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Wybory na finiszu

Wybory w podstawowych organizacjach związkowych znajdują się na finiszu. Ich przebieg podsumowuje Przewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Cecylia Gonet
w rozmowie z Marzeną Kucz.
- Pani Przewodnicząca, dobiegł końca wyznaczony
w uchwale Krajowej Komisji Wyborczej termin przeprowadzenia wyborów w podstawowych organizacjach
związkowych i dlatego pierwsze moje pytanie musi
brzmieć, ile organizacji związkowych w naszym regionie przeprowadziło wybory?
- Przyjmując za końcową datę ostatni dzień marca – 80
% organizacji.
- Czy można definitywnie stwierdzić, że okres wyborczy w regionie został zakończony?
- Jak wcześniej wspomniałam, wybory przeprowadziło
80 % organizacji. Widzimy już metę, ale jeszcze nie przekroczyliśmy jej. Z uwagi na specyfikę niektórych zakładów
pracy część organizacji podjęła decyzję o przeprowadzeniu
wyborów z wybranych wcześniej delegatów. Przeprowadzenie ich wymaga większych nakładów pracy. Zwyczajnie nie zdążyli wyrobić się w czasie, dlatego wybory odbędą się w pierwszych dniach kwietnia.
- Jak ocenia Pani sprawność przeprowadzanych wyborów?
- Tuż przed okresem wyborczym pełniąc funkcję Przewodniczącej Regionalnej Komisji Wyborczej przeprowadzałam we wszystkich Oddziałach ZR oraz w siedzibie ZR
szkolenia z zakresu Ordynacji Wyborczej i związanych z
wyborami zagadnieniami. Był to dobry czas na omówienie wszelkich niejasności i ogólne przygotowanie się.
Podczas wyborów te działania zaowocowały. Wypełnianie
dokumentów wyborczych przebiegało sprawnie. Ponadto
w każdym zebraniu wyborczym uczestniczył członek Regionalnej Komisji Wyborczej bądź jej pełnomocnik, który
służył wiedzą i pomocą.
- Czy podczas wyborów występowały jakieś utrudnienia bądź nieoczekiwane sytuacje?
- W dwóch przypadkach, ze względu na brak kworum, wybory przesunięto na inny termin. Nieznacznym
utrudnieniem cechują się także wybory z urną. Wymagają
większego nakładu pracy. Odbyły się w kilku zakładach, w
których specyfika funkcjonowania uniemożliwia przeprowadzenie ich w sposób tradycyjny. W takich przypadkach
organizacja związkowa zwracała się do RKW o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wyborów z urną. RKW na
wszystkie wyraziła zgodę.

- W jakim okresie wystąpiło największe nasilenie
wyborcze?
- Maszyna wyborcza z każdym tygodniem nabierała
większego tempa. Jak można było przewidzieć, marzec był
kulminacyjnym miesiącem. W jednym dniu mieliśmy nawet 10. zebrań wyborczych.
- Do Regionalnej Komisji Wyborczej wpływają dokumenty z przeprowadzadzonych zebrań wyborczych.
Wszystkie zostały uznane?
- W dwóch przypadkach RKW unieważniła wybory. W
jednym z tych przypadków decyzją RKW przeprowadzono
ponowne wybory. Natomiast w drugim organizacja związkowa odwołała się od decyzji RKW do Zarządu Regionu.
ZR uznał wybory za ważne, określając występujące nieprawidłowości jako uchybienia.
- Wybory przyniosły zmiany wśród osób pełniących
funkcje przewodniczących?
- W większości wybrano te same osoby, które pełniły
funkcje przewodniczących w minionej kadencji. Podobnie
jak delegatów na WZD Regionu. Kilku przewodniczących,
którzy w Solidarności są od powstania związku nie kandydowało. Ster następcom przekazali: Janina Woźniak ze
„Społem” PSS, Krystyna Mamczura z opolskiej Oświaty i
Jerzy Chrobak z Poczty Polskiej. Nie oznacza to, że opuścili nasze szeregi. W dalszym ciągu będą wspierać organizacje swoją wiedzą i doświadczeniem.
- Wybory odbywały się na terenie zakładów pracy?
- Bardzo często przeprowadzano je w siedzibach Oddziałów Zarządu Regionu oraz w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w Opolu.
- Dziękuję za rozmowę.
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Odszedł Franciszek Szelwicki
(2.01.1941 – 16.03.2018)

– Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność”
Śląska Opolskiego w latach 1992-1997
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 77 lat zmarł
śp. Franciszek

Szelwicki,

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Śląska Opolskiego w latach 1992-1997,
członek Komisji Krajowej NSZZ „S”, poseł RP z listy RS AWS.
W stanie wojennym internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, Opolu, Kamiennej Górze, Głogowie.
W 2007 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Łącząc się w żałobie i smutku, wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

RODZINIE
składa:
Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet
członkowie oraz pracownicy Zarządu Regionu

Franciszek
Szelwicki
urodził się 2 stycznia 1941 roku w
Czarnokoncach
Małych (obecnie
Ukraina). Ukończył
Technikum
Mechaniczne
w
Świdnicy. Pracował jako mechanik
w różnych zakładach przemysłowych. W latach
1989-1992 pracował jako główny mechanik w Fabryce Wyrobów Metalowych w Otmuchowie.
We wrześniu 1980 roku wstąpił do „Solidarności”.
W 1981 roku został delegatem na I WZD Regionu
Śląska Opolskiego, członkiem ZR, delegatem na I
Krajowy Zjazd Delegatów, członkiem KK.
W stanie wojennym był internowany na okres od
14 grudnia 1981 r. do 24 lipca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, Opolu, Kamiennej Górze (gdzie
w lutym 1982 roku podjął 12-dniową głodówkę),
Głogowie.
Od sierpnia 1982 do roku 1989 współzakładał
podziemny ruch wydawniczy, był kolporterem prasy
i wydawnictw podziemnych, w tym m.in. „Tygodnika
Mazowsze” oraz „Sygnałów Wojennych”.

* 1983 – 24 X 1984 był rozpracowywany w ramach SOR krypt. Waleczni; do 10 VIII 1989 rozpracowywany przez p. V/VI RUSW w Nysie w ramach
KE krypt. Maluch.
W 1983 roku Franciszek Szelwicki zaangażował
się w współtworzenie, a potem do roku 1987 w działanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Otmuchowie,
m.in. w 1985 na rzecz pierwszego w Polsce pomnika
ks. Jerzego Popiełuszki w Otmuchowie.
W 1989 roku został delegatem na kolejne WZD
Regionu NSZZ “Solidarność” Śląska Opolskiego.
W latach 1992–1997 kierował zarządem opolskiego
regionu związku. Był delegatem na KZD, członkiem
Komisji Krajowej.
Pełnił funkcję posła III kadencji wybranego z listy AWS. W 2002 roku przeszedł na emeryturę.
W 2007 roku Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Franciszka Szelwickiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Uroczystości pogrzebowe śp. Franciszka Szelwickiego odbyły się we wtorek 20 lutego o godz. 14.00
na cmentarzu w Lasowicach koło Otmuchowa.
Rodzina, przyjaciele, działacze związkowi na czele z Przewodniczącą ZR Cecylią Gonet, Poczty sztandarowe „Solidarności”, senatorowie i przedstawiciele
posłów PIS-u, przedstawiciele Miasta Opola i Wojewody Opolskiego pożegnali Franciszka Szelwickiego
– wieloletniego działacza opolskiej Solidarności.
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Solidarność przy WIOŚ spotkała się
z Wicewojewodą Opolskim
Po długich staraniach wspieranych przez ZR NSZZ
"Solidarność" Śląska Opolskiego 29 marca 2018 r. w
Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się spotkanie
Przewodniczącej Organizacji Zakładowej NSZZ "S"
przy WIOŚ Ilony Jelonek i jej Zastępcy Zbigniewa
Krakowskiego z Wicewojewodą Opolskim Violettą Porowską oraz doradcą wojewody Rolandem Mutwinem.
Nie poprzestając na pisemnym wsparciu organizacji
związkowej w istotnych dla niej problemach w spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca ZR NSZZ "Solidarność" Cecylia Gonet.
Rozmawiano o konieczności podjęcia działań zmierzających do wzrostu wynagrodzenia pracowników oraz do-

prowadzenia do powstania odpowiednich regulacji prawnych powodujących wyłączenie Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska z „zamrożenia” funduszu
wynagrodzeń.
				
mk

Jedź do sanatorium, a potem wróć do pracy
Jeśli grozi ci niezdolność do pracy, możesz
bezpłatnie skorzystać z sanatorium. Nie trzeba na to czekać miesiącami, bo jeżeli jesteś
ubezpieczony to ZUS szybko skieruje cię na
bezpłatną rehabilitację leczniczą. W ubiegłym
roku z tej oferty skorzystało ponad 1350 opolan, którzy odzyskali zdrowie i wrócili do pracy.
Każdego roku ZUS kieruje na rehabilitację leczniczą
kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Coraz chętniej z tej formy
podreperowania zdrowia korzystają mieszkańcy województwa opolskiego. W 2016 r. opolski ZUS wysłał na
bezpłatne leczenie 1150 osób, a w ubiegłym roku już o
ponad 200 osób więcej. Z rehabilitacji możesz skorzystać
jeśli podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym
przebywasz lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę. Również wtedy, gdy starasz się w ZUS o rentę z tytułu niezdolności do pracy albo świadczenie rehabilitacyjne.
- Nowością jest to, że lekarz u którego się leczymy,
może wypełnić wniosek o rehabilitację już na etapie wystawiania zwolnienia lekarskiego. Ale uwaga, tylko wtedy
gdy lekarz robi to elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS - mówi Sebastian Szczurek, regionalny
rzecznik ZUS w Opolu. - Jeśli w zwolnieniu elektronicznym lekarz wpisze odpowiedni numer statystyczny choroby, to na komputerze lekarza wyświetli się komunikat, że
pacjenta można wysłać na rehabilitację leczniczą. Takiego
wniosku nie trzeba osobiście przynosić do ZUS, bo lekarz
przekaże go nam w formie elektronicznej – dodaje.
Pamiętaj, że z bezpłatnej rehabilitacji możesz czerpać
jeśli pracujesz zawodowo, a twoja zdolność do pracy jest zagrożona z powodu przebytej choroby bądź urazu. Leczenie
w sanatorium ma przywrócić zdolność do wykonywania zawodu. Żeby zapobiegać nieodwracalnym skutkom
pogarszającego się stanu zdrowia trzeba działać szybko.
Wystarczy, że zwrócisz się o wypełnienie wniosku o rehabilitację do lekarza, u którego się leczysz, a później złóż go
w dowolnej placówce ZUS.
Skierowanie do sanatorium możesz dostać po pozytywnym orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS o potrzebie rehabilitacji. Lekarz może je wręczyć bezpośrednio po badaniu.
Podstawowym warunkiem wysłania na leczenie jest roko-

wanie, że po kuracji w uzdrowisku odzyskasz
sprawność w takim stopniu, który umożliwi podjęcie pracy.
Jeśli zostaniesz wysłany na leczenie nie ponosisz żadnych kosztów związanych z kuracją,
pobytem i dojazdem do uzdrowiska. Nie musisz też korzystać z urlopu wypoczynkowego, bo lekarz wystawi na czas
pobytu w sanatorium zwolnienie lekarskie.
W województwie opolskim na ścieżkę poprawy kondycji zdrowotnej decyduje się na ogół więcej mężczyzn
niż kobiet. Mieszkańcy regionu najczęściej leczą schorzenia narządów ruchu oraz krążenia, ponieważ są to główne
przyczyny niezdolności do pracy. Pacjenci mogą się leczyć
w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. W minionym
roku prawie 800 osób wybrało formę stacjonarną czyli
wyjechało do najlepszych uzdrowisk rozmieszczonych
w całej Polsce. Natomiast ponad 300 opolan leczyło się
ambulatoryjnie w ośrodkach opolskich, blisko miejsca zamieszkania.
W tym roku ZUS podpisał umowę z prawie 130 ośrodkami rehabilitacyjnymi, które muszą spełniać konkretne
wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Znajdują się w całym kraju, a większość na południu oraz nad
morzem.
W systemie stacjonarnym możesz być skierowany na
leczenie w przypadku schorzeń:
• narządu ruchu
• układu krążenia
• układu oddechowego
• schorzeń psychosomatycznych
• onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego
• narządu głosu
W systemie ambulatoryjnym możesz być skierowany
na leczenie w przypadku schorzeń:
• narządu ruchu
• układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie
Więcej informacji na temat rehabilitacji leczniczej ZUS
oraz ośrodków rehabilitacyjnych znajdziesz na www.zus.pl
źródło: ZUS
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Życzenia
26 kwietnia obchodzimy
Dzień Drogowca i Transportowca

Z tej okazji wszystkim
Drogowcom
oraz Transportowcom życzę
dużo satysfakcji ze swojej pracy,
godziwych stawek,
a nade wszystko bezpiecznych tras.
Łączę najlepsze życzenia spełnienia planów,
wielu sukcesów, zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

Wszystkim

Pracownikom Służby Zdrowia

składam podziękowania za ofiarną
i ciężką pracę na rzecz chorych.
Społecznego znaczenia i wartości Państwa codziennej
pracy nie da się w żaden sposób przecenić.
Ratowanie życia drugiemu człowiekowi jest honorem
i zobowiązaniem, a ludzie którzy podejmują się tej
misji, zasługują na najwyższe uznanie.
Składam życzenia wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym oraz wytrwałości, cierpliwości
w codziennych troskach i zabiegach o zdrowie innych
oraz życzliwości ze strony otaczającego świata.
Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

Konferencja pokazała,
że pracownicy są dyskryminowani!

"To przełomowa chwila dla NSZZ Solidarność, bo
ta konferencja pokazała jedno: jest problem z pluralizmem związkowym, jest dyskryminacja pracowników,
którzy chcą zakładać związki zawodowe" - mówił przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda na konferencji prasowej podsumowującej debatę konstytucyjną
"Wolność zrzeszania czy wolność zwalniania?".
Solidarność” od lat alarmuje, że szczególna ochrona
działaczy związkowych przed zwolnieniem i dyskryminacją jest fikcją. I to nie tylko za sprawą przepisów prawa,
które są niewystarczające. Głównie za sprawą indolencji
wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, co dobitnie
wykazują statystyki.
Zbyt wielu pracodawców z premedytacją dyskryminuje
swoich pracowników tylko dlatego, że korzystając z konstytucyjnych praw, angażują się w działalność związkową.
Robią to, bo przy bezkarności, taki proceder zwyczajnie
się opłaca.
Prawo jest niewystarczające, sądy i prokuratura nie doceniają szkodliwości takiego postępowania. Dlatego trzeba
to zmienić. Między innymi poprzez uniemożliwienie zwolnienia osoby pod szczególną ochroną do czasu rozstrzygnięcia sprawy przed sądem.
Aby znaleźć odpowiedź jak zmienić przepisy w tym zakresie, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanowiła w ramach debat konstytucyjnych zorganizować kolejną
konferencję, tym razem pod hasłem „Wolność zrzeszania,
czy wolność zwalniania? Czy Konsytuacja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków
zawodowych?”. Punktem wyjścia był art. 12 Konstytucji
RP gwarantujący m.in. wolność zrzeszania się w związki
zawodowe.
Dzisiejsi prelegenci obnażyli to, że mamy przepisy dobre - chociażby artykuł 12 Konstytucji - ale w praktyce jest
zupełnie inaczej. Cieszę się, że na tej konferencji mogliśmy
gościć Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, dlatego że te problemy, o których
mówiliśmy, są w jurysdykcji ministra sprawiedliwości. Te
wszystkie dobre zmiany, które w tej chwili są wprowadzane przez ministerstwo, mam nadzieję że także pozytywnie

przeleją się na ustawę o związkach zawodowych, na pozytywne kierunki związane z artykułem 12 Konstytucji. Nie
bez przyczyny ta konferencja odbyła się w tej sali BHP.
To tutaj wszystko się rozpoczęło, tutaj wszyscy walczyli o
pierwszy postulat dotyczący właśnie wolności związkowej.
A dzisiaj wygląda to różnie. To dla nas jest bardzo ważne i
głośno mówimy o tym, że te Postulaty Sierpnia to testament
i marzenia ludzi, którzy o to walczyli. Jako związek zawodowy Solidarność jesteśmy kontynuatorem tych postulatów
i będziemy je realizować punkt po punkcie. I nie zgadzam
się z tymi, którzy powołują się na ideały Sierpnia '80 roku,
a z drugiej strony te postulaty traktują wybiórczo. Nie. Od
pierwszego do dwudziestego pierwszego. A dwudziesty
pierwszy to walka o wolne soboty, a my dzisiaj walczymy
tylko o wolne niedziele. Dziękuję za obecność Panie Ministrze, wiem że z tej bardzo merytorycznej konferencji wyjdą
pozytywne wnioski
- powiedział przewodniczący "S" Piotr Duda.
Dziękuję Panu Przewodniczącemu, że zechciał zaprosić mnie do tego historycznego miejsca, w którym mieliśmy okazję dyskutować o sytuacji ludzi pracujących, którzy
nierzadko nie mają realnego wsparcia ze strony państwa.
Którzy mimo upominania się o ich prawa ze strony NSZZ
Solidarność napotykają na liczne problemy ze strony czy
to organów ścigania czy polskiego sądownictwa. Niezwykle wymowne i robiące wrażenie było wystąpienie pana
przewodniczącego Stachela, który opisywał swoją mitręgę,
swoją udrękę dochodzenia do oczywistych praw przed polskimi sądami, które zamiast stanąć po stronie prawa, konstytucji, słabszego, robiły wszystko, by pognębić człowieka
walczącego odważnie o elementarne prawa pracownicze.
Nie możemy się zgodzić na takie funkcjonowanie państwa,
które tyłem odwraca się do obywatela, bo ten przykład
Pana Stachela jest tego najlepszym przykładem. Ta dobra
zmiana, która następuje w polskim państwie musi wkroczyć
w ten obszar spraw, który był przedmiotem dzisiejszej dyskusji
- mówił Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/
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Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia
W poniedziałek, 26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli. Dokument skierowano do publikacji, wchodzi
on w życie 1 kwietnia br.
Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po
zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego określa w drodze rozporządzenia corocznie
wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Od 1 kwietnia 2018 r. ustawa budżetowa przewiduje wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 5,35%,
tym samym wynagrodzenie średnie dla nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego także wzrośnie o 5,35%.
Od 1 kwietnia br. średnie wynagrodzenia nauczycieli
będzie kształtowało się w następujący sposób:
• dla nauczyciela stażysty – 2 900,20 zł (co stanowi
wzrost o 147,28 zł),
• dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zł),
• dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (co stanowi
wzrost o 212,09 zł),
• dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (co stanowi wzrost o 271 zł).
Należy zaznaczyć, że obecnie ponad 60% nauczycieli
to nauczyciele dyplomowani.
Wynagrodzenie zasadnicze jest elementem wynagrodzenia średniego, do którego wliczają się także wszystkie
ustawowe dodatki. Część dodatków przepisy wprost uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np.
dodatek stażowy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe). Dlatego w rozporządzeniu wynagrodzenie zasadnicze zwiększane jest o taki sam procent, co wynagrodzenie
średnie. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników wynagrodzenia od
niego zależnych.
Dodatkowo, w tym roku zostaje zlikwidowana czwarta
grupa zaszeregowania płacowego, przewidziana dla naW obliczu ogromnej straty,
jaką jest śmierć najbliższej osoby,
wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy

Helenie Rajczuk

Radcy Prawnemu Zarządu Regionu
NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego
z powodu śmierci

MAMY
składa Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet,
członkowie oraz pracownicy Zarządu Regionu

uczycieli posiadających tzw. pozostałe wykształcenie. Nauczyciele, których dotyczy ta zmiana, od 1 kwietnia będą
otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla
trzeciej grupy zaszeregowania płacowego (Tytuł zawodowy
licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego,
dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych).
Należy zaznaczyć, że najwyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego (należne nauczycielom z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym)
dotyczą ok. 95% etatów nauczycieli i będą się kształtowały od 2 417 zł do 3 317 zł.
Informacje dotyczące podwyższenia płac nauczycieli:
Począwszy od 2018 roku rozpoczęto wprowadzanie
planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok.
15,8% w ciągu trzech lat. Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej –15,9%.
Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich
zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ponadto należy przypomnieć, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r.
po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3%.
Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wiąże się z
dodatkowymi środkami zabezpieczonymi w dochodach
jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w części
oświatowej subwencji ogólnej. W przypadku nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej, środki na
podwyższenie wynagrodzeń ujęte zostały w rezerwie celowej budżetu państwa.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o
szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), podwyższenie
wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową
obowiązującą od 1 kwietnia 2018 r. następuje nie później
niż do 30 kwietnia 2018 r., z wyrównaniem od 1 kwietnia
2018 roku.
źródło: https://men.gov.pl/

Emerycie i rencisto
przekaż swój 1 % podatku

– od ubiegłego roku jest to znacznie ułatwione.
Zgodnie z podpisaną w marcu ubiegłego roku nowelizacją ustawy emeryci i renciści, którzy nie korzystają z
żadnych odliczeń, mogą złożyć w urzędzie skarbowym
oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 % podatku.
Rozliczeń dokona za nich urząd skarbowy, na podstawie dokumentów, dostarczonych przez ZUS.
To znaczne ułatwienie. Do tej pory rencista i emeryt,
chcący podzielić się swoim podatkiem musiał wypełnić
PIT-37, na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS. Nowe
rozwiązanie spowoduje, że część osób starszych, obawiających się do tej pory komplikacji przy wypełnianiu dokumentów, zdecyduje się na przekazanie 1%.
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Korzystniejsza ulga rehabilitacyjna
Używanie samochodu osobowego na potrzeby osób
niepełnosprawnych.
Od 1 stycznia 2018 roku według nowych przepisów
wydatki na auto może odliczyć każdy, kto ma orzeczoną
niepełnosprawność lub jego opiekun. Nie trzeba już wykazywać, że przejazdy były związane z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, tak jak było do
tej pory.
Nie ma wymogu gromadzenia dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów. Jednak na żądanie fiskusa podatnik musi przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.
1) Osoba niepełnosprawna powinna mieć:
• dowód rejestracyjny pojazdu (z którego wynika, że niepełnosprawny jest właścicielem lub współwłaścicielem
auta),
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• OC pojazdu.
2) Podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, musi przedstawić nie tylko dowód na to, że
jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, lecz
także, że:
• ma na utrzymywaniu osobę niepełnosprawną;
• użytkował pojazd w celach związanych z rehabilitacją
oraz z ułatwieniem czynności życiowych osoby niepełnosprawnej
Przepis nie wymaga, aby osoba niepełnosprawna,
względnie osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, posiadała prawo jazdy i użytkowała
samochód jako kierowca. Przepis nie pozbawia prawa
do ulgi, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest
wymieniony tylko współmałżonek osoby niepełnosprawnej, z którym pozostaje ona we wspólności majątkowej
małżeńskiej, jeżeli dowiedzie, że jest współwłaścicielem
samochodu (samochód stanowi składnik majątku małżeńskiego).
Możliwość korzystania z ww. ulgi przysługuje tylko
tym osobom, które posiadają (są właścicielami lub współwłaścicielami) samochód osobowy. Na środki transportu
innego rodzaju – ulga nie przysługuje.
Nowe zasady można stosować już w rozliczeniu PIT
za rok 2017, czyli przy korzystaniu z ulg i odliczeń od
dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.
Każdy niepełnosprawny ma swój limit
W zeznaniu podatnik odliczyć może kwotę do wysokości ww. limitu. Jednak w praktyce pojawiają się wątpliwości dotyczące zasad ustalania wysokości przysługującego odliczenia. Rodzą się one wtedy, gdy uprawnienia do
korzystania z ulgi ma kilka osób, np. oboje małżonkowie
są osobami niepełnosprawnymi, osoba niepełnosprawna
ma na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną bądź podatnik ma na utrzymaniu kilka osób niepełnosprawnych.
Konstrukcja przepisu wymaga rozstrzygania tego rodzaju
wątpliwości w oparciu o zasadę, iż każda osoba niepełnosprawna (osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną) dysponuje “własnym” limitem, jednak kwota
odliczenia u takiej osoby nie może przekroczyć kwoty
limitu. Według tej zasady np. każdy z małżonków będąc
osobą niepełnosprawną, ma “własny” limit do kwoty
2280 zł.

Osoba niepełnosprawna posiadająca na utrzymaniu
inną osobę niepełnosprawną może odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu pozostającej na jej utrzymaniu
innej osoby niepełnosprawnej do kwoty 2280zł. Osobie
fizycznej przysługuje jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego,
nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedno, dwoje czy więcej
dzieci niepełnosprawnych i sama jest niepełnosprawna
– interpretacja indywidualna z dnia 17 kwietnia 2009 r.,
sygn. ILPB2/415-58/09-4/WM – Dyrektor Izby Skarbowej
w Poznaniu.
Uwaga:
– W przypadku niepełnosprawnych małżonków i są właścicielami jednego samochodu oraz mają wspólnotę
majątkową, obydwoje mają prawo do ulgi z tytułu używania samochodu. Jeżeli zatem korzystali z zabiegów
rehabilitacyjnych, nawet w tym samym czasie, mogą
odliczyć od dochodu podwójną kwotę, czyli 4560 złotych!
– W przypadku posiadania np. dwójki dzieci niepełnosprawnych również można odliczyć od dochodu podwójną kwotą, czyli 4560 złotych.
– W przypadku rodziców posiadających jedno dziecko
niepełnosprawnych, każde z rodziców może odliczyć
osobno ulgę, czyli razem 4560zł! – WSA w Krakowie z
19 kwietnia 2011 roku (sygn. akt I SA/Kr 1/11);
1. Podstawa prawna
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz.U. 2016.0.2032 t.j.); Ustawa z
dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o
ryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
2017 poz. 2175);
Wyrok WSA w Krakowie z 19 kwietnia 2011 roku (sygn.
akt I SA/Kr 1/11); Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 1996r.,
sygn. akt III SA 411/95); interpretacja indywidualna z dnia
17 kwietnia 2009 r., sygn. ILPB2/415-58/09-4/WM – Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które
zostały:
a) sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
zakładowego funduszu aktywności, Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
b) zwrócone w jakiejkolwiek formie,
c) odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami
a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy
(środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.
Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2.280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.
źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl,
https://oddechzycia.pl/

Śląska Opolskiego kwiecień 2018 r.
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Czas na podsumowanie i wyznaczenie
priorytetów na nową kadencję
O czekających w rozpoczynającej się kadencji zadaniach, ale także o tym, co było - z przewodniczącymi
komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” rozmawia
Marzena Kucz.
Celina Szymik – przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Ochotniczych Hufców Pracy
w Opolu
- Jak wspominasz poprzednią kadencję?
- W trakcie minionej kadencji zderzaliśmy się z wieloma problemami pracowniczymi, które dzięki działaniom
organizacji i wsparciu Zarządu Regionu NSZZ „S” Śląska
Opolskiego udało nam się doprowadzić do pozytywnego
zakończenia. Członek naszej komisji wygrał proces o odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy. Znacząco
wzrosło uzwiązkowienie. To są sprawy, które przynoszą
satysfakcję z pracy związkowej. Na bieżąco zajmujemy
się analizą wewnętrznych dokumentów funkcjonujących
w naszym zakładzie pracy.
- Jakie cele przed Tobą?
- Nieustanna poprawa warunków płacy i pracy, bo na
tym polu jest jeszcze wiele do osiągnięcia. Pomimo podwyżek w 2016 i 2017 roku pensje klasują się na niskim
poziomie. Jest to najbardziej palący problem – mówi Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu Celina Szymik.
Dariusz Brzęczek – przewodniczący MOZ NSZZ
„Solidarność” przy Alchemii S.A. w Warszawie z/s w
Zawadzkiem
- Jak podsumujesz ubiegłą kadencję?
- Był to trudny czas. WRA została przejęta przez Alchemię S.A. Pracodawca, wykorzystując luki prawne, z
pominięciem związków zawodowych wprowadził nowe
regulaminy wynagradzania pracy i ZFŚS. Sprzeciwiając
się temu zjawisku pracownicy przy udziale związków zawodowych złożyli masowo, bo aż 300 pozwów do sądu.
Po 2. latach toczących się spraw sądowych przywrócono
stare regulaminy, obowiązujące w WRA. Kolejne lata to
ciągłe podejmowanie działań w kierunku poprawy sytuacji pracowników w zakresie wynagrodzeń – mówi Dariusz
Brzęczek. Lata 2014 – 2016 przyniosły zaledwie kosmetyczne zmiany w tym zakresie, jednak w ostatnich 2. latach udało się doprowadzić do znaczącego wzrostu wynagrodzeń pracowników.

Jakie działania stawiasz sobie za priorytet w
kolejnej kadencji?
Dalsze etapy pracy nad poprawą wynagrodzeń
zasadniczych. Podjęcie działań w kierunku podpisania
zuzp dla pracowników Alchemia S.A. Poprawa warunków
pracy tam, gdzie związek zawodowy oraz SIP dostrzega
taką potrzebę. Nieustanne działania w kierunku zwiększenia uzwiązkowienia. Na dzień dzisiejszy cała organizacja
NSZZ „Solidarność” to 478 związkowców, z czego 353
członków liczy organizacja zarejestrowana w Regionie
Śląska Opolskiego.
Joanna Uchacz – przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Specjalnych w Opolu.
- Proszę o kilka słów podsumowujących mijającą
kadencję.
- Kadencja 2014 - 2018 rozpoczęła się dla nas, jako
samodzielnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
przy Zespole Szkół Specjalnych w Opolu od 2015 roku. Ze
względu na specyfikę pracy w szkole specjalnej zdecydowaliśmy się odłączyć od MOZ-u Pracowników Oświaty i
Wychowania w Opolu. Podczas tej nieco krótszej kadencji
walczyliśmy o dobre imię placówki, wpieraliśmy pracowników szkoły i związkowców, którzy mieli problemy w
pracy. W wyniku wieloletnich działań, wspieranych także
przez nas zarobki administracji i obsługi poszły w górę.
Nasza aktywność zyskuje pozytywny odbiór. Pracownicy
czują się bezpieczniej. Zwiększa się uzwiązkowienie.
- Jakie przed Panią najpilniejsze sprawy w nowej
kadencji?
- Problemów związanych funkcjonowaniem placówek
specjalnych jest bardzo dużo, w związku z tym nasze zaangażowanie w rozwiązywanie problemów w nadchodzącej
kadencji musi być coraz większe. W najbliższym czasie
zamierzamy zająć się powrotem do 45 minutowych zajęć
rewalidacyjnych. Obecnie takie zajęcia trwają 60 minut.
Wydłużenie czasu pracy nie sprzyja rozwojowi dzieci i
młodzieży, są one zwyczajnie przemęczone. Chcielibyśmy
także zmian w wynagradzaniu nauczycieli, aby dodatki za
trudne i uciążliwe warunki pracy były wyrażone procentowo, a nie jak obecnie – kwotowo. Tak zresztą jest w wielu
placówkach tego typu na terenie naszego województwa.

Zgłoszenia naruszeń postanowień ustawy
z dnia 10 stycznia 2018 r.
o ograniczaniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni
Zgłoszenia naruszeń postanowień ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczaniu handlu w niedziele i święta oraz
niektóre inne dni (Dz.U. 2018.305) Państwowa Inspekcja Pracy przyjmuje pod numerem telefonu:

+48 531 673 071

(numer telefonu aktywny w każdą niedzielę objętą zakazem w godzinach od 8:00 do 20:00)
Wskazany numer uruchomiono wyłącznie w powyższym celu.
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Jubileuszowa pielgrzymka do Łagiewnik

Już po raz 10., w sobotę 24 marca, związkowcy z całej Opolszczyzny wraz z rodzinami uczestniczyli w pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. 14 autokarów,
a w nich około 600 pielgrzymów wyjechało rano, 24 marca, z Opolszczyzny do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie – Łagiewnikach. Po przyjeździe do Krakowa pielgrzymi udali się na Wawel, gdzie złożyli wiązankę
kwiatów na grobie śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
i jego małżonki Marii oraz na sarkofagu śp. Marszałka RP
Józefa Piłsudskiego. W miejscach bliskich nam wszystkim,
a więc pod pomnikiem św. Jana Pawła II na Wawelu i pod
symbolicznym oknem przy ulicy Franciszkańskiej 3 zapłonęły solidarnościowe świece.
W godzinach dopołudniowych pielgrzymi indywidualnie zwiedzali Kraków i kupowali pamiątki. Szczególnym
powodzeniem cieszył się jarmark wielkanocny wokół Sukiennic na krakowskim rynku, gdzie tuż przed Niedzielą
Palmową można było kupić przepiękne palmy.
W godzinach popołudniowych pielgrzymi autokarami
przyjechali pod Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach.
Zwiedzili je i udali się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Jubileuszową Mszę św.
celebrowało
dziewięciu
księży. W trakcie modlitwy Godziny Miłosierdzia
Bożego i Mszy św. na ołtarzu obecne były relikwie
Patrona NSZZ „Solidarność” Błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszki, które
przywiozła z Opolskiej
Katedry delegacja: proboszcz Katedry Opolskiej
ks. dr Waldemar Klinger,
Przewodnicząca Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet i Jan Szydełko, kościelny Opolskiej Katedry. Podczas Mszy św. modlono się w intencji Ojczyzny,
za wszystkie ofiary katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem, w intencji członków opolskiej Solidarności i ich
rodzin, niedawno zmarłego śp. Franciszka Szelwickiego,
Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność”
Śląska Opolskiego w latach 1992-1997 oraz o zdrowie Katarzyny Marczyńskiej, wieloletniego członka MOZ NSZZ
„S” przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu.
Uroczystość uświetniły Poczty sztandarowe: Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego,
Ziemi Nyskiej, Taboru Szynowego S.A. w Opolu, MOZ
Neapco Europe Sp. z o. o. w Praszce, Ziemi Kluczborskiej, MOZ „Górażdże Cement” S.A. w Choruli, Ziemi
Namysłowskiej, Ziemi Głuchołaskiej, Przewozów Regionalnych w Opolu, MOZ „Blachownia” w Kędzierzynie – Koźlu, Pracowników Oświaty i Wychowania
w Prudniku, Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. w
Tarnowie Opolskim.
Wieczorem, ubogaceni duchowo i zadowoleni z wyjazdu pielgrzymi wrócili do domów.
mk
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