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Wielkanoc
2019
Śmierć okazała się
bezbronna
wobec Miłości.
I zwyciężyło życie.
św. Jan Paweł II,
Orędzie Wielkanocne 1987 r.

Niech słowa naszego Wielkiego Rodaka
pozwolą nam w pełni zrozumieć tajemnicę Wielkiej Nocy.
Głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego i radości
ze Zmartwychwstania Pańskiego, aby dawały nadzieję i siłę na każdy dzień.
Niech ten wyjątkowy czas pozwoli nam się zatrzymać i odpocząć
od codziennych spraw i obowiązków.
Życzę, aby Święta

Wielkanocne przyniosły radość,

pokój i wzajemną życzliwość.
w imieniu Zarządu Regionu
NSZZ

Śląska Opolskiego
życzy
Przewodnicząca ZR
Cecylia Gonet
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7 kwietnia - Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia

Wszystkim Pracownikom Ochrony Zdrowia składam
podziękowania za ofiarną i ciężką pracę w trudnej i odpowiedzialnej służbie na rzecz chorych. Społecznego znaczenia i wartości Państwa codziennej pracy nie da się w
żaden sposób przecenić. Ratowanie życia drugiemu człowiekowi jest honorem i zobowiązaniem, a ludzie którzy
podejmują się tej misji, zasługują na najwyższe uznanie.

Składam życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wytrwałości, cierpliwości w codziennych troskach
i zabiegach o zdrowie innych oraz życzliwości ze strony otaczającego świata.
Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Op.
Cecylia Gonet

Pracować w Ochronie Zdrowia

7 kwietnia swoje święto obchodzą Pracownicy Ochrony Zdrowia. Na początek trochę teorii. Służba czy ochrona zdrowia? Służba zdrowia to państwowe służby odpowiedzialne za opiekę zdrowotną nad obywatelami. Służbą
zdrowia nazywano w czasach Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej obowiązujący wówczas system opieki zdrowotnej. Do dziś nazwę służby zdrowia noszą placówki opieki
zdrowotnej MON, MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. W II Rzeczypospolitej ustawa z dnia 15 czerwca
1939 roku wprowadziła definicję publicznej służby zdrowia. W początkach PRL wprowadzono termin „zakłady
społeczne służby zdrowia” (na przykład ustawa z dnia 28
października 1948 roku o zakładach społecznych służby
zdrowia i planowanej gospodarce w służbie zdrowia). Reforma służby zdrowia w 1999 roku przeformułowała jej
organizację i funkcjonalność. Od tego czasu nie istnieje
pojęcie „służba zdrowia”, dalej jednak jest często używane
- błędnie! Przedstawiciele zawodów medycznych działają
dziś nie jako „służba zdrowia”, lecz jako pracownicy sektora „ochrony zdrowia”, oprócz lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów do tego
sektora należą także kosmetolodzy i analitycy medyczni
oraz ci, którzy kierują ich pracą.
W Regionie NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
działa kilkanaście organizacji zakładowych w placówkach
ochrony zdrowia. Jak na co dzień wygląda ich praca, co
przynosi satysfakcję, a co przysparza trosk - opowiadają
przewodniczący, którzy pracują w tym sektorze.
Dokumentacja papierowa zaczyna przysłaniać pacjenta, co jednocześnie przekłada się na spadek satysfakcji z
wykonywanej pracy, bo zwyczajnie brakuje czasu na odczuwanie czegokolwiek. Pracy towarzyszy nieustający pęd
- mówi Bronisława Furtak, pielęgniarka, przewodni-

cząca Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” SP Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. A jacy są pacjenci? - Nie
można oczywiście generalizować,
bo to nie tak, że dotyczy to absolutnie wszystkich, ale coraz częściej
pacjenci wykazują pozycję wysoko
roszczeniową, do lekarzy przychodzą z postawioną już przez siebie
diagnozą, którą wydali na podstawie przeczytanych informacji w Google, wobec pielęgniarek mają nieadekwatne do ich zawodu i związanym z nim
zakresem obowiązków oczekiwania - mówi Furtak.
Ratowanie życia daje ogromną
satysfakcję - mówi Marcin Laskowski, ratownik medyczny,
przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Praca wymaga
ciągłego doszkalania się, jest obarczona ogromnym stresem, co wynika ze specyfiki zawodu - ratownik
medyczny pracuje na pierwszej
„linii ognia” i albo jest radość i zadowolenie albo żal, a
nawet łzy, że się nie udało, że umarł człowiek. Zadowolenia niestety nie dają zarobki, choć ostatnio coś drgnęło i
pozostaje mieć nadzieję, że jednak pensja będzie sukcesywnie rosła. Na obecną chwilę wygląda to tak, że ratownicy
medyczni, którzy już założyli rodzinę i mają dzieci, aby ją
utrzymać pracują na 2, a nawet 3 etaty - mówi Laskowski.
Marzena Kucz

Oświata zaostrza protest
Podsumowanie efektów dotychczasowych negocjacji
między Rządem RP i „Solidarnością” oraz strategie kolejnych działań to powody, dla których zwołano 21 marca 2019 r. Nadzwyczajną Radę Krajowej Sekcji i Oświaty
NSZZ „S”. Dobitnie podkreślono, że nie osiągnięto porozumienia między naszym Związkiem a Rządem RP w kwestii realizacji postulatów „Solidarności”, w tym formułowanych przez KSOiW NSZZ „Solidarność”. Członkowie
Rady zdecydowali o kontynuacji protestu okupacyjnego
siedziby Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie
przez „Solidarność”, który przybrał formę ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej. Protest okupacyjny w Krakowie ma

charakter bezterminowy, co oznacza, że będzie on prowadzony aż do podpisania z Rządem RP satysfakcjonującego
„Solidarność” porozumienia. Jednocześnie postanowiono
o zaostrzeniu protestu od poniedziałku 25 marca. Zdecydowano o podjęciu najostrzejszej formy, czyli głodówki.
- Z podejmowanymi działaniami w pełni utożsamia się
Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. W wielu opolskich szkołach na znak protestu wywieszono flagi Solidarności.
- W poniedziałek 25 marca jadę do Krakowa, by dołączyć
do grupy głodujących - mówi Piotr Pakosz, przewodniczący RSOiW NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.
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Podwyżki wynagrodzeń w Wodach
Polskich to sukces Solidarności!
Wzrost stawek zasadniczych o około 500 zł brutto –
to najważniejszy zapis porozumienia podpisanego 12
marca przez zakładową Solidarność i zarząd Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. - Zadowoleni jesteśmy połowicznie. Wynegocjowana podwyżka nie
jest szczytem marzeń, ale cieszy fakt, że coś jednak udało
się przeforsować i ostatecznie zarząd zaakceptował propozycje, które przedstawiliśmy - mówi Andrzej Kuliński,
sekretarz KZ organizacji związkowej NSZZ "Solidarność" w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie. Kuliński przypomniał, że zawarty w sierpniu zeszłego roku w sporze zbiorowym postulat dotyczył podwyżek w wysokości 1000 zł brutto dla wszystkich pracowników PGW WP. Negocjacje były trudne, odbywały się przy
udziale mediatora. Doceniamy fakt, że w końcu wynagrodzenia drgnęły i zgodnie z zapowiedzią pracodawcy kolejne rozmowy płacowe rozpoczną się we wrześniu tego roku
- mówi Andrzej Kuliński.
Jak konkretnie wzrosły płace? O 550 zł brutto podwyższone zostały wynagrodzenia najmniej zarabiającym
pracownikom, których miesięczne płace zasadnicze nie
przekraczały 2500 zł brutto. Wynagrodzenia niższe niż
3000 zł brutto wzrosły o 500 zł. W tych obu grupach zna-

lazło się łącznie ok. 3000 osób, czyli połowa załogi firmy. Wynagrodzenia pozostałych pracowników wzrosły w
zależności od wysokości ich zarobków od 300 do 475 zł
brutto.
Wyższe wynagrodzenia wraz z wyrównaniem za styczeń i luty zostaną wypłacone pracownikom z wypłatą za
marzec, czyli najpóźniej do 10 kwietnia. Również po negocjacjach pracodawca zadeklarował termin wypłaty trzynastki na dzień 25.03.2019. Podczas rozmów z pracodawcą
strona związkowa zobowiązała się do zawieszenia sporu
zbiorowego, który w tej instytucji trwa od sierpnia zeszłego roku.
Jaki zakres obowiązków spoczywa na Państwowym
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie? Państwowe
Gospodarstwo Wodne odpowiada za krajową gospodarkę
wodną, a więc m.in. za utrzymanie obiektów hydrotechnicznych oraz infrastruktury przeciwpowodziowej, a także
zarządzanie rzekami i zbiornikami wodnymi. Przedsiębiorstwo zatrudnia ok. 6 tys. osób. Powstało na początku 2018
roku w wyniku przejęcia Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Regionalnych Zarządów
Gospodarki Wodnej.
red.

Zapraszamy na pielgrzymkę do Rzymu
Region NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego zaprasza na pielgrzymkę do Włoch, która odbędzie się w dniach
2. 10. 2019 r. - 13. 10. 2019 r. Pragniemy w tej pielgrzymce
oddać hołd Świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II - Karolowi Wojtyle w 40. rocznicę I pielgrzymki do Polski. To
w czasie tej pielgrzymki w Warszawie na wypełnionym
milionowym tłumem wiernych Placu Zwycięstwa (obecnie pl. Piłsudskiego) papież Polak przy potężnym Krzyżu
prosił o pomoc Boga Najwyższego i wypowiedział słowa
modlitwy „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi.
Tej ziemi.” Słowa te dotarły do Polaków, wstrząsnęły Polską i już w sierpniu następnego roku powstaje Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Nastąpił
oddech wolności, który został zdławiony przez władze
komunistyczne, wprowadzono stan wojenny, niewinnie
zostaje przelana krew robotników, zamordowano księży,
w tym kapelana Solidarności Jerzego Popiełuszkę. Święty Jan Paweł II papież Polak ciągle modlił się za Polskę i
Polaków. Odwiedzając Polskę w swoich pielgrzymkach w
1983, 1987 roku upomina się o wolność, godność i o NSZZ
„Solidarność”. Dzięki temu wsparciu Polacy stali się silni i
w 1990 roku w Polsce obalony zostaje komunizm.
Pamiętając o Świętym Janie Pawle II w naszej pielgrzymce nawiedzimy Jego grób w Bazylice Świętego Piotra, aby tam w dziękczynnej modlitwie dziękować i prosić
o wstawiennictwo za naszą Ojczyznę, za NSZZ „Solidar-

ność” i we wszystkich naszych intencjach.
W pielgrzymce pamiętamy o naszym patronie Bł. księdzu Jerzym Popiełuszko w XXXV rocznicę Jego męczeńskiej śmierci i będziemy się modlić o rychłą kanonizację
naszego patrona.
Zaletą tej pielgrzymki jest przejazd do Włoch bez
przejazdu nocnego. Pierwszego dnia zwiedzimy Polskie
Sanktuarium Narodowe na wzgórzu Kahlenberg, gdzie w
1683 roku król Polski Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą pokonując islamskich Turków. Przez wszystkie
dni pielgrzymki poznamy wspaniałą architekturę włoskich
znanych miast. Nawiedzimy groby świętych czczonych na
całym świecie. Odbędziemy całodzienną wycieczkę na najpiękniejszą wyspę Włoch - Capri, a na zakończenie zwiedzimy piękną Wenecję.
Zapisy prowadzi i szczegółowych informacji udziela
Biuro Podróży Vero Travel Opole ul. Krakowska 37, tel.
77 454 4569 lub 77 453 9576 oraz koordynator ds. pielgrzymki Marek Stelmach, tel. 600 147 592.
* Zawarcie umowy udziału w pielgrzymce następuje po
podpisaniu umowy oraz wpłaceniu zaliczki w kwocie 500
zł na konto Biura Podróży Vero Travel podane w umowie.
Zapisy będą przejmowane do 24.06.2019 r.
Serdecznie zapraszamy!
Koordynator pielgrzymki
Marek Stelmach

Biuletyn informacyjny „S” Zarządu Regionu Śląska Opolskiego
pod red. Marzeny Kucz, Opole, ul. Ks. Damrota 4, tel. 77 423 28 60, fax 77 454 55 48 lub 77 423 28 77,
wydano nakładem: PZ SOLPRESS Opole, ul. Ks. Damrota 4, tel. 77 454 52 87
Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca, zachowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu.
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26 kwietnia obchodzimy
Dzień Drogowca i Transportowca
Z tej okazji wszystkim Drogowcom oraz Transportowcom
życzę dużo satysfakcji ze swojej pracy, godziwych stawek,
a nade wszystko bezpiecznych tras.
Łączę najlepsze życzenia spełnienia planów,
wielu sukcesów, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Op.
Cecylia Gonet

Projekt ustawy o PPK
nie został skierowany
do związków
zawodowych!

7 marca 2019 roku, na stronie Rządowego Centrum
Legislacji ukazał się projekt ustawy o systemie instytucji
rozwoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zmiany
we wspomnianym projekcie dotyczą ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. poz. 2215) art. 2 pkt 40. Modyfikacja przepisów
polega na określeniu nowej definicji wynagrodzenia jako
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe uczestnika PPK, bez stosowania ograniczenia 30
krotności średniego wynagrodzenia oraz z wyłączeniem
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym
oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Chociaż projekt zawiera istotne dla pracowników zmiany nie został on skierowany do związków zawodowych, w
tym do NSZZ „Solidarności”. To kolejne naruszenie rządu
względem konsultacji społecznych. Projekt aktu prawnego
powinien trafić zarówno do Rady Dialogu Społecznego,
jak i partnerów społecznych – związków zawodowych oraz
organizacji pracodawców.
W takiej sytuacji NSZZ „Solidarność” nie może zgodzić
się z wypowiedzią Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, która na jednym z posiedzeń
plenarnych Rady Dialogu Społecznego zwracała uwagę na
incydentalne sytuacje naruszeń regulacji prawnych, dotyczących konsultacji społecznych. Jest to przykład braku
przestrzegania praw reprezentatywnych organizacji związkowych do opiniowania projektów aktów prawnych w
zakresie objętym zadaniami związków zawodowych (art.
19 ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. 1991 nr 55
poz. 234)). Wśród pracowników rosną obawy, że działania
rządu po raz kolejny wykorzystają szybkie tempo procedowania do uchwalenia ustawy, przy jednoczesnym braku
zasięgnięcia opinii związków zawodowych.
kr
źródło: https://www.tysol.pl/

Pielgrzymka
do Łagiewnik
- 13 kwietnia 2019 r.
Przypominamy, że Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 13 kwietnia 2019 r. organizuje
wyjazd na XI Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” Regionu
Śląska Opolskiego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach. Wyjazd z Opola o godz. 6.15 z placu za
sklepem EMMA przy ul. 1-go Maja,
Koszt przejazdu jednej osoby wynosi 25 złotych (wyżywienie we własnym zakresie). Zgłoszenia wyjazdu do 8
kwietnia osobiście bądź telefonicznie: 77 42 32 860
! Podczas naszej pielgrzymki do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach odbędzie się uroczystość poświęcenia sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych
w Opolu, dlatego szczególnie do udziału w pielgrzymce
zapraszamy wszystkie Poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”.

Szkolenie SIP

W czwartek 7 marca w siedzibie O/ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w Kędzierzynie - Koźlu odbyło
się szkolenie SIP.
- Tematem szkolenia był czas pracy. Szkolenie odbyło
się przy udziale Państwowej Inspekcji Pracy Okręgu Opole. Dziękuję za dużą frekwencję - mówi Robert Kafarski
przewodniczący Klubu SIP.
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Związkowcy odznaczeni
Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalem
100-lecia Odzyskania Niepodległości
Z przyjemnością informujemy, iż przewodniczący KZ NSZZ Solidarność w Uniwersytecie Opolskim Stanisław Tomczyk został uhonorowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi. Medal 100-lecia Odzyskania
Niepodległości otrzymał Marek Stelmach, skarbnik ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego i Zdzisław Bernacki,
Zasłużony dla NSZZ „S” Regionu Śląska Opolskiego. W uroczystości wziął udział Eugeniusz Mróz - Honorowy członek
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. SERDECZNIE GRATULUJEMY

Zdzisław Bernacki
Bronisława Nabzdyk-Kaczmarek,
Eugeniusz Mróz i Marek Stelmach

Stanisław Tomczyk
W uzasadnieniu dotyczącym Stanisława Tomczyka
czytamy:
„Od 2002 roku Przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Opolskim. Działacz
społeczny, współpracujący z organizacjami patriotycznymi Opola i Opolszczyzny. W 2006 roku we współpracy z
Opolskim Stowarzyszeniem Pamięci Narodowej, Komisją
Zakładową NSZZ „Solidarność” Politechniki Opolskiej,
Instytutem Historii, Instytutem Śląskim w Opolu współorganizował konferencję popularno–naukową w 35-rocznicę wysadzenia auli WSP przez braci Jerzego i Ryszarda
Kowalczyków Dramat braci Kowalczyków – ślepy zaułek,
czy początek opolskiej drogi do niepodległości – Opole.
Był współorganizatorem wystawy Opolska droga do Niepodległości, która zgromadziła setki zainteresowanych,
w tym młodzież szkolną i nauczycieli oraz mieszkańców
Opolszczyzny.

W 2006 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
podjęła uchwałę o zorganizowaniu działalności Wszechnicy Solidarności , będącej kontynuacją działającej w latach
1980 -1981 inicjatywy opolskiej Solidarności. Stanisław
Tomczyk był współinicjatorem i koordynatorem Wszechnicy. Wszechnica Solidarności ma cele kształcenia, wymiany myśli i poglądów członków Związku. Z czasem stała się
miejscem spotkań środowisk patriotycznych Opolszczyzny.
Zapraszanymi gośćmi , prelegentami byli politycy, pisarze,
publicyści, naukowcy, dziennikarze, ludzie kultury. Do dzisiaj, odbyło się ponad 200 spotkań Wszechnicy w tym wiele
przy dużej frekwencji (np. Jan Pietrzak, dr Paul Cameron).
Stanisław Tomczyk współpracuje z grupą nauczycieli
opolskich szkół i uczelni. Wspólnie z Katarzyną Prądzyńską – nauczycielem PSP 7 w Opolu zainicjował i koordynuje Opolski Konkurs Historyczny „Jestem Polakiem
i kocham swój kraj” – ogólnopolski konkurs na prezentację multimedialną skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Odbyły
się 4 edycje konkursu (www.kochamswojkraj.pl), w każdej uczestniczy ok 300-600 uczniów. W ramach Konkursu
odbyło się 5 edycji Opolskiego Przeglądu Muzycznego
„Śpiewamy kolędy, pastorałki i polskie pieśni świąteczne”. Uczniowie – soliści, duety i zespoły pragną zdobyć
Gwiazdę Betlejemską.
Stanisław Tomczyk jest członkiem Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej i Towarzystwa Społeczno –
Kulturalnego „Polski Śląsk”. Współpracuje ze Związkiem
Harcerstwa Rzeczpospolitej. Brał udział w inicjatywach:
„Tak dla Elektrowni”, „Tak dla Odry” oraz Ruchu Kontroli Wyborów.”
Sentencja postanowienia Prezydenta RP:
„za zasługi w działalności na rzecz edukacji historycznej i patriotycznej”.
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Sztab „Solidarności”:
Rząd nie pozostawia
nam wyboru

Obradujący 20 marca w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” stwierdził, że
żaden z głównych postulatów Związku nie został przez
Rząd uwzględniony. Sztab do czwartku 28 marca oczekuje od Rządu konkretnych propozycji i terminów ich
realizacji. W przeciwnym razie zorganizuje 4 kwietnia
manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi.
NSZZ „Solidarność” domaga się m.in. podwyżek w
sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium
stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez
względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań
zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonych, niewliczania
do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.
- Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń
funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa,
krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek
i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na
2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
- Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Zaniechania, komplikujących system, niekończących
się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych
bez konsultacji społecznych.
- Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je
przed zagrożeniem ubóstwem.
- Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości
zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób
fizycznych.
- Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
- Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak,
aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych
nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek
życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu
o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami
emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia,
- z zachowaniem zasady 30 krotności.
- Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
- Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w
służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność
związkową.
- Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
- Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla
odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz
mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie,
zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.
Marek Lewandowski
Rzecznik Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”
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DYŻURY PRAWNIKÓW
ODDZIAŁ

ADRES

PRAWNIK

OPOLE

45-064 Opole
ul. Damrota 4
77 42 32 860

dr Paweł Szewczyk
poniedziałek 9.00 - 13.00
mgr Helena Rajczuk
508 095 074
wtorek 9.30 – 12.40
czwartek 9.30 – 14.20
mgr B.
Nabzdyk-Kaczmarek
504 201 732
środa 12.00 – 15.00,
piątek 11.00 – 15.00

BRZEG

49-300 Brzeg
ul. Sukiennice 2
77 44 42 747

mgr Karina Jarząbek
660 489 957
poniedziałek 14.00 - 16.00

GŁUBCZYCE

48-100 Głubczyce mgr Wojciech Wachowiak
ul. Kochanowskiego 16
poniedziałek 17.15 – 19.15
77 48 52 012
środa 13.15 – 14.45

GŁUCHOŁAZY 48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 17
77 43 91 690

mgr Jadwiga
Raróg-Wawrzkiewicz
508 592 328
środa 14.00 - 17.00

KLUCZBORK

46-200 Kluczbork
Plac Niepodległości 6
77 41 85 004

mgr Dominik Walczak
695 653 920
środa 17.00 – 18.30

K - KOŹLE

47-220 K-Koźle
ul. Grunwaldzka 3
77 47 25 451

mgr Wojciech Wachowiak
poniedziałek 13.45 – 16.15
czwartek 10.00 – 14.00

KRAPKOWICE 47-300 Krapkowice
ul. Damrota 2, II
piętro pok. 1,
519 685 204

mgr Joanna
Kazimirek-Podwińska
883 307 414
wtorek 16.30 – 18.00

NAMYSŁÓW

46-100 Namysłów
Pl. Wolności 12 a/pok.
201 77 41 02 583

mgr Karina Jarząbek
660 489 957
środa 14.30 – 16.00

NYSA

48-300 Nysa
ul. Moniuszki 4
77 43 52 722

mgr Jadwiga
Raróg-Wawrzkiewicz
508 592 328
czwartek 16.00 – 19.00

PRASZKA

46-320 Praszka
ul. Piłsudskiego 36
34 35 92 266

mgr Dominik Walczak
695 653 920
środa 15.00 – 16.30

PRUDNIK

48-200 Prudnik
Pl. Szarych
Szeregów 5
77 43 62 809

mgr Jadwiga
Raróg-Wawrzkiewicz
508 592 328
poniedziałek 14.00 – 17.00

ZAWADZKIE

47-120 Zawadzkie
ul. Opolska 70
77 46 19 660

mgr Joanna
Kazimirek-Podwińska
883 307 414
piątek 13.00 – 15.30

Śląska Opolskiego kwiecień 2019 r.
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ODSŁANIAMY MANIPULACJĘ.

Jak tworzy się kłamliwą narrację,
że Wolne Niedziele szkodzą małym sklepom
Tak się dobija drobny handel”, „Zakaz handlu zbiera
żniwo”, „Absurd zakazu handlu w niedzielę”, to tylko niektóre nagłówki największych gazet i portali, które znów
postanowiły uderzyć w wywalczone przez NSZZ „Solidarność” Wolne Niedziele.
Od samego początku wdrożenia ustawy o ograniczeniu
handlu trwa medialna nagonka na nowo uchwalone prawo,
a gazety wręcz prześcigają się w budowaniu narracji, jak
bardzo szkodliwe dla małych i średnich przedsiębiorców są
skutki wprowadzenia tej regulacji. Czy tak jest naprawdę?
„Tygodnik Solidarność” dotarł do dokumentu sporządzonego przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedstawiona w nim treść nie pozostawia
wątpliwości, że budowana w mediach narracja o szkodliwości ograniczenia handlu w niedzielę nie ma oparcia w konkretnych statystycznych danych. Małe sklepy
notują spadki, owszem, jednak nic nie wskazuje na to,
że przyczyną takiego stanu rzeczy jest ustawa o Wolnych
Niedzielach. Wręcz przeciwnie! To właśnie w niedziele
wolne od handlu mali i średni przedsiębiorcy zwiększają
swe zyski i mają szansę nadrobić straty.
„Gospodarcze skutki ograniczenia handlu w niedzielę
- realizacja czarnego scenariusza”. Jak wskazują eksperci
Biura Analiz Sejmowych po wprowadzeniu ograniczenia
handlu w niedzielę tygodniowe obroty drobnych handlarzy
spadły o 20-30% - czytamy w raporcie ZPP z 6 marca 2019
roku. Podobne dane przedstawił m.in portal „Business Insider”, gdzie czytamy:
Według danych, jakimi dysponuje Biuro Analiz Sejmowych tygodniowe obroty drobnych handlarzy spadły o 2030%. W tym czasie udział dyskontów w rynku zwiększył
się z 32,4% do 33,2%.
Zaglądamy w takim razie do dokumentu Biura Analiz
Sejmowych, gdzie faktycznie czytamy:
Małe sklepy największe obroty odnotowują w niedzielę, jednak w tygodniu ich obroty spadają o 20-30%. Możliwość pracy w niedzielę nie rekompensuje strat poniesionych od poniedziałku do soboty.
Co ciekawe, Biuro Analiz Sejmowych podając tę informację w swym dokumencie nie powołuje się na żadne
badania, a na publikację... „Rzeczpospolitej”, która ukazała się 27.11.2018 roku, gdzie dziennik cytuje anonimowego „właściciela sklepu spod Warszawy”.
Dalej rzeczoną informację podają największe portale i serwisy informacyjne, takie jak TVN24, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Money.pl” czy „Polsat News”.
Powołując się na analizę BAS.
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
to co się zadziało określa w swym dokumencie mianem
„EFEKTU MGŁY INFORMACYJNEJ”, gdzie informacja od anonimowego przedsiębiorcy stała się motorem
napędowym całej kampanii informacyjnej, wymierzonej
przeciwko Wolnym Niedzielom.

Co widzimy NAPRAWDĘ w opinii Biura Analiz
Sejmowych? Opinia ta, wbrew narracji w/w serwisów
informacyjnych jest bardzo wyważona.
1. „Krótki czas obowiązywania nowych regulacji (...) a
przy tym na razie w ograniczonym zakresie (...), nie
pozwala na dokonanie pełnej i wiarygodnej oceny skutków ustawy.”
2. W skali mikro zakaz nie spowodował wyraźnych efektów gospodarczych, ani w odniesieniu do wielkości
sprzedaży detalicznej, ani poziomu zatrudnienia w
handlu. Produkcja sprzedana przemysłu ogółu wykazała trend wzrostowy.
3. Brak danych dotyczących wyłącznie małych (rodzinnych) sklepów
- czytamy w opinii BAS.
Warto w tym miejscu przypomnieć publikację, która
ukazała się na łamach portalu money.pl, a o której także
informowaliśmy na łamach Tysol.pl. Artykuł przytacza
wiele przykładów i dowodów na korzystny wpływ ustawy
o ograniczeniu handlu w niedzielę dla małych sklepów. W
Wolne Niedziele mali przedsiębiorcy uzyskują dochody wyższe o nawet 1500% w porównaniu do dochodów
uzyskiwanych w niedziele handlowe.
Warto jednak zadać sobie jednak pytanie, skąd w takim
razie gigantyczna przewaga zagranicznych dyskontów,
która doprowadza do upadku małe polskie przedsiębiorstwa? Przypomnijmy kilka faktów, które pomogą zrozumieć to co się obecnie dzieje na rynku handlowym.
W lipcu 2015 roku Grupa Schwarz, do której należą zarówno Lidl, jak i Kaufland, dostała preferencyjne kredyty
na kwotę ok. 900 mln dolarów na rozwój sieci sklepów w
Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pieniądze - na preferencyjnych warunkach - pożyczyły Bank Światowy i EBOiR. Czy rząd polski uruchomił
jakikolwiek kredyt preferencyjny dla polskich przedsiębiorców?
Potencjalne dalsze przyczyny upadku polskiego handlu:
- Ceny dumpingowe, nadmierne nieuczciwe praktyki,
brak reakcji UOKiK
- Ściganie nieuczciwych uczestników rynku nie odbywa
się z Urzędu, ale z powództwa cywilnego
- Brak ustawy ograniczającej nadmierną ekspansję zagranicznych sklepów, obecnie dyskontów
- Nieuczciwe praktyki sprzedaży towarów stosowane
do małych sklepów. Towar w sklepie dyskontowym w
znacząco niższej cenie aniżeli w hurtowni czy u producenta.
„Tygodnik Solidarność” i portal Tysol.pl nie pozostawią tego tematu. Będziemy konsekwentnie informować na
naszych łamach o tym, jak Wolne Niedziele NAPRAWDĘ
wpływają na rynek i ujawniać manipulacje dokonywane
przez inne media w tym temacie.
raw
źródło: https://www.tysol.pl/
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Prezydium ZR na spotkaniach
z przewodniczącymi komisji zakładowych
W marcu członkowie Prezydium ZR na czele z Przewodniczącą ZR Cecylią Gonet uczestniczyli w licznych spotkaniach z przewodniczącymi komisji zakładowych w terenie i Opolu.
We wtorek 5 marca 2019 r. członkowie Prezydium ZR
spotkali się z przewodniczącymi komisji zakładowych z terenu O/ZR w Namysłowie. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: Janusz Czubkowski Radny Gminy
Namysłów oraz Tadeusz Wincewicz, miejscowy historyk,
który zaprezentował zgromadzone materiały dotyczące
działania „Solidarności” na terenie namysłowskim.

W czwartek 7 marca 2019 r. Prezydium ZR spotkało
się z przewodniczącymi komisji zakładowych z terenu O/
ZR w Prudniku.

12 marca Pezydium ZR spotkało się z przewodniczącymi komisji zakładowych w O/ZR w Praszce.

W czwartek 14 marca członkowie Prezydium ZR spotkali się z przewodniczącymi komisji zakładowych z O/ZR
w Kędzierzynie - Koźlu, w piątek 15 marca z przewodniczącymi z O/ZR w Głubczycach, w poniedziałek (18 marca) z przewodniczącymi komisji zakładowych z O/ZR w
Krapkowicach.

18 marca w sali konferencyjnej Zarządu Regionu
NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego członkowie Prezydium ZR spotkali się przewodniczącymi komisji zakładowych z Opola i okolic.

We wtorek, 19 marca odbyło się kolejne spotkanie Prezydium ZR z przewodniczącymi komisji zakładowych w
terenie. Tym razem w O/ZR w Grodkowie.
Podczas tych spotkań przewodnicząca ZR Cecylia Gonet
przedstawiła preliminarz budżetowy ZR za rok 2018 oraz plan
budżetowy ZR na rok 2019. Zastępca przewodniczącego ZR
Dariusz Brzęczek szczegółowo omówił sposób rozliczania się
finansowego przez Komisje Zakładowe w Urzędzie Skarbowym. Ze względu na wprowadzone zmiany finansowe rozliczenia komisji zakładowych odbywać się będą według nowo
obowiązujących zasad. Wszyscy przewodniczący otrzymali
opracowane przez prawnika ZR Helenę Rajczuk „Vademecum
prawa związkowego II. Zmiana ustawy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r. Komentarz praktyczny.” zawierające zmiany ustawy o związkach zawodowych od 1 stycznia
2019 r. W czasie spotkań przewodniczący komisji zakładowych zadawali przewodniczącej ZR Cecylii Gonet i członkom
Prezydium Regionu Śląska Opolskiego pytania, rozmawiali na
temat funkcjonowania komisji i występujących problemach.
red.

