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I n f o r m a c j a
Regionalnej Komisji Wyborczej

NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego

Regionalna Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego informuje, że na kadencje 2014 
– 2018 dokonano wyborów w 187 z 208 organizacji 
zarejestrowanych w Rejestrze Zarządu Regionu, co 
stanowi 89 % tych organizacji.

Wybory nie odbyły się w 21 organizacjach 
związkowych.

 
Wybrano 161 delegatów na Walne Zebranie 

Delegatów Regionu Śląska Opolskiego.

      
Przewodniczący 

Regionalnej Komisji Wyborczej
   NSZZ „Solidarność” 

Regionu Śląska Opolskiego
      

Waldemar Kościelny  

XXV Walne 
Zebranie Delegatów 

Regionu Śląska Opolskiego 
NSZZ „Solidarność”

26 – 27 czerwca 2014 r. 

Góra św. Anny 

13 maja w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Soli-
darność” Regionu Śląska Opolskiego odbyło się zebranie  
sprawozdawczo – wyborcze  Regionalnej Sekcji Pracow-
ników Rolnictwa NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym 
sekcji został Jan Zdun – przew. MOZ NSZZ „S” w Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Warszawie z/s w Opolu. Ob-
rady rozpoczęły się podziękowaniem Krystynie Ziobrow-
skiej, wieloletniej przewodniczącej sekcji, współtwórczyni 
naszego Związku. Podziękowanie przekazali: Cecylia Go-
net – przewodnicząca ZR, Wojciech Pogorzelski – prze-
wodniczący Krajowego Sekretariatu Pracowników Rolni-
ctwa NSZZ „S” oraz Jan Zdun.  

 Delegaci wybrali Radę Sekcji w składzie: Antoni 
Zadrożny – I z-ca przewodniczącego, Wiesław Pawłowski 
– II z-ca przewodniczącego, Teresa Knysz – sekretarz oraz 
Katarzyna Kendziora – skarbnik.

 W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Beata Kuź-
min – przewodnicząca, Teresa Piekara – z-ca przewodni-
czącego oraz Ewa Sopa, Maria Broś i Beata Łukaszewicz.

(red.)  

Wybory w Sekcji 
Rolnictwa



Biuletyn informacyjny „S” Nr 6/20142

Wybory w organizacjach związkowych 
NSZZ „Solidarność”

W organizacjach związkowych NSZZ „Solidarność” 
Regionu Śląska Opolskiego odbyły się wybory na ka-
dencję 2014-2018. Prezentujemy nazwiska tych prze-
wodniczących zakładowych organizacji „S”, którzy  
w poprzedniej kadencji nie pełnili tej funkcji.

Artur Krzewica – Huta „Małapanew” w Ozimku
Krzysztof Kadziak – ZOTT Polska Sp. z o.o. w Opolu
Ewa Brykalska – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epide-
miologiczna w Opolu
Ewa Skowronek – Zakłady Wapiennicze Lhoist  S.A.  
w Tarnowie Opolskim
Jerzy Woszczyński – Państwowe Gospodarstwo Leśne, 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa
Maria Kalczyńska – Politechnika Opolska w Opolu
Witold Dereń– Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  
w Opolu
Beata Jańta – Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu 
Wojciech Popiel – Oddziałowa KZ w Opolu przy Polskiej 
Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w War-
szawie
Grażyna Bączyńska – Miejski Zakład Komunikacji  
Sp. z o.o. w Opolu
Ewa Sroka – Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy-
szłość” w Opolu
Jacek Rosół – Mondelez Polska Producion Sp. z o.o. , Fa-
bryka Gum do Żucia, Skarbimierz Osiedle
Grażyna Świercz – organizacja Pracowników Oświaty  
i Wychowania, Szkoła Podstawowa w Krasiejowie
Anna Ruchlewicz – Brzeskie Centrum Medyczne w Brze-
gu 
Marian Sowa – Komenda Miejska Państwowej Straży Po-
żarnej w Opolu
Janusz Kapałka – Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. 
Smolki w Opolu
Alina Chęcińska – MOZ Pracowników Oświaty i Wycho-
wania w Brzegu 
Kazimierz Kozłowski – Terenowa Organizacja Związko-
wa przy Oddziale Zarządu Regionu    
NSZZ „Solidarność” Śl. Opolskiego w Brzegu  

Marcin Nowak – Rejonowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej 
w Branicach 
Irena Kowalska – organizacja Pracowników Administra-
cji i Obsługi przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego im. Władysława Szafera w Głubczycach  
Urszula Chwastyk – Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Głuchołazach 
Beata Puzia – Centrum Kultury w Głuchołazach 
Barbara Furmańska – „Blachownia” Kędzierzyn – Koźle
Joachim Kurzela – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. 
z o.o. w Kędzierzynie – Koźlu
Jarosław Dziki – Komenda Powiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej Sp. z o.o. w Zdzieszowicach 
Beata Szymura – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
Arkadiusz Szyszka – B+K POLSKA Spółka z o.o. w Wal-
cach 
Anna Prus – MOSiR w Kędzierzynie – Koźlu 
Hanna Białas – organizacja przy Oddziale ZR w Kędzie-
rzynie – Koźlu 
Dawid Kotek – PKS w Kluczborku
Ewa Kasperkiewicz – Gil – Wodociągi i Kanalizacja 
„HYDROLOM” Sp. z o.o. w Kluczborku
Ryszard Zylak – Przedsiębiorstwo Rolne „ARGO – 
FERM” Sp. z o.o. w Wierzbicy Górnej
Tadeusz Trzeciak – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Han-
dlowe „FARM – POL” Sp. z o.o. w Zalesiu 
Krzysztof Dzidowski – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. w Namysłowie
Andrzej Jędrusiak – Przedsiębiorstwo „MAX” Sp. z o.o. 
z/s  w Kielcach, Zakład Odlewni w Nysie
Franciszek Winiarski – organizacja przy Oddziale ZR  
w Nysie 
Andrzej Wałęga – ARMATOR S.A. w Praszce
Roman Rowalski – Track Tec KOLTRAM Sp. z o.o.  
w Zawadzkiem
Małgorzata Stefańska – Dom Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich z filią w     
Szymiszowie i Leśnicy
Adam Nazim – „Energio – Mechanik” Sp. z o.o. w Strzel-
cach Opolskich 

Wyrazy głębokiego współczucia
Koledze 

KRZYSZTOFOWI  KASPRZYKOWI

z powodu śmierci 

OJCA

składa
MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Energetyki Cieplnej 
Opolszczyzny

Wyrazy głębokiego współczucia
Koledze 

JÓZEFOWI  KOWALOWI

z powodu śmierci 

MAMY

składa
MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Energetyki Cieplnej 
Opolszczyzny
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14 maja w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Soli-
darność” Śląska Opolskiego odbyło się zebranie spra-
wozdawczo – wyborcze Regionalnej Sekcji Emerytów i 
Rencistów.  Przewodniczącą sekcji jednogłośnie wybrano 
Krystynę Niżankowską, która szefuje sekcji od chwili jej 
zarejestrowania w ZR (tj. od kwietnia 1995 r.).    

Do Rady Sekcji delegaci wybrali: Ewę Wójcik – I z-ca 

Trzy dni  (14 – 16.05) trwało szkolenie podstawowe 
dla nowo wybranych przewodniczących (lub ich zastęp-
ców) Komisji Zakładowych „S” na kadencję 2014 –2018. 
Szkolenie w ośrodku szkoleniowym „Pensjonat Zielony”  
w Turawie przeprowadził Grzegorz Adamczyk  z-ca prze-
wodniczącego ZR, trener związkowy. 

Następna tura odbędzie się w terminie od 11 do 13 
czerwca 2014 r. 

      (red.)

Wybory w  RSEiR

Szkolenie dla 
nowo wybranych 

przewodniczących 
Przyszłoroczne najniższe wynagrodzenie wzrośnie 

o blisko 50 zł. To jednak dużo niższa kwota niż w 
poprzednim roku, kiedy podwyżka dla najmniej 
zarabiających wynosiła 80 zł. 

Przewidywana podwyżka płacy minimalnej jest dalece 
niezadowalająca dla osób najniżej zarabiających. NSZZ 
„Solidarność” od dawna postuluje by płaca minimalna 
stanowiła 50 procent przeciętnych zarobków. W Sejmie 
od kilku lat leży obywatelski projekt nowelizacji ustawy o 
minimalnym wynagrodzeniu, dla poparcia którego zebrał 
podpisy NSZZ „Solidarność”. Zakłada on wprowadzenie 
rozwiązań, które mają doprowadzić do stopniowego 
podwyższania płacy minimalnej do poziomu 50 proc. 
płacy przeciętnej. Wysokość podwyżek miałaby być ściśle 
powiązana z tempem wzrostu gospodarczego. Im wyższy 
PKB, tym wyższa podwyżka.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 15 lutego 2012 r. 
Został skierowany do komisji i tam słuch po nim zaginął.  

Przypomnijmy, że w marcu 2009 r. podpisany został w 
komisji trójstronnej pakiet działań antykryzysowych, który 
przewidywał wypracowanie mechanizmów pozwalających 
na osiągnięcie przez płacę minimalną poziomu 50 
proc. płacy przeciętnej. Premier Tusk zobowiązał się do 
opracowania takiego harmonogramu do końca 2009 r.!

(red.)

1731 zł. 
Nowa płaca 
minimalna

przewodniczącego, Ludmiłę Pietrzak – II z-ca przewodni-
czącego oraz Marię Piernikarską – skarbnik.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Teresa Śrótwa – 
przewodnicząca oraz Helena Cieśla i Danuta Hutnik.  

W zebraniu wyborczym, na zaproszenie członków sek-
cji,  uczestniczyła Cecylia Gonet – przewodnicząca ZR. 

(red.)
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Do chwili zamknięcia Biuletynu Informacyjnego 
wybory na kadencję 2014 – 2018 odbyły się w czterech 
Sekcjach Regionalnych NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego. Funkcję przewodniczących pełnić będą: 

JUDYTA GRAJCAR -  przewodnicząca (drugą 
kadencję)  Regionalnej Sekcji Pracowników Służby 
Zdrowia;  przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” 
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Judyta w 
kadencji 2010 – 2014 pełni też funkcję przewodniczącej 
Rady Oddziału ZR w Głuchołazach.

KRYSTYNA NIŻANKOWSKA – przewodnicząca 
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów nieprzerwanie 
od kwietnia 1995 r.

ŁUKASZ LATAWSKI – przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska 
Opolskiego; przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w 
Nysie.   

JAN ZDUN – przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Pracowników Rolnictwa NSZZ „Solidarność”, 
przewodniczący MOZ NSZZ „S” w Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Warszawie z/s w Opolu.  

Egzekwowanie roszczeń pracowniczych staje się 
fikcją. W 2013 r. liczba osób, które musiały czekać na 
wyrok w I instancji ponad rok, wynosiła 8 tys. Blisko 
100 osób czekało ponad 8 lat.

W ciągu dwóch ostatnich lat liczba postępowań 
procesowych z zakresu prawa pracy w sądach rejonowych 
wzrosła z 46,4 tys. do 55,9 tys. (20 proc.). Paraliżuje to 
działalność tych jednostek, co utrudnia, a w niektórych 
wypadkach wręcz uniemożliwia dochodzenie roszczeń 
wynikających ze stosunku pracy – czytamy w Gazecie 
Prawnej.

Choć średni czas oczekiwania na wyrok w I instancji 
wzrósł tylko o 20 dni ( do 7 miesięcy), to jednak skokowo 
rośnie liczba spraw przewlekłych. W 2011 r. tych spraw 
trwających ponad rok było 5,3 tys., a dwa lata później już 
8,2 tys. Aż o 65 proc. więcej było spraw trwających od 
trzech do pięciu lat. 94 osoby musiał w 2013 r. czekać na 
wyrok ponad 8 lat (wzrost o 21 proc.). Zniechęca to do 
dochodzenia swoich uprawnień.

Niektórych roszczeń nie da się dochodzić. Przykładem 
takich spraw jest np. bezzasadność wypowiedzenia, bo 
wypowiedziana umowa o pracę skończy się szybciej, niż 
sąd wyda orzeczenie o bezskuteczności. 

Źródło informacji: Gazeta Prawna z 15 maja 2014 r.    

Wbrew zapowiedziom rządu osoby 60+, które przej-
dą na emeryturę w wieku 67 lat, nie mają co liczyć na 
specjalny program aktywizacji zawodowej – czytamy w 
Dzienniku Gazecie Prawnej.  

Już za sześć lat mężczyźni będą musieli pracować do 
67. roku życia. Kobiety czeka to dopiero za 26 lat. Pod-
czas gorącej dyskusji na temat podwyższania wieku eme-
rytalnego rząd zapowiadał, że seniorzy nie maja co się bać 
dłuższej pracy, gdyż zostaną objęci specjalnym wspar-
ciem. Co więcej, zgodnie z art. 20 ustawy z 11 maja 2012 
r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 
(DzU z 2012 r. poz. 637)  Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej do 31 grudnia 2013 r. powinno przygotować 
program wspierający zatrudnienie i aktywizację zawodo-
wa osób powyżej 60 roku życia. Taki program nie zobaczył 
jeszcze światła dziennego.

Ministerstwo pracy przekonuje, że program został już 
przygotowany. Jest nim uchwała  nr 239 Rady Ministrów  
z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia „Progra-
mu Solidarności pokoleń. Działania dla zwiększenia ak-
tywności zawodowej osób w wieku 50+”. W dokumencie 
jest mowa tylko o osobach powyżej 50. roku życia. Brak 
w nim natomiast specjalnych rozwiązań dla 60-latków i 
starszych. Dokument ten, liczący 133 strony załącznika do 
uchwały Rady Ministrów nie rozwiązuje problemów osób 
mających przed sobą perspektywę pracy do 67. roku życia.

W najgorszej sytuacji będą pracownicy wykonują-
cy pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze. Osoby, które rozpoczęły pracę po 31 grudnia 
1998 r., nigdy nie uzyskają prawa do emerytury pomosto-
wej. Przepisy bowiem tego zabraniają – stwierdza prof. 
Marek Zieleniecki z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert 
NSZZ „Solidarność”. 

Zdaniem wielu ekspertów rządowy program wspiera-
nia starszych pracowników powinien rozwiązywać prob-
lem osób, które nie będą miały siły wykonywać pracy np. 
w hucie czy porcie. – Nie każda z tych osób będzie mogła 
zmienić zawód. I dlatego niezbędne są też rozwiązania 
prawne chroniące te grupy zawodowe – zauważa prof. Ma-
ciej Zieleniecki.  

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
PKP PLK

Zakład Linii Kolejowych w Opolu

składa 
serdeczne gratulacje

KOLEDZE  ALANOWI  GRAMALA

z powodu narodzin: 
JULIANA EMANUELA 

i LILIANY GLORII.

Dzieciaczkom życzymy 
beztroskiego i zdrowego dzieciństwa, a rodzicom 

odkrywania nowych uroków wspólnego życia.  

Sekcje regionalne

Sądy pracy się 
zakorkowały

60-latki bez 
wsparcia państwa
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emerytalnego - powiedział sędzia Granat. Jego zdaniem taka 
sytuacja może prowadzić do dalszego wydłużania wieku 
emerytalnego bez uwzględniania wartości zawartych w 
ustawie zasadniczej.

Zaznaczył, że ustawa emerytalna jest sprzeczna m.in. 
z art. 20 Konstytucji, który wprowadza zasadę społecznej 
gospodarki rynkowej opartej na solidarności, dialogu i 
współpracy partnerów społecznych. - Społeczna gospodar-
ka rynkowa jest podstawą ustroju gospodarczego Polski. 
Konstytucja w art. 20 nie wprowadza modelu państwa 
liberalnego, w którym prawodawca mógłby zajmować się 
przy wieku emerytalnym tylko i wyłącznie okolicznościami 
gospodarczymi - dodał. Sędzia Mirosław Granat stwierdził, 
że kierowanie się przede wszystkim sytuacją ekonomiczną 
w tak ważnej kwestii jak wydłużenie wieku emerytalnego 
jest niedopuszczalne. - Ograniczenie liczby przechodzących 
na emeryturę zawsze będzie korzystne dla budżetu - pod-
kreślił. Dodał też, że prawa pracowników do zabezpiecze-
nia emerytalnego zostały w noweli ustawy potraktowane 
instrumentalnie. - Trybunał Konstytucyjny usankcjonował 
rozwiązania doraźne, oszczędnościowe dla budżetu, które z 
uwagi na realia społeczne ludzi po 65. roku życia po prostu 
są oderwane od rzeczywistości - powiedział sędzia Granat.

Zasada zaufania do państwa

Zdaniem sędzi Teresy Liszcz ustawa emerytalna na-
rusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez 
nie prawa. Przypomniała, że w listopadzie 1992 roku TK 
uznał, że zasada zaufania jest wiodącą zasadą stosunku 
ubezpieczeniowego, który opiera się na przeświadczeniu 
ubezpieczonego, że po spełnieniu określonych warunków 
i po upływie określonego czasu otrzyma określone świad-
czenie. - System ubezpieczeniowy przybiera formę swoistej 
umowy społecznej. Reguły tej umowy są określane w prawie 
w momencie przystąpienia do ubezpieczenia. Nie ma wąt-
pliwości, wbrew temu, co przyjął Trybunał Konstytucyjny, 
że w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego ta umowa  
została przez państwo złamana - powiedziała sędzia Liszcz. 
Jej zdaniem w szczególności naruszone zostały prawa osób, 
które były bliskie osiągnięcia wieku emerytalnego na starych 
zasadach. - Podwyższonym wiekiem emerytalnym podjęto 
nawet te osoby, które mogły nabyć prawo do emerytury w 
dniu wejścia w życie zmian - dodała.

Niezgodna z konwencją MOP

Sędzia Liszcz zaznaczyła, że ustawa emerytalna jest 
niezgodna z art. 26 konwencji Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy nr 102, na co m.in. wskazywała Solidarność. 
Dokument ten zaleca, by wiek uprawniający do przejścia 
na emeryturę nie przekraczał 65 lat. Dopuszcza co prawda 
wprowadzenie wyższego wieku emerytalnego, ale jego 
podniesienie uzależnia od zdolności do pracy osób starszych 
w danym kraju. A w Polsce ten warunek nie został spełnio-

Ustawa podwyższająca wiek emerytalny narusza 
podstawowe wartości, takie jak godność, równość wo-
bec prawa i zasadę zaufania do państwa - podkreślali 
w swoich uzasadnieniach sędziowie Trybunału Konsty-
tucyjnego, którzy zgłosili zdania odrębne do wyroku 
uznającego tę ustawę za zgodną z Konstytucją.

7 maja, po dwóch dniach rozprawy Trybunał Konstytu-
cyjny stwierdził, że Ustawa o emeryturach z FUS z maja 
2012 roku, wydłużająca wiek emerytalny dla kobiet i męż-
czyzn do 67. roku życia, jest zgodna z ustawą zasadniczą. 
Sędziowie zgłosili zastrzeżenia tylko do tzw. emerytur częś-
ciowych, kwestionując zróżnicowane warunki nabywania 
prawa do tego świadczenia dla kobiet i mężczyzn.

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wnioski zgłoszone 
przez NSZZ Solidarność, OPZZ i posłów PiS. Werdykt 
nie zapadł jednogłośnie. Zdania odrębne zgłosiło sześciu 
sędziów: Zbigniew Cieślak, Mirosław Granat, Wojciech 
Hermeliński, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz i Marek 
Zubik. Argumenty, które przedstawili, daleko odbiegały od 
uzasadnienia przedstawionego przez sędzię sprawozdawcę.

Naruszenie Konstytucji

Najostrzej sposób legislacji ustawy emerytalnej oraz 
przebieg procesu i wyrok wydany przez Trybunał ocenił 
sędzia Zbigniew Cieślak, który podważył całą sentencję. - 
Bez wątpienia w procesach legislacyjnych naszego Sejmu 
gromadzą się w coraz większej liczbie niepokojące zjawiska 
szybkiej, mało ugruntowanej merytorycznie legislacji - po-
wiedział. Zaznaczył, że państwo w wielu przypadkach jest 
niewydolne, a ta niewydolność widoczna jest także na sali 
rozpraw Trybunału. Jego zdaniem formuła tej instytucji 
już się wyczerpała. - Trybunał Konstytucyjny ma moralny 
obowiązek poszukiwania nowych narzędzi do badania 
konstytucyjności ustaw - zaznaczył.

Zdaniem sędziego Zbigniewa Cieślaka ustawa emery-
talna narusza art. 1 Konstytucji, który określa obowiązki 
państwa w stosunku do obywateli. - W tej trudnej sytuacji 
ekonomicznej, ogromnych wyzwań społecznych, powinność 
władz publicznych polega na tworzeniu i realizowaniu roz-
wiązań systemowych i jednoczesnym powstrzymywaniu się 
od nieadekwatnego nakładania ciężarów na wybrane grupy 
społeczne - powiedział. Stwierdził, że wprowadzając ustawę 
emerytalną państwo nie wywiązało się także z innych obo-
wiązków: równego traktowania obywateli oraz zrównywania 
obciążeń przy uwzględnieniu sytuacji prawnej i pozaprawnej 
poszczególnych grup zawodowych.

Społeczna gospodarka rynkowa

Natomiast sędzia Mirosław Granat zwrócił uwagę na 
niekonsekwencje w postępowaniu składu orzekającego. TK 
uznał bowiem, że konstytucja wprowadza prawo do zabez-
pieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego, 
ale z drugiej wyprowadził jego uregulowanie do ustaw zwy-
kłych. - Nie zgadzam się z Trybunałem Konstytucyjnym, że 
prawodawca posiada „carte blanche” do określenia wieku 

Złamana zasada zaufania do państwa

dok. na str. 6
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ny. Jej zdaniem w procesie legislacyjnym opierano się na 
oderwanych od rzeczywistości analizach. - Fakty przeczą 
temu by przeciętny 66 latek był w pełni zdolny do pracy 
zarobkowej - powiedziała sędzia Liszcz. Podkreśliła, że 
obecnie aktywnych zawodowo jest niewiele osób w wieku 
66 i 67 lat i nic nie wskazuje na to, by ta sytuacja uległa 
poprawie w przyszłości.

 W jej opinii nowelizacja ustawy emerytalnej godzi 
także w pracowników zatrudnionych w szczególnych warun-
kach i o szczególnym charakterze. - Powinniśmy traktować 
sprawę zatrudniania osób w szczególnych warunkach, jako 
nadal otwartą. Tymczasem ustawodawca konsekwentnie 
zmierza w kierunku, że nie ma żadnego powodu, żeby te 
osoby preferować. Nie zakłada przy tym, że możliwe jest 
całkowite wyeliminowanie pracy w szczególnych warun-
kach, chyba, że zamkniemy w Polsce wszystkie kopalnie i 
wszystkie huty - powiedziała.

Równość wobec prawa

Sędzia Marek Kotlinowski stwierdził, że ustawa emery-
talna narusza takie wartości jak: wolność i równość wobec 
prawa. - Obywatel w systemie zabezpieczenia społecznego 
opartego na zdefiniowanej składce powinien mieć prawo 
decydowania, kiedy zakończy swoją aktywność zawodową. 
Świadczenie emerytalne jest pochodną zgromadzonego 
kapitału i czasu, przez jaki to świadczenie będzie pobierał. 
Wolność to możliwość wyboru pracy lub pomocy rodzinie 
- powiedział sędzia Kotlinowski.

Jego zdaniem w polskim porządku prawnym ukształto-
wały się dwie grupy obywateli. Pierwszą stanowią funkcjo-
nariusze służb mundurowych, wobec których ustawodawca 
dotrzymuje danego słowa. Zamiana zasad przechodzenia 
na emeryturę osób z tej grupy zawodowej dotyczy bowiem 
jedynie mundurowych rozpoczynających pracę. - Druga 
grupa to obywatele w powszechnym systemie zaopatrzenia 
emerytalnego. Wobec nich można w każdym czasie zmienić 
zasady: podwyższyć wiek emerytalny, reguły wyliczania 
kwoty świadczenia, bądź jego waloryzacji. Ja z takim ro-
zumowaniem się nie zgadzam. Państwo musi dotrzymywać 
słowa wobec każdego obywatela - zaznaczył.

Skarga do MOP

Solidarność skieruje skargę na orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie ustawy emerytalnej do Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy. - Czekamy na pisemne 
uzasadnienia wyroku, również od sędziów, którzy mieli 
odmienne zdania. Następnie skierujemy skargę do Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy. Jeśli MOP pozytywnie 
odniesie się do naszej skargi, to wystąpi do polskiego rządu z 
prośbą o zmianę przepisów - mówi prof. Marcin Zieleniecki, 
ekspert Komisji Krajowej.

Źródło informacji: www.solidarnosckatowice.pl 
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Koledze 

Piotrowi Pyka

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składa 

Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” 

PKP PLK 
Zakład Linii Kolejowych w Opolu

X Bieg SOLIDARNOŚCI „Bądźcie Świętymi…”, któ-
rego celem było uczczenie Kanonizacji Świętego Jana Pa-
wła II, odbył się 27 kwietnia na trasie 12 km:  Góra Świętej 
Anny – Zdzieszowice - Wielmierzowice – Januszkowie. 
Przed biegiem o godz. 6,00 uczestnicy złożyli wiązan-
kę kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II na Górze św. 
Anny.  Obecny na starcie wicewojewoda opolski Antoni 
Jastrzembski w wystąpieniu podkreślił wyjątkowe zasługi 
Solidarności i Jana Pawła II w dokonaniu zmian ustrojo-
wych w Polsce i całym świecie. Po odśpiewaniu „Barki”, 
ulubionej pieśni oazowej Papieża Jana Pawła II, uczestnicy 
rozpoczęli bieg do Zdzieszowic w asyście policji i straży 
pożarnej. W Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach 
pod witrażem patrona szkoły Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego biegacze zapalili znicz i złożyli wiązankę, a na-
stępnie pobiegli do Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 
Pawła II, gdzie złożyli wiązankę kwiatów pod obeliskiem 
patrona szkoły. 

Po dobiegnięciu do Januszkowic o godz. 8,00 uczestni-
czyli w  Mszy św. po której uczestnicy biegu złożyli wią-
zankę kwiatów pod ołtarzem Świętych Jana Pawła II i Jana 
XXIII. 

27 kwietnia 2014 r. NSZZ „Solidarność” Śląska Opol-
skiego po raz kolejny uczciła pamięć Wielkiego Polaka 
Jana Pawła II. Organizatorami biegu byli: Sekcja Regio-
nalna Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” Ślą-
ska Opolskiego przy pomocy Publicznego Gimnazjum w 
Zdzieszowicach (dyr. Mirosław Czernysz), OSP Januszko-

X Bieg SOLIDARNOŚCI 
„Bądźcie Świętymi…”

wice (nacz. Seastian Bustrycki) i parafii św. Błażeja w Ja-
nuszkowicach ( proboszcz ks. dr Jan Cichoń) obchodzącej 
w tym roku  80 lecie istnienia ( 1934 rok budowy).

Z biegu TVP Opole wyemitowała relację do odtworze-
nia na stronie:

www.tvp.pl /opole/ informacja/kurier-opolski/
wideo/27-kwietnia-2014/14973369 

     
   Przewodniczący SRO i W  

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
                                                     Piotr Pakosz

1 czerwca swoje święto obchodzą pracownicy 
branży chemicznej. 

Z tej okazji składam najserdeczniejsze życze-
nia stabilizacji zatrudnienia i godziwego wyna-
gradzania. W życiu rodzinnym życzę satysfakcji 
z osiągnięć własnych jak i najbliższych członków 
rodziny. Łączę najlepsze życzenia spełnienia pla-
nów, wielu sukcesów, zdrowia oraz wszelkiej po-
myślności.

Szczęść Boże!
Przewodnicząca Zarządu Regionu

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet 

Dzień Chemika
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Kilkaset osób 
uczestniczyło w 
uroczystości od-
słonięcia tabli-
cy pamięci mjr. 
Hieronima Deku-
towskiego pseu-
donim „Zapora”. 
Wśród uczestni-
ków było wielu 
członków NSZZ 
„Solidarność” z 
pocztem sztan-
darowym.  Uro-
czystość odbyła 
się w środę 14 
maja 2014 roku. 
Uczestnicy wy-
darzenia wzięli 
także udział w 
konferencji popu-
larno - naukowej 

przygotowanej przez Delegaturę IPN w Opolu oraz Insty-
tut Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie.

Losy polskiego bohatera II wojny światowej, cicho-
ciemnego, dowódcy oddziałów WiN i AK tragicznie splot-
ły się z miastem Nysa. To tu w  1947 r. został pojmany 
przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa mjr Hiero-
nim Dekutowski. Po okrutnym śledztwie zamordowany w 
1949 r. Jego szczątki odnaleziono dopiero w 2012 r. pod-
czas prac ekshumacyjnych na łączce cmentarza powąz-
kowskiego w Warszawie. Zidentyfikowany rok później. 
Wraz z tą informacją pojawiła się wiadomość, że Hieronim 
Dekutowski wraz z siedmioma swoimi podkomendnymi 
zostali złapani w Nysie.

Pod koniec 2013 r. w Nysie powstał Społeczny Komi-
tet, który postawił sobie za zadanie ufundowanie tablicy 
pamiątkowej poświęconej Majorowi „Zaporze”. W tym 
celu przeprowadzono publiczną zbiórkę pieniędzy w po-
staci sprzedaży cegiełek. Uzyskany z nich dochód pozwolił 
na zakup tablicy z odlanym w brązie wizerunkiem Hieroni-
ma Dekutowskiego. Jej autorem jest prof. Marian Molen-
da, nyski artysta, rzeźbiarz.

Według zeznań jednego z zatrzymanych razem z „Za-
porą” żołnierzy, przed wyjazdem na Zachód Europy mieli 
spotkać się w Nysie w kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 
6. To właśnie na niej zawisła tablica pamięci. W środę, 14 
maja, odbyła się uroczystość jej odsłonięcia oraz konferen-
cja popularno-naukowa związana z działalnością mjr. Hie-
ronima Dekutowskiego.

Uroczystość odsłonięcia tablicy rozpoczęła się od My-
szy Świętej w nyskiej Bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki 
z udziałem licznych delegacji i pocztów sztandarowych. 

Uroczystość odsłonięcia tablicy 
mjr. Dekutowskiego

Mszę odprawił ks. Mikołaj Mróz w koncelebrze ojca Urba-
na Adama Bąka, ks. dra ppłk Jerzego Niedzielskiego oraz 
ks. Piotra Mazura, kapelana strażaków. Następnie uczest-
nicy wydarzenia przeszli na ul. Dąbrowskiego 6, gdzie 
oficjalnie odsłonięto i poświęcono tablicę pamięci mjr. 
Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Na początek przed-
stawiciel organizatorów Pan Zdzisław Mazur powitał ze-
branych i przedstawił im genezę powstania przedsięwzię-
cia. Następnie ks. Jerzy Niedzielski odsłonił i poświecił 
tablicę. Historię mjr. Hieronima Dekutowskiego przedsta-
wił Pan Andrzej Koziar z Instytutu Pamięci Narodowej. 
Następnie Pan Piotr Wojtasik odczytał list Pani Grażyny 
Chojeckiej, członka rodziny Majora „Zapory”. Na zakoń-
czenie odbył się apel pamięci. Uczestnicy uroczystości zło-
żyli pod odsłoniętą tablicą wiązanki kwiatów oraz znicze. 
 

Źródło informacji:  www.nysa.eu 
 
 


