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W dniu 4 marca br. Ko-
mendant Wojewódzki OHP 
w Opolu – Tomasz Szurmak 
spotkał się z przedstawicie-
lami Związku Zawodowego 
„Solidarność”, funkcjonu-
jącego przy Opolskiej WK 
OHP. W spotkaniu uczestni-
czyła Cecylia Gonet – prze-
wodnicząca Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Regionu 
Śląska Opolskiego i Celina 
Szymik – przewodnicząca 
TKZ NSZZ „Solidarność” w 
OHP. Celem spotkania było omówienie bieżącej współpracy, poruszono również najważniejsze kwestie doty-
czące spraw kadrowych oraz wysokości wynagrodzeń. Wspólnie ustalono, że spotkania Kierownictwa Opol-
skiej WK OHP z przedstawicielami Związku będą się odbywały raz w miesiącu.

Spotkanie Komendanta 
Wojewódzkiego OHP ze związkowcami

700 związkowców z całej Opolszczyzny wraz z 
rodzinami uczestniczyło w sobotę 19 marca w VIII 
Pielgrzymce NSZZ „Solidarność”  do Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. W 
uroczystej Mszy św. uczestniczyły poczty sztandaro-
we NSZZ „Solidarność”: Regionu Śląska Opolskiego, 

Ziemi Nyskiej, Taboru Szyno-
wego w Opolu oraz Energety-
ki Cieplnej Opolszczyzny w 
Opolu. 

Po przyjeździe do Krako-
wa pielgrzymi w pierwszej 
kolejności udali się na  Wawel, 
gdzie złożyli wiązankę kwia-
tów na grobie śp. Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego i jego 
małżonki Marii. W miejscach 
bliskich naszemu sercu, a więc 
pod pomnikiem św. Jana Pa-
wła II na Wawelu i przy Fran-

ciszkańskiej 3 zapłonęły solidarnościowe świece.
W godzinach dopołudniowych pielgrzymi indy-

widualnie zwiedzali Kraków i kupowali pamiątki, 
szczególnie na jarmarku wielkanocnym wokół Su-

Pielgrzymka do Łagiewnik
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Z tej okazji przekazujemy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, 
godziwego wynagradzania, stabilizacji zatrudnienia oraz spełnienia przez rządzących postulatów pracowników służ-
by zdrowia. Wasz profesjonalizm, tworzenie przyjaznej atmosfery oraz okazane serce to najwyższe wartości, które 
pozwalają człowiekowi przejść przez traumę choroby. 

Podziękowanie za wysiłek, poświęcenie i cierpliwość w wykonywaniu tak trudnej i odpowiedzialnej pracy
składają 

Wraz z rosnącym rozpowszechnieniem cukrzycy, coraz 
ważniejsze staje się posiadanie wiedzy o tym, jak można 
zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, a także o 
sposobach jej wykrywania i leczenia. Dlatego WHO podej-
muje działania mające na celu promocję wiedzy o cukrzycy 
w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia - 7 kwiet-
nia 2016 r. Organizując wydarzenia związane ze Świato-
wym Dniem Zdrowia 2016, WHO pragnie:
• doprowadzić do zwiększenia wiedzy o rosnącym roz-

powszechnieniu cukrzycy, ogromnym obciążeniu tą 
chorobą i jej poważnych następstwach, zwłaszcza w 
krajach o niskich i średnich dochodach; 

• spowodować podjęcie konkretnych, skutecznych i eko-
nomicznych działań w walce z chorobą, które będą 
obejmować zarówno profilaktykę, jak i metody diagno-
zy, leczenia i opieki nad osobami chorymi na cukrzycę; 

• ogłosić pierwszy światowy raport o cukrzycy opisu-
jący obciążenie chorobą  i jej skutki oraz wzywający 
do wzmocnienia systemów ochrony zdrowia w celu 
zapewnienia lepszego nadzoru i profilaktyki cukrzycy 
oraz skuteczniejszego leczenia chorych. 

• Warto odnotować, że świat dokonał istotnego kroku w 
walce z epidemią cukrzycy, przyjmując jako cel zmniej-
szenie o jedną trzecią liczby zgonów z powodu chorób 
niezakaźnych, w tym cukrzycy, do 2030 r. w ramach 
Celów Zrównoważonego Rozwoju. W związku z tym 
WHO wspiera państwa wdrażające polityki mające na 
celu zmniejszenie oddziaływania chorób niezakaźnych, 
w tym cukrzycy, nowotworów, chorób układu krążenia 
i płuc.
Informacje ogólne -  Niemal 350 mln. osób na całym 

świecie cierpi na cukrzycę - chorobę przewlekłą, do któ-
rej dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej 
ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzy-
stywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów 
pochodzących ze spożywanej żywności. Insulina to hor-
mon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem 
energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może 
przeniknąć do komórek organizmu, w których jest spalana 
jako energia i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może 
wzrastać do szkodliwego poziomu.

W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 
1,5 mln. zgonów na świecie, z których 80% miało miej-
sce w państwach o niskich i średnich dochodach. Według 
prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się 7 najczęściej 
występującą przyczyną zgonów.

Rozróżniamy dwa główne typy choroby. Osoby cier-
piące na cukrzycę typu 1 na ogół wcale nie wytwarzają 
własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmo-
wać insulinę w formie iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, 
którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zacho-
rowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w nie-
wystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej 
właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 
2 na ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia.

Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom 
glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych 
i może być przyczyną ataku serca, udaru mózgu, niewy-
dolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do 
amputacji kończyn.

Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzy-
cy na życie chorego można zminimalizować. Nawet oso-
by cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim 
życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom 
cukru we krwi.

Źródło informacji: www.who.un.org.pl

Światowy Dzień Zdrowia 2016 
- Pokonaj cukrzycę!

7 kwietnia swoje Święto obchodzą 
Pracownicy Służby Zdrowia 

Judyta Grajcar
Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Ochrony 

Zdrowia NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet
Przewodnicząca Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego



Śląska Opolskiego kwiecień 2016 r. 3

kiennic na krakowskim rynku.   
Po przyjeździe do Łagiewnik pątnicy zwiedzali 

Centrum Jana Pawła II, kościół św. Siostry Fausty-
ny i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przy pięknej, 
słonecznej pogodzie podziwiali panoramę Krakowa z 
wieży widokowej. 

Wieża widokowa w Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia ma wysokość 77 m, i liczy 315 schodów, 
galeria widokowa jest na poziomie 41,60 m. Wieża 
stanowi najwyższy punkt w Krakowie, z którego przy 
dobrej widoczności można zobaczyć Tatry. 

O godzinie piętnastej pielgrzymi wraz z pocztami 
sztandarowymi uczestniczyli w modlitwie Godzina 
Miłosierdzia Bożego a bezpośrednio po niej w Mszy 
św. koncelebrowanej w intencji członków NSZZ „So-
lidarność” Śląska Opolskiego. 

   jm   

Pielgrzymka 
do Łagiewnik

W czwartek 3 marca Violetta Porowska, wicewo-
jewoda opolski spotkała się z przedstawicielami Mię-
dzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Soli-
darność” oraz Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Pracowników Służby Sanitarno-Epide-
miologicznej Województwa Opolskiego w Opolu. W 
spotkaniu uczestniczyła Cecylia Gonet – przewodni-
cząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Regionu 
Śląska Opolskiego.

Głównym celem spotkania było omówienie problemu 
dotyczącego wysokości zarobków, grupy osób zatrudnio-
nych w powiatowych oraz wojewódzkiej stacji sanitarno-
-epidemiologicznej. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Za-
rządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego na 
wniosek organizacji związkowych działających przy Wo-
jewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu. 

Nie jest przesadą stwierdzenie, że to przede wszyst-
kim pracownicy Inspekcji Sanitarnej stoją na straży bez-
pieczeństwa żywności i zdrowia obywateli województwa 
opolskiego. Niestety większość pracowników otrzymuje 
wynagrodzenie na poziomie minimum w swojej grupie za-
wodowej, wynoszącego średnio 1350-1670 zł netto. Pra-
cownicy z wieloletnim stażem i wysokimi kompetencjami 
w wyniku „zmrożonych” płac i poziomu inflacji otrzy-
mują często coraz niższe pensje. Obecnie większość pra-
cowników wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-
-epidemiologicznych to osoby w wieku ponad 50 lat, które 
odznaczają się bogatym doświadczeniem zawodowym, 
wysokimi kompetencjami oraz kwalifikacjami, które czę-
sto zdobywali za własne środki finansowe. Wpływa to na 
obniżenie motywacji do pracy, powoduje rozgoryczenie, a 

także szybsze wypalenie zawodowe. Bardzo niskie płace 
wpłyną na wysokość przyszłej emerytury powodując real-
ne zagrożenie, że będzie to grupa zmuszona do korzystania 
na emeryturze ze świadczeń pomocy społecznej.

Niskie wynagrodzenia powodują wyraźnie pogorszenie 
stopy życiowej pracowników i ich rodzin. Młodzi pracow-
nicy zwykle po zdobyciu doświadczenia i podniesieniu 
swoich umiejętności, zatrudniają się w specjalistycznych 
firmach, które oferują im znacznie większe zarobki.

W czasie spotkania poruszono też kwestię projektów 
ustaw, które zmierzają do utworzenia nowej Inspekcji 
(Urzędu) Bezpieczeństwa Żywności i bardzo marginalizują 
rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej w systemie koordy-
nacji nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia. 
Kontrola ta ma charakter kompleksowy i wpisuje się w sze-
roko rozumiany nadzór epidemiologiczny.

– Wspólnie z panem wojewodą opolskim, chcemy w 
czasie najbliższej wizyty w ministerstwie finansów, poru-
szyć problem niskich zarobków w tak zwanej budżetówce 
- skomentowała Violetta Porowska, wicewojewoda opol-
ski.– I mamy nadzieję, że uda nam się poprawić obecną 
sytuację – dodała.

W trakcie spotkania związkowcy przekazali gratula-
cje  Violecie Porowskiej wicewojewodzie opolskiemu  od 
członków Organizacji Związkowych działających przy 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Opolu, w związku z objęciem ważnej funkcji w Opolskim 
Urzędzie Wojewódzkim. Jednocześnie wyrazili nadzieję, 
że przedstawiciele obecnej władzy będą wspierać propra-
cownicze działania, wzmacniające funkcjonowanie i sku-
teczność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w wojewódz-
twie opolskim.

Spotkanie w sprawie płac

Kuleje pomoc 
dla opozycjonistów
Skomplikowana procedura i zbyt wysokie progi do-

chodowe sprawiają, że wielu działaczy opozycji z okresu 
PRL-u nie dostaje należnych im świadczeń. Ale szykuje się 
zmiana przepisów. Mają być też ułatwienia w dostępie do 
opieki medycznej.

Tylko niespełna 350 osób wystąpiło do 10 marca 2016 
r. o wypłatę świadczeń pieniężnych, do których prawo daje 
im ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i 
osób represjonowanych z powodów politycznych – usta-
lił „Dziennik Polski”. Przyznano je na razie 217 osobom. 
A spodziewano się, że wnioskujących będzie co najmniej 
kilka tysięcy. I nawet biorąc pod uwagę, że część byłych 
opozycjonistów uważa walkę z komuną za sprawę honoru i 
konsekwentnie nie występuje o żadne świadczenia, można 
przypuszczać, że należnych pieniędzy nie otrzymują wszy-
scy potrzebujący. 

dok. ze str. 1
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Tegoroczne spotkanie świąteczne zaliczyć można do 
szczególnie udanych, Sala Senatu przy Mikołajczyka, 
w piątek 18 marca zajęta została do ostatniego miejsca. 
Wśród uczestników nie zabrakło byłych przewodniczą-
cych  Solidarności na uczelni – był Ryszard Ciecierski, Jan 
Centkowski, Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ 
„Solidarność” reprezentował wiceprzewodniczący Grze-
gorz Adamczyk,  a w imieniu  rektora, prof. Marka Tukien-
dorfa uczestniczyła Pani prorektor, prof. Krystyna Macek 
Kamińska. Nie zabrakło także przewodniczącego Solidar-
ności z  Uniwersytetu Opolskiego, dra Wacława Grzybow-
skiego.  Duchowy wymiar spotkania podkreśliła obecność 
ks. Witalija Burko, z parafii pw. Przemienienia Pańskiego 
w Krewie (Białoruś, diecezja grodzieńska), który  doktory-
zuje się na Uniwersytecie Opolskim. Serdeczne  życzenia  
do uczestników skierowała przewodnicząca uczelnianej 
komisji prof. Maria Kalczyńska, a  w imieniu rektora złoży-
ła je prof. Krystyna Macek-Kamińska. Podczas spotkania 
omawiano także ważne bieżące sprawy,  którymi zajmu-
je się aktualnie związek. Magdalena Jurczyk-Bunkowska 
pokrótce poinformowała o przebiegu spotkania Rektora z 
asystentami i adiunktami  w kontekście zmian w Kodeksie 
Pracy. W poruszanych sprawach nie mogło zabraknąć także 
tematu dotyczącego  wynagrodzeń, chodzi o podtrzymanie 
dotychczasowej trzeciej transzy z roku 2015 (Alfred Plot-
nik).  W dyskusji, w której głos zabrali m.in. G. Adamczyk, 
dr W. Grzybowski, prof. J. Centkowski. prof. Jan Kubik, dr 
Piotr Zamelski i inni, padło wiele konkretnych i wartościo-
wych propozycji, którymi zajmie się zarząd w najbliższym 
czasie, m.in. wspólnym z Uniwersytetem Opolskim zorga-
nizowaniem spotkania z ministrem J. Gowinem w Opolu. 

Warto także pamiętać o wielu cennych inicjatywach So-
lidarności na uczelni: cieszącej się wielkim powodzeniem 
Akademii Zdrowego Pracownika. O zaletach uczestnicze-
nia w zajęciach, a właściwie o konieczności podejmowania 

działań prozdrowotnych mówiła inicjatorka całego  przed-
sięwzięcia pani dr Bożena Królikowska i współpracująca z 
nią dr Katarzyna Sojka. Ewa Kowalczyk zachęcała do sko-
rzystania z warsztatów fotograficznych organizowanych 
przez związek w kwietniu w Kamieniu Śląskim, ze zrozu-
miałym zainteresowanie spotkała się informacja Anny Śle-
ziony o planowanej wyciecze do Lwowa. O jej szczegółach 
związkowcy informowani będą na bieżąco. 

W podsumowaniu spotkania pierwszy przewodniczący 
uczelnianej Solidarności i senator RP dr Ryszard Ciecier-
ski podkreślił, że jego uwagę przede wszystkim zwróci-
ło to jak bardzo zmienił się obszar tematyczny działania 
związku. Za „Pierwszej Solidarności” związkowcy   pod-
czas spotkań  przede wszystkim dyskutowali o tym jak wy-
zwolić kraj z komunizmu. Teraz  związek akcentuje sprawy 
pracownicze, socjalne. Jako człowiek z dużym życiowym 
doświadczeniem zalecał, aby jednak w natłoku spraw co-
dziennych nie tracić z oczu tych najważniejszych, dotyczą-
cych naszej Ojczyzny.  

Warto dodać, że  organizatorzy zadbali także  o oprawę 
świątecznego spotkania,  na stołach pyszniły się  wielka-
nocne baby i nie tylko, a na wszystkich członków NSZZ 
Solidarność przy Politechnice Opolskiej czekał miły świą-
teczny upominek.    

Krystyna Duda

Wyrazy głębokiego współczucia

Kol. JACKOWI SZCZEPAŃSKIEMU

Przewodniczącemu MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Prudniku

z powodu śmierci

TATY

składają:

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego

oraz Rada Oddziału ZR w Prudniku

Wyrazy głębokiego współczucia

ELŻBIECIE MAŁKUS

członkowi MOZ NSZZ „Solidarność” 
przy Polskich Młynach S.A. w Nysie

z powodu śmierci

TATY

składają: 

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego

oraz koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ „Solidarność” 

Wielkanocne spotkanie związkowców 
Politechniki Opolskiej



5Śląska Opolskiego kwiecień 2016 r.

Ustawę z 11 lutego o zmianie ustaw – Kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy.

Ustawa wprowadza zmiany w art. 1123 k.r.o., na mocy 
których umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej i opie-
kuńczej – wbrew woli rodziców – wyłącznie z powodu 
ubóstwa w rodzinie ma być niedopuszczalne. Jak poda-
je resort sprawiedliwości zgromadzone przez niego dane 
oraz informacje przekazane przez organizacje pozarządo-
we świadczą o tym, iż w wielu przypadkach złe warunki 
ekonomiczne i bytowe rodziny były jedyną podstawą sądo-
wych orzeczeń o umieszczeniu małoletniego poza rodziną 
biologiczną. Ustawę Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 
24 marca.  Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw.

Źródło informacji: Dziennik Gazeta Prawna z 21 marca 2016 r.   

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że 19 marca 2016 r. w wieku 40 lat

zmarł nagle

TOMASZ DRĄG

Członek Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
przy Miejskiej Komendzie 

Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 

RODZINIE
składają

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego

oraz Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” 
przy MK PSP w Opolu  

Śp. Tomasz Drąg 
pełnił służbę w Jed-
nostce Ratowniczo 
Gaśniczej nr 1 z sie-
dzibą w Opolu od 1 
maja 2007 r. na sta-
nowisku starszego 
ratownika. W służbie 
cechowała go praco-
witość i rzetelność w 
realizacji powierzonych zadań, a także zdyscyplinowanie, 
koleżeńskość i skromność. Dał się poznać jako oddany ra-
townik i życzliwy kolega.

Wielokrotnie reprezentował strażaków województwa 
opolskiego na turniejach piłkarskich rangi ogólnopolskiej 
odnosząc znaczne sukcesy w tej dziedzinie. Był doskona-
le znanym w naszym regionie piłkarzem. Zmarł w  sobotę 
19 marca podczas meczu Saltex 4 ligi: Śląsk Łubniany - 
KS Krasiejów. W 65. min spotkania stracił przytomność i 
mimo reanimacji nie udało się go uratować. W swojej ka-
rierze Drąg będący wychowankiem Stali Osowiec grał we 
wszystkich najlepszych klubach Opolszczyzny ostatnich 
lat. Najdłużej w Odrze Opole, ale także Ruchu Zdzieszo-
wice, MKS-ie Kluczbork i Skalniku Gracze. Od dwóch 
lat był zawodnikiem Śląska Łubniany. Grał też poza na-
szym regionem w GKS-ei Bełchatów i Ceramice Opoczno.  
 

Zgodnie z nową definicją – zgromadzeniem jest zgru-
powanie osób na otwartej przestrzeni, w określonym 
miejscu, w celu odbycia wspólnych obrad lub wyraże-
nia stanowiska w sprawach publicznych. Do tej pory 
zgromadzeniem było manifestowanie 15 osób; nowa 
ustawa tego już nie wymaga.
Wprowadzono trzy rodzaje zgromadzeń publicznych:
1. Zwykłe – zgłaszane tak jak do tej pory do Urzędu Gmi-

ny (Miasta), najwcześniej 30 dni przed planowanym 
zgromadzeniem, a najpóźniej 6 dni. Zawiadomienie 
o zamiarze zorganizowania zgromadzenia może być 
przesłane drogą elektroniczną. Gmina może nie wyra-
zić zgody na przeprowadzenie zgromadzenie najpóź-
niej 96 godzin przed jego planowanym rozpoczęciem, a 
organizator ma 24 godziny na złożenie odwołania. Od-
wołanie będzie kierowane do Sądu Okręgowego, który 
będzie miał 24 godziny na rozpatrzenie odwołania. Od 
decyzji Sądu Okręgowego przysługiwać organizatoro-
wi będzie odwołanie do Sądu Apelacyjnego.

2.  Uproszczone – zamiar jego przeprowadzenia będzie 
można zgłosić do Gminnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, najwcześniej 30 dni i najpóźniej 2 dni 
przed planowanym rozpoczęciem zgromadzenia. Waru-
nek – manifestowanie w tym trybie nie może zakłócać 
ruchu drogowego.

3.  Spontaniczne – które odbywa się w związku z zaist-
niałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego prze-
widzenia wydarzeniem, związanym ze sferą publiczną. 
Zgromadzenie to, nie wymaga zgłoszenia, z tymże 
może zostać rozwiązane, w formie decyzji ustnej, w 
przypadkach np. zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, 
zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego lub 
porządku ruchu drogowego.

stan prawny na 23.03.2016 r.
Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24.07.2015 r. 
Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015.1485)

Sejm uchwalił

Nowe prawo 
o zgromadzeniach

-  Minimalne wynagrodzenie za pracę (od 1 stycznia 
2016 r.) - 1850 zł

-  Najniższa emerytura (od marca 2016 r.) - 882,56 zł
-  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy i renta rodzinna ( od 1 marca 2016 r.) - 
882,56 zł

-  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy (od 1 marca 2016 r. ) - 676,75 zł

Ważne 
wskaźniki
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Wizyta pocztowców w Niemczech

praw związków zawodowych do uzyskiwania informacji, 
doradztwa i współdecydowania w zakładzie. Omówiliśmy 
możliwości działania i miejsca powstawania potencjalnych 
konfliktów.

Ciekawym doświadczeniem była wizyta w sortowni 
paczek zlokalizowanej Bornicke koło Nauen. (Zresztą, w 
tamtejszej sali konferencyjnej odbyła większa cześć spot-
kania z niemieckimi kolegami.) Jest jedna z dwóch roz-
dzielni paczkowych obsługujących Berlin i okalającą go 
cześć Brandenburgii. Jej moc przerobowa to 32 tys. paczek 
na godzinę. Jest tam też ok. 300 stanowisk przeładunko-
wych dla samochodów. Jak, poinformowali nas pracownik, 
który nas oprowadzał, na razie największe obciążenie wy-
nosiło ok. 27 tys. paczek na godzinę, a miało to miejsce w 
grudniu przed świętami Bożego Narodzenia.

Pomimo, że program wizyty był bardzo napięty, te trzy 
(zresztą niepełne) dni, nie wystarczyły jednak na wzajem-
ne przekazane informacji i doświadczeń. Świetną okazją 
do kontynuacji tych jakże kształcących rozmów i wymia-
ny doświadczeń będzie rewizyta kolegów z Ver.di, których 
gościć będziemy w Opolu w październiku br.

Dodam, że obie strony zgodnie stwierdziły, że proble-
my, z którymi jako związkowcy się borykamy są praktycz-
nie identyczne w Niemczech i w Polsce.

Wspomnę jeszcze, że udało nam wygospodarować 
nieco czasu na „turystykę”. Otóż w czwartek, w późnych 
godzinach wieczornych pospacerowaliśmy koło Reichsta-
gu, Bramy Brandenburskiej oraz zajrzeliśmy na Potsdamer 
Platz. Mieliśmy na to tylko dwie godziny, ale było warto. 
Efekty sztucznego oświetlenia robią niesamowite wraże-
nie.

Całe spotkanie odbyło się odbyło się niezwykle przyja-
znej atmosferze, a gościnność niemieckich kolegów prze-
szła nasze najśmielsze oczekiwania. Przy podsumowaniu 
spotkania, jeden z niemieckich kolegów zastanawiał się, 
skąd się biorą te stereotypy, funkcjonujące w niemieckim 
społeczeństwie, a dotyczące Polaków, gdyż po spotkaniu 
z nami wydają mu się niedorzeczne. My również byliśmy 
zmuszeni do weryfikacji i nabrania dystansu do funkcjonu-
jących w Polsce stereotypów dotyczących Niemców.

Dariusz Jackowski

W dniach 16 – 18 marca br. de-
legacja Komisji Organizacji Pod-
zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Poczty Polskiej w 
Opolu w składzie: Aneta Fijołek, 
Mirosława Łabudzińska, Grzegorz 
Pietrasik oraz Dariusz Jackowski, 
uczestniczyła w spotkaniu z kole-
gami z niemieckiego związku za-
wodowego Ver.di, w którym zrze-
szeni są m.in. pracownicy Deutsche 
Post i jej „spółki córki” DHL.

Z tematyki programu spotkań, jako najistotniejsze, na-
leży wymienić: rozmowy dotyczące problemów, z którymi 
borykają się związkowcy działający w branży pocztowej i 
w innych firmach z tą branżą związanych, jak na przykład 
Amazon. W rozmowach tych stronę niemiecką reprezen-
towali koledzy z kierownictwa Ver.di działu krajowego 
Okręgu Poczdam – Północno-Zachodnia Brandenburgia 
oraz Działu 10 Usługi Pocztowe (to taki odpowiednik na-
szego Sekretariatu Łączności). Rozmawialiśmy również 
o sposobach pozyskiwania nowych członków. Koledzy z 
Niemiec zaprezentowali bardzo ciekawe pomysły z tym 
związane.

Związkowcy z Ver.di zaprezentowali nam bogate ma-
teriały związane z organizacją i przebiegiem strajku, któ-
ry miał miejsce w Deutsche Post w 2015 roku. Skala tego 
przedsięwzięcia była naprawdę imponująca. Tym bardziej, 
że do nas docierały tylko ubogie informacje nie oddające 
rzeczywistych rozmiarów strajku niemieckich pocztow-
ców oraz skutków tego protestu dla pracodawcy. Co cie-
kawe, postulaty w postaci żądania skrócenia czasu pracy 
i podwyżek, nie były główną przyczyną podjęcia strajku. 
Otóż, przyczyną strajku było utworzenie „spółki córki” 
DHL Delivery, w której zatrudniano na gorszych warun-
kach płacowych oraz na wyższych normach czasu pracy. 
Zadaniem DHL Delivery ma być przejmowanie kompeten-
cji Deutsche Post i DHL, oczywiście przy niższych kosz-
tach płacowych. Prawo nie zezwala na ingerencję związ-
ków zawodowych w powstawanie nowych spółek, stąd 
konieczność sformułowania postulatów zastępczych, dzię-
ki którym można wpłynąć na działanie Zarządu Deutsche 
Post. Niestety, nie udało się zahamować rozbudowy DHL 
Delivery, jednak odniesiono pewien sukces w związku z 
postulatami, które sformułowano zastępczo. Protesty trwa-
ły od maja do lipca 2015 r., a w kulminacyjnym momencie 
strajku zarządzający Deutsche Post zmuszeni byli wynaj-
mować znaczną ilość namiotów (jak je określili niemieccy 
koledzy – typu Oktoberfest), w których gromadzono za-
legające przesyłki, gdyż zabrakło przestrzeni magazyno-
wych. Po zakończeniu strajku, rozładowanie tego zatoru, 
w niektórych miejscach trwało nawet do ośmiu tygodni.

Rozmowy z niemieckimi kolegami dotyczyły również 



Trwają negocjacje płacowe pracowników gospo-
darki wodnej z Ministerstwem Środowiska. Przyzna-
na przez poprzedni rząd „podwyżka”, to powiększenie 
funduszu płac o zaledwie 5,5 proc. Od stycznia tego 
roku podniesione zostały pensje pracowników RZGW, 
przy czym stosowany był klucz socjalny – najmniej 
zarabiający otrzymali procentowo najwięcej. Wypłata 
rozpoczęły się 24 marca 2016 roku z wyrównaniem za 
poprzednie miesiące.

Nie rozwiązuje to problemu. Komisje zakładowe 
związków zawodowych nadal pozostają w sporach zbio-
rowych z dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodar-
ki Wodnej. Aktualnie w sporze zbiorowym są regionalne 
zarządy w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i 
Krakowie. Nowy rząd, reprezentowany przez Mariusza 
Gajdę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska 
podjął rozmowy z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. 
Dla obu stron oczywistym jest, że aktualne podniesienie 
płac jest tylko symboliczne i nie może być rozwiązaniem 
docelowym. Kwota, o którą podniesiono płace nie dorów-
nuje poziomowi płac sprzed zamrożenia dokonanego przez 
rząd PO-PSL w 2008 roku. W regionalnych zarządach 
pracuje 2714 ludzi ze średnim wynagrodzeniem 3.300 zł 
brutto, kiedy średnie wynagrodzenie podawane przez GUS 
za III kwartał 2015 roku wynosi 4.066,95zł. Związkowcy 
pracujący w RZGW o wyższe zarobki upominają się od 8 
lat. Rozmowy prowadzone jeszcze z ekipą PO-PSL przez 
8 lat nie przyniosły żadnych rezultatów. Wieloletnie zanie-
dbania waloryzacji płac pracowników gospodarki wodnej 
doprowadziły do tego, że sytuacja finansowa pracowników 
jest dramatyczna, dosłownie nie starcza do pierwszego, na-
wet przy maksymalnych możliwych oszczędnościach.

W aktualnie prowadzonych negocjacjach z nowym już 
rządem, pracownicy regionalnych zarządów wystąpili o:

250 złotych podwyżki od lipca 2016 roku, (jest to kwo-
ta interwencyjna, która pozwoli przeżyć do końca roku), 

następnie, o dalsze 550 złotych do podstawy wynagro-
dzenia dla każdego pracownika od stycznia 2017 roku, już 
z nowej ustawy budżetowej. 

Takie rozwiązanie w opinii NSZZ „Solidarność” po-
zwoli przybliżyć nasze zarobki do średniej pensji w innych 
sektorach gospodarki i wyrówna poziom płac do tego, któ-
ry już mieliśmy w roku 2008. Minister właściwy ds. gospo-
darki wodnej, Mariusz Gajda zobowiązał się przedstawić 
pisemną propozycję Ministerstwa Środowiska, w której ma 
odnieść się do propozycji Sekcji Krajowej Pracowników 
Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” i przedstawić 
projekt porozumienia ze związkami zawodowymi.

Marcin Jacewicz

Sukcesem organizacji związkowych zakończyła się 
batalia o wstrzymanie zmian organizacyjnych w za-
kładach PKP Cargo. W porozumieniu podpisanym ze 
stroną społeczną 15 marca pracodawca wycofał się z 
decyzji podjętych przez poprzedni zarząd spółki. Na 
uzgodnienie kwestii płacowych strony wyznaczyły sobie 
czas do końca czerwca.

Porozumienie z 15 marca stanowi, że zarządzanie PKP 
Cargo zostanie zdecentralizowane. - Powrót do obszarowe-
go zarządzania zakładami spółki był jednym z najważniej-
szych postulatów strony związkowej. Każdy obszar będzie 
miał swojego dyrektora. Poprzedni zarząd PKP Cargo do-
prowadził do pionizacji zarządzania. O całej spółce decy-
dowała centrala w Warszawie, co doprowadziło do ogrom-
nego bałaganu – mówi Henryk Grymel, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Jak informuje Jerzy Sośnierz, przewodniczący Solidar-
ności w Południowym Zakładzie PKP Cargo, wstrzymane 
zostaną również zmiany reorganizacyjne we wszystkich 
zakładach spółki. Siedziby zakładów Południowego i Ślą-
skiego nie zostaną przeniesione do jednego biurowca, do 
czego dążył poprzedni zarząd firmy. - Nie będzie zmian 
organizacyjnych związanych z likwidacją lub łączeniem 
zakładów, czy też wydzielaniem niektórych podmiotów – 
zaznacza Jerzy Sośnierz.

Nie została natomiast ostatecznie rozstrzygnięta druga 
sporna kwestia pomiędzy związkami zawodowymi a za-
rządem spółki, która dotyczy wzrostu płac. Strony wyzna-
czyły sobie jeszcze ponad trzy miesiące na wypracowanie 
i podpisanie uzgodnień w zakresie regulacji płacowych w 
PKP Cargo.

Konflikt w sprawie podwyżek płac oraz planowanych 
zmian organizacyjnych w PKP Cargo trwał przez prawie 
cały ubiegły rok. Rozmowy płacowe rozpoczęły się w lu-
tym, w lipcu został wszczęty spór zbiorowy, w sierpniu 
przeprowadzono referendum strajkowe, w którym więk-
szość załogi opowiedziała się ze strajkiem. Kolejne rundy 
rozmów i mediacji nie przyniosły porozumienia. Wobec 
tego strona związkowa zapowiedziała strajk w całej spółce. 
W połowie grudnia, na kilka dni przed planowanym straj-
kiem, prezes spółki został zdymisjonowany i protest został 
zawieszony.

Podpisane 15 marca porozumienie oznacza zakończe-
nie akcji protestacyjnej w spółce. Strona związkowa zobo-
wiązała się do rozwiązania Krajowego Komitetu Protesta-
cyjno-Strajkowego i komitetów strajkowych na szczeblach 
zakładowych oraz do odwołania działań protestacyjnych i 
strajkowych związanych ze zmianami organizacyjnymi w 
PKP Cargo.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźni-
kiem towarowym w Polsce  i drugim pod względem wiel-
kości w Unii Europejskiej. Spółka podzielona jest na 7 za-
kładów, w których w sumie zatrudnionych jest blisko 18 
tys. pracowników.

www.solidarnosckatowice.pl

Porozumienie 
w PKP Cargo

Jest podwyżka 
dla pracowników 

gospodarki wodnej
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Sukcesem sportowym i organizacyjnym zakończył 
się XII Międzynarodowy Wielkanocny Turniej Pił-
ki Nożnej Dziewcząt, zorganizowany 12 marca w hali 
sportowej Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Brani-
cach. 

Patronat nad naszym Turniejem objęli: Urząd Gmi-
ny Branice, Urząd Marszałkowski Województwa Opol-
skiego, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”  Śląska 
Opolskiego, Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów Ży-
cia, Wojewódzkie Zrzeszenie LSZ w Opolu, Starostwo 
Powiatowe w Głubczycach

Patronat medialny: Radio Opole
Dziewczęta grające w 7 drużynach z 3 krajów – Polski, 

Czech i Słowacji spędziły sobotę na zmaganiach sporto-
wych w miłej atmosferze i duchu fair play.  Głównym or-
ganizatorem imprezy, jak co roku, był  Edward Czyszczoń, 
członek NSZZ „Solidarność” , którego drużyna zajęła 
3.miejsce. 

Turniej zainaugurowano jak zwykle zapaleniem znicza 
olimpijskiego- tym razem dokonali tego przedstawiciele 
Klubu Piłkarskiego Ruchu Chorzów: Ryszard Sadłoń oraz 
piłkarz pierwszej drużyny Adam Stela. 

Turniej był również dniem rozstrzygnięcia kontynuo-
wanej od wielu lat ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł”, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
branickiej młodzieży.  Nasze tegoroczne hasło brzmiało 
„Trzeźwość z piłką idą w parze, niosąc Twoje zdrowie 
w darze!” Ogólnopolską akcję Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
przeprowadzili: Elżbieta Mańkiewicz, Bogumiła Cykow-
ska, Teresa i Edward Czyszczoń. 

Wydarzenie uświetniły tańce zespołów Kaprys i Im-
puls. W tym roku został również pobity rekord frekwencji 
kibiców. Turniej jeszcze nigdy nie zgromadził na trybu-
nach tak wielkiej grupy miłośników piłki nożnej. W dniu 
turnieju około 600 osób odwiedziło naszą halę.  

Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawiała się nastę-
pująco:

I miejsce - ŠKF Žilina
II miejsce - Gimnazjum w Istebnej (I)
III miejsce - Gimanzjum Branice
IV miejsce - ZŠ Klegowa Ostrava
V miejsce - Giamnazjum nr I w Głubczycach
VI miejsce - Gimnazjum w Istebnej (II)
VII miejsce - ZŠ Stĕbořice
Królem strzelców została zawodniczka drużyny ŠKF 

Žilina: Silvia Ondrašková!
Najlepszym zawodnikiem turnieju (MVP) wybrana 

została zawodniczka ZŠ Klegowa Ostrava: Irma Ceremu-
gová! Najlepszym bramkarzem turnieju została zawod-
niczka Gimnazjum Branice: Paulina Mosiądz! Najsympa-
tyczniejszą zawodniczką turnieju została wybrana zawod-
niczka Gimnazjum w Istebnej: Julia Węglorz!

W poszczególnych drużynach tytuł najlepszych zawod-
niczek otrzymały:

ŠKF Žilina - Valeria Sikorova
Gimnazjum w Istebnej (I) - Faustyna Kubica
Gimnazjum Branice - Jesika Smolarczyk
ZŠ Klegowa Ostrava - Iva Machalova
Gimnazjum nr I w Głubczycach - Karolina Solorz
Gimnazjum w Istebnej (II) - Magdalena Waszut
ZŠ Stĕbořice - Michaela Sedláčková
Skład naszej drużyny z Branic: Paulina Mosiądz, Jesica 

Smolarczyk, Wiktoria Wanat, Katarzyna Szklarska, Kata-
rzyna Żakowska, Aleksandra Kałwa, Aleksandra Żywina, 
Judyta Bartoń, Zuzanna Wieczosek, Karolina Stocka, Kaja 
Sipel, Sandra Surmińska.

Nasze ogromne uznanie dla pomysłodawcy i wielolet-
niego organizatora tej imprezy zarazem opiekuna dziew-
częcej drużyny -naszego człowieka - EDKA CZYSZCZO-
NIA!!!, wójta Gminy Branice Sebastiana Bacy oraz dyrek-
cji ZGS w Branicach Zenobii Majewskiej i Anecie Pelc.  
Gratulujemy wszystkim uczestniczkom ich trenerom-nie-
zależnie od zajętego miejsca, Dziękujemy niestrudzonym 
organizatorom, którzy pokazują, ze można takie wielkie 
międzynarodowe imprezy perfekcyjnie przygotowane kon-
tynuować przez wiele lat nawet w takich małych miejsco-
wościach jakimi są Branice.

Jako pomysłodawca i główny organizator dziękuję za 
wsparcie naszego turnieju. 

Ze sportowym pozdrowieniem: Edek Czyszczoń. Do 
zobaczenia za rok na XIII Międzynarodowym Wielkanoc-
nym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt - Branice 2017.
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