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O DPS-ach na WRDS

Warunki płacy i pracy zatrudnionych w Domach
Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego to jeden z wiodących tematów plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu.
W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca ZR NSZZ
"Solidarność" Śląska Opolskiego Cecylia Gonet, jej
zastępca Dariusz Brzęczek, Grzegorz Jędrzej - członek ZR oraz przedstawiciele organizacji zakładowych
NSZZ "Solidarność" działających w DPS-ach na terenie naszego województwa.
Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szy-

miszowie i Leśnicy reprezentowała
jej przewodnicząca Dorota Mielniczuk, Komisję Zakładową NSZZ
„Solidarność” w Domu Pomocy
Społecznej dla Kombatantów w
Opolu - przewodnicząca Agnieszka
Pusz, Komisję Międzyzakładową
NSZZ „Solidarność” Pracowników
Pomocy Społecznej i Oświaty w
Kadłubie - przewodnicząca Izabela Kuczma, Komisję Zakładową
NSZZ „Solidarność” w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie z siedzibą w Boboluszkach przewodniczący Marian Podkówka.
Posiedzenie WRDS odbyło się 18 kwietnia w Sali im.
Lecha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
Podczas spotkania omówiono sytuację pracowników
Domów Pomocy Społecznej na terenie naszego regionu.
Stanowisko WRDS w sprawie podjęcia działań w kierunku
poprawy sytuacji finansowej pracowników oraz sytuacji
bytowej mieszkańców DPS z terenu województwa opolskiego ma zostać przyjęte po korekcie drogą obiegową, zgodnie z Regulaminem WRDS - informuje Dariusz Brzęczek.
red.

Wspólne stanowisko
Solidarności, OPZZ i Forum ZZ
Reprezentatywne centrale związkowe przyjęły
wspólne stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń
w gospodarce narodowej, minimalnego wynagrodzenia
oraz państwowej sferze budżetowej. Powinny wynieść
odpowiednio: 8,6 proc., 12 proc. i 15 proc. Centrale
oczekują też systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.
W piśmie skierowanym 22 maja do minister Elżbiety
Rafalskiej Solidarność, OPZZ i Forum ZZ oczekują wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 8,6 proc, a w
samej budżetówce co najmniej o 15 proc. Dla porównania
w roku 2019 było to połowę mniej, a w niektórych obszarach nawet trzykrotnie mniej.
Płaca minimalna powinna wzrosnąć co najmniej o 12

proc., czyli 270 zł, co daje kwotę brutto 2520 zł. Jest to
zgodne z mechanizmem dojścia do relacji 50 proc. płacy
minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia.
Związki zawodowe domagają się też minimalnej waloryzacji rent i emerytur na poziomie nie mniejszym niż
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2019 r. powiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. Jednocześnie
oczekują – zwracając uwagę na nieefektywny obecny system – systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.
Kończąc strona związkowa zastrzegła sobie prawo do
korekty powyższych propozycji.
źródło: http://www.solidarnosc.org.pl
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Walne Zebranie Delegatów
OZ NSZZ „S” KOWR

Walne Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Krajowym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa w Warszawie z siedzibą w Opolu przyjęło Regulamin Organizacji Zakładowej oraz
uznało Organizację Oddziałową zarejestrowaną przez
Region Gdański.
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego na zebraniu reprezentowała przewodnicząca
Cecylia Gonet oraz jej zastępca Dariusz Brzęczek.
15 maja w Torzymiu odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w

Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Warszawie
z siedzibą w Opolu. Delegaci zatwierdzili i przyjęli Regulamin Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w
KOWR, podjęli Uchwałę o uznaniu Organizacji Oddziałowej zarejestrowanej przez Region Gdański 16 sierpnia
2018 rok oraz dyskutowali o bieżących sprawach.
Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" działa u
pracodawcy, którym jest KOWR - Centrala i Oddziały Wojewódzkie. Organizacja Zakładowa zarejestrowana w Opolu zrzesza członków związku z całej Polski.
red.

Pracownicy Poczty Polskiej
zapowiadają pikietę w Warszawie

10 maja o północy w Poczcie Polskiej zakończyła się
akcja „Żółta kartka dla Zarządu”. Ściągnęliśmy żółte kamizelki, ale to nie oznacza, że zaprzestajemy domagać się
podwyższenia wynagrodzeń - mówi Krystyna Machnik,
przewodnicząca Organizacji Podzakładowej NSZZ
„Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej S.A. w
Opolu. Rozpoczęliśmy przygotowania do demonstracji w
Warszawie - mówi Machnik.

W czwartek 16 maja odbyło się spotkanie Zarządu PP z
Pocztową Solidarnością w ramach zgłoszonego sporu zbiorowego dotyczącego wzrostu wynagrodzeń. Strony przedstawiły swoje stanowiska, rozmowy będą kontynuowane.
Kolejne spotkanie wyznaczono na 22 maja br., w tym dniu
pracodawca ma przedstawić konkretną propozycję wzrostu
wynagrodzeń.
Pracownicy, by okazać swoje niezadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia, noszą przypinki protestacyjne
Akcja „Żółta kartka dla Zarządu” rozpoczęła się 6 maja.
Jej inicjatorem była Organizacja Międzyzakładowa NSZZ
Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Solidarność
działająca w PP domaga się podwyższenia wynagrodzeń
zasadniczych wszystkich pracowników o 500 zł brutto.
Przedstawiciele „S” podkreślają, że zarobki w PP są zbyt
niskie i nieadekwatne do ciężkiej pracy. Listonosze, którzy
rozpoczynają pracę dostają mniej niż 2 tys. zł na rękę. Pracownicy okienek pocztowych zarabiają niewiele więcej.
Problemem są także plany sprzedażowe nakładane na pracowników. Listonosze i pracownicy okienek oprócz wykonywania swoich obowiązków muszą namawiać klientów
do założenia konta czy kupienia polisy ubezpieczeniowej.

Śląska Opolskiego czerwiec 2019 r.
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Sprawdź, może i Ty
Prezydent podpisał
ustawę o rozszerzeniu
masz prawo do
programu
Karty Dużej Rodziny
„Rodzina 500 plus”

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych
uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. Od 1 stycznia 2019 r. o
Kartę może wystąpić każdy, kto miał w przeszłości na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci – niezależnie od
tego, ile dzisiaj mają lat. Karta Dużej Rodziny to zniżki
m.in. na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków
narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także zniżki na
zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa,
a także rzeczy mniej oczywistych takich jak biżuteria i prenumerata wybranych tytułów prasowych.
W 2018 r. jako pierwszy dokument publiczny Karta
Dużej Rodziny została udostępniona na urządzeniach mobilnych w postaci elektronicznego dokumentu. Oznacza to,
że obok tradycyjnej Karty, dzieci i rodzice mogą korzystać
z aplikacji.
Elektroniczna KDR jest dostępna w zasadzie od razu po
jej przyznaniu, bez konieczności oczekiwania na wydruk
plastikowego nośnika. Co więcej, dzięki aplikacji łatwiejsze jest wyszukiwanie partnerów programu oferujących
zniżki oraz miejsc, w których można z nich skorzystać.
źródło: https://www.gov.pl

500+ dla dorosłych
niepełnosprawnych
- Wsparcie w wysokości
500 zł trafi do około pół miliona dorosłych osób niepełnosprawnych - powiedziała
w poniedziałek w TVP Info
rzeczniczka rządu Joanna
Kopcińska. Ustawa ma zacząć
obowiązywać jeszcze przed
wyborami parlamentarnymi.
- Roczny koszt dla finansów publicznych takiego
świadczenia to 3 mld zł - oceniła rzeczniczka rządu. Planujemy sfinansować te świadczenia z Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, tu roczne
przychody szacujemy na około 1,7 mld zł, oraz z podatku
od sprzedaży detalicznej, tutaj według prognoz wpływy od
1,5 do 1,7 mld zł rocznie - szacuje Joanna Kopcińska.
- Projekt trafił do Sejmu jeszcze przed wakacjami.
Chcemy, aby ustawa weszła w życie przed wyborami parlamentarnymi - zaznaczyła Kopcińska.
Wprowadzenie nowego, comiesięcznego dodatku 500
zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy PiS zapowiedzieli podczas niedzielnej konwencji wyborczej w
Krakowie. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego
finansowania wskazał podatek handlowy i Fundusz Solidarnościowy (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych).

16 maja Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która rozszerza program „Rodzina
500 plus”.
Zgodnie ze zmianami, świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus” będzie przysługiwało również na
pierwsze dziecko w rodzinie, bez względu na dochód. Ponadto ustawa obejmuje wsparciem dzieci przebywające w
domach pomocy społecznej oraz w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.
Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach,
czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać
w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia
2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.
Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny
termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie
wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone
dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem
od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus
przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.
Nowela umożliwi także przyznanie – z zachowaniem
ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed
rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi
rodzic musi złożyć „swój” wniosek o świadczenie.
źródło: https://www.prezydent.pl/

TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.
domaga się podwyżek
NSZZ „Solidarność” w Tauron DYSTRYBUCJA S.A.
wywiesiła flagi „Solidarności” w Oddziale i wszystkich
punktach na terenie Opolszczyzny rozpoczynając Akcję
protestacyjną. Pracownicy domagają się wzrostu płacy. 24
maja (piątek) mają odbyć się rozmowy mediatora z Zarządem Spółki - informuje Krystian Cichos, przewodniczący Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w
Tauron Kraków Oddział w Opolu. Akcja jest ogólnozwiązkowa.
We wszystkich Spółkach zależnych Tauron Polska
Energia podpisano porozumienia płacowe.
Tauron Dystrybucja zajmuje się dostarczaniem energii
elektrycznej. Posiada 11 oddziałów, m.in. w Opolu, Gliwicach, Krakowie, Będzinie, Bielsku-Białej i Wrocławiu.
Spółka łącznie zatrudnia ponad 9 tys. pracowników.
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V Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
16 maja 2019 r. w filii
Młodzieżowemu Domu
Kultury w Opolu odbył się V Wojewódzki
Konkurs
Recytatorski
„SŁOWEM MALOWANE - O ŻYWIOŁACH
OPOWIEŚCI”. Organizatorem konkursu jest
Zespół Szkół Specjalnych
w Opolu.
Realizacja Konkursu
i uśmiechy na twarzach
niepełnosprawnych intelektualnie uczestników nie
fot. Piotr Wojtowicz
byłyby możliwe bez dużego
wsparcia finansowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego - jednym głosem mówią Joanna Uchacz, przewodnicząca OZ NSZZ „S” w Zespole
Szkół Specjalnych w Opolu i Marcin Szwedowski, jej
zastępca.
W Konkursie udział wzięło
40 uczestników,
którzy przyjechali do Opola z Głogówka, Grodkowa,
Nysy, Brzegu,
Namysłowa, Kędzierzyna-Koźla,
Głubczyc, Dobrodzienia, Kup
i Kadłuba. Każdy uczestnik Konkursu otrzymał nagrodę.
Konkursowi co roku towarzyszą występy artystyczne zaproszonych gości - w tym roku scena należała do Zespołu
Wokalno-Instrumentalnego WORK IN PROGRESS z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, solistów i zespołów
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu oraz do śpiewających nauczycielek i nauczycielek tańczących wraz z
uczniami.

LAUREACI V Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego „SŁOWEM MALOWANE
- O ŻYWIOŁACH OPOWIEŚCI”:
w kategorii wiekowej 7-11 lat:
I miejsce - Oskar Pałgan (ZSS Opole)
I miejsce - Mateusz Wyrozumski (ZNS w Kup)
III miejsce - Szymon Czupryński (ZNS w Kup)
w kategorii wiekowej 12-15 lat:
I miejsce - Maksymilian Łokaj (ZSS Namysłów)
II miejsce - Piotr Moczia (ZSS Opole)
III miejsce - Szymon Guzik (ZSS Opole)
w kategorii wiekowej 16-19 lat:
I miejsce - Wiktoria Luboń (ZSS Namysłów)
II miejsce - Julia Kochmaniewicz (SOSW Głogówek)
III miejsce - Marta Duplaga-Wolska (ZSS Opole)
w kategorii wiekowej 20-24 lata:
I miejsce - Mateusz Pałka (ZSS Opole)
II miejsce - Jacek Szramiak (ZSS Opole)
III miejsce - Jakub Ryłko (SOSW Grodków)
Wyróżnienia:
Bohater sceny - Mikołaj Targosz (SOSW Kluczbork)
Najlepszy strój - Natalia Sidło (ZSS Brzeg)
Nagroda Publiczności - Maksymilian Łokaj (ZSS Namysłów)

fot. Piotr Wojtowicz
Podczas Konkursu na widowni zasiadły ważne dla nas
osoby, a wśród nich Grzegorz Adamczyk, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego - mówi Uchacz.
Autorami niepodpisanych fotografii są Julia Jagieloński, Jagoda Ostrowski, Filip Sykulski, Damian Kapłon – uczniowie TEB Edukacja w Opolu.
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Na emeryturę w czerwcu?
Lepiej poczekać do lipca

Czerwiec to nie najlepszy miesiąc, by przejść na
emeryturę. Powodem jest niekorzystna waloryzacja.
Na wysokość emerytury ma wpływ miesiąc, a nawet
dzień, w którym na nią przechodzimy. Warto to wziąć
pod uwagę przy podejmowaniu tej ważnej decyzji.
Ci, którzy zdecydują się na ten krok w czerwcu, mogą
stracić.
Złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu może obniżyć jej wysokość. Czerwiec nie sprzyja przyszłym emerytom, zatem warto poczekać na przykład do lipca, żeby
mieć szansę na korzystniejsze świadczenie.
- Czerwiec to jedyny miesiąc w roku, w którym
składki na koncie każdego ubezpieczonego są objęte waloryzacją roczną, ale już nie kwartalną. Składniki, które są brane pod uwagę do obliczenia podstawy
emerytury są waloryzowane tylko raz, a nie podwójnie,
jak w każdym innym miesiącu. To oznacza, że świadczenie wyliczone na podstawie wniosku złożonego
w czerwcu, może być niższe o kilkanaście bądź nawet
kilkaset złotych. Wszystko zależy od sumy składek na naszym koncie w ZUS - wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.
Okazuje się, że na wysokość emerytury wpływ może
mieć nie tylko miesiąc, ale nawet konkretny dzień, w którym decydujemy się na złożenie wniosku. Jeśli ktoś uro-
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dził się na przykład 15 marca, to najlepiej złożyć wniosek
po 15 dniu jakiegoś miesiąca. Dlaczego?
- Wysokość emerytury wynika z podzielenia kapitału początkowego przez tak zwane średnie dalsze trwanie
życia, które podaje się w miesiącach. Jeśli poczekamy ze
złożeniem wniosku co najmniej do dnia naszych urodzin w
danym miesiącu, to nasz kapitał składkowy będzie bogatszy o kolejny miesiąc składek. Jednocześnie skraca nam
się o miesiąc to teoretyczne średnie dalsze trwanie życia.
ZUS nie ma wpływu na to jak skonstruowane są
przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce są dwa rodzaje
waloryzacji – roczna oraz kwartalna. Roczna, jest przeprowadzana co roku, 1 czerwca i dotyczy składek zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS na 31 stycznia
poprzedniego roku. Nie uwzględnia ona składek zewidencjonowanych za miesiące po tej dacie. Waloryzacja roczna
uzupełniona jest więc przez waloryzację kwartalną. Przykładowo, idąc na emeryturę między styczniem a czerwcem, składki będą zwaloryzowane dwukrotnie - rocznie
(z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji za poprzedni okres) oraz kwartalnie. Podobnie będzie jeśli złożymy
wniosek między lipcem a grudniem, w tym wypadku waloryzacja również będzie podwójna.
źródło: ZUS

Wielkie sieci jednak zapłacą
Sieci handlowe zostaną opodatkowane. Sąd Unii Europejskiej przyznał rację polskiemu rządowi w sporze z
Komisją Europejską.
6 maja Polska wygrała w Sądzie UE sprawę przeciwko Komisji Europejskiej dotyczącą podatku od sprzedaży
detalicznej. W ocenie sądu podatek nałożony na duże sieci
handlowe nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej
dla małych sklepów, co zarzucali Polsce unijni komisarze.
Podatek od sprzedaży detalicznej miał wejść w życie już
w 2016 roku. Stosowanie przez zagraniczne sieci handlowe
różnego rodzaju instrumentów tzw. optymalizacji podatkowej, które pozwalają uniknąć płacenia podatków lub płacić
je w niewielkiej wysokości jest problemem znanym od lat.
Jak wynika z danych opublikowanych w ubiegłym roku
przez resort finansów, sieci takie jak Tesco, Auchan, Polomarket, czy Eurocash, do której należą m.in. marki Lewiatan, ABC, czy Delikatesy Centrum nie zapłaciły w Polsce
w 2016 roku ani złotówki podatku CIT. Z kolei Carrefour,
który w badanym roku osiągnął 8,3 mld zł przychodu, zapłacił tylko nieco ponad 2 mln zł podatku dochodowego.
Wejście w życie podatku od sprzedaży detalicznej zostało
jednak zablokowane przez Komisję Europejską we wrześniu 2016 roku, która stwierdziła, że jest on niezgodny z
prawem wspólnotowym, choć dodatkowe opodatkowanie
wielkich sieci handlowych funkcjonuje w różnej formie w
innych krajach UE, m.in. we Francji czy Hiszpanii. Polska
nie zgodziła się ze stanowiskiem KE i skierowała skargę do
Trybunału Sprawiedliwości UE, jednak pobór podatku zo-

stał zawieszony. Korzystne dla polskiego rządu orzeczenie
z 16 maja oznacza, że podatek od sprzedaży detalicznej zacznie obowiązywać najprawdopodobniej od stycznia 2020
roku. Z zastrzeżeniem, że KE nie odwoła się od orzeczenia,
na co ma 2 miesiące.
Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej zakłada
dwie stawki podatku – 0,8 proc. od przychodu między 17
mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu
powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku
w skali roku będzie więc wynosić 204 mln zł, co oznacza,
że mniejsze placówki handlowe nie zostaną nim objęte.
Celem nowej daniny jest również wyrównanie szans
konkurencyjnych między wielkimi sieciami i małymi sklepami.
Handlowa Solidarność już w 2016 roku w trakcie procedowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
wskazywała, że powinny jej towarzyszyć instrumenty
wzmacniające pozycję pracowników handlu. – Dziś dialog
społeczny w zdecydowanej większości sieci handlowych
praktycznie nie istnieje, a pracodawcy nie są zainteresowani jego podjęciem. Na porządku dziennym jest za to zwalczanie związków zawodowych. Opodatkowanie zagranicznych sieci handlowych to rozwiązanie dobre i potrzebne.
Jednak bez ochrony interesów pracowników, nowy podatek
zapłacą nie sieci handlowe, ale właśnie oni – podkreśla Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.
źródło: https://www.tysol.pl
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Święto Konstytucji 3 Maja
Uroczystości związane z obchodami 3. maja
w Opolu rozpoczęły się od Mszy św. w Katedrze
Opolskiej w asyście kompanii honorowej 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, Pocztów sztandarowych, młodzieży i kombatantów.
W południe na placu przed Pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego w Opolu odbywały się oficjalne uroczystości. Zakończyły je
pokazy musztry paradnej w wykonaniu młodzieży
Zespołu Szkół w Gogolinie.
W uroczystościach uczestniczył Poczet sztandarowy Regionu NSZZ „Solidarność” Śląsk
Opolski. W imieniu opolskiej „Solidarności”
kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja, którą
reprezentowali: Grzegorz Adamczyk, zastępca przewodniczącego ZR, Edward Bieleninik,
członek Prezydium ZR oraz Dariusz Jackowski,
członek ZR.
Uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja odbywały się we wszystkich miastach naszego

regionu, między innymi w Kluczborku. Uczestniczyły w
nich liczne Poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”.

XLVI Międzynarodowy
Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych
po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej
im. Mieczysława Godzwona
Kacper Maciejuk, reprezentant OZKol.
Lublin, został zwycięzcą XLVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego juniorów
młodszych po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej
o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokie lokaty podczas trzydniowych
zmagań zajmował również Piotr Maślak z KTK
Kalisz
1 maja o godz. 15.00 z Rynku w Kluczborku ruszył XLVI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej im. Mieczysława Godzwona.
Zakończył się 3 maja, również na kluczborskim
rynku. Głównym celem imprezy sportowej
była popularyzacja kolarstwa młodzieżowego
w Polsce, uświetnienie 3. kolejno występujących po sobie
świąt - Święta Pracy, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Konstytucji 3 Maja oraz promocja walorów krajobrazowych Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej.
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego popierając propagowanie sportu, historii oraz naszego
regionu dołożył cegiełkę do organizacji wyścigu.
W wyścigu wzięło udział ponad 100 zawodników.

Oprócz klubów krajowych do zawodów stanęły ekipy zagraniczne, m.in z Ukrainy, Białorusi czy Czech.
Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej jest najważniejszą w tej kategorii wiekowej imprezą w kalendarzu Polskiego Związku Kolarskiego.
W tym roku wyścig odbył się na trasach 4 etapów - ścigali
się juniorzy młodsi, czyli zawodnicy 15. i 16-letni. Wszyscy zawodnicy musieli pokonać każdy z tych odcinków.

Śląska Opolskiego czerwiec 2019 r.
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Komunikat z obrad Rady Krajowej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Przebieg negocjacji z rządem i podpisane z nim 7 kwietnia porozumienie oraz
ocena sytuacji w strukturach „Solidarności” pracowników oświaty po zakończeniu protestu nauczycieli, a także uczestnictwo „S” w rozmowach „okrągłego stołu
edukacyjnego” to główne tematy, którymi zajmowała się Rada Krajowej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, obradująca 22 i 23 maja w Rzeszowie.
Przypomniano, jakie były postulaty Krajowej Sekcji podczas manifestacji przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej 15 września
ubiegłego roku oraz, że zostały one poparte przez władze
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w stanowisku przyjętym podczas KZD NSZZ „S”, 25–26 października 2018
r. w Częstochowie. Podkreślono, że od roku prowadzono
negocjacje z minister Anną Zalewską i innymi przedstawicielami rządu w sprawie postulatów KSOiW NSZZ „S”, a
w ostatnich dwóch miesiącach poprzedzających podpisanie porozumienia pertraktacje z władzami państwa, m.in. z
premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremier Beatą
Szydło, miały intensywny i skomplikowany przebieg.
Zaakcentowano, że obecne działania powinny skupić
się na doprowadzeniu do realizacji podpisanego przez „Solidarność” z rządem porozumienia. Dyskutowano o projekcie KSOiW dotyczącym zmiany systemu wynagradzania.
W tym celu przyjęto uchwałę w sprawie powołania zespołu finansowego. W skład zespołu weszli: przewodniczący
Jerzy Ewertowski oraz członkowie – Monika Ćwiklińska,
Zbigniew Świerczek, Jan Bałuka.
Podczas dyskusji prowadzonej na temat sytuacji w
strukturach KSOiW NSZZ „S” po zakończeniu protestu
nauczycieli związkowcom towarzyszyły silne emocje.
Przypomniano o zorganizowanym przez Sekcję Oświaty i
Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskie-

go proteście okupacyjnym w Małopolskim
Kuratorium Oświaty, który przybrał formę
akcji ogólnopolskiej i prowadzonej głodówce. Podkreślono, że przeprowadzona
akcja protestacyjna miała na celu uniknięcie
uwikłania uczniów w walkę nauczycieli z
rządem. Działania te miały zapobiec strajkom w szkołach. Rada KSOiW NSZZ „S” w
przyjętym dokumencie wyraziła „wdzięczność i podziękowanie wszystkim członkom
Związku za ofiarność i postawę prawdziwie
solidarną z nauczycielami, tj. za podjęcie
okupacji Małopolskiego Kuratorium Oświaty, a zwłaszcza za prowadzenie najradykalniejszej formy
protestu, czyli „głodówki”.
Odniesiono się również do wniosku o odwołanie przewodniczącego Krajowej Sekcji Ryszarda Proksy i zwołanie Walnego Zebrania Delegatów KSOiW NSZZ „S”.
Większość obecnych podczas obrad wyraziła oburzenie
z powodu tej inicjatywy. Pytano o możliwość głosowania
uchwały, na mocy której odrzucono by złożony wniosek.
Statut Związku jednak przewiduje, że w takiej sytuacji
trzeba zwołać Walne Zebranie Delegatów. Ustalono, że
odbędzie się ono 24 czerwca w Warszawie.
Relację z uczestnictwa KSOiW w obradach „okrągłego
stołu edukacyjnego” omówiła Monika Ćwiklińska, która
brała w nich udział jako przedstawiciel Krajowej Sekcji.
Oceniono, że zarówno sama formuła, jak i przypadkowo
dobrane gremium uczestników nie gwarantują wypracowania konkretnych rozwiązań prawnych poprawiających
sytuację w oświacie. Tym samym uznano, że nasza obecność w obradach „okrągłego stołu edukacyjnego” jest bezprzedmiotowa. Negatywnie również oceniono rozmowy
prowadzone w ramach Rady Dialogu Społecznego.
Olga Zielińska
Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Przyjazny pracodawca.
Ruszyła XII edycja!
Prezydium Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność” ogłosiło XII
edycję konkursu „Pracodawca
Przyjazny
Pracownikom”. Zgłaszać wnioski można do
30 września 2019 r.
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. Certyfikatem można się posługiwać przez okres
trzech lat, od daty przyznania.
Regulamin oraz wzory wniosków dostępne na stronie: www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/
item/18593-przyjazny-pracodawca-rusza-xii-edycja
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Święto Hutnika w Zawadzkiem
Mszą świętą w kościele Świętej Rodziny w Zawadzkiem rozpoczęli obchody swojego święta hutnicy z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w
Alchemii S.A. w Warszawie zs. w Zawadzkiem, Oddział
Walcownia Rur w Zawadzkiem. W uroczystościach
brała udział Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” Śląska Opolskiego Cecylia Gonet oraz jej
zastępca Dariusz Brzęczek, przewodniczący OM NSZZ
„Solidarność” w Alchemii zs. WRA w Zawadzkiem.

obchodów Dnia Hutnika jest czas na modlitwę, jest i czas
na zabawę. Tradycją związaną z obchodami Dnia Hutnika
jest biesiada, podczas której hutnicy mają okazję do wspomnień, żartów, dobrej zabawy.
W uroczystościach, na zaproszenie hutników, brała
udział Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet, Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, Dyrektor Techniczny
WRA w Zawadzkiem Józef Broll. Obecnych było 200 hutników.

Zgodnie z tradycją obchody swojego święta hutnicy z
Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem rozpoczęli od uroczystej Mszy św. - Msza św. w kościele św. Rodziny w Zawadzkiem rozpoczęła się o godz. 16.00. Koncelebrował ją
proboszcz ks. Joachim Bomba. Hutnicy modlili się o wstawiennictwo do św. Floriana, swojego patrona, z prośbą o
łaski dla pracowników Walcowni Rur Andrzej i ich rodzin,
emerytów i rencistów oraz zmarłych hutników. Podczas
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