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Inauguracyjne posiedzenie WRDS
W poniedziałek 11 stycznia w Opolu odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego.
Składa się ona z trzydziestu
członków, którzy reprezentują
organizacje związkowe pracowników (12 osób), pracodawców (12), stronę samorządową
(3) i rządową (3). NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego reprezentują: Cecylia
Gonet, Bronisława Furtak, Dariusz Brzęczek oraz Grzegorz
Jędrzej.
Kadencja Rady trwa cztery lata. Jej tworzenie zlecone
zostało marszałkowi województwa. Rada ma być regionalną instytucją dialogu społecznego, która od tego roku
zastąpiła Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego,
działającą przy wojewodzie opolskim. Przewodniczącym WRDS na pierwszy rok kadencji (przewodniczący
będą się co 12 miesięcy zmieniać) został marszałek województwa, Andrzej Buła, którego kontrkandydatem był
Sebastian Koćwin, reprezentujący Ogólnopolskie Poro-

Maria Wronka
otrzymała
powołanie
W trakcie pierwszego w tym roku posiedzenia Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność” 11 stycznia przewodnicząca
ZR Cecylia Gonet wręczyła powołanie Marii Wronce –
przewodniczącej Rady Oddziału ZR w Krapkowicach.
Wybory do Rady Oddziały odbyły się 15 grudnia 2015 r.
Adres Oddziału ZR: 47 – 300 Krapkowice, ul. Damrota
2 II p. pok. nr 1.

zumienie Związków Zawodowych. W głosowaniu tajnym
obaj kandydaci uzyskali odpowiednio 19 i 10 głosów.
Wręczając akty powołania nowym członkom WRDS, marszałek Andrzej Buła, mówił, iż chciałby, by Rada była
miejscem, w którym dyskutowane są najważniejsze problemy regionu, nie tylko wtedy, gdy urosną do rangi konfliktu, ale przede wszystkim wówczas, gdy mogą wpływać na
jego rozwój i trudnym problemom zapobiegać.
Źródło informacji: www.opolskie.pl
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Nowe organizacje
Prezydium Zarządu Regionu zarejestrowało trzy
nowe organizacje związkowe:
1. Organizację Zakładową NSZZ ,, Solidarność” w Nyskim Ośrodku Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie
3. Organizację Oddziałową NSZZ „Solidarność” Pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nysie
3. Organizację Zakładową NSZZ ,, Solidarność” w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców
Pracy w Opolu

Dodatki dla
najbiedniejszych bez
składek i podatku
Emeryci i renciści nie będą musieli składać wniosków
o przyznanie jednorazowego świadczenia. Organy rentowe
będą je wypłacać z urzędu.
Do Senatu wkrótce trafi ustawa z 15 stycznia o jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne,
emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia
kompensacyjne w 2016 r. Prawo do takiego wsparcia będą
mieć nie tylko świadczeniobiorcy ZUS i KRUS, ale także
emerytowani mundurowi i represjonowani.
Ustawa wprowadza kilka progów uprawniających do
różnej wysokości wypłaty. Jeśli wysokość renty lub emerytury nie przekracza 900 zł miesięcznie brutto, ale nie więcej niż 1100 zł, wsparcie wyniesie 300 zł. Natomiast 200 zł
otrzymają osoby z emeryturami i rentami powyżej 1100 zł,
ale nie wyższymi niż 1500 zł. Tylko na 50 zł może z kolei
liczyć osoba, której świadczenie wynosi powyżej 1500 zł,
ale pod warunkiem że nie przekracza 2000 zł.
Przy ustalaniu wysokości świadczenia organ rentowy
będzie uwzględniać kwotę renty lub emerytury łącznie z
dodatkami pielęgnacyjnymi oraz innymi dodatkami lub
świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie
odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy
emerytalno-rentowe. Jeśli emeryt lub rencista pobiera więcej niż jedno świadczenie, organ rentowy będzie uwzględniał wszystkie wypłaty. Brane będą pod uwagę świadczenia brutto przed dokonaniem potraceń i egzekucji oraz
zmniejszeń.
Prawo do jednorazowego dodatku będzie ustalane na
dzień 29 lutego 2016 r. Przewidziano także, że może być
ono ponownie określane, jeśli okaże się, że wypłata renty lub emerytury zostanie zawieszona. Taka sytuacja może
mieć miejsce, jeśli wcześniejszy emeryt lub rencista dodatkowo pracuje, uzyskując z tego tytułu wysokie przychody.
Ustawa wprowadza także ograniczenia, że do renty rodzinnej przysługuje jeden dodatek, nawet jeśli takie świadczenia pobiera kilka osób.
Jest i dobra wiadomość. Jednorazowe dodatki będą
zwolnione z PIT oraz nie będzie się od nich odprowadzać
składek na ubezpieczenie zdrowotne. A to oznacza, że
świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze z tego tytułu bez
obniżek. Ustawa wchodzi w życie 1 marca tego roku.
Źródło informacji:
Dziennik Gazeta Prawna z dnia 18 stycznia 2016 r.

Przekaz swój 1 %
Początek roku to
czas rozliczeń podatkowych. Od kilku
lat każdy z nas może
przekazać 1 % na
konto osobiste osoby
lub organizacji podając jedynie numer
KRS.
Kto może przekazać 1 %.
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
(w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych;
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej
stawki podatku.
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem
jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób,
które są rozliczane przez pracodawcę.
Wykaz organizacji można znaleźć m.in. na stronie
www.jedenprocent.pl
-

Jeden z 50 najbardziej
wpływowych
prawników
Prof. Marcin
Zieleniecki, nasz
kolega z Zespołu Prawnego KK
NSZZ
„Solidarność” i obecnie
podsekretarz stanu
w
Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po
raz kolejny znalazł
się w „Rankingu 50
najbardziej wpływowych prawników”, przygotowywanym
od kilku lat przez „Dziennik Gazetę Prawną”. W tym roku
znalazł się na 28 miejscu, awans z pozycji numer 30.
Marcin Zieleniecki w resorcie objął tekę wiceministra
odpowiedzialnego za ubezpieczenia społeczne. Będzie
więc twarzą sztandarowej zmiany, którą chce przeforsować
obecny rząd – obniżenia wieku emerytalnego.
Obecność prof. Zielenieckiego w rankingu to także
znak rosnącego znaczenia związków zawodowych. Jest on
bowiem jednym z dwóch wiceministrów pracy (drugi to
Stanisław Szwed) od lat związanych z NSZZ „Solidarność”
Serdecznie gratulujemy!

Śląska Opolskiego luty 2016 r.
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Pierwsze posiedzenia nowo powołanej
Rady Ochrony Pracy
W wtorek 26 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie
Rady Ochrony Pracy, które
poprowadził nowy przewodniczący ROP, były szef „Solidarności” Janusz Śniadek.
Głównymi tematami były
wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania
prewencyjne realizowane przez
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w
2014 r. Także przyjęcie sprawozdania z działalności tego
gremium w 2015 r. oraz planu pracy Rady na rok bieżący.
Rada Ochrony Pracy nadzoruje warunki pracy. Sprawuje też nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy.
Poza tym m.in. opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje
działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony

pracy. Do jej kompetencji należy też ocena zakresu ochrony pracy w Polsce. W swoich działaniach może występować do organów administracji rządowej i samorządowej,
organizacji pracodawców i pracowników.
15 stycznia do Rady zostało powołanych 10 posłów:
Janusz Śniadek, Maria Zuba, Joanna Augustynowska, Bożena Borys-Szopa, Krzysztof Gadowski, Tomasz Jaskóła,
Jan Łopata, Beata Mazurek, Izabela Katarzyna Mrzygłocka
oraz Wojciech Szarama. Wśród nowych członków Rady
jest też 2 senatorów: Tadeusz Kopeć i Andrzej Wojtyła, a
także przedstawiciel Konfederacji Lewiatan Jacek Męcina
oraz Bogusław Motowidełko z NSZZ „Solidarność”.
Radę powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez Prezesa Rady
Ministrów, centrale związkowe, organizacje pracodawców,
eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.
www.solidarnosc.org.pl

Stowarzyszenie Miłośników Kolei powstało w 2011
roku. Pierwszym prezesem został Tadeusz Wrona, który pełni tę funkcję do dziś. Do głównych zadań i celów
stowarzyszenia należą:
• Organizacja pikników kolejowych
• Działania mające na celu uchronienie obiektów inżynierii kolejowej Racławic Śląskich przed degradacją i zniszczeniem
• Działania mające na celu utworzenie w Racławicach
Śląskich przygranicznego skansenu kolejowego
• Działania mające na celu przedłużenie kolejki wąskotorowej z Osoblahy (Republika Czeska) do Racławic Śląskich
• Promocję kolei i jej historii
• Integrację miłośników kolei
Od 2012 roku Stowarzyszenie jest głównym organizatorem pikników kolejowych w Racławicach Śląskich.
W tym czasie we współpracy z samorządami, głównie
samorządem gminy Głogówek, udało się wyremontować
pomieszczenia dworca kolejowego: bufet, poczekalnię

oraz hol. W pomieszczeniach tych organizowane są spotkania, wystawy, pokazy. Za wzorową należy uznać również
współpracę Stowarzyszenia ze spółkami kolejowymi grupy
PKP i nie tylko. Stowarzyszenie liczy około 40 członków.
Darowizny można wpłacać na konto Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Miłośników Kolei Racławice Śląskie, ul.
Zwycięstwa 15, 48 – 250 Głogówek.

Stowarzyszenie Miłośników Kolei
Racławice Śląskie

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Głogówek 53 8904 0001 0000 0010 7350 0001
Bank Spółdzielczy Prudnik 19 8905 0000 2001 0023 4870 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizny na cele statutowe”.
Więcej informacji na stronie www.smkraclawice.aplus.pl
Szczęśliwym Rodzicom
DAMIANOWI GUZENDA i JUDYCIE TRELA
Z okazji narodzin waszej córeczki ZUZANNY - JULII , która swoim przyjściem na świat uradowała tak wiele osób,
życzymy aby rosła duża, silna i zdrowa, i żeby była dla Was źródłem nieustającej radości.
Życzą koleżanki i koledzy z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
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Piotr Duda przewodniczącym RDS
Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność” został przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego powołanej
przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rada zastąpiła Komisje Trójstronną i będzie stanowić forum współpracy
przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu.
W RDS będzie zasiadać 59 osób. Nowa Rada w odróżnieniu od Komisji Trójstronnej ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie
po ośmiu członków będą miały „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców – Konferencja Lewiatan, Pracodawcy
RP, Business Center Club i Związek Rzemiosła Polskiego.
Prezydent będzie miał swojego przedstawiciela z głosem
doradczym, podobnie jak prezesi NBP i GUS.

Rada zastąpi Trójstronną Komisje do Spraw Społeczno
– Gospodarczych, ponieważ w czerwcu 2013 r. związki zawodowe zawiesiły swój udział w pracach komisji. Dialog
w TK był pozorowany, a rząd jedynie komunikował swoje
decyzje. - Byłem wtedy nazywany bandytą politycznym –
przypomina szef „Solidarności”. - Dziś okazuje się, że bez
tego gestu Rada Dialogu Społecznego by tak szybko nie
powstała.
Przewodniczący będą co roku się zmieniać – na przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i
rządu. W komisji przewodniczącym był stale reprezentant
rządu. Obecnie rada ze swojego grona sama wybiera przewodniczącego.
www.solidarnosc.org.pl

XV edycja nagrody IPN
Kustosz Pamięci Narodowej
Instytucje,
organizacje społeczne i osoby
fizyczne mogą
do 10 marca
zgłaszać kandydatów do XV już
edycji nagrody
IPN Kustosz Pamięci Narodowej
przyznawanej
za szczególnie
aktywny udział
w upamiętnianiu historii narodu polskiego
w latach 1939 –
1989.
Wyróżnienie
przyznaje kapituła pod przewodnictwem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Łukasza Kamińskiego. Nagrodę otrzymują instytucje,
organizacje społeczne i osoby fizyczne za szczególnie aktywne uczestnictwo w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939 – 1989 oraz za działalność publiczną
zbieżną z ustawowymi celami Instytutu.
Koledze BOGDANOWI

KOWALIKOWI

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Kandydatów do nagrody do 10 marca br. mogą zgłaszać
instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Zainteresowani zgłoszeniem mogą wypełnić specjalny formularz
dostępny na stronie internetowej IPN i przesłać go pod
adres kustosz@ipn.gov.pl.
We wniosku należy zawrzeć dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających wręczenie
nagrody, jak również zgodę kandydata na zgłoszenie, a w
sytuacji kandydatur pośmiertnych – zgodę najbliższej rodziny. W przypadku przesłania własnej kandydatury konieczne jest przedłożenie co najmniej jednej rekomendacji
– instytucji, organizacji społecznej lub osoby fizycznej.
Z otrzymanych zgłoszeń wybranych zostanie pięciu
laureatów. Uroczyste wręczenie nagród ma odbyć się w
maju na warszawskim Zamku Królewskim.
Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej została ustanowiona w lipcu 2002 r. przez ówczesnego prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej Leona Kieresa. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. Nagroda ma przywracać „szacunek dla narodowej
przeszłości i chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała lata zniewolenia.
Laureatami nagrody w poprzednich latach zostali m.in.:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Studium
Polski Podziemnej, Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”, Zofia i Zbigniew Romaszewscy, Tadeusz Kukiz.
Źródło informacji: IPN
Wyrazy głębokiego współczucia

EDWARDOWI OŻÓG

TEŚCIA

Przewodniczącemu Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”
AGROMET – PILMET w Brzegu
z powodu śmierci

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

składają:
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
oraz Rada Oddziału ZR w Brzegu

MAMY

Śląska Opolskiego luty 2016 r.
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16 tygodni rodzicielskiego
można wziąć po przerwie
Nowelizacja ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), która weszła
w życie 2 stycznia 2016 r., pozwala na podzielenie urlopu
rodzicielskiego na części, z których ostatnia, wynosząca
maksymalnie 16 tygodni, może być wykorzystana bez zachowania ciągłości z poprzednimi, do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat. Daje ona również możliwość
przerwania tego urlopu. I tutaj pojawiają się problemy,
czy po przerwaniu urlopu, wynoszącego np. 32 tygodnie
(po urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie), po
wykorzystaniu 10 tygodni pozostałe 6 tygodni, które powinno być wykorzystane z zachowaniem ciągłości, przepada, czy kolejne 16 tygodni można nadal wykorzystywać
w późniejszym terminie. Poniżej publikujemy stanowisko
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będące
odpowiedzią na te pytania.
Stanowisko MRPiPS z 18 grudnia 2015 r.
Przepisy ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy
– kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.
1268) przewidują możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni bez stosowania
zasady bezpośredniości i do zakończenia roku kalendarzo-

wego, w którym dziecko kończy 6.rok życia. Warunkiem
skorzystania w 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w terminie późniejszym jest jednak wykorzystanie przynajmniej
jednej części urlopu w terminie przypadającym bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres
odpowiadający części urlopu macierzyńskiego. W takim
terminie nie trzeba zatem wykorzystać 16 tygodni urlopu
rodzicielskiego, a wystarczające jest wykorzystanie np. 6
tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka.
Jeżeli pracownik korzysta np. z 20 tygodni urlopu rodzicielskiego udzielonego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i rezygnuje, za zgodą pracodawcy, z korzystania
z części tego urlopu, po wykorzystaniu np. 8 tygodni, to od
decyzji rodziców dziecka zależeć będzie, czy 12 tygodni
tego urlopu przepadnie, czy też zostanie wykorzystanych
przez drugiego z rodziców w terminie przypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu przez pierwszego rodzica 8
tygodni urlopu. Jedynie bowiem nie więcej niż 16 tygodni
urlopu rodzicielskiego może być wykorzystane w terminie
późniejszym, bez stosowania zasady bezpośredniości.
Opinie departamentu prawa pracy nie są wiążące dla
stron stosunku pracy, organów kontrolnych, a także sądów.
Źródło informacji: Dziennik Gazeta Prawna

Nie żyje ks. radca
Emil Ojczyk

Zmarła Irena
Nowak-Stamirowska

W dniu 4 stycznia
2016 roku w wieku 86 lat
zmarł ksiądz radca Emil
Ojczyk. Dziekan dekanatu otmuchowskiego w
latach 1969-1983 oraz od
1969 roku aż do przejścia
na emeryturę w 2004 roku
proboszcz parafii pod wezwaniem św. Mikołaja i
św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. W
czasach stanu wojennego
sympatyzował z ruchem opozycyjnym i wspierał działalność NSZZ Solidarność. Na terenie plebanii odbywały się
spotkania związkowych działaczy, w kościele parafialnym
znalazło się miejsce poświęcone pamięci księdza Jerzego
Popiełuszki. 29 kwietnia 1985 roku umożliwił działaczom
otmuchowskiej Solidarności odsłonięcie na cmentarzu parafialnym pierwszego w Polsce pomnika upamiętniającego męczeńską śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz
radca Emil Ojczyk został pochowany 7 stycznia 2016 r. na
cmentarzu parafialnym w Otmuchowie.
Katarzyna Storoż
- Przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność
Pracowników Oświaty i Wychowania w Otmuchowie

12 stycznia 2016 roku w
wieku 96 lat zmarła pani Irena
Nowak-Stamirowska,
oficer
Armii Krajowej pseudonim
„Mewa”, więzień obozu pracy we Freiburgu, działaczka
NSZZ „Solidarność” w Otmuchowie.
We wrześniu 1980 roku
pani Irena Nowak-Stamirowska znalazła się w gronie inicjatorów powstawania zakładowych oraz rolniczych kół
NSZZ „Solidarność” na terenie
miasta i gminy Otmuchów. Do
grudnia 1981 roku pełniła funkcję przewodniczącej Punktu
Informacyjno-Koordynacyjnego kół NSZZ „Solidarność”
w Otmuchowie. Po ogłoszeniu stanu wojennego aktywnie
uczestniczyła w pracy konspiracyjnej Związku.
W marcu 2011 roku na łamach „Biuletynu Informacyjnego” Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego ukazał się wywiad z panią Ireną Nowak-Stamirowską pt. „Jak walczyłam o wolną Polskę”.
Katarzyna Storoż
- Przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność
PO i W w Otmuchowie
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Szkolenie
dla SIP-owców

Ponad 60 Społecznych Inspektorów Pracy z województwa opolskiego wzięło udział w szkoleniu z zakresu
ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy a także zmian w
przepisach prawa pracy oraz udział SIP-ów w dochodzeniu powypadkowym. Szkolenie, na prośbę NSZZ
Solidarność, odbyło się Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.
Spotkanie w tak szerokim gronie rozpoczął od omówienia najważniejszych zagadnień ustawy o SIP St. IP Tomasz Kukurowski zwrócił szczególną uwagę na fakt, że
to społeczni inspektorzy pracy właśnie są, obok pracowników służb BHP, osobami prowadzącymi postępowanie
powypadkowe. Zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń
po wypadku wyraża pracodawca w uzgodnieniu z SIP-em
(dot. wypadku lekkiego).
Społeczni inspektorzy pracy realizują zadania ustawowe w zakresie bezpieczeństwa pracy, higieny pracy i
prawnej ochrony pracy. Ich zadaniem jest m.in. kontrola
stanu budowlanego, maszyn oraz urządzeń technicznych i
sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia BHP a także przestrzeganie przepisów prawa pracy w
tym postanowień układów zbiorowych. I co bardzo ważnie
brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe oraz
kontrolować stosowanie przez zakład pracy właściwych
środków zapobiegawczych.
W drugim bloku st. specjalista Lesław Kinal omówił
zmiany w przepisach prawa pracy, które weszły w życie z
początkiem roku a także te dotyczące umów na czas określony, które zaczną obowiązywać z dniem 22 lutego.
NIP Wacław Bojnowski z kolei skupił się na roli badania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Omówił z uczestnikami
spotkania sposoby postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W ostatniej części
przedstawił na postawie doświadczeń z praktyki kontrolnej
PIP wybrane aspekty dokumentowania ustaleń przez zespół powypadkowy.

Nowy Komendant
WPSP

Od 1 lutego bryg.
Marek Kucharski pełni funkcję przełożonego
wszystkich
strażaków
Państwowej Straży Pożarnej
województwa
opolskiego. Marek Kucharski był współzałożycielem
Organizacji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Państwowej Straży
Pożarnej w Krapkowicach, oraz jej pierwszym
przewodniczącym.
Bryg. mgr inż. Marek Kucharski urodzony 27.12.1971r.
w Łącku woj. małopolskie. Jest absolwentem Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie, którą ukończył w 1993r.
uzyskując tytuł technika pożarnictwa. W 1998r. kończy
Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie otrzymując tytuł inżyniera pożarnictwa, w 2000r. studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o
specjalności„Zarządzanie i marketing w przemyśle”, oraz
kolejno studia podyplomowe: w 2004r. Na Uniwersytecie
Opolskim w zakresie „Przygotowania pedagogicznego do
nauczania przedmiotów zawodowych”, w 2007r. na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w zakresie „Administracji publicznej”, w 2012r. w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej w Warszawie w zakresie „Zapobiegania pożarom i awariom”. Od 2013r. posiada uprawnienia Rzeczoznawcy do Spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.
Z Komendą Powiatową PSP w Krapkowicach związany jest od 1 maja 1999r. zajmując stanowisko Starszego Specjalisty ds. Kontrolno-Rozpoznawczych. W dniu
1 kwietnia 2011r. zostaje powołany przez Opolskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach. Wielokrotnie uczestniczył i dowodził
akacjami ratowniczymi na terenie powiatu krapkowickiego
jako oficer w dyspozycji Komendanta Powiatowego, np.
podczas powodzi 2010r. oraz jako Komendant Powiatowy
PSP. Odznaczony między innymi w 2004r. Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, w 2008r. Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, w 2012r. „Złotym
Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Bryg. Marek Kucharski ma 45 lat, jest żonaty, ma
dwóch synów Kamila 21 lat i Rafała 12 lat, żona Joanna
jest Dyrektorem Publicznego Przedszkola w Żywocicach.
Marek Kucharski jest wieloletnim członkiem NSZZ
„Solidarność”. W okresie od marca 2007 do marca 2011
pełnił funkcje przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Państwowej
Straży Pożarnej w Krapkowicach.
(red.)
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