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Przyjęcie realizacji prelimi-
narza budżetowego ZR za 2019 
r. oraz preliminarza na 2020 r., 
sytuacja w zakładach pracy w 
województwie opolskim, płat-
ność składek, obchody 40-lecia 
NSZZ „Solidarności” - to nie-
które z tematów omawianych 
podczas lutowego posiedzenia 
Zarządu Regionu NSZZ „Soli-
darność” Śląska Opolskiego. 

Podczas ostatniego (3 lute-
go) posiedzenia Zarządu Regio-
nu NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego przyjęto realizację 
preliminarza budżetowego ZR 
za rok 2019 oraz preliminarz budżetowy na rok 2020. Po 
analizie przedstawionego przez skarbnika ZR Marka Stel-
macha wykazu płatności składek przez organizacje związ-
kowe podjęto decyzję o wystąpieniu do organizacji, które 
drastycznie łamią prawo wewnątrzzwiązkowe i zalega-
ją z płatnością składek na rzecz Regionu. Konsekwencją 
braku wpłaty składek lub ich zaniżania będzie brak moż-
liwości uzyskania poświadczenia rejestracji, udziału w 
szkoleniach, zapomóg dla członków oraz wszelkich dofi-

Budżet ZR na 2020 r. przyjęty

nansowań. Omówiono harmonogram obchodów 40-lecia 
powstania NSZZ „Solidarność”. Opolska „Solidarność” 
będzie świętować to wydarzenie w Opolu i Warszawie. 
Przewodnicząca ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opol-
skiego zrelacjonowała posiedzenie Komisji Krajowej, któ-
re odbywało się na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

red.
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Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego w sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego w dniu 26 lutego Strona Praco-
dawców przekazała przewodnictwo Stronie Samorządo-
wej - Marszałko-
wi Województwa 
Opolskiego. 

W posiedzeniu 
uczestniczyła prze-
wodnicząca Zarzą-
du Regionu NSZZ 
„Solidarność” Ce-
cylia Gonet i jej 
zastępca Dariusz 
Brzęczek.

Marszałek Województwa Opol-
skiego Andrzej Buła wręczył po-
wołanie na członka WRDS Woje-
wodzie Opolskiej Teresie Barań-
skiej i Przewodniczącemu Rady 
Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych Woje-
wództwa Opolskiego  Wojciecho-
wi Rajchel.

Zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. od 25 października 2019 podatnicy, którzy osiągają dochody zwolnione od 
podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie zatrudniają pracowników, mogą składać deklaracje CIT-8 w 
postaci papierowej. 

XXV posiedzenie WRDS w Opolu
Członkowie WRDS zapoznali się z prezentacjami do-

kumentów strategicznych dla województwa opolskiego:

-   Strategią Rozwoju Województwa, którą przedstawił 
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Prze-
strzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego Waldemar Zadka,

-  Regionalną Strategią Innowacji, którą przedstawił 
Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki 
Roland Wrzeciono oraz

-  Regionalnym Programem Operacyjnym, którą 
przedstawiła Dyrektor Departamentu Koordynacji Pro-
gramów Operacyjnych.

Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe świad-
czenia. To dzięki waloryzacji, której wskaźnik w tym roku 
wynosi aż 103,56 proc. Wzrosną też najniższe emerytury 
i renty.

Świadczenia minimalne w górę
Tegoroczna waloryzacja to dobra wiadomość dla po-

bierających emeryturę minimalną. Już od marca sięgnie 
ona 1200 zł brutto (wcześniej 1100 zł brutto). Zyskają rów-
nież te osoby, które do tej pory otrzymywały minimalną 
rentę z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinne. 
Ich świadczenia będą równe minimalnej emeryturze czyli 
1200 zł brutto. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdol-
ności do pracy wyniesie 900 zł brutto.

- Podobnie jak rok temu, marcowa waloryzacja ma cha-
rakter kwotowo-procentowy. Jeżeli w wyniku pomnożenia 
emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 
lub renty rodzinnej przez wskaźnik waloryzacji otrzyma-
my kwotę podwyżki niższą niż 70 zł brutto, to waloryza-
cja wyniesie wtedy właśnie 70 zł. Nie może być niższa. W 
przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
i emerytury częściowej gwarantowana kwota podwyżki 
wyniesie odpowiednio 52,50 zł i 35 zł - wyjaśnia Sebastian 

Od marca podwyżka emerytur i rent
Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS wojewódz-
twa opolskiego.

Podwyżka 70 zł w przypadku emerytur będzie gwa-
rantowana pod pewnymi warunkami. Chodzi o wykazanie 
stażu pracy, który dla kobiet wynosi 20 lat, a dla męż-
czyzn 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych (staż 
uprawniający do uzyskania emerytury minimalnej). Jeśli 
takiego stażu nie ma, to emerytura podwyższona będzie 
tylko wskaźnikiem waloryzacji. Jednak w sytuacji emery-
tów, których dotychczasowe świadczenie wynosiło 1100 zł 
brutto lub więcej - a nie mieli stażu wymaganego do pod-
wyższenia do kwoty najniższej emerytury - to świadczenie 
będzie pomnożone przez wskaźnik 103,56 proc, przy czym 
podwyżka nie może być niższa niż 70 zł.

Bez wniosków, bez formularzy
- Emerytury i renty przeliczymy z urzędu, a to znaczy 

że nie trzeba składać żadnych wniosków czy formularzy. 
Jeśli jednak z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była 
do tej pory wstrzymana, to takie świadczenie nie będzie 
waloryzowane. Podwyżka będzie możliwa dopiero przy 
wznowieniu wypłaty świadczenia – wyjaśnia Szczurek.

źródło: ZUS

Powrót do papierowych deklaracji CIT-8
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Prezydium Zarządu 
Regionu NSZZ „Soli-
darność” 13 lutego zare-
jestrowało Organizację 
Zakładową NSZZ „So-
lidarność” w Zakładzie 
Karnym w Brzegu. 

Stało się to możliwe 
dzięki zmianie wprowadza-
jącej pluralizm związkowy 
w służbach mundurowych, 

do której w ubiegłym roku udało się „Solidarności” do-
prowadzić wspólnie z Prezydentem RP. To tak naprawdę 
ostateczna realizacja pierwszego postulatu z sierpnia 1980 
r. Dzięki tej zmianie funkcjonariusze Służby Więziennej, 
Policji i Straży Granicznej mogą wreszcie organizować się 
w dowolny związek zawodowy.

Witamy wśród nas!

Z okazji Dnia Metalowca 
wszystkim pracownikom związanym 

z branżą metalową 

składam najserdeczniejsze życzenia 
stabilizacji zawodowej 

i godziwego wynagrodzenia. 
Łączę najlepsze życzenia spełnienia planów, 

wielu sukcesów, zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.

Przewodnicząca Zarządu Regionu
 NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
   Cecylia Gonet

Podczas dwudniowego posiedzenia KK NSZZ „Soli-
darność” (19-20 lutego) dyskusja toczyła się wokół dwóch 
głównych punktów: budżetu Związku i wyborów prezy-
denckich. Szczególnie w tej drugiej sprawie odbyła się 
gorąca debata, w której pozytywnie oceniono realizację 
dotychczasowego porozumienia z obecnym Prezydentem. 
Ponadto pracownicy spółki DomS zaprezentowali swoje 
ośrodki. Zapowiedzieli również przedstawienie specjalnej 
oferty dla członków „Solidarności”.

 Rynek pracy, koszty pracy, polityka klimatyczna, nowe-
lizacja ustawy o RDS, ubezpieczenia społeczne, nowy model 
wynagrodzeń w sferze fi nansów publicznych oraz powołanie 
podzespołu ds. edukacji - to podstawowe elementy planu pra-
cy Rady Dialogu Społecznego. Mateusz Szymański przedsta-
wił efekty jedynego w tym roku plenarnego posiedzenia Rady 
z 6 lutego. Poinformował też o reaktywowaniu zespołu ds. 
zamówień publicznych.

Z kolei w ramach sprawozdania z prac Rady Ochrony 
Pracy Bogusław Motowidełko omówił stanowisko Rady w 
sprawie zagrożeń dla zdrowia pracowników na substancje ra-
kotwórcze. W Unii Europejskiej produkuje się 350 mln ton 
substancji chemicznych, zawierających czynniki rakotwór-

cze. Są - zgodnie z raportami - źródłem setek tysięcy zgonów 
w całej Europie. Głośno w ostatnim czasie były podnoszone 
przez „Solidarność” zagrożenia w związku z paragonami fi -
skalnymi zawierającymi czynniki rakotwórcze. O czym mó-
wił również Alfred Bujara. 25 sierpnia odbędzie się posiedze-
nie Rady w Sali BHP w Gdańsku.

Od oceny realizacji „Umowy programowej” zawartej 5 
maja 2015 r. z ówczesnym kandydatem na prezydenta An-
drzejem Dudą rozpoczęła się dyskusja o postępowaniu Związ-
ku w trwającej kampanii prezydenckiej. Choć nie wszystkie 
punkty zostały zrealizowane, członkowie Komisji ocenili, że 
Prezydent wywiązał się z umowy. Niezrealizowane punkty 
jak np. emerytury stażowe, są wynikiem braku woli politycz-
nej Zjednoczonej Prawicy. Trzeba pamiętać, że prezydent w 
polskim ustroju ma bardzo ograniczone uprawnienia w tym 
zakresie - argumentowano.

Piotr Duda, przewodniczący Związku zwracał też uwagę 
na wiele postulatów niezawartych w umowie z prezydentem, 
które dzięki wsparciu głowy państwa udało się zrealizować.
- Ograniczenie handlu w niedzielę, likwidacja syndromu 
pierwszej dniówki, lepsze uprawnienia w sądzie pracy, wy-
łączenie z płacy minimalnej dodatku nocnego i stażowego, 
wprowadzenie pluralizmu związkowego w służbach mundu-
rowych, podwyżki dla pracowników sfery fi nansów publicz-
nych, szybszego naliczania zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych – wymienił niektóre z nich przewodniczący.

Komisja Krajowa postanowiła kontynuować dyskusję w 
tym temacie.

Kolejny rok niższego defi cytu w fi nansach Komisji Kra-
jowej, to najważniejszy element sprawozdania z realizacji 
budżetu. W preliminarzu na kolejny rok najważniejszym 
punktem jest organizacja 40. rocznicy powstania NSZZ „So-
lidarność”.

Członkowie Komisji zatwierdzili realizację budżetu i 
przyjęli plan na kolejny okres.

ml/k,   źródło: www.tysol.pl

„Solidarność” w Zakładzie 
Karnym w Brzegu

29 marca
- Dzień Metalowca

Obrady Komisji Krajowej „Solidarności”
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Już drugi raz w tym roku Za-
rząd Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego zorganizował 
szkolenie: „Rozwój związku w or-
ganizacjach zakładowych”. Uczest-
niczyli w nim członkowie „Solidar-
ności” z całego naszego regionu. 
Dwudniowe szkolenie (6-7 lutego) 
tym razem odbywało się w Turawie. 
Prowadził je Janusz Zabiega, trener 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” razem z Grzegorzem Adam-
czykiem, zastępcą przewodniczące-
go ZR NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego.

Stawiamy na ROZWÓJ

Od marca będzie obowiązywał większy limit dochodo-
wy przy 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzy-

Od marca większy limit przy dodatku 500+ 
dla osób niesamodzielnych

stencji. Kwota wszystkich świadczeń, które będą upraw-
niały do tego świadczenia zwiększy się do 1700 zł.

Najgłębsze wyrazy współczucia 

Kazimierzowi Pączko
delegatowi na WZD Regionu NSZZ „Solidarność”, 

członkowi OM NSZZ „S” w Specjalistycznym 
Szpitalu im. ks. Biskupa J. Nathana w Branicach

z powodu śmierci 
MAMY 

składają:
Przewodnicząca Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego  
Cecylia Gonet

oraz OM NSZZ „Solidarność” w Specjalistycznym 
Szpitalu im. ks. Biskupa J. Nathana w Branicach

Wyrazy najgłębszego współczucia 

Grażynie Świercz

przewodniczącej OM NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Ozimku

z powodu śmierci ukochanego 

MĘŻA

składa Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” Śląska Opolskiego

„Są chwile, by działać, i takie, 
kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los”  

Paulo Coelho

W obliczu ogromnej straty, jaką jest śmierć najbliższej 
osoby, słowa otuchy i wyrazy głębokiego żalu

Lidii Winnickiej 

z powodu śmierci

TATY

składają koleżanki i koledzy z MOZ 
NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu

Smutek, a jednocześnie głęboka życiowa refleksja towarzyszą 
w chwilach kiedy odchodzą nasi bliscy. Zawsze będą z nami 
wspomnienia i obrazy najbliższych osób. W naszej pamięci 
zostają One na zawsze.

Naszej Koleżance 

Małgorzacie Suchan

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 
z powodu śmierci 

TATY

składają koleżanki i koledzy 
z MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu

Biuletyn informacyjny „S” Nr 3/2020
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Uroczysta Msza święta w Kościele oo. Franciszka-
nów w intencji Żołnierzy Niepodległościowego Pod-
ziemia, uroczystości z udziałem Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia - to niektóre 
wydarzenia, które miały miejsce w niedzielę 1 marca 
w Opolu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.

„Ponieważ żyli prawem wilka/ historia o nich głucho milczy/ Pozostał po nich (...) ślad ich wilczy”.
Zbigniew Herbert

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

W uroczystościach uczestniczył Poczet sztandarowy 
Regionu NSZZ „Solidarność” Śląsk Opolski, który repre-
zentowali: Marek Stelmach, skarbnik ZR; Edward Bieleni-
nik, członek Prezydium ZR oraz Dariusz Jackowski, czło-
nek ZR. Uroczystości odbywały się także lokalnie, między 
innymi w Grodkowie i Krapkowicach. 

W Grodkowie pamięć Żołnierzy Wyklętych uczczo-
no propagując jednocześnie wiedzę z historii najnowszej i 
sport. Odbyła się tam VIII Edycja Biegu Tropem Wilczym, 
która w Grodkowie z inicjatywy Dyrektor Zespołu Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego Danuty 
Trzaskalskiej została zorganizowana po raz trzeci. Wcześ-
niej w kościele w Starym Grodkowie została odprawiona 
Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych. Następnie na 
Polanie Śmierci w Starym Grodkowie odbył się apel pa-
mięci i złożenie kwiatów przy pomniku. 

W Krapkowicach 
odbyła się Msza św. w 
intencji Niezłomnych 
w kościele pw. Ducha 
św., po niej członkowie 
NSZZ „S” złożyli kwiaty 
przy Tablicy ofiarowanej 
w hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym. Uczestnicy 
wysłuchali przesłania 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uroczystości zakończono 
wspólnym odśpiewaniem Narodowego Hymnu.

cd. na str. 6

Śląska Opolskiego marzec 2020 r.

Opole

Opole

Opole

Grodków

Grodków
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Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opol-
skiego serdecznie zaprasza 4 kwietnia (sobota) 2020 r. 
na coroczną pielgrzymkę do Łagiewnik.  - Tym razem 
nie odwiedzimy Krakowa.

XII nasza pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego i do Sanktuarium św. Jana Pawła II odbywa się w 
szczególnym czasie jubileuszu 100-rocznicy urodzin św. 
Jana Pawła II - Karola Wojtyły oraz w 40. rocznicę powsta-
nia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. To doskonała okazja, aby podziękować 
za nasz Związek „Solidarność”, a szczególnie podzięko-
wać za św. Papieża Jana Pawła II, który dał siłę naszemu 
narodowi oraz przyczynił się do powstania NSZZ „Soli-
darność”. Dzięki „Solidarności” i nauce św. Jana Pawła II 
nastąpiły wielkie zmiany w Polsce oraz w całej Europie, 
doprowadziły one do upadku komunistycznego reżimu, a 
Polska odzyskała wolność od rosyjskiej okupacji.

Za te wszystkie znaki czasu w których żyliśmy i żyje-
my, dziękujemy Panu Bogu Miłosiernemu, Matce Bożej 
- Królowej Polski oraz naszemu patronowi NSZZ „Soli-
darność” bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Pielgrzymkę tę ofia-
rujemy we wszystkich naszych intencjach prosząc o opiekę 
i błogosławieństwo za Ojczyznę, a szczególnie pragniemy 
pamiętać i modlić się za tych, którzy byli z nami a już ode-
szli na wieczny odpoczynek.

Szczegóły dotyczące pielgrzymki znajdują się na za-
mieszczonym na ostatniej stronie plakacie.

Serdecznie zapraszamy!
Marek Stelmach 

koordynator ds. pielgrzymek

Jesteś chory? Planujesz wizytę u lekarza? Pamiętaj, by 
podać lekarzowi adres, pod którym będziesz przebywał w 
czasie chorobowego. Jeśli zmienisz miejsce pobytu na zwol-
nieniu lekarskim, to w ciągu 3 dni poinformuj o tym pra-
codawcę i ZUS. 

Twoje dane adresowe w systemie elektronicznych zwol-
nień lekarskich (e-ZLA), mogą być nieaktualne. Bywa, że 
adres zameldowania czy zamieszkania nie ma nic wspólnego 
z tym, pod którym stale przebywasz. 

W trakcie chorobowego możesz potrzebować opieki i za-
interesowania innych. Być może na czas niedyspozycji część 
codziennych sprawunków powierzysz najbliższym członkom 
rodziny albo wręcz zdecydujesz się zmienić miejsce pobytu. 

- Przy wystawianiu e-zwolnienia w gabinecie lekarskim, 
powinniśmy podać lekarzowi aktualny adres. Ten pod którym 
będziemy przebywać podczas choroby. To właśnie adres po-
bytu, a niekoniecznie adres zamieszkania czy zameldowania 
powinien znaleźć się na zwolnieniu lekarskim – mówi Seba-
stian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS wojewódz-
twa opolskiego.

Jeśli zmienisz miejsce pobytu już po wizycie u lekarza i 
po wystawieniu e-zwolnienia, powinieneś powiadomić o no-
wym adresie swojego pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Masz na to trzy dni.

Dlaczego to tak ważne? Wskazanie prawidłowego adresu 
pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego umożliwi przepro-
wadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień 
lekarskich. To istotne, bo nieusprawiedliwiona nieobecność 
chorego w domu w trakcie kontroli może być przyczyną od-
mowy prawa do wypłaty zasiłku chorobowego. Warto więc 
zadbać o wskazanie miejsca pobytu na zwolnieniu lekarskim, 
by uniknąć nieporozumień i ewentualnych konsekwencji fi-
nansowych.

źródło: ZUS

Głównym celem Żołnierzy Wyklętych była obrona nie-
podległości wobec sowietyzacji Polski po 1944 r. Szacuje 
się, że do 1963 r., gdy zginął ostatni z Wyklętych Józef 
Franczak, ps. Lalek, przez antykomunistyczną konspira-
cję przewinęło się do 300 tys. osób.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zo-
stał ustanowiony w 2011 r. Data 1 marca nie jest przypad-
kowa. Tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu 
komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców 
IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łuka-
sza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batora, 
Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela 
i Józefa Rzepkę. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostat-
niej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 

roku dzieło Armii Krajowej. Powojenna konspiracja nie-
podległościowa była – aż do powstania Solidarności – naj-
liczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa 
polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej 
aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim 
bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowa-
nych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieś-
cia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. 
Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający 
partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. 
Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów 
z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiają-
cych się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół mi-
liona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. 
Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef 
Franczak „Laluś” zginął w walce w październiku 1963 
roku.

Inicjatorem Dnia Pamięci poświęconego żołnierzom 
wyklętym był Prezydent Lech Kaczyński, który skierował 
do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. „Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” ma być wyrazem hołdu dla 
żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, nie-
złomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji 
niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczy-
zny – podkreślał Lech Kaczyński.

dok. ze str. 5

Zapraszamy na XII 
pielgrzymkę do Łagiewnik

Pamiętaj o aktualnym 
adresie na chorobowym
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To m.in. efekt działań „Solidarności”! 
Ponad 80 proc. central związkowych zrzeszonych w Euro-

pejskiej Konfederacji Związków Zawodowych opowiedziało 
się za europejską płacą minimalną. To duży sukces NSZZ „So-
lidarność”, który skupił wokół siebie do tego przedsięwzięcia 
największe centrale europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj 
EKZZ reprezentujący ponad 60 mln pracowników ma pełny 
mandat, by na forum Komisji Europejskiej zabiegać o nową 
dyrektywę. W głosowaniu korespondencyjnym ponad 80 
proc. central związkowych zrzeszonych w EKZZ opowiedzia-
ło się za zobowiązaniem Konfederacji i jej przewodniczącego 
Luci Visentininiego  do podjęcia działań na rzecz dyrektywy o 
europejskiej płacy minimalnej. Taką dyrektywę zapowiedzia-
ła nowa przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

- To wielki sukces „Solidarności”. Udało nam się przeko-
nać nie tylko największe związki zawodowe z naszego regio-
nu, ale też skutecznie lobbować wśród pozostałych organiza-
cji – na gorąco komentuje szef Związku Piotr Duda.

Przeciwne były centrale związkowe z krajów skandy-
nawskich i Słowacja, które lobbują za innymi rozwiązaniami. 
Takiemu podejściu sprzeciwiła się „Solidarność”. W listopa-
dzie ub. roku z jej inicjatywy 24 największe centrale związ-
kowe Europy Środkowo-Wschodniej stworzyły wspólny front 
wspierając władze EKZZ do zabiegania o nową dyrektywę o 
płacy minimalnej. Dzisiaj staje się to faktem.

- Jeśli uda się przeforsować dyrektywę o europejskiej pła-
cy minimalnej, będzie to wielki krok do ujednolicenia unij-
nego rynku pracy – mówi przewodniczący „Solidarności”. I 
przypomina, że obok swobody przepływu kapitału, swobody 
działalności gospodarczej, musi działać jednolity rynek pracy.

Zapowiadana przez Komisję Europejską dyrektywa prze-
widuje w pierwszej kolejności wprowadzenie zasady, że płaca 
minimalna musi wynosić co najmniej 50 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia danego kraju.

ml,    źródło: www.solidarnosc.org.pl/

Po długiej i ciężkiej chorobie 
w środę 5 lutego zmarła wśród 
najbliższych w swoim domu w 
Luboszycach nasza Koleżanka 
Śp. Małgorzata Kreis, członek 
MOZ NSZZ „Solidarność” w 
„Górażdże Cement” S.A. w 
Choruli, odznaczona tytułem 
„Zasłużony członek NSZZ 
„Solidarność”Regionu Śląska 
Opolskiego”. Miała 59 lat. 

W roku 1980 i 1981 Kol. 
Małgorzata Kreis, jako studentka 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku  Han-
del Zagraniczny, podjęła aktywną działalność w katowickich 
strukturach   Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Konfe-
deracji Polski Niepodległej. Była zaangażowana w Komitecie 
Obrony Więzionych za Przekonania działającym przy Aka-
demii Ekonomicznej. Za współorganizowanie m.in. marszu 
w obronie więźniów politycznych w Katowicach w dniu 25 
maja 1981 r. została 20 grudnia 1981 r. internowana i osa-
dzona w areszcie śledczym w Opolu, potem w Katowicach. 
Ponieważ ciężko zachorowała trafiła do okręgowego szpitala 
więziennego w Bytomiu. Z powodu  niezbędnej operacji de-
cyzja o jej internowaniu została 4 lutego 1982 r. uchylona. 
Po wyjściu ze szpitala kontynuowała działalność opozycyjną, 
uczestniczyła w redagowaniu, drukowaniu i kolportażu prasy 
podziemnej, działała w nielegalnych strukturach NZS. Była 
nadal inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Z chwilą 
rozpoczęcia pracy w 1993 r. w Górażdże Cement SA podjęła 
i kontynuowała działalność w Komisji MOZ NSZZ „Solidar-
ność” przy ZCW „Górażdże” (obecnie Górażdże Cement SA). 
Była też kilka razy wybierana przez pracowników do Rady 
Pracowników Górażdże Cement SA. Przez kilka kadencji z 
nominacji związków zawodowych z Grupy Górażdże w Pol-
sce była członkiem Europejskiej Rady Zakładowej koncernu 
Heidelberg Cement AG. W dowód uznania dla Jej działalności 
w ERZ została wybrana do Prezydium ERZ koncernu Heidel-
berg Cement AG. 

21 lutego 2020 roku (z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2020 ) weszła w życie ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 
2020 czyli tzw. ustawa okołobudżetowa. Jej treść jest ściśle 
związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na 
rok 2020. 

Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi odmroże-
nia podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych, który będzie w 2020 roku odnosił się do przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 
drugim półroczu 2018 ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. Odpis ten wzrośnie z kwoty 1271,20 
zł do 1550,25 zł.  NSZZ „Solidarność” od lat postulował od-
mrożenie podkreślając jednocześnie , że wieloletnie zamraża-
nie podstawy odpisu miało niekorzystny wpływ na możliwości 
pomocowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
„Solidarność” wyraża nadzieję, że w kolejnych latach nastą-
pi całkowite odmrożenie podstawy odpisu i pełna realizacja 
ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

www.solidarnosc.org.pl/

Pożegnaliśmy 
śp. Małgorzatę Kreis

Prezydent RP odznaczył Małgorzatę Kreis Krzyżem 
Wolności i Solidarności, została też odznaczona przez Wal-
ne Zebranie Delegatów  Regionu  Śląska Opolskiego tytułem 
Zasłużonej dla NSZZ „Solidarność”. Pośmiertnie została od-
znaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, który Doradca Prezydenta RP Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik  przekazała mamie Małgosi podczas po-
grzebu. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w asyście Kompa-
nii honorowej Wojska Polskiego. 

Zapamiętamy Ją jako osobę niezwykle skromną, ciepłą, 
uśmiechniętą i życzliwą. 

Przew. MOZ NSZZ „S” w Górażdże Cement SA w Choruli 

EKZZ za europejską 
płacą minimalną 

Odmrożony odpis
na ZFŚS

Śląska Opolskiego marzec 2020 r.
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