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34. rocznica powstania Solidarności
W niedzielę 31 sierpnia członkowie Opolskiej Solidarności, dawni działacze, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz służb mundurowych
złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na Skwerze
Solidarności, pod pomnikiem Trzech Krzyży przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, na grobie śp. prałata
Kazimierza Bochenka i pod pomnikiem św. Katarzyny
na terenie Taboru Szynowego w Opolu.
Obchody 34. rocznicy powstania „S” w Opolu rozpoczęły się w piątek 29 sierpnia. Wieczorem członkowie i
sympatycy „S” uczestniczyli w mszy św. odprawionej przez
ks. infułata Edmunda Podzielnego w opolskiej katedrze.
Uroczystość uświetniły liczne poczty sztandarowej z całej
Opolszczyzny. Po mszy św. związkowcy złożyli wiązanki
kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem bł. ks. Jerzego
Popiełuszki i na grobie śp. prałata Stefana Bladego.
Tradycyjne w godzinach rannych 29 sierpnia przedstawiciele ZR nawiedzili groby zmarłych działaczy oraz ludzi
szczególnie zasłużonych dla naszego Związku. Na ich gro-

bach złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze w imieniu
wszystkich członków Opolskiej Solidarności.
Podobne uroczystości odbyły się we wszystkich miastach, gdzie mieszczą się Oddziały ZR.
						
(jm)

Obchody rocznicowe w Nysie

Msza św. w intencji Ojczyzny i członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
została odprawiona w Bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki
w Nysie 31 sierpnia. Mszę św. koncelebrowali: ks. ppłk
Jerzy Niedzielski, kapelan wojskowy, ojciec Urban Bąk z
parafii pw. św. Elżbiety w Nysie oraz ks. Przemysław Król,
wikary z parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Ka-

zanie nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w
dziejach Polski wygłosił o. Urban Bąk. Franciszkanin przypomniał m.in. postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki, obrońcy
wolności, który oficjalnie został wybrany Patronem NSZZ
„Solidarność”. Decyzję w tej sprawie podjęła Kongregacja
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, z upoważnienia
papieża Franciszka, na wniosek „Solidarności”. Ksiądz
Popiełuszko, duszpasterz ludzi pracy i kapelan „Solidarności” 19 października 1984 roku został zamordowany przez
funkcjonariuszy IV Departamentu Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. Ogłoszono go błogosławionym w czerwcu
2010 roku.
Po mszy św. mieszkańcy Nysy, ludzie „Solidarności”
i burmistrz Jolanta Barska przemaszerowali pod pomnik
Patriotom Polskim, gdzie zostały złożone kwiaty.
Okolicznościowe przemówienie przed pomnikiem wygłosił
Henryk Szewczuk, przewodniczący Rady Oddziału NSZZ
Solidarność Śląska Opolskiego w Nysie.
Warty przy pomniku pełniły harcerki z Hufca Nysa ZHP.
						
(hsz.)

Biuletyn informacyjny „S” Nr 8-9/2014

2

Postulaty jak testament
Solidarność milionów Polaków spowodowała, że wydarzenia sprzed 34 lat stały się jedną z najpiękniejszych
kart historii Polski, uznała Komisja Krajowa NSZZ
Solidarność.
Tradycyjnie przed rocznicą Sierpnia’80 dwudniowe
obrady Komisji Krajowej odbywają się w Gdańsku. Tak też
było 27 i 28 sierpnia. Drugiego dnia obrady przeniesiono
z Akwenu do sali BHP. Ale przedtem członkowie Komisji
Krajowej złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.
- Pamiętajmy Sierpień roku ‘80, wypełniajmy testament
tych, którzy wtedy strajkowali - powiedział podczas uroczystości Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.
Dziennikarzom mówił, że jego największym marzeniem
jest solidarność między dawnymi działaczami. - Doskonale wiemy, że są podziały na temat tego, czym był sierpień
1980 roku. Niektórzy chcą zmieniać historię i pisać ją na
nowo. To w tym miejscu, w sierpniu 1980 roku, narodził
się NSZZ Solidarność, a nie jakichś ruch społeczny. Ten
zryw miał podłoże socjalne, a nie wolnościowe - stwierdził.
W przyjętym stanowisku zaznaczono, że po 34 latach „postulaty są nadal aktualne i mimo przeżywanych obecnie
trudności, mimo antyspołecznej, antypracowniczej i antyzwiązkowej postawy rządu, związek istnieje i realizuje
swój najważniejszy cel, jakim jest obrona godności ludzi”.
Komisja Krajowa zarzuciła rządzącym, że prowadzą
antyzwiązkową politykę i starają się wymazać fakt, że
do zmian doprowadziły strajki milionów pracowników,
członków NSZZ „S”, a wybory w czerwcu 1989 r. były
następstwem fali strajków pracowników zrzeszonych w
zdelegalizowanej wtedy Solidarności.
- 21 postulatów to dla nas nie relikt przeszłości,
który ma być w budynku Europejskiego Centrum Solidarności. To nie jest sprawa zamknięta. Postulaty są do
realizacji, bo wielu, którzy wtedy strajkowali, żyje w
nędzy - powiedział dziennikarzom szef Solidarności.

Stanowisko KK Nr 6/2014
ws. 34. rocznicy podpisania
porozumień sierpniowych

Słowa szefa związku o obronie pracowników znalazły
potwierdzenie w przyjętych dokumentach. Solidarność
przyjęła stanowisko dotyczące złożenia skargi w Trybunale
Konstytucyjnym w sprawie zawierania układów zbiorowych
pracy dla członków służby cywilnej. Związkowcy postulują
zbadanie zgodności z Konstytucją RP art 239 par 3 pkt 1
kodeksu pracy . W skardze powołują się także na ratyfikowane przez Polskę konwencje MOP nr 151 i 98, Europejską
Konwencję Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności i Europejską Kartę Społeczną.

W 34. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” dziękuje wszystkim, dzięki którym „Solidarność” powstała, przetrwała
stan wojenny i trwa do dzisiaj, kontynuując walkę
o prawa pracownicze i wrażliwą społecznie Polskę.
Sierpniowe postulaty są nadal aktualne i mimo
przeżywanych obecnie trudności, mimo antyspołecznej, antypracowniczej i antyzwiązkowej postawy rządu
Związek istnieje i realizuje swój najważniejszy cel,
jakim jest obrona godności ludzi pracy.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zburzył powojenny porządek w Europie,
po wielu latach totalitarnego zniewolenia umożliwił
powrót naszej Ojczyzny do rodziny wolnych, demokratycznych państw.
Dzięki solidarności milionów Polaków wydarzenia
sprzed 34 lat stały się jedną z najpiękniejszych kart
historii Polski.
Po 34 latach, na potrzeby bieżącej polityki,
sprawujący władzę w Polsce próbują pisać historię
naszego kraju na nowo. Próbują wymazać fakt, że do
zmian doprowadziły strajki milionów pracowników w
zakładach pracy, którzy byli członkami Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Próbują zatrzeć w pamięci Polaków, że do pierwszych
wolnych wyborów w czerwcu 1989 r. doprowadziła
fala strajków pracowników zrzeszonych w zdelegalizowanej wówczas „Solidarności”, że zmiany ustrojowe
nie byłyby możliwe bez „Solidarności”.
Ale my, ludzie „Solidarności” pamiętamy komu
zawdzięczamy wolną Polskę. Dlatego będziemy robić
wszystko, aby 21 sierpniowych postulatów nie było
tylko napisami na historycznych tablicach.

Ź r ó d ł o i n f o r m a c j i : w w w. s o l i d a r n o s c . o rg . p l

dańsk, 27 sierpnia 2014 r.

W obronie prawa do protestu

Śląska Opolskiego sierpień-wrzesień 2014 r.

Ks. Jerzy Popiełuszko
patronem
NSZZ „Solidarność”

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko został ustanowiony patronem NSZZ Solidarność. Taką decyzję podjęła Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia papieża Franciszka. Dekret Kongregacji został
odczytany przez metropolitę gdańskiego abp. Sławoja
Leszka Głodzia w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku 31
sierpnia podczas uroczystej mszy św. z okazji 34. rocznicy
powstania związku.
- Ksiądz Jerzy oddał życie, aby Solidarność mogła
żyć. Zawsze jest z nami. Od teraz nie tylko jako nasz kapelan, ale i patron. To wspaniały dzień - powiedział przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.
 	
Decyzję o złożeniu wniosku w sprawie ustanowienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem związku
podjął Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność we w
Wrocławiu w październiku 2010 roku. Wniosek został przekazany do Watykanu za pośrednictwem Episkopatu Polski.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
wydała dekret o patronacie 25 sierpnia.
Dekret ustanawiający bł. ks. Jerzego Popiełuszkę
patronem NSZZ „Solidarność”
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca
Świętego Franciszka biorąc pod uwagę, że wybór i zgoda
jest przygotowana zgodnie z prawem przychyla się do
próśb i uznaje błogosławionego Jerzego Popiełuszkę,
kapłana i męczennika Patronem przed Bogiem członków
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”.
Watykan, Kongregacja Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów, dnia 25 sierpnia 2014 roku
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Solidarność
niesie wiano
sierpnia 1980 r.
Od poświęcenia reklikwiarzy i płaskorzeźb zdobiących ambonę w bazylice św. Brygidy w Gdańsku Metropolita Gdański, ks. Abp Sławoj Leszek Głódź rozpoczął
mszę św. z okazji 34. rocznicy podpisania porozumień
sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.
- „Solidarność” nie zwinęła swoich sztandarów, jak jej
życzono. Te sztandary są tutaj z nami. „Solidarność” nie stała
się kartą z historycznego kalendarza, a jej służba ojczyźnie
trwa - mówił w swojej homilii ks. Abp. - To Solidarność
niesie wiano sierpnia 1980 roku i stanowi najważniejszy
podmiot realizujący tamte porozumienia - powiedział Metropolita Gdański. Wspominając 34 lata drogi „Solidarności”
ks. Abp powiedział - Długi jest katalog spraw, z którymi
dzisiaj boryka się wasz związek.
Te sprawy, to m.in. brak dialogu społecznego, liberalna
rzeczywistość. Wzywając do respektowania ideałów sierpnia i jego porozumień mówił również - niech nie milknie
przesłanie „Solidarności”, niech dalej trwa. Podmiotem
pracy jest człowiek, a praca powołaniem człowieka. To
przesłanie jest tożsame z przesłaniem kościoła i nie może
być mowy o postępie, bez respektowania praw człowieka.
W mszy św. wzięli udział wszyscy przewodniczący
Związku: prezydent Lech Wałęsa z małżonką, Marian
Krzaklewski, Janusz Śniadek i Piotr Duda, przedstawiciele
władz państwowych, samorządowych, poczty i delegacje
„Solidarności” z całego kraju. Byli również przedstawiciele
Związku Polaków na Białorusi, oraz abasadorowie: USA i
Portugali.
Źródło informacji: www.solidarnosc.org.pl

Prezydium ZR
wybrane
W piątek 18 lipca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.
Członkowie ZR wybrali 4 osoby do Prezydium ZR.
W skład Prezydium weszli:
Grzegorz Adamczyk – z-ca przewodniczącego ZR
Marek Stelmach – skarbnik ZR
oraz członkowie:
Grzegorz Jędrzej i Zbigniew Karnaś.
Dwóch kandydatów nie uzyskała wymagane ilości głosów i w związku z tym w późniejszym terminie odbędą się
wybory uzupełniające.
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50 maratonów
minęło…
Jak jeden dzień

Regionalna Komisja Rewizyjna
na kadencje 2014 - 2018
Przewodniczący - Jacek Rosół przewodniczący Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy MONDELEZ POLSKA
PRODUCTION Sp. z o.o. w Skarbimierzu, delegat na WZDR, członek „S”
od 2010 r.
Z-ca przewodniczącego – Józef
Pilarski - członek MOZ „S” przy Neapco Europe w Praszce, przewodniczący
Rady Oddziału ZR w Praszce, członek
ZR w kadencji 2010 – 2014, delegat na
WZDR, członek „S” od 1980 r.

Gdy 10 lat temu przebiegłem swój pierwszy Maraton Solidarności nie przypuszczałem, że będzie to mój
kultowy, ulubiony maraton, że po dekadzie przyjdzie mi
świętować w Trójmieście przebiegnięcie swojego 50-go
maratonu.
Świadomie wybrałem to miejsce do uczczenia tego
jubileuszu. Jak już kiedyś wspominałem, Solidarność to
moja pierwsza młodzieńcza miłość, więc tylko Gdańsk i
XX Jubileuszowy Maraton Solidarności był odpowiednim miejscem do świętowania. Aby wyróżnić się wśród
uczestników maratonu postanowiłem wystartować w stroju
Spartanina. To moja kolejna miłość – charytatywna pomoc
niepełnosprawnym dzieciom, a że dostałem zgodę od
Fundacji Spartanie Dzieciom na wystąpienie w tym stroju,
skorzystałem z tego przywileju. Wiadomo było, że biegnąć
w tym stroju wyniku w miarę dobrego nie zrobię, ale to nie
miało znaczenia, chciałem się cieszyć i napawać tym moim
świętem biegowym, co w zupełności mi się udało. Niesamowita trójmiejska publiczność dodawała mi sił na trasie, a
to co przeżyłem już w okolicach Starego Miasta i Długiego
Targu w Gdańsku – tysiące kibiców – nie żartuję i nie wyolbrzymiam, bo w tym okresie odbywa się Jarmark Dominikański – ich wspaniały doping pozwolił mi zapomnieć o
zmęczeniu. Maraton ukończyłem w czasie 4:10:09, lecz jak
wcześniej podkreślałem – nie czas się liczył, lecz zabawa.
Dziękuję w tym miejscu kolegom i koleżankom maratończykom, którzy przyjęli moje zaproszenie i biegli ze mną
ten maraton. Szczególne podziękowanie składam Zarządowi
Regionu Śląska Opolskiego i jego szefowej Cecylii Gonet
za pomoc, jaką mi udzieliliście. Bez Was nie byłoby tego
mojego 50 maratonu. Dziękuję Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” Elektrowni Opole, z przewodniczącym
Darkiem Kucharewiczem – bez Was również nie byłoby
tego święta i moich sztafet biegowych po kraju i zagranicy.
Dziękuję Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i jej przewodniczącemu Piotrowi Dudzie za pamięć i piękny puchar,
który dziś stoi na honorowym miejscu w pokoju gościnnym.
Kochani! Pokonanie tych 50 maratonów zajęło mi 15
lat. Kolejną 50-tkę, jeżeli Pan Bóg i zdrowie pozwolą, chcę
pokonać w 5 lat i oczywiście setny maraton chcę świętować
na XXV jubileuszowym Maratonie Solidarności.
Adam Król
Członek NSZZ „Solidarność”Elektrowni Opole

Sekretarz – Jolanta Zarzycka
- członek Komisji Rewizyjnej w Organizacji Międzyzakładowej przy Oddz.
ZR w Kędzierzynie – Koźlu, członek
„S” od 2013 r.
Członkowie:
Krzysztof Kwiatek – skarbnik MOZ
NSZZ „S” PGE GiEK SA Odział
Elektrownia Opole, delegat na WZDR,
członek „S” od 1990 r.

Kazimierz Kołosowski – przewodniczący KZ „S” w Siegenia – Aubi w
Kluczborku od 2005 r., członek RKR w
od 2010 r., delegat na WZDR, członek
„S” od 1980 r. ,

Bolesław Lenkiewicz – sekretarz
MOZ „S” przy Damen Shipyards w Kędzierzynie – Koźlu, delegat na WZDR.

Jan Religa – członek „S” od 1980 r.,
współzałożyciel Związku w Zakładach
Azotowych Kędzierzyn, od 1987 r.
członek „S” w Elektrowni Blachownia,
w 2007 odszedł na emeryturę pozostając nadal członkiem „S”, w latach 2007
do 2011 poseł na Sejm RP, w latach
2006 – 2007 przewodniczący RKR, od
1998 r. delegat na WZDR.
(Sylwetki członków ZR zamieściliśmy w poprzednim
wydaniu BI. Sylwetki członków ZR i RKR dostępne są
również na naszej stronie internetowej www.solidarnosc.
org.pl/opole w zakładce: Władze).
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Wy działacie, my skorzystamy
Związki zawodowe są potrzebne, powinny mieć
większy wpływ na decyzje rządzących i działać przede
wszystkim na rzecz zachowania miejsc pracy i wzrostu
wynagrodzeń – bardziej poprzez negocjacje i układy
zbiorowe niż manifestacje. To główne wnioski z przeprowadzonego w czerwcu przez CBOS badania – Opinie o
związkach zawodowych. Dla Janusz Zabiegi, szefa działu
szkoleń Komisji Krajowej „S”, badania te pokazują jak
dramatycznie niska jest świadomość, czym są związki
zawodowe i jak z nich korzystać.
Polacy chcą związków zawodowych. Chcą, aby miały
większy wpływ na decyzje polityków. Oczekują też, że te
skupiają się na reprezentowaniu pracowników firm prywatnych, bezrobotnych i młodych na śmieciówkach.
W badaniu 44 proc. ankietowanych uważa, że działalność związków zawodowych jest korzystna dla kraju. Przeciwnie twierdzi 26 proc. Aż 76 proc. uznaje ich działalność
za potrzebną, przede wszystkim na rzecz zachowania miejsc
pracy i poprawy wynagrodzeń (12 proc. przeciw) oraz chce
ich większego wpływu na decyzje polityków (54 proc) .
Przeciwnie twierdzi 23 proc.
Jak pokazują badania spośród reprezentatywnych central
związkowych tylko działalność Solidarności ma więcej
ocen pozytywnych niż negatywnych (37 do 28 proc.).
Odpowiednio OPZZ – 24 do 26 proc. i Forum ZZ – 15 do
21 proc. Solidarność ma też najbardziej rozpoznawalnego
lidera. Na pytanie: „Czy pan(i) słyszał(a) o Piotrze Dudzie”,
twierdząco odpowiedziało ponad 60 proc. O Janie Guzie – 26
proc., a o Tadeuszu Chwałce – zaledwie 8 proc.
Co powinny robić
Zapytani, jak związki mogą poprawić swoje notowania
respondenci mówią, że powinny podejmować działania
na rzecz bezrobotnych (71 proc.), pracowników firm prywatnych (71 proc), młodych, nienależących do związków
zawodowych i zatrudnionych na smieciówkach (68 proc.).
56 proc. chce, by związki wychodziły poza tematykę czysto
związkowa i podejmowały problemy ważna dla większości
Polaków. I tu zaczyna się problem. Jeśli na pytanie – zresztą
dość tendencyjnie postawione – jakie działania uzyskają
większa akceptacje społeczeństwa 2/3 wskazuje obronę interesów pracowniczych w firmach prywatnych ( w domyśle
tych, które nie mają u siebie związku zawodowego lub go
mieć nie mogą), na reprezentowanie osób bezrobotnych i
wsparcie dla młodych na umowach śmieciowych (a więc
także nie związkowców) to widać jak na dłoni, że ludzie
drogi do rozwiązania swoich problemów nie widza we
własnej aktywności, tylko w tym, że ktoś zrobi to za nich.
– Oczekujemy, że ktoś zrobi coś za kogoś. Jakiś związek
przyjdzie i będzie nas bronił, a my ewentualnie go polubimy
– ocenia Zabiega.
To i tak nic nie da
I to potwierdzają dalsze wyniki badań. Przy pytaniu jak
związki zawodowe powinny osiągnąć te cele, osoby biorące
udział w badaniu wskazały przede wszystkim na negocjacje

z rządem (63 proc.) oraz wprowadzenie we wszystkich
firmach układów zbiorowych pracy (57 proc.) Dużo gorzej
oceniane są manifestacje. Corocznej ogólnopolskiej manifestacji oczekuje tylko 40 proc. a przeciw takiej formie walki
o prawa pracownicze jest 39 proc.
- Ludzie nie chcą manifestacji, bo nie chcą własnej
aktywności – mówi Zabiega. Manifestacja wymaga poświęcenia (co najmniej własnego czasu), a jednak aktywności,
na jaka większość z nas stać, to internetowe komentarze.
Być może dlatego tak źle wyglądają oceny skuteczności
związków zawodowych. Aż 44 proc. respondentów uważa,
że działania związkowych central są nieskuteczne. O ich
skuteczności przekonanych jest jedynie 33 proc.
Przeżyj to sam
Tymczasem – jak zawsze powtarza na swoich szkoleniach Jan Zabiega – związek zawodowy to zorganizowani
pracownicy. Nie jakaś tam organizacja usługowa, która
przyjdzie i nam dobrze zrobi. To sami pracownicy dla obrony własnych interesów zbierają się do kupy i budują siłę,
dzięki której mogą mieć wpływ na swoje warunki pracy.
Nie ktoś, ale my sami. I co ciekawe, tam gdzie pracownicy
się zorganizowali lepiej się zarabia, a skala łamania prawa
pracy jest dużo, dużo niższa. To działa.
Ale jego zdaniem to dobre badania, bo pokazują, że w
naszych kampaniach powinniśmy uczyć ludzi co to jest
związek zawodowy, jak z niego korzystać i stworzyć taki
mechanizm, aby każdy pracownik przy naszej pomocy
mógł sobie pomóc. Solidarność – co pokazują badania – ma
solidne podstawy, aby to robić.
I tu znów warto przywołać badania. Respondenci oczekują poprawy w komunikacji. Głównie za pośrednictwem
Internetu (strona, facebook) – 64 proc. Z kolei 51 proc.
chce stworzenia związkowej stacji TV. Tyle samo chce
wydawania tygodnika podejmującego problemy ludzi pracy.
Mniej entuzjastycznie nastawieni są do takich metod jak
wystawienie własnych kandydatów do sejmu (43 proc. za,
34 przeciw) czy stworzenia grupy ekspertów, tzw. gabinetu
cieni, który recenzowałby na bieżąco decyzje rządowe (46
do 26 proc.).
Badanie „Opinie o związkach zawodowych” przeprowadzono w dniach 11 – 14 czerwca na reprezentatywnej
próbie losowej 934 dorosłych mieszkańców Polski.
„Tygodnik Solidarność”
Nr 33 z dn. 15 sierpnia 2014r.
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Wydłużono termin
składania zgłoszeń
do konkursu PPP

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczęła
1 czerwca 2014 r. siódmą edycję konkursu Pracodawca
Przyjazny Pracownikom. W związku z prośbami komisji
zakładowych, prezydium KK przedłużyło możliwość
składania zgłoszeń do 30 września 2014 r.
Zgodnie z sugestią Państwowej Inspekcji Pracy zrezygnowano z wymogu dołączania do zgłoszeń informacji
pochodzącej z Inspekcji Pracy na temat skarg i kontroli
prowadzonych u pracodawcy (niezgodne z prawem). W
zamian za to w kwestionariuszu zgłoszeniowym pojawiły
się nowe punkty informacyjne. Jeden z nich dotyczy ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych a drugi
kontroli przeprowadzanych u pracodawcy. Ponadto został
uszczegółowiony zakres informacji przedstawianej w opinii
organizacji zakładowej.
Przypominamy, że pracodawcy - laureaci - posiadają prawo korzystania z Certyfikatu przez okres
trzech lat. A więc, laureaci poprzednich edycji Konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu.
Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu)
należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem:
Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą
elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w
terminie do 30 września 2014 roku.
Zgłoszenia rozpatrywane będą według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do regulaminu przez Komisję
Certyfikacyjną, pod przewodnictwem Piotra Dudy, przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”.
Wyniki procesu certyfikacyjnego będą dostępne na
stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Szczegółowe informacje pod nr tel. 58/308-44-34

PKW daje podwyżkę
Ze 135 do 300 zł wzrośnie dieta za pracę w obwodowych
komisjach w wyborach samorządowych. Przewodniczący
takiej komisji dostanie zaś 380 zł – to podwyżka ze 165 zł. Z
kolei zastępca przewodniczącego będzie mógł liczyć na 300
zł (wcześniej dostawał 150 zł). Kwoty są wole od podatku.
Na wyższe wynagrodzenia mogą też liczyć członkowie
komisji terytorialnych (które nadzorują pracę obwodowych).
Zgodnie z uchwała PKW ich przewodniczący dostaną 650
zł zamiast 245 zł. Zastępcy zarobią po 600 zł (wcześniej
225 zł). A szeregowi członkowie odbiorą diety w wysokości
550 zł (było 200 zł).
Podwyżka diet na wybory samorządowe może oznaczać
zwiększenia wynagrodzenia w przyszłym roku – dla liczących głosy w wyborach parlamentarnych i prezydenckich.

Grupa Azoty
na liście podmiotów
strategicznych
5 sierpnia 2014 roku Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało komunikat w sprawie umieszczenia Grupy Azoty
na liście podmiotów strategicznych. – „Grupa Azoty jest
spółką strategiczną ze względu na skalę działalności, duży
wpływ na polską gospodarkę i ogromne znaczenie dla rynku
pracy” – czytamy w komunikacie MSP. Przypomnijmy, że
XXV WZDR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 27
czerwca przyjęło stanowisko w którym zwróciło się do m.in.
Sejmu RP i Rządu o uchwalenie ustawy uznającej obszar
sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej za strategiczny dla
Gospodarki Narodowej.
Grupa Azoty powstała w wyniku konsolidacji polskiego
sektora chemicznego. Dziś jest liderem europejskiego rynku
nawozów. Utrzymanie statusu „Azotów” jako podmiotu
strategicznego dla polskiej gospodarki gwarantują także
odpowiednie zapisy w statucie i stabilny, długoterminowy
akcjonariat zainteresowany rozwojem Grupy.
Na listę podmiotów o znaczeniu strategicznym dla gospodarki wpisane zostały spółki, które budują wartość dla
akcjonariuszy, odgrywają ważną rolę w procesie tworzenia
silnej gospodarki kraju oraz współtworzą bezpieczeństwo
ekonomiczne państwa.
***

Stanowisko Nr 4 WZDR
z dn. 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: Grupy Kapitałowej Azoty
XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska
Opolskiego nSZZ „Solidarność” uznaje Grupę Kapitałowa
Azoty za znacząca dla Gospodarki Narodowej i regionów,
w których funkcjonują wchodzące w jej skład firmy tj.: Z.A.
Puławy, Z.Ch. Police. Z.A. Kędzierzyn – Koźle oraz Grupa
Azoty S.A. w Tarnowie.
XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Sejmu RP, Rządu
i struktur krajowych i regionalnych Związku o podjecie
działań zmierzających do uchwalenia przez Sejm RP ustawy
uznającej obszar sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej za
strategiczny dla Gospodarki Narodowej.
Tym samym do obszaru tego powinny zostać włączone
firmy tworzące Grupę Kapitałową Azoty, a Skarb Państwa
powinien dysponować w niej niezbywalnym pakietem
kontrolnym – 51 % Akcji.
Przewodniczący WZDR – Grzegorz Adamczyk
Stanowisko zostało przesłane do Premiera RP oraz
wszystkich parlamentarzystów Opolszczyzny.

Śląska Opolskiego sierpień-wrzesień 2014 r.
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Domagają się poprawy sytuacji finansowej
pracowników Inspekcji Sanitarnej
Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych rozpatruje
możliwość złożenia pozwu zbiorowego z powodu braku
waloryzacji płac w latach 2009-2014 dla pracowników
Inspekcji Sanitarnej. Głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacja pracowników Państwowej Inspekcji
Sanitarnej wyrazili też delegaci XXV WZDR NSZZ
„Solidarność” Śląska Opolskiego.
Nie zgadzamy się na ratowanie złej kondycji finansowej
państwa kosztem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dlatego mamy zamiar iść w ślady pracowników służby
więziennej, policjantów, urzędników administracji rządowej,
strażaków i pograniczników i złożyć pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa z powodu braku waloryzacji płac.
W 2015 roku, analogicznie jak w latach ubiegłych pozostanie zamrożony fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora
finansów publicznych, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół
wyższych. Będzie to już kolejny rok, gdy fundusz płac w
sferze budżetowej zostanie zamrożony na poziomie z 2009
r. a płace w budżetówce mają być zamrożone do 2017 roku.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wielokrotnie
apelowali o wykazanie odrobiny rozsądku w podejmowaniu
decyzji istotnych dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa
kraju i o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji
finansowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jej pracowników. Nie zgadzają się z ograniczeniem deficytu finansów
publicznych poprzez ograniczenie budżetu na funkcjonowanie stacji sanitarno-epidemiologicznych i wynagrodzenia
pracowników, które od kilku lat są zamrożone. Wieloletnie zaniedbania Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod
względem finansowym doprowadziły do likwidacji wielu
akredytowanych laboratoriów funkcjonujących w stacjach
sanitarno-epidemiologicznych. Plany powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii czy
Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności doprowadzą
do zniszczenia służby sanitarnej, zagrożą zdrowiu publicznemu i spowodują utratę pracy dla pracowników. Czy tak ma
wyglądać polityka oszczędzania w naszym kraju? Czy dobro
zwierząt jest ważniejsze od zdrowia i życia ludzi i ich dzieci?
Sekcja Krajowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych stanowczo sprzeciwia się
wobec braku od 7 lat wzrostu wynagrodzeń i ich waloryzacji.
Nasze płace są żenująco niskie w porównaniu z innymi grupami zawodowymi. Obecne wynagrodzenia pracowników
naruszają godność człowieka pracującego i wykazują brak
szacunku decydentów dla wykonywanej przez nas pracy.
Inflacja powoduje regularny spadek naszych wynagrodzeń.
Większość pracowników zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych legitymuje się wyższym wykształceniem - studia magisterskie, doktoraty, studia podyplomowe, specjalizacja, tytuły naukowe. Ograniczenie waloryzacji
płac powoduje wyraźne pogorszeniem stopy życiowej pracowników i ich rodzin. Jest przyczyną wielu problemów, któ-

rym pracownicy nie mogą zaradzić np. poprzez dodatkowe
zatrudnienie. Płace stoją w miejscu od 2009 roku, natomiast
systematycznie rosną ceny towarów, opłaty czynszowe i
inne koszty utrzymania.
W budżecie państwa są jednak środki na wzrost wynagrodzeń dla posłów i urzędników administracji państwowej oraz wysokie premie, a brak jest środków na wzrost
wynagrodzeń dla pracowników tak ważnej służby jaką
jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jej pracownikach słyszymy w mediach
wówczas, gdy występują zagrożenia dla zdrowia i życia
społeczeństwa.
Przewodnicząca Sekcji Krajowej
Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
Dorota Walczak

Stanowisko Nr 2 XXV WZDR
z dn. 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: aktualnej sytuacji
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
województwa opolskiego
XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska
Opolskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głębokie
zaniepokojenie pogarszającą się sytuacja finansowa
pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa opolskiego. Pracownicy służby sanitarnej,
posiadający wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie
zawodowe, są najgorzej opłacana inspekcja państwową
w Polsce.
Zamrożone od 2010 roku płace w zetknięciu z ostatnimi podwyżkami cen towarów i usług doprowadziły
do daleko idącej deprecjacji wartości wynagrodzeń i
pogorszenia sytuacji materialnej.
Obecne wynagrodzenia naruszają godność człowieka pracującego i wynikają z braku szacunku rządzących dla wykonywanej przez pracowników inspekcji
sanitarnej pracy.
Ostatnie rządowe doniesienia o stabilizacji sytuacji ekonomicznej kraju powinny być przesłanką do
odmrożenia płac pracowników i właściwego finansowania inspekcji sanitarnej, które zapewni prawidłowe
funkcjonowanie Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych
i pozwoli na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego obywateli.
Złe funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli.
Przewodniczący WZDR
Grzegorz Adamczyk
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Uwaga,
zmiana prawnika!
Informujemy, że od 8 września w Oddziale ZR w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Grunwaldzka 3 porad członkom związku
udzielać będzie prawnik Wojciech Wachowiak.
Prawnika będzie dyżurował w:
poniedziałek od 1430 do 1700
czwartek od 1000 do 1400
Ulegają zmianie godziny dyżurów prawnika w Głubczycach. Tam prawnik Wojciech Wachowiak będzie dyżurował
w:
poniedziałek od 1745 do 1915
środa od 1315 do 1445

Nowa organizacja
18 lipca 2014 r. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego podjął uchwałę o wpisaniu do rejestru
ZR: Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność”w BA
Glass Poland Sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą w Hucie
Szkła JEDLICE Jedlice, 46-040 Ozimek. Na funkcję przewodniczącego organizacji wybrany został Mateusz Sałek.

XXXII Pielgrzymka
Ludzi Pracy
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
organizuje wyjazd na XXXII Ogólnopolska Pielgrzymkę
Ludzi Pracy do Częstochowy w niedzielę 21 września 2014r.
Tegoroczna Pielgrzymka przebiegać będzie pod hasłem
„Solidarni mocni wiarą w Syna Bożego” .
Wyjazd z Opola nastąpi o godz. 800 z placu przy ul.
1-go Maja za sklepem Biedronka. Koszt przejazdu jednego
uczestnika wynosi 25 zł. Zapisy do 15 września przyjmuje
sekretariat ZR, tel. 77 42 32 860. W terenie wyjazdu organizują Oddziały ZR.
Program pielgrzymki w dniu 21 września:
godz. 1000 – Koncert Chóru „Boże Echo”
godz. 1040 – wystąpienie Piotra Dudy, Przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
• godz. 1050 - powitanie pielgrzymów – ks. prałat Jan
Iłczuk
• godz. 1100 – uroczysta Msza św. na Szczycie Jasnej Góry.
Przewodniczy i homilię wygłosi J.E. Ks. Arcybiskup
Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki.
Wyjazdy z terenu organizują właściwe Oddziały ZR.
•
•

Zaproszenie na
wrześniowe imprezy

PRUDNIK
13 września (sobota) w Parku Miejskim odbędzie się
piąty, jubileuszowy Piknik Sportowy Prudnik Cup 2014.
Podczas całodniowej imprezy w plenerze odbędą się m.in.
turnieje: piłkarski w dwóch kategoriach, koszykówki i siatkówki, szachowy, tenisa ziemnego, stołowego, „Free-Run”,
zawody w kolarstwie, biegach, rowerowym torze przeszkód,
łucznictwie, piłkarzykach, na skute parku, wyścigi na rolkach oraz koncerty znakomitych zespołów muzycznych.
Wzorem lat ubiegłych głównym celem pikniku będzie
kwesta charytatywna na rzecz potrzebującego dziecka z
okolic Prudnika.
Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Sportowe
TIGERS Prudnik. Wiecej informacji na stronie:
www.tigers-prudnik.pl.
KĘDZIERZYN – KOŹLE
13 września (sobota) w siedzibie Oddziału ZR w Kędzierzynie – Koźli (ul. Grunwaldzka 3) odbędzie się otwarty turniej szachowy. Rozpoczęcie turnieju o godz. 1000.
Zapisy do turnieju w tym samym dniu od godz. 900 do 945.
Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne i rzeczowe.
Więcej informacji udziela Mariusz Pilichowski tel. kom.
692 783 754.
Z okazji zawarcia związku małżeńskiego

MARIUSZOWI i MARCIE
BUCZEK
serdeczne gratulacje i życzenia
wielu miodowych dni,
wspólnych radości bez trosk,
spełnienia wymarzonych chwil,
oby sprzyjał Wam los
składa
Komisja Zakładowa NSZZ „:Solidarność”
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu
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Kondolencje...
Koledze ARTUROWI MNICH
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają
koleżanki i koledzy
z MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Energetyki Cieplnej Opolszczyzny
w Opolu
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Koleżance MAŁGORZACIE BALIJ
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA
składa
Komisja Zakładowa NSZZ „:Solidarność”
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu

Koleżance BARBARZE MATEJKO
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

TEŚCIOWEJ

KRYSTYNIE ZIOBROWSKIEJ

składa
Komisja Zakładowa NSZZ „:Solidarność”
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu

wieloletniej przewodniczącej
Regionalnej Sekcji Rolnictwa NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego
w powodu śmierci

Koledze

SYNA ANDRZEJA

WIESŁAWOWI SERWADCZAKOWI

składają
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego
oraz pracownicy ZR

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

MAMY
składają członkowie
Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
przy PWiK w Brzegu Sp. z o.o.

Koledze

z powodu śmierci

MARIUSZOWI BAGIŃSKIEMU

Andrzeja Jędrusiaka

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Przewodniczącego Komisji Zakładowej
przy Przedsiębiorstwie MAX w Kielcach,
Zakład Odlewni w Nysie
w imieniu Komisji Zakładowej składają
Piotr Wożniak
Grzegorz Ziółkowski

TEŚCIOWEJ
składa
Komisja Zakładowa NSZZ „:Solidarność”
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu
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