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Życzenia
29 marca obchodzimy „Dzień Metalowca”
Z tej okazji wszystkim pracownikom związanym z branżą metalową
składam najserdeczniejsze życzenia stabilizacji zawodowej i godziwego wynagrodzenia.
Łączę najlepsze życzenia spełnienia planów, wielu sukcesów, zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Szczęść Boże!
Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

							

Laureaci X edycji konkursu PPP
26 lutego po raz 10. odbyła się gala konkursu "Pracodawca
przyjazny pracownikom" organizowana przez NSZZ "Solidarność" pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Gala wręczenia nagród odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Nagrodzono 27 firm, które wyróżniają się przestrzeganiem prawa
pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwdziałaniem mobbingowi i dobrą współpracą ze związkami zawodowymi.
Przestrzeganie prawa pracy jest ważne dla zrównoważonego rozwoju państwa - mówił Prezydent Andrzej Duda, przywołując słowa
Lecha Kaczyńskiego podczas gali konkursu „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom". - Moment, w którym pracownicy wskazują swoich
pracodawców jako tych, którzy powinni zostać nagrodzeni, za to, że
traktują ich w sposób uczciwy, że przestrzegają zasad, jest momentem
rzeczywiście niezwykłym. Mam wielki szacunek dla tych pracodawców, którzy zasad umieją przestrzegać, którzy nie ulegają pokusie
pójścia na skróty, po to, żeby zarobić trochę więcej – powiedział.
- Państwo jesteście wzorem pracodawców, przedsiębiorców,
którzy wychodzą ponad standardy kodeksu pracy, zawieracie układy zbiorowe pracy, wychodzicie ponad standardy bezpieczeństwa i
higieny pracy, bo działają w waszych firmach społeczni inspektorzy
pracy, bo w waszych zakładach funkcjonują i dobrze się mają związki zawodowe –  podkreślał podczas gali przewodniczący KK NSZZ
Solidarność Piotr Duda.
Przypomnijmy, że celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie
przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne Solidarności. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie
dialog społeczny.
Wyróżnienia przyznano po raz dziesiąty. W całej historii konkursu nagrodzono 182 pracodawców. Komisja wyłoniła w X edycji 27
laureatów z 36 zgłoszonych firm. Certyfikatem można się posługiwać
przez okres trzech lat.
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Zdjęcie: Marcin Żegliński - Tygodnik Solidarność
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PKP S.A. w Warszawie;
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu;
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Sosnowcu;
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski w Skarżysku Kamiennej;
TAURON Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach;
LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach –
Dziedzicach;
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim;
Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach – Dziedzicach;
ICN Polfa Rzeszów S.A. w Rzeszowie;
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie;
Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. w Lesznie;
Saint-Gobain HPM Sp. z o.o. w Kole;
Solbet Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim;
Bulten Polska S.A. w Bielsku – Białej;
Roland International Polska Sp. z o.o. w Koninie;
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu;
Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o. w Gogolewie;
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach;
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w
Krośnie;
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kutnie;
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach;
Miejska Energetyka Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie;
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Olsztynie”;
Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. w Płocku;
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w
Łomży;
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w
Zielonej Górze;
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
TS, Biuro Prezydenta RP, mk
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Wybory w organizacjach związkowych
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31 marca 2018 roku mija termin przeprowadzenia
wyborów w podstawowych jednostkach organizacyjnych
związku.
Do 28 lutego wybory przeprowadziło 61 organizacji
związkowych zarejestrowanych w naszym regionie.  
We wszystkich zebraniach wyborczych uczestniczy
co najmniej jeden przedstawiciel Regionalnej Komisji
Wyborczej, który w razie potrzeby wyjaśnia procedury
wyborcze.
Pamiętajmy, że Ordynacja Wyborcza NSZZ
„Solidarność” zobowiązuje władzę wykonawczą jednostek
organizacyjnych do powiadomienia Regionalnej Komisji
Wyborczej o terminie i miejscu zebrania wyborczego nie
później niż 14 dni przed zebraniem.

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

Wręczenie odznaczeń państwowych, Msza święta w
Kościele oo. Franciszkanów, uroczystości z asystą kompanii honorowej Wojska Polskiego i udziałem orkiestry
reprezentacyjnej - to niektóre wydarzenia, które miały
miejsce w czwartek 1 marca w Opolu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Uroczystości odbywały się także lokalnie. W Grodkowie pamięć   Żołnierzy Wyklętych uczczono propagując
jednocześnie wiedzę z historii najnowszej i  sport. 4 marca
2018 roku odbyła się tam VI Edycja Biegu Tropem Wilczym, która w Grodkowie z inicjatywy  Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
Danuty Trzaskalskiej została zorganizowana po raz drugi.
Wcześniej w kościele Parafii Św. Michała Archanioła przy
ul. Mickiewicza została odprawiona Msza Św. w intencji
Żołnierzy Wyklętych.
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" został ustanowiony w 2011 r. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu
komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców
IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza

Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batora, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja,
Karola Chmiela i Józefa Rzepkę. Tworzyli oni
ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej
konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło
Armii Krajowej.
Powojenna konspiracja niepodległościowa
była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa
polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945,
działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy
konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o
bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z
nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom
aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć
trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających
się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona
ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Laluś” zginął w walce w październiku 1963 roku.
Zdecydowanego poparcia idei Dnia Pamięci udzielał
Prezydent Lech Kaczyński.
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ma
być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za
świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i
przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew
przelaną w obronie Ojczyzny –   brzmiało uzasadnienie
projektu.
Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy
Wyklętych" jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata
PRL i ciszy po 1989 roku.
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WRDS o mapie
potrzeb zdrowotnych regionu

Racjonalizacja miejsc i łóżek szpitalnych w regionie to
konieczność – o tym mówili podczas swojego piętnastego
posiedzenia członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W tym roku radzie przewodzi strona rządowa.
Od przekazania przewodnictwa rady przez przedstawiciela strony związkowej Sebastiana Koćwina Wojewodzie Opolskiemu rozpoczęło się jej posiedzenie. W imieniu wojewody
przewodnictwo przejęła wicewojewoda Violetta Porowska. I
to właśnie wicewojewoda prezentowała najważniejsze założenia map potrzeb zdrowotnych Opolszczyzny. Informowała,
że nad mapami pracowało około 70 osób. – To porządna inwentaryzacja naszych zasobów,  opracowana we współpracy z
przedstawicielami wielu środowisk – mówiła. Dziękowała za
tę współpracę, m.in. przedstawicielom samorządu województwa.
Na posiedzeniu WRDS pokazano dane z map dotyczących
tylko kilku specjalizacji – interny, pediatrii, chirurgii oraz ginekologii i położnictwa. Z przedstawionych liczb wynikało,
że w każdej z tych specjalizacji notujemy w regionie większą

Posiedzenie Komitetu
Monitorującego RPO
WO 2014 – 2020
14 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu odbyło się XXI
posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014 –
2020.
W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Cecylia
Gonet.
Przedmiotem obrad były aktualizacje wybranych kryteriów wyboru projektów RPO WO 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
prezentacje Rocznych Planów Działania w obszarze EFS w
ramach wybranych Osi Priorytetowych. Członkowie Komitetu Monitorującego zapoznali się z postępem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014 – 2020 oraz stanem realizacji Ram Wykonania.
mk

liczbę łóżek szpitalnych niż prognozowane potrzeby.
I tak np. na oddziałach internistycznych mamy dziś w
regionie 735 łóżek, a wg prognoz potrzeby mówią o
610.  Na oddziałach chirurgii ten stosunek wynosi 486
istniejących łóżek do 310 potrzebnych. Podkreślano,
że trzeba rozważyć potrzebę zweryfikowania obecnej
liczby łóżek na oddziałach, gdzie obłożenie jest   najmniejsze. – Nie uciekniemy od racjonalizacji – mówiła
wicewojewoda. Wicemarszałek Roman Kolek podkreślał jednak, że w samorządzie województwa i samorządach lokalnych nie będzie przyzwolenia na likwidacje.
– Tutaj trzeba szukać innych rozwiązań, np. tworzenia
kooperatyw  czy przekształceń oddziałów.
Podczas posiedzenia podkreślano, że konieczne jest tworzenie większej liczby łóżek opieki długoterminowej. To
także jeden z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej.
Wśród tych priorytetów są także m.in. rozwój bazy klinicznej w regionie, modernizacja i racjonalizacja infrastruktury
świadczenia usług medycznych, zwiększenia dostępności do
opieki geriatrycznej, rozwój infrastruktury w ośrodkach opieki krótkoterminowej, optymalizacja opieki nad matką i dzieckiem oraz opieki pediatrycznej. Podczas posiedzenia pojawił
się wniosek, by o potrzebach racjonalizacji, wynikających z
opracowanych map, porozmawiać z przedstawicielami samorządów powiatowych, czyli właścicielami szpitali.
VR/PW
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego
na posiedzeniu WRDS reprezentowali: Cecylia Gonet - przewodnicząca ZR, Dariusz Brzęczek - sekretarz ZR oraz Bronisława Furtak i Grzegorz Jędrzej - członkowie ZR.
źródło: opolskie.pl

Wzrost
rent i emerytur
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta
Rafalska podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku. Wskaźnik ten wynosi
102,98%. W efekcie najniższa emerytura wzrośnie o 29,80
zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł. Tak wysokiej waloryzacji nie było
od pięciu lat.
Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku
kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego
wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Ogłoszone przez Prezesa GUS 15 stycznia br. dane dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 roku wyniosły odpowiednio: 102,0
i 102,3. Do ustalenia wskaźnika waloryzacji został przyjęty
średnioroczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych
emerytów i rencistów w 2017 roku na poziomie 102,3%.

dok. na str. 7
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Przekaż swój 1 % podatku
Początek roku to czas rozliczeń podatkowych. Każdy
z nas może przekazać 1 % na konto osobiste osoby lub
organizacji podając jedynie numer KRS i przyczynić
się do zmiany życia potrzebujących, najczęściej bardzo
chorych dzieci na lepsze.
Do Zarządu Regionu corocznie wpływają prośby o pomoc. Serdecznie zachęcamy do pomocy członkom rodzin naszego związku.
WIKI i LILA
Dziewczynki zostały osierocone w wyniku zderzenia trzech samochodów w dniu 16. 07. 2015 r. pod Dębską Kuźnią. Obecnie wychowują je dziadkowie. Dziadek
dziewczynek Artur jest przewodniczącym MKZ Huty
„Małapanew” sp. z o. o. w Ozimku.
Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym PIT – 37
w rubryce nr 137 (numer KRS) 0000275156, a w rubryce nr 139 „dla Wiki i Lili”.
MICHAŁEK
Michałek jest obciążony chorobą neurologiczną – zespołem Lennoxa – Gastauta, jedną z najcięższych lekoodpornych padaczek o podłożu genetycznym, należącą do
grupy chorób rzadkich. Michałek samodzielnie nie chodzi,
nie mówi, jest upośledzony psychoruchowo, trzeba go stale
nadzorować – w dzień i w nocy – ze względu na częste
napady padaczkowe z utratą przytomności i oddechu, które
stwarzają zagrożenie życia. Mama Michałka Beata Gołuchowska jest członkiem NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Opolskim. Pani Beata prosi o pomoc w zbiórce 1%
dla ciężko chorego, niepełnosprawnego dziecka Michałka
(13 lat), którego samotnie wychowuje.
Michałkowi można pomóc przekazując 1% podatku
wpisując w PIT nr KRS: 0000273196, cel szczegółowy:
dla Michała Gołuchowskiego.
WOJTUŚ
Wojtuś choruje na autyzm atopowy. Ma niespełna 6 latek, jest wesołym dzieckiem i w pierwszym kontakcie nie
sprawia wrażenia dziecka chorego. Pierwsze niepokojące
objawy choroby jaką jest autyzm rodzice zaobserwowali
u Wojtusia gdy miał niecałe 2 latka. Po szybkich konsultacjach zdecydowali się na błyskawiczne rozpoczęcie odpowiednich terapii. Ta bardzo szybka diagnoza i rehabilitacja spowodowały ogromny postęp w rozwoju chłopczyka.
Z miesiąca na miesiąc widać postępy w rozwoju oraz w
umiejętnościach społecznych, których brak jest jedną z
głównych cech tej poważnej choroby. Wojtuś od końca
2011 roku jest pod stałą opieką i kontrolą specjalistów
(psychologa, pedagogów specjalnych, logopedy, terapeutów SI, neurologa, psychiatry i dietetyka). Babcia Wojtusia, Krystyna Białek jest członkiem MOZ NSZZ „Solidarność” i długoletnim pracownikiem WSSE w Opolu.
Wojtusiowi można pomóc przekazując 1 % podatku
wpisując w PIT nr KRS: 0000252666, cel szczegółowy:
Cichoń Wojciech.
DANIEL
Dziewiętnastoletni Daniel Koziołek od urodzenia cierpi
na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. Jego rozwój
psychoruchowy jest znacznie opóźniony, funkcjonuje na
poziomie głębokiego upośledzenia, któremu towarzyszy
autyzm w stopniu znacznym. Daniel porusza się na wózku
inwalidzkim. Rodzice starają się by Daniel funkcjonował

jak najlepiej, dlatego potrzebna jest stała rehabilitacja i
leki.
Tata Daniela jest członkiem MOZ NSZZ „Solidarność”
Alchemia SA WRA w Zawadzkiem.
Danielowi można pomóc przekazując 1% podatku
wpisując w PIT nr KRS: 0000037904, cel szczegółowy:
13863 Koziołek Daniel Kamil.
LIDZIA I NATALKA
Lidzia i Natalka Rudnickie są wcześniakami urodzonymi 13 sierpnia 2008 roku w 25 tc z wagą 940 i 730 gram.
Dziewczynki są podopiecznymi fundacji „Zdążyć z pomocą”. Utworzone tam zostało subkonto, na którym zbierane
są środki pieniężne na rehabilitację, sprzęt, lekarstwa, wyjazdy do specjalistów oraz coroczne wyjazdy na delfinoterapie do Sewastopola. Na stronie www.lidiainatalka.smyki.
pl mogą Państwo poznać ich ciężką, nadal trwającą walkę
o zdrowie.
Tato dziewczynek jest członkiem NSZZ „Solidarność”
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Niemodlinie.
Lidia, Natalia i rodzice są niezmiernie wdzięczni za
każdą złotówkę wpłaconą na subkonto „Zdążyć z Pomocą” Nr KRS 000037904, cel szczegółowy: 18663 Natalia Rudnicka.
MACIUŚ
Maciuś ma 11 lat. W wieku 3,5 roku ciężko zachorował. Choroba spowodowała, że Maciuś nie potrafi siedzieć,
chodzić, mówić, normalnie jeść i pić. Maciuś i jego rodzice
mają nadzieję, że intensywna rehabilitacja pomoże powrócić mu do zdrowia.
Możemy mu pomóc przekazując 1 % podatku wpisując w zeznaniu podatkowym Nr KRS 0000273 196 z
dopiskiem Maciej Rak.
ARTUR
Artur choruje na stwardnienie rozsiane i wymaga intensywnej rehabilitacji. Jest członkiem NSZZ „Solidarność”
przy DIEHL Controls Polska sp. z o. o. w Namysłowie.
Możemy pomóc Arturowi przekazując 1 % podatku
na Stowarzyszenie Pokój Nr KRS 0000251565 wpisując
cel szczegółowy: Artur Dorociak.
PAULINA
Paulinka Socha urodziła się z zespołem Downa. W
dzieciństwie przeszła poważną operację serca, niezbędną
dla ratowania jej życia. Ma również zdiagnozowane upośledzenie umysłowe w dużym stopniu z objawami zachowań autystycznych. Wymaga całodziennej opieki i troski.
Paulinka nie mówi, ma trudności z chodzeniem oraz wymaga całodziennego pampersowania. Paulinka potrzebuje
pomocy wielu specjalistów oraz kosztownych terapii.
Możemy jej pomóc przekazując 1 % podatku fundacji AVALON wpisując z zeznaniu podatkowym Nr
KRS 0000270809, cel szczegółowy: Socha 626.
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Oświadczenie w/s #fakenews n/t prac
Komisji Kodyfikacyjnej dot. prawa pracy
Koleżanki i Koledzy,
Członkowie
Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,
coraz częściej w środkach
masowego przekazu ukazują się informacje na temat
prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy - czytamy
w Oświadczeniu Przewodniczącego Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność Piotra
Dudy.
Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, coraz częściej w środkach masowego
przekazu ukazują się informacje na temat prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy.
Niestety, są one niepokojące i wzbudzające duże emocje,
nierzadko uzasadniony sprzeciw.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9
sierpnia 2016 r. - 15 września 2016 roku została powołana
przy ministrze właściwym do spraw prawa pracy Komisja
Kodyfikacyjna prawa pracy.
Do zadań Komisji należy ( w okresie wynoszącym nie
więcej niż 18 miesięcy) opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy wraz z uzasadnieniem oraz projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy z uzasadnieniem.
Komisja Kodyfikacyjna ma obowiązek przedłużyć wypracowane projekty Ministrowi właściwemu ds. pracy, który będzie dysponentem dorobku Komisji Kodyfikacyjnej.
To Minister właściwy ds. pracy zdecyduje w jakim kształcie
i czy w ogóle propozycje przedstawione przez Komisję Kodyfikacyjną będą podstawą do dalszych prac, a ustawowym
obowiązkiem strony rządowej jest skonsultowanie ich z partnerami społecznymi.

Komisja Kodyfikacyjna nie posiada żadnych uprawnień legislacyjnych, ani ustawodawczych, tym bardziej
dziwi tak duża aktywność medialna, co niektórych członków Komisji.
Dokonując oceny, przedstawionych w takim trybie
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, propozycji zmian w prawie pracy, NSZZ „Solidarność” w szczególności będzie domagać się rozwiązań, które zapewnią
ochronę praw i interesów pracowniczych (zawodowych
i socjalnych) członków Związku poprzez między innymi zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej
pracy zawodowej, czasu pracy, wypoczynku, wynagrodzenia,
warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Wciąż aktualny, w szczególności wobec propozycji w
zbiorowym prawie pracy, pozostaje postulat NSZZ „Solidarność” wprowadzenia rozwiązań prawnych, które umożliwią
bezpieczne zrzeszanie się osób wykonujących i świadczących
pracę zarobkową w związki zawodowe oraz rozwój ruchu
związkowego. Gwarancje funkcjonowania organizacji związków zawodowych i bezpieczeństwo prawne dla inicjujących i
tworzących zawiązki zawodowe, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, muszą mieć realny wymiar i posiadać
oparcie w systemie prawnym.
Rozwiązania zawarte w projektowanej zmianie ustawy
o związkach zawodowych, będące obecnie przedmiotem
prac parlamentarnej Komisji ds. rynku pracy, muszą stanowić podstawę zbiorowych stosunków pracy.
Wszelkie pomysły naruszenia funkcjonowania i organizacji związków zawodowych, zastępowania ich innymi przedstawicielstwami pracowniczymi, spotkają się z natychmiastową i adekwatną reakcją NSZZ „Solidarność”
Gdańsk, dnia 14 lutego 2018 r.
źródło informacji: http://www.solidarnosc.org.pl/

W obliczu ogromnej straty,
jaką jest śmierć najbliższej osoby,
wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy

Koleżance

Wiesławowi Molińskiemu

Jolancie Danielewicz
członkowi Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego, przewodniczącej MOZ NSZZ „S”
Pracowników Energetyki Cieplnej Opolszczyzny
z powodu śmierci

MAMY
składa
Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

Koledze

Zasłużonemu Członkowi NSZZ „Solidarność”
z powodu śmierci

MAMY
składa
Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

Śląska Opolskiego marzec 2018 r.
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Zwrot kosztów związanych z przewozem
niepełnosprawnego dziecka do i ze szkoły

Dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły, zgodnie z obowiązującym
prawem, jest bezpłatny. Rodzic może dowozić dziecko do szkoły samodzielnie, lub za pomocą bezpłatnego transportu organizowanego przez gminę. Jeżeli
zdecyduje się dowozić dziecko samodzielnie gmina ma obowiązek zwrócić mu
koszty transportu. Przepisy nie precyzują jednak dokładnie, za które przejazdy
gmina powinna zwracać pieniądze. Z pozwem przeciwko gminie wystąpiła matka niepełnosprawnej córki, która uczy się w szkole specjalnej. Matka uznała,
że gmina powinna zwracać także koszty jej powrotu ze szkoły bez dziecka i
dojazdu po dziecko. Pozwała gminę o koszt czterech przejazdów dziennie. Gmina twierdziła, że może zwracać tylko za dwa przejazdy, zwracając uwagę, że
z przepisu ustawy nie wynika wprost, za ile przejazdów rodzicowi należy się
refundacja.
Rzecznik Praw Obywatelskich stanął na stanowisku, że gmina powinna
zwracać także za koszt powrotu rodzica po dowiezieniu dziecka i przyjazdu do
szkoły po jego odbiór.
W 2017 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia zobowiązał gminę do
zawarcia umowy o zwrocie kosztów czterech przejazdów.
W apelacji od tego wyroku gmina wniosła o oddalenie pozwu. Rzecznik
Praw Obywatelskich wnosił o oddalenie apelacji jako całkowicie bezzasadnej.
Wskazywał, że dla obowiązków gmin znaczenie mają przede wszystkim usprawiedliwione potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, nie
zaś interes ekonomiczny gminy.
"Jak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku, sąd okręgowy przychylił się
do argumentacji Rzecznika, uznając że co prawda przepisy są nieprecyzyjne, ale

Posiedzenie WRRP
28 lutego br. w Zespole Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej
Rady Rynku Pracy.
W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” Śląska Opolskiego Cecylia Gonet.
Rozpoczynając posiedzenie Zbigniew   Juzak, Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Namysłowie przeanalizował  rynek  pracy  powiatu  namysłowskiego.  Prof. dr hab. Romuald Jończy omówił demografię,  migracje,  
rynek  pracy  z  uwzględnieniem  powiatu  namysłowskiego.
Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy wiele uwagi poświęcono wprowadzeniu do szkół nowych kierunków kształcenia.
Podjęto uchwały ws. zaopiniowania nowych kierunków kształcenia w
szkołach:
 Zespole Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu w zawodzie terapeuta zajęciowy,
 Zespole Szkół Budowalnych w Opolu w zawodzie monter stolarki budowlanej,
 Centrum Kształcenia   Zawodowego   i   Ustawicznego   w   Strzelcach  
Opolskich  w zawodach: mechatronik,  operator  obrabiarek  skrawających,  magazynier  –  logistyk,  mechanik motocyklowy i kelner,
 Zespole Szkół w Kędzierzynie – Koźlu w zawodzie technik agrobiznesu,
 Zespole Szkół Licealno  –  Technicznych  w  Kluczborku  zawodach:  
technik  spedytor,  technik teleinformatyk i technik ochrony środowiska.
Członkowie  Wojewódzkiej  Rady  Rynku  Pracy podjęli uchwałę w sprawie  zaopiniowania  sprawozdania z Regionalnego Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia za 2017 rok.
Wysłuchali  informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy województwa
opolskiego oraz zapoznali się  z  pismem  przekazanym  przez  firmy  transportowe,  dot. zezwoleń na pracę cudzoziemców.
mk

należy je interpretować zgodnie z celem ich wprowadzenia" – poinformowało w środę biuro RPO.
Wyrok może być niezwykle istotny dla stosowania Prawa oświatowego. Zgodnie z art. 24 Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
Polska jest zobowiązana do zapewnienia takim
osobom prawa do edukacji bez dyskryminacji i na
zasadzie równości. Zapewnienie dojazdu do szkół
uczniów z niepełnosprawnościami jest realizacją
tego prawa.
Według przepisów oświatowych obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu ucznia z
niepełnosprawnościami i jego opiekuna do szkoły
na zasadach określonych w umowie między organem gminy a rodzicami - jeżeli to oni zapewniają
dowożenie i opiekę. Przepisy nie precyzują jednak, czy gmina ma zwracać pieniądze za dwa kursy dziennie, czy cztery. Obywatele skarżą się do
RPO na brak takiego jednoznacznego określenia.
RPO podziela pogląd, że wsparcie ma dotyczyć
czterech przejazdów.
Rzecznik zwrócił się do Minister Edukacji o
doprecyzowanie przepisów dotyczących dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół.
mk

Wzrost
rent i emerytur

dok. ze str. 4

Ogłoszony przez Prezesa GUS 9 lutego br. realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017
roku wyniósł 3,4%. W związku z tym wskaźnik
waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku wyniósł 102,98%.
Wzrost świadczeń
Ustalenie wskaźnika waloryzacji emerytur
i rent na poziomie 102,98% oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł – z 1000 zł
do 1029,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł
(z 2257,64 do 2324,92 zł).
Przeciętna renta z tytułu niezdolności do
pracy z FUS wzrośnie o ok. 47,84 zł (z 1605,22
do 1653,06 zł), a przeciętna renta rodzinna z
FUS – o ok. 57,05 zł (z 1914,46 do 1971,51 zł)
Koszt waloryzacji
Całkowity koszt waloryzacji świadczeń
emerytalno-rentowych i innych świadczeń z
systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego – przy wskaźniku 102,98%– wyniesie
prawie 6 mld zł. To o ok. 600 mln więcej niż
szacował rząd. Koszt waloryzacji w 2018 r. jest
znacząco wyższy od ubiegłorocznych wydatków.
Największa waloryzacja od pięciu lat
W 2018 roku waloryzacja emerytur i rent
jest na najwyższym poziomie w ostatnich pięciu latach.
źródło informacji: www.mpips.gov.pl
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