniczą-
ca Zarządu Regionu Śląska Opolskiego.

Przedstawiciele „Solidarności” złożyli kwiaty pod 
pomnikiem Trzech Krzyży przy kościele pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła oraz pomnikiem św. Katarzyny 
przy dawnym Taborze Szynowym.

Tego dnia Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” 
Region Śląsk Opolski zachęcała do oddania krwi w 
siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Opolu.

31 sierpnia narodziła się WOLNOŚĆ. 
Obchody 37 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

W przeddzień tej jakże ważnej dla „Solidarno-
ści” 37. rocznicy podpisania porozumień sierpnio-
wych przedstawiciele ZR nawiedzili groby zmar-
łych działaczy oraz ludzi szczególnie związanych z 
naszym związkiem. Na ich grobach złożyli wiązan-
ki kwiatów i zapalili znicze.

O 18.30 w opolskiej katedrze została odprawio-
na msza św. w intencji członków „Solidarności”. 
Uroczystość, jak każde ważne dla ”Solidarności” 
wydarzenie, uświetniły liczne poczty sztandarowe 
z całej Opolszczyzny. Po mszy św. związkowcy 
złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod po-
mnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki i na grobie śp. 
Stefana Baldego.

Podobne uroczystości odbyły się we wszyst-
kich miastach, gdzie mieszczą się Oddziały ZR.

(mk) 
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Początek roku szkolnego jest momentem, który skupia w sobie wiele różnych 
oczekiwań, zarówno uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Przede wszystkim 

stwarza on doskonałą okazję do tego, by rozpocząć ich urzeczywistnianie. 

Wszystkim nauczycielom życzę na najbliższe miesiące pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej pozytywnej energii, jakże potrzebnej do urzeczywistniania ambitnych 

zamierzeń i realizacji często niełatwych przedsięwzięć.  

Rodzicom życzę spokojnego roku szkolnego uwieńczonego sukcesami dzieci. 

… Dzwonek! 
Rok szkolny się zaczyna. 
Znów dni popłyną pracowite  
Nad książką szkolną,  
nad zeszytem...  
Jan Brzechwa

Wam, drodzy Uczniowie, życzę aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły 
ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Wierzę, że każdy 

dzień spędzony w szkole będzie dniem owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości 
spożytkujecie jak najlepiej.

Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

Realizując Uchwałę programową przyjętą przez Kra-
jowy Zjazd Delegatów w 2014 r., Zarząd Regionu NSZZ 
„Solidarność” Region Śląsk Opolski przystąpił do realiza-
cji wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej 
(ELC).

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie 
baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje 
zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legity-
macji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

W przyszłości legitymacja elektroniczna wyprze kartę 
Grosik, dzięki której w tej chwili można korzystać z punk-
tów rabatowych w pewnych placówkach usługowych i 
handlowych. Aktualnie toczą się rozmowy z ogólnopolską 
siecią handlową na temat rabatów dla użytkowników no-
wej elektronicznej legitymacji związkowej. 

Zgromadzone dane ułatwią szybsze docieranie z infor-
macjami do wszystkich członków „Solidarności”. Zwraca-
my się więc do wszystkich członków Związku o wykona-
nie postanowień uchwały poprzez wypełnienie wniosków 
o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej, 
które organizacja zakładowa/międzyzakładowa jest 
zobowiązana dostarczyć do siedziby Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

Aby wprowadzanie danych przebiegło sprawnie, każde 
pola we wniosku powinny być wypełnione czytelnie. Do 
uzyskania legitymacji niezbędne jest podanie imienia i na-
zwiska oraz numeru pesel. Obowiązkowe jest także złoże-
nie pod wnioskiem własnoręcznego podpisu.

 Pola dotyczące miejsca zamieszkania są polami nie-
obowiązkowymi.

Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego 
czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdze-
niu przez przewodniczącego przynależności do Związku 
członków swojej organizacji.

Wnioski dostępne są w siedzibie Zarządu Regionu,  
a także na stronie internetowej.

Informacji szczegółowych udziela 
Dariusz Brzęczek koordynator ELC Regionu 

Śląsk Opolski NSZZ „Solidarność”, tel. 77 42 32 874, 
e–mail: sekretarz.opole@solidarnosc.org.pl.
oraz Marzena Kucz, pracownik sekretariatu
Śl. Op. NSZZ „S”, dział inf. tel. 77 42 32 864

e-mail: opole@solidarnosc.org.pl
 

Elektroniczna Legitymacja Członkowska

fot. P. Machnica
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KOLEDZE
WALDEMAROWI FRANCZYK 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MAMY

składają członkowie
Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

przy PWiK w Brzegu Sp. z o.o.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
KOLEDZE

ANDRZEJOWI KREBSOWI

z powodu śmierci

ŻONY

składa
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”

Śląska Opolskiego

22 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zarządu Regionu od-
były się konsultacje emerytalne z doradcami ZUS.

Jest to doskonała okazja, aby uzyskać odpowiedzi na 
pytania o warunki przyznania emerytury, poznanie wy-
sokości przyszłego świadczenia, dowiedzieć się jakie 
zgromadzić dokumenty i kiedy złożyć wniosek o emery-
turę – powiedziała Cecylia Gonet, przewodnicząca NSZZ 
„Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego, rozpoczynając 
konsultacje z doradcami emerytalnymi ZUS.

Kampania informacyjna dotycząca reformy emerytal-
nej ma pomóc w samodzielnym podjęciu decyzji, jakie roz-
wiązanie jest dla każdego, kto jest uprawniony do przejścia 
na emeryturę, najlepsze.

Podczas konsultacji doradcy zachęcali do skorzystania 
z możliwości wyliczenia wysokości emerytury, bez wzglę-
du na ostateczny termin zamiaru skorzystania z tego prawa, 
a więc ile dana osoba może otrzymać teraz, a ile, jeśli zde-
cyduje się na kontynuowanie pracy.

 Jak podaje szacunkowo rzecznik prasowy ZUS Seba-
stian Szczurek w ostatnim kwartale br. uprawnionych do 
przejścia na emeryturę będzie około 330 tys. Polaków, z 

czego około 8 tysięcy 
w województwie opol-
skim. ZUS szacuje, że 
każdy dodatkowy rok 
pracy podnosi wysokość 
emerytury 0 8-10 pro-
cent. Zatem każdy prze-
pracowany rok wpłynie 
na wysokość świadcze-
nia, które uzyskamy.  
Podstawą do obliczenia 
emerytury dla osób, któ-
re pracowały przed 1999 
rokiem ważne jest usta-
lenie kapitału początko-
wego, a więc podstawy 
do obliczenia emerytu-

ry za pracę do końca 1998 r. Oblicza się go na podstawie 
zgromadzonych informacji m.in. o latach pracy, ale także 
studiów czy urlopów wychowawczych oraz wysokości 
wynagrodzenia pobieranego w tym okresie. Natomiast je-
śli przedłożone dokumenty będą niewystarczające i nie uda 
się na ich podstawie ustalić wynagrodzenia, a jedynie czas 
pracy, ZUS przyjmie wówczas minimalne obowiązujące w 
tym okresie pensje.  Wniosek o wyliczenie kapitału począt-
kowego można złożyć w każdej chwili. Z kolei wniosek o 
wyliczenie emerytury osoby uzyskujące do niej uprawnie-
nie od 1 października powinny złożyć po 1 września. Jeśli 
zrobią to wcześniej, otrzymają decyzję odmowną.

mk

Konsultacje emerytalne 
w Zarządzie Regionu

We wrześniu odbędą się kolejne konsultacje w po-
wiatach regionu. Do chwili obecnej zostały ustalone na-
stępujące miejsca i terminy:
• 8 września 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie O/ZR 

w Prudniku
• 11 września 2017 r. o godz. 16.30 w siedzibie O/ZR 

w Kluczborku
• 14 września 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie O/ZR 

w Kędzierzynie – Koźlu.



4

Komisja Europejska kwestionuje zróżnicowa-
nie wieku emerytalnego i będzie naciskała na zmia-
nę. To bulwersujące i niedopuszczalne, ponadto 
Komisja nie ma do tego prawa, ocenia NSZZ „So-
lidarność” i zapowiada swoją reakcję na działania 
Brukseli.

Komisja Europejska odpowiedziała na list NSZZ 
„Solidarność” w sprawie wieku emerytalnego, po-
twierdzając obawy związkowców. Unijni urzędnicy 
kwestionują zmiany, które wejdą w życie 1 paździer-
nika i będą naciskać polskie władze na zmianę decy-
zji. Zróżnicowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn 
Bruksela uznaje za dyskryminację.

W miniony piątek, 25 sierpnia „Solidarność” odpowie-
działa Komisji Europejskiej uznając, że Komisja nie ma 
podstaw prawnych do zajmowania się tą sprawą. Nato-
miast odnosząc się merytorycznie do opinii KE przywołała 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że zróżnicowany 
wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest zgodny z polską 
konstytucją.

- Przypominamy, że 15 lipca 2010 r. Trybunał 
Konstytucyjny w pełnym skłądzie rozpoznał wniosek 
Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący powszech-
nego wieku emerytalego kobiet i mężczyzn. Orzekł, ze 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Fudnuszu Ubezpieczeń Społecznych 
w zakresie, w jakim przewiduje, że ubezpieczonym 
urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje 
emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wyno-
szącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 
lat dla mężczyzn, jest zgodny z art. 32 i art. 33 konsty-
tucji – napisali w liście do KE.
Cytując dalej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 

czytamy:
- Zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalne-

go kobiet i mężczyzn nie powoduje dyskryminacji ko-

biet, natomiast stanowi uprzywilejowanie wyrównaw-
cze usprawiedliwione w świetle norm konstytucyjnych 
i wcześniejszego orzecznictwa Trybunału.
Solidarność zwróciła też uwagę Komisji, że w świet-

le polskiego kodeksu pracy uprawnienie do emerytury nie 
może być przesłanką do rozwiązania umowy o pracę.

- W świetle kodeksu pracy, jak również jego wy-
kładni przyjętej w uchwałach składów siedmiu sę-
dziów Sądu Najwyższego w ostatnich latach, nabycie 
uprawnień emerytalnych nie może być wyłączną przy-
czyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.
To daje możliwość kontynuowania aktywności zawo-

dowej.
„Solidarność” oceniła działania Komisji Europejskiej 

za bezprawne i zapowiedziała, że na swoim najbliższym 
posiedzeniu podejmie decyzje jakie działania wobec Bruk-
seli zostaną podjęte przez Związek. Wezwała też, aby unij-
ni urzędnicy uszanowali suwerenne decyzje obywateli.

- Jednocześnie apelujemy, aby Komisja Europejska, 
która zresztą nie ma do tego legitymacji prawnej, uszano-
wała wolę obywateli i zaprzestała bezprawnych działań 
wobec Polski, w związku z wchodzącym w życie 1 paź-
dziernika przywróconym wiekiem emerytalnym.

Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/

Będzie reakcja Związku na bezprawne 
działania KE wobec wieku emerytalnego

mat. KE

21 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano no-
welizację ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w 
razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosz-
tach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany rozszerzają 
ochronę pracowników i przyspieszają udzielanie pomocy 
finansowej.

 Zmiany wprowadzone do ustawy mają na celu w 
szczególności:
• Rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy 

w sytuacji niewypłacalności pracodawcy zostali pozba-
wieni zatrudnienia oraz świadczeń przysługujących im 
z tego tytułu, 

• Przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pra-
cownikom w związku z faktycznym zaprzestaniem 
działalności przez pracodawcę. 

Stanie się to możliwe przez:
1.  Wydłużenie okresów referencyjnych (okresów odnie-

sienia) między rozwiązaniem stosunku pracy, a datą 
niewypłacalności pracodawcy – z 9 do 12 miesięcy. 
Dzięki tej zmianie ochroną objęte zostaną osoby, w 
przypadku których uprawnienie do świadczenia nie 
mieściło się w przyjętych dotychczas okresach referen-
cyjnych. 

2.  Rozszerzenie katalogu świadczeń przysługujących 
pracownikom związanych z wystąpieniem niewypła-
calności pracodawcy. Nowe rozwiązania umożliwią 
wypłatę należnego pracownikowi ekwiwalentu za ur-

Większa ochrona roszczeń pracowników

dok. na str. 8
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27 sierpnia w wieku 67 lat zmarł Roman Giedrojć 
Główny Inspektor Pracy.

Przyjaciel „Solidarności”.

Roman Giedrojć zo-
stał Głównym Inspektorem 
Pracy 4 lutego 2016 r. Od 
1985 r. pracował w Inspek-
cji, przed powołaniem na 
jej szefa był kierownikiem 
słupskiego oddziału Okręgo-
wej Inspekcji Pracy w Gdań-
sku. W latach 2006-2008 
roku był zastępcą głównego 
inspektora pracy.

Nie żyje Roman Giedrojć 
Główny Inspektor Pracy

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie i Akademię Rolniczą w 
Lublinie. Był magistrem inżynierem o specjalności techni-
ka motoryzacyjna i energetyka. W połowie lat 80. podjął 
pracę w Państwowej Inspekcji Pracy, od 1994 kierował od-
działem PIP w Słupsku. Pełnił funkcję posła III kadencji 
z ramienia AWS. W 2014 r. z ramienia Prawa i Sprawied-
liwości uzyskał mandat radnego sejmiku pomorskiego.  
W 2015 został liderem pomorskich struktur nowo powo-
łanego Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego. Wy-
kładowca z zakresu prawa pracy na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie, w Społecznej 
Akademii Nauk w Łodzi oraz w Wyższej Hanzeatyckiej 
Szkole Zarządzania w Słupsku.

4 lutego 2016 został powołany przez marszałka Sejmu 
Marka Kuchcińskiego na stanowisko głównego inspektora 
pracy.

Dożywotnie świadczenie pieniężne dla wszystkich 
działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjono-
wanych z powodów politycznych oraz pierwszeństwo w 
opiece zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 
– to główne założenia przyjętej przez Sejm nowelizacji 
ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Ta nowelizacja ma znaczenie fundamentalne. Ustawa 
przestaje mieć charakter pomocowy, a zacznie być ustawą 
godnościową. Każdy, kto otrzyma status działacza opo-
zycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z 
powodów politycznych, będzie posiadał podobne upraw-
nienia jak kombatanci walczący o niepodległość w latach 
1939-1956”.

Dotychczas świadczenie pieniężne mogło być przyzna-
wane wyłącznie osobom posiadającym drastycznie niskie 
dochody. Dlatego też na 2683 osoby, którym Szef Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do-
tychczas potwierdził status działacza opozycji antykomu-
nistycznej, świadczenie pieniężne w wysokości 402,72 zł. 
otrzymać mogły jedynie 422 osoby. Nowelizacja ustawy 
znosi progi dochodowe i tak jak w przypadku kombatan-
tów, bez względu na dochód, zapewnia dożywotnie świad-
czenie w powyższej wysokości.

W szczególnych przypadkach Szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych – tak jak dotych-

czas – będzie przyznawał dodatkową pomoc pieniężną 
osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytua-
cji materialnej lub w związku ze zdarzeniami losowymi. 
Dawni działacze opozycji będą mogli otrzymać środki na 
częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkie-
go, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycz-
nych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń 
mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie po-
mocy pielęgnacyjnej. Z pomocy takiej skorzystało do tej 
pory blisko tysiąc osób, którym przyznano pomoc w łącz-
nej wysokości blisko trzech milionów złotych. Zgodnie z 
nowelizacją działacze opozycji antykomunistycznej będą 
także przyjmowani poza kolejnością w zakładach opieki 
zdrowotnej i aptekach, a także uzyskają możliwość le-
czenia specjalistycznego bez obowiązujących dotychczas 
skierowań. Nowelizacja wprowadza także zasadę uwzględ-
niania okresów uwięzienia lub internowania przy ustalaniu 
prawa do emerytury lub renty, jako okresów składkowych 
w wymiarze podwójnym.

Na mocy nowelizacji ustawy powstanie ogólnopolska 
Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i 
Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, która 
będzie organem doradczo - konsultacyjnym Szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Źródło informacji: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/

Zmiany w ustawie o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych

Śląska Opolskiego sierpień-wrzesień 2017 r.



         Region Śląsk Opolski   
organizuje wyjazd na 35. Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę 

w niedzielę 17 września 2017 r. 
Wyjazd z Opola nastąpi o godz. 7.30
Zapraszamy członków związku wraz z rodzinami.

Organizacje związkowe zachęcamy do licznego udziału wraz z pocztami sztandarowymi.
Podczas pielgrzymki będziemy się modlić za ojczyznę, rychłą kanonizację kapelana „Solidarności” Bł. Ks. 

Jerzego Popiełuszko oraz we wszystkich naszych osobistych intencjach.
Koszt pielgrzymki od jednej osoby wynosi 20 zł.

Zapisy do 11 września przyjmuje sekretariat ZR, tel. 77 42 32 860
Program pielgrzymki:

godz. 7.30 – wyjazd z Opola z placu przy ul. 1-go Maja (za dawną Biedronką),
godz. 11.00 – uroczysta Msza Św. na szczycie Jasnej Góry

 Uwaga! W terenie wyjazdy organizują właściwe Oddziały ZR.

XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy

lop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym ustał 
stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający. Wy-
płata świadczeń z tytułu ekwiwalentu za urlop wypo-
czynkowy według nowej propozycji będzie możliwa 
również w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy nastą-
piło w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące po dacie 
niewypłacalności. 

3. Rozszerzenie definicji pracownika w art. 10 ustawy. 
Nowelizacja przewiduje objęcie ochroną roszczeń 
pracowniczych również takich osób zatrudnionych u 
pracodawcy, jak: małżonek pracodawcy, dzieci włas-
ne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, 
rodzice, macocha itd., które obecnie są wyłączone z tej 
ochrony, jako osoby które mogły mieć wpływ na dzia-
łalność osoby fizycznej prowadzącej własną firmę.Po-
wyższe rozwiązanie zapewni także pełniejsze dostoso-
wanie przepisów krajowych do prawa obowiązującego 
w Unii Europejskiej. 

4.  Umożliwienie realnego zastosowania instytucji wy-
płaty zaliczki na poczet świadczeń niezaspokojonych 
przez pracodawcę, który faktycznie zaprzestał dzia-
łalności, poprzez wprowadzenie nowej definicji „fak-
tycznego zaprzestania działalności”, dookreślenie daty 
faktycznego zaprzestania działalności oraz uszczegóło-
wienie przepisów normujących ww. instytucję. Ponadto 
uproszczono i odformalizowano procedurę wypłacania 
zaliczek. W miejsce dokumentów potwierdzających 
uprawnienia pracownika wprowadzono oświadczenia. 
Wysokość zaliczki stanowić będzie kwotę niezaspo-
kojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych, 
nie wyższą jednak niż wysokość minimalnego wyna-
grodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych 
przepisów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o 
wypłatę zaliczki. 

 Nowelizacja przewiduje ponadto uporządkowanie i 
usprawnienie trybu wypłaty świadczeń przez wojewódzkie 
urzędy pracy m.in. poprzez wprowadzenie następujących 
rozwiązań:
• W stosunku do tych samych pracowników danego pra-

codawcy, te same zaległe świadczenia pracownicze 
mające charakter jednorazowy, będą mogły być wypła-
cone tylko raz, a zaległe świadczenia okresowe, w tym 
wynagrodzenie – za okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

• Przy wypłacie świadczeń podstawę stanowić będzie 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące 
w dniu złożenia wykazu lub wniosku o wypłatę świad-
czeń. 

• W przypadku odmowy wypłaty świadczeń lub zaliczki 
przez marszałka województwa wnioskodawca będzie 
miał 30 dni na podjęcie środków prawnych przed są-
dem pracy. Termin ten będzie się liczył od daty dorę-
czenia zawiadomienia o odmowie wypłaty. 
  
Dodatkowo nowelizacja wprowadza zwolnienie z opła-

ty stosunkowej w sprawach z zakresu prawa pracy, doty-
czących dochodzenia zwrotu należności powstałych w 
wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w 
przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa 
kwotę 50 tys. złotych. Przyjęte rozwiązanie spowoduje, że 
środki FGŚP wydatkowane dotychczas na opłaty sądowe 
będą mogły być przeznaczone na wypłaty świadczeń dla 
pracowników niewypłacalnych pracodawców.

 Nowelizacja doprecyzowuje również niektóre prze-
pisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy, co wynika z doświadczeń i 
spostrzeżeń związanych z praktycznym stosowaniem prze-
pisów tej ustawy.

Źródło: https://www.mpips.gov.pl

Większa ochrona roszczeń pracowników
dok. ze st r. 6
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25 września 2017 roku 
mija pierwsza rocznica 
śmierci Marii Marcin-
kowskiej „Majki”.

Obradujące 9 czerwca 
2017 r. na Górze św. 
Anny  XXVII Walne 
Zebranie Delegatów 
Regionu Śląska Opol-
skiego nadało Jej po-

śmiertnie tytuł „Zasłużony Członek NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Śląska Opolskiego. 

„Idź przez życie aby, ślady Twoich stóp przetrwały 
Cię...”. Śp. Maria Marcikowska „Majka” żyła dokładnie 
według słów tej sentencji bpa Jana Chrapka. 

Majka była bardzo charakterystyczna postacią. Wszy-
scy, którzy mieli przyjemność i zaszczyt Ją znać zaznacza-
ją, że dla niej Bóg, Honor i Ojczyzna były wyznacznikiem 
życia. Była człowiekiem wyjątkowo silnej wiary i miłości 
do Boga i drugiego człowieka, zwłaszcza tych pokrzyw-
dzonych przez los. 

Miała niezwykły dar gromadzenia ludzi wokół siebie. 
Była niezastąpioną organizatorka spotkań, uroczystości 
oraz wyjazdów na pielgrzymki w kraju i za granicą. Dzięki 
doświadczeniu, kwalifikacjom i wyrozumiałości, stwarzała 
wokół siebie atmosferę równowagi i spokoju. Ład mając w 
sercu – dobroć czyniła dookoła. 

Majka dla wszystkich miała pogodę ducha, a dla siebie 
pozostawiała cierpienie. Nawet na łożu śmierci nie myślała 
o sobie ale o innych potrzebujących, cierpiących. Życzyła 
sobie by nie składać kwiatów na Jej grobie lecz wspomóc 
finansowo hospicjum w Nysie. Zgodnie z Jej wolą na placu 
przed kaplicą ustawiono puszkę, do której żałobnicy skła-
dali datki na ten cel. Dzięki tej zbiórce hospicjum otrzyma-
ło 6.661 zł i 50 euro.  

Do ostatnich dni życia swoim optymizmem i głęboka 
wiarą w zwycięstwo prawdy i dobra dodawała ludziom sił. 
W tym krzykliwym świecie była przykładem codziennego 
życia zgodnie z zasadami. Kochała ludzi i oni to odwza-
jemniali.  

Od roku nie ma Jej już wśród nas lecz jest wciąż w na-
szych sercach oraz pamięci i pozostanie tam na zawsze.  

     (red.)

Majka 
przyciągała 

ludzi

7Śląska Opolskiego sierpień-wrzesień 2017 r.

25 sierpnia 2017 r. odbyła się konferencja organizo-
wana przez „Solidarność” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej 
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy pod hasłem 
„Konstytucja dla obywateli, nie dla elit”,stanowiąca 
jednocześnie publiczną inaugurację kampanii informa-
cyjnej przed referendum ogólnokrajowym w sprawie 
zmian w Konstytucji RP.

W pierwszej części konferencji wystąpił szef Solidar-
ności Piotr Duda, marszałek Senatu Stanisław Karczewski 
oraz prezydent RP Andrzej Duda. W drugiej części odbył 
się panel dyskusyjny „Konstytucja dla obywateli nie dla 
elit”, który poprowadzi prof. UG Jakub Stelina. P

– Obywatelski projekt konstytucji, który powstał pod 
kierunkiem naszego przewodniczącego Mariana Krza-
klewskiego, do dobry punkt wyjścia do dyskusji o zmia-
nach – uzasadnia pomysł zorganizowania konferencji 
obecny szef Związku Piotr Duda. Obecną napisały elity dla 
elit. Mętną, nieprecyzyjną, pozwalającą na wiele, często 
sprzecznych interpretacji. Nasz dokument napisali obywa-
tele dla obywateli. Dlatego czas do niego wrócić. Deba-
ta, która de facto rozpoczyna merytoryczną dyskusję jak 
powinna zmieniać się polska ustawa zasadnicza odbędzie 
się 25 sierpnia w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. 
Na dzień dzisiejszy oprócz głowy państwa udział w niej 
potwierdził m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, 
były przewodniczący „S” Marian Krzaklewki, prof. Jan 
Wojtyła, prof. Jakub Stelina, przedstawiciele kilkudziesię-
ciu organizacji społecznych biorących wcześniej udział w 
tzw. Platformie Oburzonych, część liderów opozycji parla-
mentarnej, ministrowie - przedstawiciele rządu, ministro-
wie – przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz liczna re-
prezentacja Związku, w tym członkowie Komisji Krajowej. 

Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl

W sierpniu 2017 r. nasz Region powiększył się o 
kolejną organizację związkową. Prezydium ZR zareje-
strowało:

OZ NSZZ „Solidarność” w Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Kombatantów w Opolu. Przewodniczącą 
organizacji została wybrana Agnieszka PUSZ.

Koleżanki i kolegów serdecznie witamy w gronie 
związkowców!

Konstytucja 
dla obywateli 

nie dla elit

Nowa organizacja
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