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Chrystus zmartwychwstan jest
Nam na przyk³ad dan jest,
i¿ mamy z martwych powstaæ
Z Panem Bogiem królowaæ
Alleluja!

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania siê wiary w si³ê Chrystusa i drugiego cz³owieka.
W imieniu Zarz¹du Regionu NSZZ Solidarnoæ l¹ska Opolskiego
¿yczê, aby wiêta Wielkanocne przynios³y radoæ oraz wzajemn¹ ¿yczliwoæ.
By sta³y siê ród³em wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie nape³ni Was pokojem i wiar¹,
niech da si³ê w pokonywaniu trudnoci i pozwoli z ufnoci¹ patrzeæ w przysz³oæ.

Przewodnicz¹ca ZR
Cecylia Gonet
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Komunikat z posiedzenia ZR
5 marca w Opolu odby³o siê posiedzenie Zarz¹du Regionu
NSZZ Solidarnoæ l¹ska Opolskiego. W posiedzeniu
uczestniczy³o 24 cz³onków ZR, cz³onkowie RKR i szefowie
Oddzia³ów ZR.
Tradycyjnie w trakcie posiedzenia omówiono sytuacjê
w zak³adach pracy Opolszczyzny.
W Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem trwaj¹
negocjacje p³acowe. Do dnia posiedzenia ZR pracodawca
nie podpisa³ protoko³u rozbie¿noci. Dariusz Brzêczek 
przewodnicz¹cy MOZ w walcowni przekaza³ szczególne
podziêkowania prawnikowi ZR Helenie Rajczyk. Jak
powiedzia³ opiniê prawn¹ czy poradê telefoniczn¹ mo¿na
uzyskaæ natychmiast, w trakcie negocjacji, co bardzo u³atwia
merytoryczn¹ rozmowê z pracodawc¹.
W Oddziale ZR w Prudniku spotkania zwi¹zkowców
odbywaj¹ siê 1 raz w miesi¹cu. Przewodnicz¹ca Oddz. ZR w
Prudniku Waleria D¹browska poinformowa³a o mi³ym fakcie,
a mianowicie córka jednego z naszych cz³onków napisa³a
pracê magistersk¹ na temat NSZZ Solidarnoæ.
W g³ucho³askim szpitalu likwidowane s¹ niektóre
oddzia³y, ale dyrektor zapowiedzia³, ¿e w to miejsce powstan¹
nowe m.in. oddzia³ rehabilitacyjny.
Oddzia³ ZR w Nysie 2 marca zorganizowa³ spotkanie z
pracownikiem Delegatury IPN w Opolu - Andrzejem
Koziarem. W trakcie spotkania uczestnicy wys³uchali
wyk³adu A. Koziara Losy ¿o³nierzy podziemia
niepodleg³ociowego w Polsce po zakoñczeniu II wojny
wiatowej oraz obejrzeli film Losy Niepokornych, re¿.
Wincenty Ronisz (Fundacja Filmowa Armii Krajowej). Dzieñ
wczenie przedstawiciele zwi¹zkowców S z Nysy z³o¿yli
wi¹zankê kwiatów i zapalili znicze pod Pomnikiem Patriotom
Polskim. W ten sposób oddali ho³d ¿o³nierzom podziemia
niepodleg³ociowego z okazji Narodowego Dnia Pamiêci
¯o³nierzy Wyklêtych.
Henryk Szewczuk przekaza³ informacjê o podjêciu
uchwa³y przez Radê Miasta w Nysie o zamierza likwidacji
Gimnazjum Nr 3 oraz zespo³ów szkolno  przedszkolnych w
Lipowej i Kopernikach. Rada Powiatu podjê³a uchwa³¹ o
zamiarze likwidacji Liceum w Biechowie i zamiarze przekazania
Liceum w Otmuchowie Gminie Otmuchów. W Komendzie
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej trwa akcja protestacyjna a w
nyskim PKS pogotowie strajkowe. Natomiast poprawia siê
sytuacja w Cukrach Nyskich.
W Brzegu 2 marca odby³o siê spotkanie z cz³onkami S
w Fabryce Gum w Skarbimierzu. Organizacja zwiêkszy³a
liczebnoæ cz³onków.
Równie¿ w pi¹tek 2 marca odby³o siê spotkanie Rady
Oddzia³u ZR w Kêdzierzynie  Kolu. Informacje zebrane w
trakcie spotkania przekaza³ Mariusz Pilichowski. W INPARCO
jest nowy prezes. W PKP przewiduje siê wiele zmian. Zarz¹d
zapowiedzia³ centralizacjê niektórych wydzia³ów. Chcê
zmniejszyæ iloæ zak³adów do 8.
W G³ubczycach s¹ dobrowolne odejcia pracowników
w szpitalu. Z pracy odchodz¹ ludzie, którzy nabyli ju¿ prawa
emerytalne lub mog¹ przejæ na emerytury pomostowe.
Grzegorz Adamczyk, z-ca przewodnicz¹cego ZR zwróci³

uwagê na zaniedbanie w jednej z organizacji w Namys³owie,
co skutkowa³o niemo¿noci¹ obronienia w s¹dzie osoby
chronione. Organizacja nie dostarczy³a pracodawcy listy
osób podlegaj¹cych ochronie wobec tego s¹d przyj¹³, ¿e
osoba zwolniona takiej ochronie nie podlega³a.
W Hucie Ma³apanew w Ozimku ³¹cz¹ pewne wydzia³y
wczeniej wydzielone. I tak np. do huty wróci³a spó³ka
armatur. Jest szansa na zawarcie ugody z gmin¹ na
przekazanie pewnych gruntów w zamian za zaleg³e podatki.
W hucie zosta³a sporz¹dzona lista kilkunastu pracowników
do zwolnienia. G³ównym kryterium by³a du¿a absencja
chorobowa. Pocieszaj¹cy jest fakt, ¿e huta ma obecnie du¿o
zamówieñ.
Przewodnicz¹cy Regionalnej Sekcji Owiaty i
Wychowania zwróci³ uwagê na fakt likwidacji du¿ej liczby
placówek owiatowych. Sekcja wypowiada siê
zdecydowanie przeciw likwidowaniu szkó³, bo tam te¿ kwitnie
¿ycie kulturalne mieszkañców tych miejscowoci. Po
likwidacji szko³y tam ju¿ nie powstan¹. Owiatowa
Solidarnoæ wyra¿a te¿ zdecydowany protest przeciw
zakusom likwidacji zapisów Karty Nauczyciela.  Samorz¹dy
sobie nie radz¹ z owiat¹ i próbuj¹ podwa¿yæ uprawnienia
wynikaj¹ce z Karty Nauczyciela- mówi³ Pakosz.
Przewodnicz¹ca ZR Cecylia Gonet nawi¹zuj¹c do sytuacji
w owiacie poinformowa³a, ¿e w lutym odby³o siê spotkanie
prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecznego w
trakcie którego ustalano tematyk¹ posiedzeñ WKDS w
najbli¿szych miesi¹cach. Sytuacja w owiacie ma byæ tematem
najbli¿szego posiedzenia.
Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ S w DPS
Klisino Marian Podkówka powiedzia³, ¿e organizacja
wyst¹pi³a z wnioskiem do pracodawcy o przyst¹pienie do
negocjacji p³acowych. Zwi¹zkowcy zaproponowali wzrost
wynagrodzenia zasadniczego rednio o 300 z³otych brutto
na ka¿dy pe³ny etat, bez kosztów ZUS i pracodawcy.  Przez
wiele lat hamowano wzrost wynagrodzeñ ze wzglêdu na
niedokoñczon¹ standaryzacjê DPS-ów. Obecnie, kiedy
standaryzacja zosta³a zakoñczona pracownicy licz¹ na
godziwe zarobki za swoj¹ ciê¿k¹ pracê  uzasadniaj¹. W dniu
1 marca zwi¹zkowcy z DPS-ów uczestniczyli w Mszy w. w
kociele pw. w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bliszczycach.
Mszê w. zamówili by oddaæ ho³d ¿o³nierzom podziemia
niepodleg³ociowego w Narodowym Dniu Pamiêci ¯o³nierzy
Wyklêtych.
Dobr¹ informacjê przekaza³ Gerard Konieczko,
przewodnicz¹cy MOZ NSZZ S w Zak³adach
Wapienniczych Lhoist w Tarnowie Opolskiem. Kondycja
zak³adu jest stabilna i s¹ wakaty na stanowiskach:
automatyków, mechaników i operatorów sprzêtu ciê¿kiego.
Osoby posiadaj¹ce takie kwalifikacje mog¹ staraæ siê tam o
pracê.
Tadeusz Rynik poinformowa³, ¿e ZCW Góra¿d¿e trwaj¹
negocjacje p³acowe.
Zarz¹d Regionu podj¹³ decyzjê o zmianie siedziby
Oddzia³u ZR ze Strzelec Opolskich do Zawadzkiego. Oddzia³
w nowym miejscu bêdzie dzia³a³ od 1 kwietnia 2012 r.
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Zarz¹du Regionu l¹ska Opolskiego NSZZ Solidarnoæ
w sprawie podwy¿szenia wieku emerytalnego
Zarz¹d Regionu l¹ska Opolskiego NSZZ Solidarnoæ
w Opolu wyra¿a swój stanowczy sprzeciw w zwi¹zku z
propozycj¹ wyd³u¿enia i zrównania wieku emerytalnego do
67 lat dla mê¿czyzn i kobiet - w zaproponowanej przez rz¹d
reformie emerytalnej.
Wspomnianej reformy nie da siê ograniczyæ tylko do
wyd³u¿enia wieku emerytalnego - bez naprawy rynku pracy,
bez d³ugofalowej strategii demograficznej i uporz¹dkowania
finansowania systemu. W jej za³o¿eniach tych aspektów w
ogóle nie bierze siê po uwagê. Doprowadziæ to mo¿e do tego,
¿e w rezultacie w przysz³oci trzeba siê bêdzie zajmowaæ
g³ównie ³agodzeniem skutków ¿ycia i pracy w chorobie, która
stanie siê g³ówn¹ przeszkod¹ w powszechnym zatrudnianiu
osób w wieku nie mobilnym i w przed³u¿aniu ich aktywnoci
zawodowej. Propozycja rz¹dowa w jej obecnym kszta³cie, w
naszej ocenie, obci¹¿a osoby w podesz³ym wieku, najbardziej
zdrowotnie zagro¿one. Argument o pozostawaniu w dobrym
zdrowiu kobiet i mê¿czyzn w Polsce - powy¿ej 60 roku ¿ycia
jest nieprzekonywuj¹cy. Badania, które to potwierdzaj¹
prowadzane by³y w warunkach, gdy na emeryturê
przechodzono wczenie i to mia³o wp³yw na lepsz¹ kondycjê
zdrowotn¹. Sytuacja niew¹tpliwie siê zmieni na niekorzyæ,
gdy pracownik zostanie zmuszony do wiadczenia pracy do
67 lat w nara¿eniu zdrowia a nawet ¿ycia przez ustawiczne
napiêcia i stresy zwi¹zane z jego obni¿on¹ wydolnoci¹ i
wydajnoci¹ zawodow¹ wynikaj¹c¹ z wiekowych ograniczeñ
fizjologicznych i zdrowotnych. Bêd¹ one mia³y niew¹tpliwy
wp³yw na ocenê jakoci pracy w kontekcie oczekiwañ
pracodawcy, którego interesuje wy³¹cznie praca
wysokoefektywna i efekt produkcyjny, który nie mo¿e byæ
ni¿szy, ni¿ poniesione nak³ady na stworzenie miejsca pracy.
W efekcie to mo¿e tak¿e sprawiæ, ¿e wyd³u¿anie wieku
emerytalnego stanie siê ekonomicznie nieuzasadnione.
Porównania naszych mo¿liwoci przeprowadzenia
reformy z innymi krajami Europy Zachodniej musz¹
uwzglêdniaæ ró¿nice w sytuacji demograficznej Polski a
krajami, które osi¹gnê³y wy¿szy poziom rozwoju. Wg ustaleñ
i badañ przeprowadzonych przez Prof. dr hab. Józefinê
Hrynkiewicz - przeciêtne trwanie ¿ycia mê¿czyzn w Polsce
jest o 6  7 lat krótsze, a kobiet o 3-4 lata krótsze, ni¿ w tych
krajach. Z kolei z badañ przeprowadzonych przez GUS z
grudnia 2009 r. wynika, ¿e a¿ 72 % osób w przedziale wieku
60  69 lat swoje zdrowie oceni³o poni¿ej poziomu dobrego,
za czêstotliwoæ wystêpowania chorób d³ugotrwa³ych,
przewlek³ych dotyczy ponad 60% piêædziesiêciolatków, przy
czym co trzeci szeædziesiêciolatek odczuwa trudnoci w
wykonywaniu zwyk³ych prac domowych. Ponadto Polska
nale¿y do krajów, gdzie wg GUS w grupie wieku 50-69 lat
niepe³nosprawni stanowi¹ ok. 25 % a poziom
niepe³nosprawnoci jest znacznie wy¿szy, ni¿ w wiêkszoci

krajów Europy Zachodniej. W latach 1990-2010 ok. 2 mln.
osób utraci³o ca³kowit¹ zdolnoæ do pracy. Dane te wskazuj¹,
¿e stan zdrowia ludnoci Polski musi byæ bardzo wa¿nym
argumentem w ustalaniu górnej granicy wieku emerytalnego,
a porównywanie naszego kraju z krajami Europy Zachodniej,
gdzie ju¿ ustawowo wyd³u¿ono wiek emerytalny - w naszych
realiach nie znajduje uzasadnienia. Ponadto w krajach tych
nie brakuje r¹k do pracy, tak jak u nas, gdzie mamy 2,3 mln
zarejestrowanych w Urzêdach Pracy a 2 mln za granic¹. Wg
OECD jest to przeciwwskazaniem do wyd³u¿ania wieku
emerytalnego.
Reforma odbywa siê pod has³ami równoci i
sprawiedliwoci, t.j. równego wieku dla wszystkich
pracuj¹cych. Przywilej ten pozostaje jednak w cis³ym
zwi¹zku z warunkami pracy. Te z kolei s¹ bardzo ró¿norodne,
wymagaj¹ okrelonych zdolnoci manualnych, fizycznych i
umys³owych a tak¿e wielu innych, odmiennych
predyspozycji zwi¹zanych z wykonywanym zawodem. Nie
da siê wiêc mówiæ o jednakowych warunkach emerytalnych
dla mê¿czyzn i kobiet w odniesieniu do bardzo ró¿nych prac
zawodowych. Jest to w za³o¿eniu nierealne i niesprawiedliwe.
Tych oczywistych zagro¿eñ dzi siê nie dostrzega a
dyskusjê o reformie ogranicza siê tylko do wspierania
aktywnoci zawodowej osób starszych. Jednak i w tym
zakresie o zapotrzebowaniu na pracê osób tej kategorii
mielimy okazje siê przekonaæ po wprowadzeniu Programu
50+, który w ogóle nie doprowadzi³ do aktywizacji tej grupy
zawodowej, bo ze strony rz¹du zabrak³o solidnych motywacji
dla pracodawców. Nie ma wiêc pewnoci, czy planowany
obecnie Program 60+ przyniesie lepsze efekty i wprowadzi
konkretne gwarancje dla pozostawienia tej grupy zawodowej
na rynku pracy.
Niepokój budzi zw³aszcza mo¿liwoæ uzyskania
zatrudnienia z uwagi na ogromne bezrobocie siêgaj¹ce blisko
5 mln. osób. Szacuje siê, ¿e bez pracy pozostaje a¿ 60 % osób
w wieku do 34 lat, a powy¿ej - 40%. Nie ma pewnoci, czy po
stworzeniu mo¿liwoci kontynuowania pracy do 67 roku
¿ycia, bêdzie doæ miejsc pracy i czy nie bêdzie tak, ¿e osoby
w wieku pow. 60 lat bêd¹ na ni¹ wyczekiwa³y, jako osoby
bezrobotne zarówno bez prawa do emerytury, jak i do zasi³ku.
Z tego wzglêdu nale¿y daæ szansê na podejmowanie
kompromisu miêdzy dalsz¹ aktywnoci¹ zawodow¹ a
emerytur¹ poprzez stworzenie mo¿liwoci przechodzenia na
wczeniejsz¹ emeryturê, po osi¹gniêciu okrelonego pu³apu
okresów sk³adkowych i nie sk³adkowych  jeszcze przed
osi¹gniêciem pe³nego wieku emerytalnego (np. kobieta po
przepracowaniu 35 lat, mê¿czyzna  po przepracowaniu 40
lat pracy). To wa¿ne dla tych, którzy z powodu utraty zdrowia
nie mog¹ kontynuowaæ pracy zarobkowej i nie maj¹ szans
dok. na str. 4
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Trwa spór zbiorowy

dok. ze str. 3

na przekwalifikowanie siê lub znalezienie innego zajêcia. Z
drugiej strony dla tych, którzy chc¹ i mog¹ d³u¿ej pracowaæ,
mo¿na by stworzyæ odpowiedni system zachêt dla uzyskania
odpowiednio wy¿szej emerytury wraz z wyd³u¿eniem okresu
zatrudnienia. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e obecnie na
naszym rynku pracy a¿ 30 % pracowników jest zatrudnionych
w ramach umów na czas okrelony. W grupie pracowników
najstarszych ten odsetek jest jeszcze wiêkszy. Do tego
obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy nie daj¹ mo¿liwoci
skutecznego przeciwdzia³ania zjawisku dyskryminowania
pracowników starszych zatrudnionych na umowach
czasowych. Nie pozostawia to w¹tpliwoci, ¿e osoby te w
pierwszej kolejnoci utrac¹ pracê zaraz po zakoñczeniu
okresu zatrudnienia.
Wielu pracuj¹cych nie bêdzie zdolnych do pozostawania
w pracy do 67 roku ¿ycia i bêdzie musia³o utrzymywaæ siê z
zasi³ków dla bezrobotnych, zasi³ków z pomocy spo³ecznej
lub rent z tytu³u niezdolnoci do pracy, co sprawi, ¿e nie
bêd¹ wp³ywa³y pieni¹dze do Funduszy Emerytalnych a
zgromadzony przez pracowników kapita³ poch³aniaæ bêd¹
wysokie koszty zarz¹dzania funduszem.
Uwa¿a siê te¿ doæ powszechnie, ¿e wyd³u¿enie wieku
emerytalnego ogranicza funkcje opiekuñcze sprawowane
dot¹d w odniesieniu do najm³odszego pokolenia (wnuków)
jak i najstarszego pokolenia (rodziców i dziadków). Wiadomo,
¿e w Polsce brakuje placówek opieki na tymi grupami
spo³ecznymi, a zatem nale¿a³oby pomyleæ o rozbudowie
placówek tego typu a równoczenie o podwy¿szeniu
nak³adów na finansowanie us³ug w placówkach opieki ze
rodków publicznych Nale¿a³oby zatem w pierwszej
kolejnoci poprawiæ bezpieczeñstwo socjalne ludzi pracy.
Wyzwaniem chwili staje siê wiêc obowi¹zek
podejmowania dzia³añ strategicznych, zmierzaj¹cych do
eliminowania b³êdów w systemie zatrudnienia, w ochronie
pracy, w organizacji systemu ochrony zdrowia, w tym w
medycynie pracy, profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji. Nale¿y
bezwzglêdnie d¹¿yæ do wyd³u¿ania rzeczywistej aktywnoci
zawodowej a nie poprzestawaæ na ustalaniu ustawowej
granicy biologicznej. Nie mo¿na dopuciæ do tego, by do
emerytury do¿ywa³o jak najmniej ubezpieczonych
pracowników i by na spadku liczby pobieraj¹cych
wiadczenia w sposób oczywisty zyskiwa³y tylko
Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Uwa¿amy, ¿e system
ten ma przede wszystkim s³u¿yæ cz³owiekowi, a zatem
popieraæ bêdziemy tylko takie rozwi¹zania, w tym gwarancje
finansowe i socjalne, które po d³ugim okresie pracy
zawodowej zagwarantuj¹ ludziom godne i spokojne ¿ycie.
Opole, dnia 15.03.2012 r.
Za Zarz¹d Regionu
Przewodnicz¹ca ZR  Cecylia Gonet

Od 16 stycznia 2012 r. trwa spór zbiorowy NSZZ
Soldarnoæ przy Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o. w
Zawadzkiem z pracodawc¹. Przedmiotem sporu jest wzrost
p³ac dla pracowników WRA. Odby³o siê w tym czasie kilka
spotkañ jednak nie przynios³y oczekiwanego rezultatu.
Pracodawca podczas rokowañ przedstawi³ propozycje zmian
p³acowych, jednak zdaniem NSZZ Solidarnoæ
przedstawione rozwi¹zania nie przynios³y by wzrostu
wynagrodzenia, a wrêcz przeciwnie przy niektórych
poziomach produkcji by je wrêcz obni¿y³y.
20 marca 2012 r. zosta³ podpisany protokó³ rozbie¿noci,
a strony sporu wyst¹pi³y do Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej o wyznaczenie mediatora.
W dniu 21 marca NSZZ Solidarnoæ rozpocz¹³ akcjê
protestacyjn¹. Forma i nasilenie akcji uzale¿nione bêdzie od
przebiegu mediacji. 23 marca 2012 r. cz³onkowie NSZZ
Solidarnoæ oflagowali i oplakatowali firmê.
NSZZ Solidarnoæ przy WRA ma nadziejê na
podpisanie korzystnego dla pracowników porozumienia oraz
uwa¿a dialog i kompromis za elementy niezbêdne i nadrzêdne
do zapewnienia bezpieczeñstwa za³odze i firmie.
Innym równie wa¿nym punktem zapalnym w zak³adzie
jest zatrudnianie pracowników do WRA Sp. z o.o. poprzez
firmy zewnêtrzne. Zatrudniani w ten sposób s¹ zarówno
pracownicy z zewn¹trz firmy jak równie¿ pracownicy WRA
którym zakoñczy³y siê umowy o pracê na czas okrelony.
NSZZ Solidarnoæ uwa¿a to zjawisko jako wielce naganne.
Pracownicy, którzy przez wiele lat pracowali dla Walcowni
Rur Andrzej oddaj¹c swoje najlepsze lata dla firmy z dnia na
dzieñ trac¹ 30% wynagrodzenia i czuj¹ siê pracownikami
drugiej kategorii. Miejmy nadziejê, ¿e zmieni¹ siê przepisy
prawa, które zezwalaj¹ na tak nieludzkie i nieetyczne
traktowanie pracowników.
Szeregowi pracownicy w zak³adach pracy, szczególnie w
firmach produkcyjnych maj¹ siê coraz gorzej, traktowani s¹
czêsto bardzo przedmiotowo, dla w³acicieli liczy siê tylko
zysk bez wzglêdu na poniesione po drodze ofiary. W naszym
przekonaniu zezwolenie na takie dzia³ania pracodawców daj¹
rz¹dz¹cy, których spo³eczeñstwo z pewnoci¹ rozliczy,
przynajmniej miejmy tak¹ nadziejê.
Dariusz Brzêczek
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Wstrzymaæ projektowane zmiany
Obraduj¹ca w dniach 20  21 marca w Kielcach Komisja
Krajowa NSZZ Solidarnoæ wezwa³a Rz¹d RP do
wstrzymania projektowanych zmian wyd³u¿aj¹cych
ustawowy wiek uprawniaj¹cy do przejcia na emeryturê i
powrotu do sto³u negocjacyjnego.

Stanowisko KK NSZZ Solidarnoæ
ws. wieku emerytalnego
Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ wzywa Rz¹d RP
do wstrzymania projektowanych zmian wyd³u¿aj¹cych
ustawowy wiek uprawniaj¹cy do przejcia na emeryturê i
zrównuj¹cych ten wiek dla kobiet i mê¿czyzn i powrót do
sto³u negocjacyjnego.
Po raz kolejny stwierdzamy, ¿e mechaniczne podnoszenie
wieku emerytalnego nie jest jak¹kolwiek reform¹ systemu
ubezpieczeñ spo³ecznych. Uwa¿amy, ¿e mielimy racjê
przeprowadzaj¹c inicjatywê referendum ogólnokrajowego w
sprawie utrzymania dotychczasowego wieku uprawniaj¹cego
do przejcia na emeryturê. Pó³tora miliona Polaków popar³o
tê inicjatywê.
Solidarnoæ zwraca rz¹dowi uwagê, ¿e tego typu
zmiany w krajach europejskich poprzedzano wielomiesiêczn¹,
a czêsto wieloletni¹ dyskusj¹. W Niemczech trwa³a ona 2
lata. W Polsce próbuje siê wprowadziæ zmiany dotycz¹ce
wielu pokoleñ zaledwie w dwa miesi¹ce.
Zgodnie z przyjêt¹ 16 lutego 2012 roku przez Komisjê
Europejsk¹ Bia³ej Ksiêgi - Plan na rzecz adekwatnych,
bezpiecznych i stabilnych emerytur, zmiany w systemach
emerytalnych powinny byæ przeprowadzane w dialogu z
partnerami spo³ecznymi, a mo¿liwoæ wyd³u¿enia wieku
uprawniaj¹cego do przejcia na emeryturê musi byæ
uzale¿nione od poziomu zatrudnienia i wielkoci bezrobocia.
Komisja Krajowa uwa¿a, ¿e najwa¿niejszym elementem
reformy emerytalnej powinna byæ Narodowa Strategia
Demograficzna, która w perspektywie 20-30 lat bêdzie w
stanie odwróciæ niekorzystne trendy demograficzne, bêd¹ce
jedn¹ z istotnych przyczyn zapaci systemu emerytalnego.

Niezbêdnym jest tak¿e podjêcie dzia³añ na rzecz wyd³u¿enia
rzeczywistego wieku aktywnoci zawodowej i poniesienia
zdrowotnych mo¿liwoci do wykonywania pracy osób w
wieku oko³o emerytalnym. Dlatego jeszcze raz wskazujemy,
na koniecznoæ:
 ujednolicenia i uzale¿nienia sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne od rzeczywistych dochodów
 stworzenia mechanizmów motywuj¹cych do wyd³u¿enia
aktywnoci zawodowej
 uszczelnienia systemu ubezpieczeñ rolniczych
 ograniczenia patologii w samozatrudnieniu i stosowania
umów mieciowych
 zwiêkszenia efektywnoci s³u¿b publicznych i instytucji
rynku pracy
 ustabilizowania zatrudnienia ludzi m³odych i stworzenia
bezpiecznych warunków do pracy dla osób starszych
 zwiêkszenia efektywnoci opieki zdrowotnej, w tym
profilaktyki zorientowanej na wyd³u¿enie zdolnoci do
pracy
 rozbudowania systemu us³ug publicznych wspieraj¹cych
rynek pracy w zakresie bezpiecznego transportu, ¿³obków,
przedszkoli, instytucjonalnej opieki nad ludmi starszymi.
Kielce, 20 marca 2012.

Zjazd Krajowy
w Kielcach
Najbli¿szy Krajowy Zjazd Delegatów odbêdzie siê w nowoczesnym Centrum Kongresowym Targów Kielce w dniach 2223 listopada 2012 r. zdecydowali cz³onkowie Komisji Krajowej obraduj¹cej 21 marca w Kielcach. Organizatorem zjazdu bêdzie
Komisja Krajowa i Region wiêtokrzyski. Obrady zjazdu odbêd¹ siê w hali kongresowej E, uznawanej za jedn¹ z
najnowoczeniejszych w Europie. Hala mieci 4,5 tys. uczestników i ma powierzchniê 5,3 tys. m2.
Dzia³ Informacji KK
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Szkolenie - warsztaty skarbników
Komisji Zak³adowych
Szkolenie podstawowe z zasad ekonomii wraz z
prezentacj¹ aplikacji Skarbnik to g³ówna tematyka
warsztatów dla skarbników Komisji Zak³adowych
wybranych na kadencjê 2010  2014. Dwudniowe szkolenie
odby³o siê w Turawie w dniach 12  13 marca 2012 r.
W czêci pierwszej Anna Kucharczyk  G³ówna
Ksiêgowa ZR l¹ska Opolskiego, omówi³a ogólne zasady
obowi¹zuj¹ce w ksiêgowoci, dokumenty ksiêgowe, zasady
sk³adania i wype³niania CIT 8 i CIT- 8/0, rachunek zysków i
strat oraz bilans.
W drugiej czêci szkolenia Grzegorz Adamczyk zastêpca
przew. ZR wspólnie z autorem aplikacji Skarbnik Ryszardem
Marciszewskim - skarbnikiem Komisji Oddzia³owej
Telekomunikacji Polskiej w Opolu zaprezentowali
uczestnikom w/w aplikacjê. Aplikacja Skarbnik u³atwia
prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji z
dzia³alnoci finansowej organizacji zwi¹zkowej. Aplikacja ta
ma zastosowanie do prowadzenia uproszczonej ksiêgowoci
elektronicznej przez organizacje zwi¹zkowe NSZZ
Solidarnoæ oraz sporz¹dzania sprawozdawczoci rocznej,
w szczególnoci rachunku zysku i strat oraz bilansu.
Wymaganiem koniecznym jest posiadanie licencji na
program Excel 97-2003 lub nowszym. Od kilku lat z
powodzeniem prezentowan¹ aplikacjê Skarbnik
wykorzystuje w Regionie l¹ska Opolskiego kilka organizacji.
Jedn¹ z nich jest Komisja Podzak³adowa Energii Pro w Opolu,
której skarbniczka Ela Filipowska wcieli³a siê w rolê eksperta

 u¿ytkownika, prezentuj¹c zalety aplikacji i ³atwoæ jej
obs³ugi.
W opinii uczestników szkolenia aplikacja Skarbnik jest
strza³em w dziesi¹tkê oraz du¿ym u³atwieniem w
prowadzeniu finansów organizacji zwi¹zkowych.
Na prze³omie listopada - grudnia 2012 r. uczestnicy
szkolenia umówili siê na prezentacjê wyników swojej pracy.
W opinii Przewodnicz¹cej Zarz¹du Regionu Cecylii Gonet
aplikacja Skarbnik jest du¿ym u³atwieniem w
odpowiedzialnej pracy skarbników i powinna funkcjonowaæ
we wszystkich organizacjach zwi¹zkowych NSZZ
Solidarnoæ l¹ska Opolskiego.
Grzegorz Adamczyk

Miasteczko emerytalne

NSZZ "Solidarnoæ" 26 marca rozpoczê³a ca³odobow¹
pikietê Urzêdu Rady Ministrów w Warszawie.
Przed Kancelari¹ Premiera stanê³y namioty miasteczka
emerytalnego. S¹ flagi, tr¹bki, transparenty, gwizdki.
Przygrywaj¹ bêbniarze. Jako pierwsi pikietê rozpoczê³a
kilkusetosobowa grupa zwi¹zkowców z Regionu Gdañskiego.
Kolejno pojawi¹ siê górnicy z Regionu l¹skoD¹browskiego, zwi¹zkowcy z Mazowsza, z Ma³opolski. W

pi¹tek 30 marca miasteczko przeniesie siê przed gmach Sejmu
RP, gdzie o godz. 9.00 rozpocznie siê debata nad
solidarnociowym wnioskiem o przeprowadzenie referendum
w sprawie utrzymania dotychczasowego wieku
emerytalnego. Przed budynkiem parlamentu stanie du¿y
telebim, na którym na ¿ywo bêdzie transmitowana debata i
g³osowanie wniosku.
Solidarnoæ protestuj¹c ¿¹da wycofania siê rz¹du z
planów podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat albo
przeprowadzenia w tej sprawie ogólnokrajowego referendum.
Decyzjê o rozpoczêciu zbierania podpisów pod
wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie
utrzymania obecnych rozwi¹zañ emerytalnych jednog³onie
podjê³a 15 grudnia Komisja Krajowa NSZZ "Solidarnoæ".
W specjalnym stanowisku zwi¹zkowcy sprzeciwili siê
rz¹dowym propozycjom. W ci¹gu pó³tora miesi¹ca Zwi¹zek
zebra³ oko³o 1,4 mln podpisów. 16 lutego przewodnicz¹cy
KK Piotr Duda przekaza³ je Marsza³ek Sejmu Ewie Kopacz.
 Mamy prawo skorzystaæ z demokratycznego narzêdzia,
jakim jest referendum, tym bardziej ¿e podczas kampanii
wyborczej politycy nie wspominali o podwy¿szaniu wieku
emerytalnego. Teraz wszystko w rêkach pos³ów. Ka¿dy z
nich powinien pamiêtaæ, ¿e jego decyzje nie s¹ tajne  mówi
Piotr Duda, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ S.
Dzia³ Informacji KK
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Logopeda i psycholog pracuj¹ d³u¿ej
30 tys. specjalistów w szko³ach mo¿e pracowaæ wiêcej w
ci¹gu tygodnia. Wyd³u¿enie dniówki odbije siê na ich kieszeni
lub skoñczy zwolnieniem. Gminy s¹ gotowe do zmiany czasu
ich pracy w nowym roku szkolnym.
Takie skutki mo¿e mieæ uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia
21 marca 2012 r., która zapad³a w bardzo niekorzystnym dla
nauczycieli momencie. Chodzi o tych, którzy SA zatrudnieni
jako pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i doradcy zawodowi.
Samorz¹dowcy z ca³ej Polski ustalaj¹ obecnie grafik pracy
wszystkich nauczycieli, w tym 30 tys. specjalistów
zajmuj¹cych siê pomoc¹ pedagogiczno-psychologiczn¹.
Ta uchwa³a ostatecznie rozstrzyga w¹tpliwoci powsta³e
w ostatnich latach co do interpretacji Karty Nauczyciela.
Gminy i powiaty w ca³ej Polsce zaczê³y wyd³u¿aæ czas pracy
takich nauczycieli, powo³uj¹c siê na art. 42 ust. 7 pkt. 3 karty.
Zainteresowani powo³ywali siê za na art. 42 ust. 3 pkt. 3, w
myl którego nauczyciele zatrudnieni m.in. w
podstawówkach, gimnazjach i liceach mog¹ pracowaæ
maksymalnie 18 godzin tygodniowo. W¹tpliwoci mia³y tez
s¹dy, które przyznawa³y np. pedagogom wynagrodzenia za
ponadwymiarow¹ pracê lub odmawia³y im do tego prawa.
Ostatecznie SN przyzna³ jednak racjê samorz¹dowcom. 

Pielgrzymka
do Lichenia
Zarz¹d Regionu organizuje wyjazd na pielgrzymkê do
Lichenia w dniu 29 kwietnia 2012 r. (niedziela). Koszt przejazdu
25 z³ (bez wy¿ywienia). Wyjazd z Opola nast¹pi o godz. 500 z
placu przy Biedronce na ul. 1-go Maja. Wyjazdy z terenu
organizuj¹ Oddzia³y terenowe.
W kwietniu swoje wiêto obchodz¹

Pracownicy S³u¿by Zdrowia
Z tej okazji najserdeczniejsze ¿yczenia wszelkiej
pomylnoci w ¿yciu prywatnym i zawodowym
oraz
podziêkowanie za wysi³ek, powiêcenie i cierpliwoæ
w wykonywaniu tak trudniej i odpowiedzialnej pracy
sk³adaj¹
Cecylia Gonet
- Przewodnicz¹ca Zarz¹du Regionu
NSZZ Solidarnoæ l¹ska Opolskiego
oraz
Judyta Grajcar
- Przewodnicz¹ca Regionalnej Sekcji
Ochrony Zdrowia

Choæ nie wynika to wprost z art. 42 ust. 7 pkt 3 karty, nie ma
w¹tpliwoci, ¿e przewiduje on mo¿liwoæ ustalania przez
organ prowadz¹cy szko³ê wymiaru zajêæ nauczycieli
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców
zawodowych. W wymiarze d³u¿szym ni¿ pozosta³ych
nauczycieli zajmuj¹cych siê dydaktyk¹  stwierdzi³ w
uzasadnieniu uchwa³y z 21 marca prof. Walerian Sanetra,
prezes SN.
- Ta uchwa³a jest niekorzystna dla tysiêcy nauczycieli,
Obawiam siê, ¿e samorz¹dy wykorzystaj¹ j¹ do obni¿enia ich
wynagrodzeñ, a nawet zwolnieñ  mówi Ryszard Proksa,
przewodnicz¹cy Sekcji Krajowe Owiaty i Wychowania
NSZZ Solidarnoæ. Uwa¿a, ¿e wystarczy, i¿ gminy zwiêksz¹
czas pracy pedagogów czy psychologów do 30 lub 40 godzin
tygodniowo, a potem stwierdz¹, ¿e nauczyciel jest potrzebny
w szkole tylko przez po³owê tego czasu. W finale bêdzie
pracowa³ tyle, co dotychczas, ale za pó³ pensji. Mo¿e siê te¿
okazaæ, ¿e po wyd³u¿eniu czasu pracy nie bêdzie potrzeby
zatrudnienia tylu specjalistów. Proksa dodaje, ¿e niektóre
gminy ju¿ maj¹ gotowe projekty uchwa³ wyd³u¿aj¹cych czas
pracy takich nauczycieli do 30 godzin tygodniowo.
Rzeczpospolita z dnia 22.03.2012 r.

Od

01.04.2012r

zostaje przeniesiona siedziba oddzia³u
Zarz¹du Regionu
NSZZ Solidarnoæ l Opolskiego
-strzelecko- krapkowickiego
ze Strzelec Opolskich ul Marka Prawego
do Zawadzkiego ul Opolska 70 / I piêtro /
Oddzia³ czynny
Poniedzia³ek od 13.00 do 15.00
pi¹tek od 15.00 do 17.00
Dy¿ury Radcy Prawnego mecenas
Wanda Szostok
Poniedzia³ek od 13.00 do 15.00
pi¹tek od 15.00 do 17.00
Zapraszamy cz³onków NSZZ Solidarnoæ
do odwiedzania biura i korzystania z jego oferty.
Zapraszamy równie¿ sympatyków,
którym oferujemy pomoc w za³o¿eniu
organizacji zwi¹zkowej.
Zapraszamy emerytów, rencistów i bezrobotnych,
którzy równie¿ maja prawo
zrzeszaæ siê w zwi¹zki zawodowe.
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Akcja ulotkowa

Kêdzierzyn - Kole

Opole

Tak dla referendum.
Nie dla pracy
a¿ do mierci

 pod takim has³em w wielu miastach
Opolszczyzny dzia³acze Solidarnoci prowadzili
23 marca akcjê informacyjn¹ na temat projektu
ustawy emerytalnej. Rozdawali przechodniom
specjalne wydanie Tygodnika Solidarnoæ oraz
ulotki.

Nysa

G³ucho³azy

Kêdzierzyn - Kole
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