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Godny wybór.

Przywrócenie wieku emerytalnego

1 czerwca w sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu odbyła się konferencja
„Godny wybór. Przywrócenie
wieku emerytalnego”.
W spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta Rafalska –
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Lenartowicz – Łysiak – doradca Kancelarii
Prezydenta RP, Henryk Nakonieczny – członek Prezydium Komisji Krajowej, Adrian Czubak – wojewoda
opolski, Violetta Porowska – wicewojewoda opolska,
Antoni Malak – dyrektor oddziału ZUS w Opolu. Byli
też posłowie, dyrektorzy Urzędów Pracy, Okręgowy

Inspektor Pracy, samorządowcy i liczna grupa związkowców.
Uczestników spotkania przywitała Cecylia Gonet – przewodnicząca ZR. Moderatorem spotkania
był Grzegorz Adamczyk – z-ca
przewodniczącego ZR.
Nie ma lepszego gwaranta wypłacania świadczeń
emerytalnych niż państwo - zapewniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jej zdaniem jest
to m.in. efekt bardzo dobrej kondycji gospodarki i
zmian prawnych wprowadzanych przez obecny rząd.
- Ludzie muszą być świadomi, że na wysokość ich
emerytur składa się nie tylko wiek, ale ilość środków,
jakie zgromadzili na swoim koncie
w trakcie aktywności zawodowej.
Przywróciliśmy prawo wyboru do
przejścia na emeryturę, ale to do
obywateli musi należeć decyzja o
momencie, w którym będą chcieli
z tego prawa skorzystać. Będziemy
starali się im pomóc poprzez sieć
doradców - powiedziała minister.
dok. na str. 3
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XXVII WZDR

9 czerwca 2017 r. na Górze
św. Anny odbyło się XXVII
Walne Zebranie Delegatów
NSZZ „Solidarność” Regionu
Śląska Opolskiego. Obrady
poprzedziła msza św. w Bazylice Anny Samotrzeciej na
Górze św. Anny.
Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet wraz z delegacją
złożyła wiązankę kwiatów i
zapaliła symboliczny znicz na
grobie śp. bpa Antoniego Adamiuka – Honorowego Członka NSZZ „Solidarność”.
Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet przedstawiła
informację z działalności Zarządu Regionu za okres
sprawozdawczy.
Gośćmi WZDR były Anna Kaurzel – Przewodnicząca KKR i Joanna Barbara Kędra – Z-ca Przewodniczącej KKR oraz Wiesław Moliński, członek
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
PGL LP Nadleśnictwo Namysłów, któremu Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet w imieniu Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy wręczyła nadany
przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
medal – Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.
W trakcie obrad delegaci podjęli uchwały ws.
przyznania odznaki „Zasłużony Członek NSZZ „Solidarność” Regionu Ślaska Opolskiego” oraz odznaki
„Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” Regionu
Śląska Opolskiego.
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Odznaką „Zasłużony Członek NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego postanowiono
wyróżnić 23 osoby: Jan Basta, Władysław Baranek,
Zdzisław Bernacki, Jan Bielankiewicz, Antoni Ćwirzeń, Józef Dutka, Jerzy Decfeld, Andrzej Furmański, Bogumił Grudziński, Ryszard Jamiński, Edward
Janocha, Józef Jarząbek, Irena Jóźwicka, Janusz
Kajdzik, Tadeusz Kraśnik, Henryka Kubeczek, Ryszard Ludka, Józef Pałys, Maria Sienkiewicz, Tadeusz
Świtoń, Maria Marcinkowska (pośmiertnie), Marian
Markiewicz, Roman Wójcik, Jan Ciupka.
Natomiast odznaką „Honorowy Członek NSZZ
Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego postanowiono uhonorować 3 osoby: ks. Prałat Zbigniew Bąkowski, Zbigniew Bereszyński, Władysław Mazur.
Ponadto XXVII WZDR podjęło Uchwałę ws.
promocji związku w NTO i
Polskim Radiu oraz przyjęto
Stanowisko ws. zatrudnienia
pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej.
W trakcie WZDR przedstawiono projekt Stanowisko
potępiającego
zachowania
działaczy związkowych i niektórych członków ZR i RKR
nacechowanym niezrozumiałą
nienawiścią przeciwko demokratycznie wybranym władzom związkowym Regionu
Śląska Opolskiego.
W związku z opuszczeniem sali obrad przez część
delegatów, których to dotyczy
i zerwaniem quorum – stanowisko nie zostało przyjęte.
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Dokumenty
XXIII WZDR
Stanowisko Nr 1
XXVII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Śląska Opolskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 9 czerwca 2017 r.
ws. zatrudnienia pielęgniarek
w Domach Pomocy Społecznej
Walne Zebranie Delegatów NSZZ
„Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego zwraca się do Pana Ministra Zdrowia
Konstantego Radziwiłła o podjęcie działań aby pielęgniarki świadczące usługi w
Domach Pomocy Społecznej w ramach
opieki długoterminowej mogły być zatrudnione bezpośrednio przez te domy.
Pożądane byłoby, aby Domy Pomocy
Społecznej mogły podpisywać kontrakty
na świadczenia tych usług bezpośrednio
z Narodowym Funduszem Zdrowia (1
pielęgniarka na konkretną ilość mieszkańców).
Dotychczasowa forma zatrudnienia pielęgniarek przez prywatne podmioty, które podpisują kontrakty z NFZ i świadczą
usługi w Domach Pomocy Społecznej,
nie jest w naszej ocenie realizowana
zgodnie z zawartym kontraktem i brak
jest kontroli nad tymi podmiotami.
Góra Św. Anny, 9 czerwca 2017r.
Przewodniczący Prezydium WZDR
Grzegorz Adamczyk
Uchwała Nr 27
XXVII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Śląska Opolskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 9 czerwca 2017 r.
ws. promocji związku w NTO
i Polskim Radiu
Walne Zebranie Delegatów NSZZ
„Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego zobowiązuje Zarząd Regionu do
wzmocnienia głosu organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” w mediach
regionalnych Radio Opole i NTO poprzez cykliczne audycje i artykuły prezentujące działania organizacji w zakładach Śląska Opolskiego.
Góra Św. Anny, 9 czerwca 2017r.
Przewodniczący Prezydium WZDR
		
Grzegorz Adamczyk
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Obrady WRDS
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolu 22
czerwca 2017 r. podjęła ważne stanowiska – w sprawie placówki rehabilitacyjnej w Suchym Borze oraz likwidacji wydziałów pracy w sądach rejonowych, w sprawie zmian przepisów niezbędnych do prawidłowego działania klas o profilu
kierowca-mechanik w szkołach publicznych oraz uchwałę
w sprawie zmian regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego. Gościem honorowym spotkania była Henryka
Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego.
Na wniosek NSZZ „Solidarność” Rada przyjęła stanowisko
w sprawie likwidacji działalności z zakresu rehabilitacji leczniczej w Suchym Borze, w którym wzywa Zarząd Województwa
do zachowania dotychczasowego profilu działalności leczniczej.
Czytamy w nim m.in. „Uważamy, że podjęte w tym zakresie
działania nie uwzględniają tak ważnej potrzeby społecznej, jaką
jest rehabilitacja dziecięca zapobiegająca skutecznie chorobom
wieku dorosłego. Działania te są nie do przyjęcia zważywszy, że
likwidacja działalności rehabilitacyjnej w Suchym Borze spowoduje ograniczenie dostępu dzieci do rehabilitacji leczniczej”.
Jednogłośnie członkowie rady przyjęli stanowisko w sprawie
wydziałów pracy sądów rejonowych. WRDS zwróciła się z apelem o przywrócenie poprzedniego stanu prawnego – tj. utworzenia wydziałów pracy przynajmniej w dwóch sądach rejonowych
– nyskim i kędzierzyńsko-kozielskim.
WRDS podjęła również stanowisko ws. zmian przepisów
niezbędnych do prawidłowego działania klas o profilu kierowca-mechanik w szkołach publicznych. WRDS w Opolu zwraca
się o pilne podjęcie działań legislacyjnych mających umożliwić
prawidłowe działanie klas o profilu kierowca mechanik w szkołach branżowych pierwszego stopnia. Postulowane zmiany mają
umożliwić przeprowadzenie badań psychologicznych kandydatów do nauki w takich klasach.
(red)

Godny wybór
dok. ze str. 1

Zdaniem obecnej na spotkaniu doradczyni Prezydenta RP
Agnieszki Lenartowicz-Łysik, przywrócenie niższego wieku
emerytalnego dla Polaków nie byłoby możliwe bez współpracy
wszystkich partnerów społecznych.
- Reforma ubezpieczeń nie może być narzucona siłą. Najprościej było podnieść wiek emerytalny. Jednak uważamy, że Polacy
są godni lepszych rozwiązań. Jesteśmy w trakcie kampanii informacyjnej, podczas której w całej Polsce będziemy nakłaniali
obywateli do świadomego kształtowania swojej przyszłej emerytury - powiedziała Lenartowicz-Łysik.
Od 1 października prawo do emerytury będą mieli mężczyźni
po osiągnięciu 65, a kobiety 60 lat. Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza automatycznej konieczności przejścia na emeryturę.
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Piotr Duda do minister Rafalskiej:
PiS jasno obiecał wolne niedziele
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska była specjalnym gościem posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Mówiła kiedy
nie będzie handlu w niedziele i o tym jak
poprawić dialog w Polsce.
Komisja Krajowa obradująca na zamku w Rydzynie (woj. wielkopolskie)
dyskutowała z minister Rafalską przede
wszystkim o poziomie dialogu w Polsce.
Przedstawiciele „S” podkreślali, że Rada
Dialogu Społecznego była tworzona jako
zaprzeczenie martwej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Miała
być niezależna, z własnym finansowaniem i możliwością realnego działania. Tymczasem
obecne pomysły umocowania dyrektora Rady Dialogu Społecznego na stanowisku zastępcy dyrektora
Centrum Partnerstwa Społecznego jest dalszym uzależnieniem tej instytucji od rządu.
Komisja Krajowa przyjęła także m.in. stanowiska w sprawie propozycji wzrostu wynagrodzeń oraz
emerytur i rent w 2018 r., a także sprzeciwiające się
planom zmniejszenia zatrudnienia w Polskiej Grupie
Energetycznej o 20 proc.
Dużą część posiedzenia zajęła dyskusja o wolnych
niedzielach w handlu. Komisja Krajowa przyjęła stanowisko ws. projektu ustawy o ograniczeniu handlu
w niedziele. Od pytań o wolne niedziele nie uciekła
minister Rafalska. Alfred Bujara, przewodniczący

Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń zapytał
kogo boi się rząd PiS nie wprowadzając wolnych niedziel.
Minister odpowiedziała, że rząd boi się nieodpowiedzialnych i złych decyzji. Tłumaczyła, że zależy
jej na uchwaleniu dobrych rozwiązań, które mają
szansę dłuższego przetrwania.
Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zwrócił uwagę, że idąc do wyborów PiS stawiał sprawę wolnych niedziel jako kwestię priorytetową.
I teraz powinien się z tego wywiązać. Tymczasem
członkowie Solidarności to świadomi wyborcy, którzy dokładnie przyglądają się działaniom rządu.
www.solidarnosc.org.pl

Emeryci dostaną wyrównanie.
 Resort zmienia przepisy na ich korzyść
Blisko 105 tys. rencistów, którym ZUS z urzędu
obliczał emeryturę przed 1 marca 2017 r. niższą niż
minimalne świadczenie, dostana wyrównanie do 750
zł lub 1 tys. zł miesięcznie – w zależności od stopnia niezdolności do pracy. MRiPS zmieniło bowiem
przedstawiony niedawno projekt na korzyść osób,
których staż pracy był krótszy od ustawowo wymaganego.

Mowa o projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z
jego założeniem osoby, którym ZUS przed 1 marca
2017 r. z urzędu obliczył emeryturę w miejsce dotychczas pobieranej renty niższą niż minimalne świadczedok. na str. 5
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Pogotowie strajkowe
w opolskich „sanepidach”
Z dniem 13 czerwca 2017 roku
Organizacje Związkowe działające
przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarni – Epidemiologicznej w Opolu, w
związku z uchwałami XXIII Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Służb Sanitarno
– Epidemiologicznych Województwa
Opolskiego, rozpoczęły pogotowie
strajkowe we wszystkich stacjach
sanitarni – epidemiologicznych
Opolszczyzny, w celu ratowania jakości zdrowej żywności i zdrowia
obywateli przed planami Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Nasz protest związany jest z przyjęciem przez
Radę Ministrów projektów ustaw: O państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa żywności oraz Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i kwestią wyłączenia nadzoru nad
bezpieczeństwem żywności i żywienia – bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, ze struktur Państwowej
Inspekcji Sanitarnej i Ministra Zdrowia.
Pragniemy zaapelować o zrozumienie i wsparcie
naszych działań służących przeciwdziałaniu utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
w takiej strukturze, która przyjmie część zadań wraz
ze znaczącą częścią budżetu Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, co doprowadzi do:
- pogorszenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli i pogorszenia nadzoru nad dobra polska żywnością, co odbije się negatywnie na wizerunku
naszego kraju;
- odebrania Państwowej Inspekcji Sanitarnej dużej
części budżetu, efektem czego będą zwolnienia
doświadczonych pracownik Inspekcji Sanitarnej
nie tylko z działów związanych z nadzorem nad
żywnością.

dok. ze str. 4

Pierwszy etap naszej akcji protestacyjnej ma
charakter informacyjny, polegający na:
1. Oflagowaniu stacji
2. Wywieszeniu informacji dlaczego ogłosiliśmy pogotowie strajkowe komunikat – apel do „konsumentów” żywności o wsparcie naszej akcji, plakaty informacyjne
3. Akcja informacyjna w mediach społecznościowych (Facebook i inne).
Zapraszamy do nowo powstałej strony na Facebooku: SANEPID SOLIDARNOŚĆ, gdzie na bieżąco
można przeczytać o rozwoju naszej akcji protestacyjnej w całej Polsce oraz naszej codziennej pracy i
problemach z nią związanych.
Ponieważ dla nas wszystkich, Państwa jako konsumentów i nas pracowników Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych Województwa Opolskiego są to
bardzo ważne sprawy, będziemy wdzięczni za każde
przychylne wsparcie naszych działań.
- Przewodnicząca Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
przy WSSE w Opolu Ewa Brykalska
- Przewodniczący NSZZ Pracowników
Służby Sanitarno – Epidemiologicznej
Województwa Opolskiego Andrzej Czerwonka

Emeryci dostaną wyrównanie...

nie, miałyby dostać wyrównanie. W obecnym stanie
prawnym nie jest ona bowiem objęta gwarancją wysokości kwoty świadczeń najniższych. Resort pracy
zaproponował, aby emerytury przyznawane z urzędu
były wyrównywane do 1 tys. zł (wysokość najniższej

renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy). Takie rozwiązanie miało pomóc osobom, które nie wypracowały odpowiednio długiego stażu pracy i pobierają emerytury poniżej ustawowego minimum.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 118.
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Wiesław Moliński
Podczas XXIII Walnego Zebrania
Delegatów Regionu przewodnicząca ZR
Cecylia Gonet wręczyła Wiesławowi Molińskiemu odznakę „Zasłużony dla NSZZ
„Solidarność” nadaną przez Krajowy
Zjazd Delegatów.
Wiesław Moliński od 1978 roku pracuje w Lasach Państwowych. Poza tym jest
dziennikarzem, publikuje w prasie leśnej i
lokalne, autorem 5 książek, w tym Sygnałów wojennych, czyli rzeczy o stanie wojennym w Opolu i „Solidarności” w latach
1981 – 1989.
Do „Solidarności” wstąpił w lutym 1981
r. w Nadleśnictwie Bielsko, po powrocie ze
służby w wojsku.
W rodzinie istniały tradycje powstańcze i
patriotyczne. Przodkowie walczyli z bolszewikami w wojnie 1920, należeli do konspiracji w czasie II wojny, do konspiracji po 1945
(WiN, MOP – wysokie wyroki łącznie z KS).
Latem 1981 roku podjął pracę w PEW
„Pewex” w Opolu, gdzie w „Solidarności”
był łącznikiem KZ a Zarządem Regionu
Śląska Opolskiego, którego przewodniczącym był
Stanisław Jałowiecki. Po wprowadzeniu przez WRON
13 grudnia 1981 stanu wojennego podjął działalność
podziemną. W Pewexie był współorganizatorem komórki organizacyjnej o kryptonimie „Dolek” i współpracując ze Stanisławem Jałowieckim, Bronisławem
Palikiem, Wojciechem Radomskim, Eugeniuszem
Wolnickim, Janem Całką, Januszem Michniewiczem,
Zdzisławem Praskim, Markiem Hoffmanem oraz
wielu innymi działaczami „Solidarności” drukowali
i kolportowali „Sygnały Wojenne” oraz inna „bibułę”
stanu wojennego.
Po aresztowaniu przez SB 27 kwietnia 1982 i procesie opolskiej „20” został skazany na rok więzienia. Po opuszczeniu murów na Sądowej znów podjął
działalność konspiracyjną, która z różnym nasileniem
trwała nieprzerwanie do 1989 roku.
Kiedy po dużych perypetiach z SB – podjął pracę
w Nadleśnictwie Namysłów w lutym 1986 i zamieszkał w leśniczówce Młyńskie stawy, zaczęli się u niego
zjawiać różni działacze podziemnej „Solidarności”,
których przywoził Jan Całka. Do tej grupy należeli
m.in. Bob Fielding, Wojtek Podhajecki, Jan Rusak,
Piotr Janowski i potem Marian Krzaklewski oraz wielu innych.

Tutaj się dyskutowało, omawiało plany na przyszłość, przygotowywało materiały do druku...
W 1989 roku brał udział w formułowaniu Komitetu Obywatelskiego w Namysłowie, uczestniczył
czynnie w komisji wyborczej w czerwcu 1989, odtworzył w nadleśnictwie struktury „S” i został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej. Jednocześnie w „Solidarności Leśnej działał w strukturach
RDLP w Katowicach i na szczeblu krajowym w KSL
NSZZ „Solidarność”. W tym czasie rozpoczęły się
prace nad tworzeniem ustawy o lasach, która została
uchwalona w 1991 roku.
Był współorganizatorem Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa „S”.
W 2006 otrzymał z rąk ówczesnego przewodniczącego ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, Jana Kurasiewicza podziękowanie za działalność
w stanie wojennym a w 2010 roku „Zasłużony dla
NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego” od
przewodniczącej ZR Cecylii Gonet.
Poza „S” udziela się w różnych organizacjach społecznych, aktualnie jest również prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Namysłowie.

Biuletyn informacyjny „S” Zarządu Regionu Śląska Opolskiego
pod red. J. Malinowskiej, korekta Marzena 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.

