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CHCEMY ŻYĆ NIE TYLKO WODĄ!
Ponad 40-osobowa delegacja związkowców NSZZ „Solidarność” Gospodarki Wodnej
ze Śląska Opolskiego 6 sierpnia
br. demonstrowała w Krakowie, domagając się podwyżek
wynagrodzeń.
Pracownicy dwa lata oczekiwali na spełnienie porozumienia,
jakie podpisało Ministerstwo
Środowiska z „Solidarnością”, a
które dotyczyło waloryzacji płac
pracowników.
Nie chcemy kolejnych spotkań ze stroną rządową, które nic
nie dają. Zarabiamy praktycznie
minimum socjalne. Państwo nas
oszukuje. Jesteśmy przepracowani, brakuje pracowników, głównie technicznych. Przez dwa
lata struga się z „Solidarności” wariata – tymi słowami
Arkadiusz Kubiaczyk, przewodniczący Sekcji Krajowej
Pracowników Gospodarki Wodnej, rozpoczął protest.
Od początku roku pracownicy Melioracji i pracownicy
Zarządów Regionalnych wchodzą w skład nowopowstałej
spółki „Wody Polskie”, ale dalej różnią ich płace. Przez
10 lat nie waloryzowano nam płac, natomiast poszczególni marszałkowie województw w sposób bardziej uczciwy
podchodzili do pracowników i ci pracownicy otrzymywali
waloryzację, co spowodowało znaczne różnice płacowe mówił przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „So-

fot. Janusz Wolniak

lidarność” Jan Śniadek. Związkowcy nie zgadzają się na
trwające 10 lat obniżanie siły nabywczej zarobków. Uważają, że waloryzacja płac jest aktem uczciwości, a nie łaski.
Pikietujący rozpoczęli demonstrację zbierając się pod
pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Przy wyciu syren alarmowych łącznie około 350 pracowników wód z całego kraju
przeszło ulicami miasta do Urzędu Wojewódzkiego, aby
wręczyć petycję, którą w imieniu Wojewody przyjął Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Szymon Strzelichowski. Obiecał jak najszybciej przekazać
ją Wojewodzie.
mk, http://nszzsolidarnoscpgwwp.blogspot.com/

31. sierpnia - obchody naszego święta
Region Śląsk Opolski NSZZ „Solidarność”
serdecznie zaprasza na uroczystości z okazji

38. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”,
które odbędą się 31 sierpnia (piątek) 2018 r. w Opolu.

Kulminacyjnym punktem uroczystości będzie Msza św.
w intencji członków NSZZ „Solidarność” w Katedrze Opolskiej o godz. 18.30.
Program uroczystości na str. 2
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Warto, bo razem możemy więcej!
Mam duszę społecznika, lubię pomagać i
współpracować z ludźmi. Nie potrafię przejść
obojętnie, kiedy widzę dyskryminację czy nierówne traktowanie pracowników - mówi Sławomir Dydak przewodniczący Organizacji
Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji w Opolu. Razem
możemy więcej, dlatego niezwykle ważne jest,
aby pracownicy zapisywali się do NSZZ „Solidarność”. Łatwiej rozwiązać pojawiające się w
pracy problemy, wynegocjować lepsze warunki pracy bądź podwyżki, kiedy ma się za sobą
silną grupę. Nasze społeczeństwo bywa bardzo
oporne wobec tego oczywistego faktu. Najprościej, bo bez narażania się pracodawcy i bez
„uszczerbku” finansowego ustawić się w pozycji, wy ponoście wszelkie „niedogodności”, ja i tak z tego skorzystam.
Tylko, że idąc do pracodawcy, mając za sobą znaczącą
większość załogi łatwiej z nim rozmawiać, negocjować. To
może i najczęściej przesądza o rezultacie podjętych starań.
Dobrze, jak w zakładzie panują „dobre czasy”, nie trzeba korzystać z pomocy prawników czy ekspertów związkowych. Nie bez przyczyny utarło się powiedzenie „mądry
po szkodzie”. Warto się nad tym zastanowić. Jestem członkiem NSZZ „Solidarność” i mogę bez przeszkód skorzystać z porady prawnika, który w razie potrzeby będzie mnie
reprezentował w sądzie.
- Twoja recepta na zwiększenie uzwiązkowienia?
Rozmowa z ludźmi. Bezpośredni kontakt. Czasami jakiś gadżet, który wywoła zainteresowanie, co tam jest na-

31. sierpnia

pisane, a co to w ogóle jest ta „Solidarność”? I tu już mogę
opowiadać i przytaczać przykłady, że warto.
- Obecnie dużo mówi się na temat zmian w Kodeksie pracy. Co sądzisz na temat rozliczania urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym?
W naszej firmie już od dłuższego czasu kładzie się duży
nacisk na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, co nie oznacza, że pracownicy są z takiego rozwiązania zadowoleni. Niejednokrotnie
prowadzi to do sytuacji, kiedy pracownik wykorzystuje ten
urlop w niedogodnym dla siebie terminie. Trudno wówczas
mówić, że jest to urlop wypoczynkowy w pełni rozumienia
jego znaczenia.
- Dziękuję za rozmowę. Marzena Kucz

XI edycja konkursu

- obchody naszego święta „Pracodawca Przyjazny
dok. ze str. 1
Pracownikom”
Program uroczystości:
1. Składanie kwiatów na Skwerze Solidarności i pod pomnikiem Trzech Krzyży przy kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz pod pomnikiem św. Katarzyny
przy dawnym Taborze Szynowym - godz. 1000
2. Zbiórka pocztów sztandarowych na placu przy Katedrze Opolskiej – godz. 1815,
3. Uroczysta Msza Św. w intencji członków NSZZ „Solidarność” – godz. 1830,
4. Po Mszy Św. złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy
pomniku bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz przy grobie
Ks. Prałata Stefana Baldego.

1 lipca 2018 r. rozpoczęła się XI edycja konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Termin zgłaszania
wniosków upływa 31 października 2018 r. Datę rozpoczęcia konkursu Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ogłosiło na początku czerwca.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności
poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się
w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe
jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy
szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog
społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres
trzech lat.
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Przełomowy podpis Prezydenta
pod ustawą o związkach zawodowych,
to dzień sukcesu Solidarności!

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza długo
oczekiwane zmiany w zakresie wolności związkowych.
Zmiany mają obowiązywać od stycznia 2019 r. i umożliwiają objęcie prawem tworzenia organizacji związkowych
i wstępowania do nich, wszystkim osobom świadczącym
pracę, bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowelizacja objęła zakresem zrzeszania się osoby, które na gruncie
konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym mogą być
zaliczane do kategorii osób pracujących w tym zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego i samozatrudnionych. Na mocy znowelizowanych przepisów rozszerzony został zakres podmiotowy wolności zrzeszania się
w związkach zawodowych czego od dawna domagały się
związki zawodowe.
Przypomnijmy, że Międzynarodowa Organizacja Pracy
już w 2012 r. zobowiązała polski rząd do zmiany przepisów
ustawy o związkach zawodowych. Stało się to po skutecznej skardze NSZZ „Solidarność” do Komitetu Wolności
Związkowych z 2011 r. MOP jako niezależna organizacja międzynarodowa uznała wówczas skargę za zasadną
stwierdzając, że polskie przepisy ustawy o związkach za-

wodowych są niezgodne z konwencjami Nr 87 i 135 MOP
(raport MOP GB.313/INS/9, sprawa 2888).
– Mamy z czego się cieszyć, ponieważ zrealizowane
zostały ważne postulaty związku zawodowego. Prawo
tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje teraz osobom wykonującym pracę zarobkową, nie
tylko pracownikom na umowach o pracę, a to oznacza objęcie tysięcy osób m.in. na umowach zlecenia, gdy wstąpią
do związku zawodowego, obroną związku – mówi Piotr
Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.
W 2015 r. do starań NSZZ „Solidarność” na forum
międzynarodowym, dołączył OPZZ domagając się w Trybunale Konstytucyjnym prawa koalicji dla wszystkich
pracujących. Również TK potwierdził niezgodność przepisów ustawy o związkach zawodowych z Konstytucją.  
Nowe przepisy wprowadzają dalej idące zmiany z którymi związkowcy muszą się zapoznać ale mają na to czas
aż 6 miesięcy, bo zmiany wejdą w życie w styczniu 2019
r. Zmianie ulegają m.in. progi reprezentatywności. Inaczej
jest też uregulowana kwestia obowiązków informacyjnych.
Zgodnie z nowymi przepisami zakładowa organizacja
związkowa przedstawia pracodawcy co 6 miesięcy – według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia danego roku – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie,
informację o liczbie członków, z wyjątkiem organizacji,
która została utworzona w ciągu 6-miesięcznego okresu
sprawozdawczego. Zupełną nowością wynikającą z naszej
skargi do MOP jest rozszerzenie ochrony związkowej na
inne niż pracownicy osoby np. zleceniobiorców. Podnosi
się argument, że tego Trybunał Konstytucyjny nie kazał
zmieniać więc nowelizacja jest za szeroka NSZZ „Solidarność” przypomina, że zmiany nakazała Międzynarodowa
Organizacja Pracy i nowe przepisy realizują standardy
MOP zakresie ochrony działaczy związkowych.
źródło:solidarnosc.org.pl

XXXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy

Region Śląsk Opolski NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd
na 36. Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę w niedzielę 16 września 2018 r.
Wyjazd z Opola nastąpi o godz. 7.30 z placu przy ul. 1-go Maja (za dawną Biedronką).
Zapraszamy członków związku wraz z rodzinami.
Organizacje związkowe zachęcamy do licznego udziału wraz z pocztami sztandarowymi.
Podczas pielgrzymki będziemy się modlić za Ojczyznę, rychłą kanonizację kapelana „Solidarności”
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszko oraz we wszystkich naszych osobistych intencjach.
Koszt pielgrzymki od jednej osoby wynosi 25 zł. Zapisy do 10 września przyjmuje sekretariat ZR, tel. 77 42 32 860

Program pielgrzymki:

godz. 7.30 – wyjazd z Opola z placu przy ul. 1-go Maja (za dawną Biedronką),
godz. 11.00 – uroczysta Msza Św. na szczycie Jasnej Góry
Uwaga! W terenie wyjazdy organizują właściwe Oddziały ZR.
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Kpt. Marian Markiewicz
Zasłużony Członek NSZZ „S” Regionu Śląska Opolskiego
odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi.
Kpt. Marian Markiewicz,
mieszkający w Głubczycach weteran Armii Krajowej, Żołnierz Wyklęty, uczestnik „Burzy” w Wilnie,
Zasłużony Członek NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego otrzymał zaległe odznaczenia państwowe za 1944 i 1945
rok.
Okolicznościowa
uroczystość
wręczenia medali miała miejsce
podczas mszy świętej w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach, sprawowanej w intencji zmarłych i żyjących uczestników powstańczej operacji
„Burza”. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył wojewoda opolski Adrian Czubak.
Kpt. Marian Markiewicz ps. „Maryl”, za wykazane męstwo w bitwie pod Surkontami został w 1944 roku odznaczony Krzyżem Walecznych. Rok później przyznano mu
Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami. Po wojnie nigdy nie
odebrał tych odznaczeń, nie upominał się, co jest dowodem
jego skromności, bezinteresowności i szczerego patriotyzmu. - Ufam wam, że pokochacie tak naszą Ojczyznę, jak
myśmy kochali, i że swoją przyszłość będziecie widzieli w
państwie silnym, sprawiedliwym, zapewniającym spokój
własnej Ojczyźnie. Ściskam dłoń i życzę wam wszystkiego
najlepszego na tej drodze - mówił podczas uroczystości
kpt. Markiewicz.
Kpt. Marian Markiewicz to wybitna postać. Urodził
się 29 marca 1924 roku w Kownie. Gdy miał kilka lat rodzina przeniosła się do Wilna. W 1939 r. , w wieku zaledwie 15 lat, wstąpił do podziemnej organizacji walczącej z
sowieckim najeźdźcą. W 1942 r. został aresztowany przez
gestapo. Spędził 1,5 roku w więzieniu w Wilnie, pod fałszywym nazwiskiem. Mimo bicia nie przyznał się, że należał do jakiejkolwiek organizacji zbrojnej. Wolność odzyskał na mocy amnestii wydanej z okazji urodzin A. Hitlera.
W latach 1944-1946 działał w oddziałach Armii Krajowej w okręgu nowogródzkim pod pseudonimem „Maryl”. Wiosną 1946 r. próbował pociągiem z Nowogródka
dostać się do Polski, ale został złapany i aresztowany przez
NKWD i osadzony w więzieniu „na Łukiszkach” w Wilnie.
Bity i katowany, czego wynikiem była utrata słuchu, nie
przyznał się, ani nie udowodniono mu żadnej działalności
antysowieckiej i w wyniku przekupstwa (rodzina uzbierała pieniądze), został wypuszczony na wolność. Jeszcze
w 1946 r. z bratem i rodzicami przedostał się do Polski i
zamieszkał we Wrzeszczu. Razem z dawnymi kolegami z

Armii Krajowej wstąpił do organizacji zbierającej fundusze na pomoc w
przedostaniu się na Zachód żołnierzom podziemia. W trakcie takiego
wyjazdu, w Stargardzie Szczecińskim został postrzelony w lewe ramię i złapany przez patrol wojskowy. W więzieniu znajdującym się na
ulicy Kaszubskiej w Szczecinie był
bity i katowany. Sąd skazał go na
15 lat więzienia i 8 maja 1947 r. został przewieziony do Goleniowa w pierwszym transporcie
więźniów i osadzony w bloku „sanacyjnym” o najgorszym
rygorze. W tym bloku spędził 7,5 roku. Gdy zaczęła się
„odwilż” po śmierci Stalina, został wypuszczony na wolność 25 stycznia 1954 r. Z powodu swojej przeszłości nie
miał szans na jakiekolwiek zatrudnienie. Dzięki znajomym
ojca, jeszcze z Wilna, ukończył kurs księgowości w WZGS
we Wrzeszczu w „Gdańskim Zjednoczeniu Budownictwa
Drobnego”. Niestety przeszłość stale była przeszkodą w
stałym zatrudnieniu dlatego wyjechał na tzw. Ziemie Odzyskane i osiadł z żoną w Głubczycach. Latem 1980 r.
przebywał u rodziców w Gdańsku i gdy zaczęły się protesty w stoczni, zaangażował się w pomoc w dostarczaniu
jedzenia strajkującym stoczniowcom. Po podpisaniu porozumień sierpniowych, poszedł do hotelu obok stoczni (tam
znajdowało się „centrum biurowe”), gdzie poprosił o informacje oraz dokumenty jakie są potrzebne do założenia
organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”. Przywiózł
instrukcje do Głubczyc i w szpitalu, razem z lekarzami:
Mieczysławem Trefońskim oraz Mieczysławem Madejem zorganizowali Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. Była to pierwsza Komisja Zakładowa Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, jaka
powstała w powiecie głubczyckim. W wyniku wyborów
został przewodniczącym organizacji. W 1989 r. reaktywował ponownie KZ NSZZ „Solidarność” w ZOZ Głubczyce
i przewodniczył jej kolejne dwie kadencje.
Kpt. Marian Markiewicz nigdy nie zabiegał o żadne
odznaczenia, bo jak twierdził, jest o wiele więcej osób
bardziej zasłużonych od niego, a on robił tylko to co do
niego należało i to co wymagał od niego honor. Dopiero
obecny rząd RP docenił Jego działalność w walce o niepodległą Polskę. 27 lutego 2017 r. Prezydent Andrzej Duda
odznaczył Kol. Mariana Markiewicza Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Następnie 1 marca 2017 r. został uhonorowany statuetką przez Wojewodę Opolskiego
Adriana Czubaka za trud i cierpienie poniesione w walce
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NSZZ „Solidarność” Leśnicy zaprotestowali.
Lasy Państwowe jednak nie
działa na rzecz
wejdą do spółki
młodych pracowników Polskie
Domy Drewniane

18 lipca br. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” podjęło decyzję o przyjęciu „Pakietu na
rzecz młodych” i skierowaniu dokumentu do prac Rady
Dialogu Społecznego w celu dalszej dyskusji i wypracowania wspólnych rozwiązań przez partnerów społecznych.
„Pakiet” został przygotowany z myślą o Forum Młodych NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniach 1112 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Wtedy po raz pierwszy
zaprezentowano propozycje ekspertów. Spotkały się one z
pozytywną oceną. Gotowość do dalszej pracy nad poszczególnymi punktami wyraził Wiceminister Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Biorąc to pod uwagę
zdecydowano, że powinny zostać skierowane do Rady Dialogu Społecznego.
Celem propozycji jest odpowiedź na kluczowe wyzwania stojące przed osobami młodymi. Zalicza się do
nich: potrzebę łączenia życia zawodowego i prywatnego,
starzenie się społeczeństwa, potencjalnie niskie świadczenia emerytalne w przyszłości, wzajemne niezrozumienie
różnych pokoleń na rynku pracy, niedobór kwalifikacji w
związku ze zmianą technologiczną oraz zmiana struktury
gospodarki.
W związku z tymi wyzwaniami, proponuje się:
1) Dokonać nowelizacji ustawy o praktykach absolwenckich, która uwzględni zalecenia partnerów społecznych w zakresie jakości praktyk i staży na otwartym
rynku pracy;
2) Zlikwidować wyłączenie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne dla studentów do 26. roku życia;
3) Wprowadzić rozwiązania sprzyjające rozwojowi mentoringu, w tym finansowanie szkoleń mentorskich oraz
wynagrodzeń lub składek na ubezpieczenie społeczne
mentorów z Funduszu Pracy;
4) Ułatwiać dostęp do podnoszenia kwalifikacji pracowników;
5) Wprowadzić dodatkowy urlop na opiekę nad rodzicem
po 70. roku życia, analogiczny do tzw. „opieki nad
dzieckiem”, czyli 2 dodatkowe dni urlopu z możliwością rozłożenia go na godziny.
źródło: solidarnosc.org.pl
Kol. Marii Wronce
Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Krapkowicach
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają:
Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego - Cecylia Gonet
oraz OM NSZZ „S” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Krapkowicach

Około tysiąca leśników protestowało 17 lipca pod
Sejmem RP przeciwko włączeniu Lasów Państwowych
do Spółki Polskie Domy Drewniane. W proteście uczestniczyli związkowcy z leśnej Solidarności i zaproszone
do współpracy inne związki zawodowe, a także pracownicy niezrzeszeni oraz członkowie innych organizacji.
Leśna Solidarność popiera projekt budowy domów
drewnianych i rozwoju rynku drewna konstrukcyjnego.
Nie zgadza się jednak na tworzenie spółek z udziałem Lasów Państwowych. Mamy uzasadnione obawy, że utworzenie takiej spółki z wprowadzeniem odpowiedniego zapisu
w Ustawie o lasach niesie bardzo poważne zagrożenia dla
przyszłości naszej firmy – z niebezpieczeństwem prywatyzacji włącznie.
17 lipca leśnicy zebrali się na placu pod pomnikiem Armii Krajowej – vis a vis budynku sejmowego. Do zgromadzonych przemawiał przewodniczący leśnej Solidarności
Jacek Cichocki, przewodniczący Krajowego Sekretariatu
Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Zbigniew Kuszlewicz oraz przedstawiciele innych organizacji. Do protestujących wyszedł Minister Środowiska
Henryk Kowalczyk. Pojawił się również poseł i leśnik
Dariusz Bąk oraz poprzedni minister środowiska prof. Jan
Szyszko.
O godzinie 18:30 rozpoczęła pracę Komisja Infrastruktury (INF) oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa (OSZ). Na komisji obecni byli
przedstawiciele protestujących leśników. Prace połączonych Komisji zakończyły się o godzinie 20:14 i następnego
dnia w środę o godz. 15:00 były kontynuowane.
W wyniku połączonej akcji Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność, Krajowego Sekretariatu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
NSZZ Solidarność oraz zaproszonych do współpracy innych związków zawodowych – protest i uwagi strony społecznej zostały w pełni uwzględnione.
Komisje po wprowadzeniu poprawek odstąpiły od jakichkolwiek zmian w Ustawie o lasach.
Dziękujemy wszystkim za udział w akcji protestacyjnej. To Wasza zasługa!
Krzysztof Wiśniewski
źródło: tysol.pl
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Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym!
Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Drodzy Uczniowie i Rodzice
Życzę Wam, aby rozpoczynający się nowy rok szkolny 2018/2019 był udany i pełen sukcesów. Życzę mnóstwa
twórczej energii zarówno w pracy pedagogicznej, jak i uczniowskiej.
Drodzy Uczniowie, w szkole spędzacie najważniejsze lata Waszego życia. Jest to czas, kiedy zdobywacie elementarną wiedzę i kształtujecie własną osobowość. Życzę Wam, aby ten rok był czasem samych pozytywnych wrażeń. Niech
Wasze spotkanie z nauką, z intelektualną przygodą oraz z nowymi ludźmi zaowocuje indywidualnym rozwojem. Niech
będzie to rok nowych wyzwań, prowadzących do otwartości, poszanowania innych i umiejętności znalezienia się we
współczesnym świecie. Wszystkim uczniom życzę, aby nie zabrakło Wam energii i zapału w zdobywaniu wiedzy,
rozwijaniu swoich pasji i kształtowaniu własnych charakterów.
Nauczycielom i pracownikom oświaty życzę, aby Państwa zaangażowanie i profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu były źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego, życzę uznania i wdzięczności społecznej.
Życzenia spokojnego roku szkolnego przekazuję również wszystkim rodzicom.
								Przewodnicząca ZR NSZZ "Solidarność"
									
Śląska Opolskiego
									 Cecylia Gonet

Prezydium KK

Wyższe świadczenia
negatywnie o projekcie
dla osób
budżetu państwa
niepełnosprawnych
na 2019 rok
i ich opiekunów
Prezydium KK NSZZ „S” przedstawiło opinię w sprawie „Założeń projektu budżetu państwa na rok 2019”.
Doceniamy podejmowane przez Rząd liczne działania w sferze społecznej oraz ukierunkowane na uszczelnianie systemu podatkowego. Jednak wskazujemy, że
podejmowane przez rząd inicjatywy niestety nie stanowią spójnego, zaplanowanego programu biorąc pod
uwagę zarówno stronę dochodowa jak i wydatkową
budżetu państwa” - piszą związkowcy. W swojej opinii
apelują m.in. o waloryzację wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej.
„Przywoływanie stabilizującej reguły wydatkowej zarówno w Założeniach jak i w wypowiedziach strony rządowej, duża ilość zdeterminowanych ustawowo wydatków
budżetowych oraz przyjęcie zasady zarządczego sposobu
podziału środków na wzrost wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej, a przede wszystkim brak mandatu negocjacyjnego po stronie przedstawicieli strony rządowej podczas prac w RDS uniemożliwiły prowadzenie rzetelnych
negocjacji w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń
w sferze budżetowej oraz wysokości płacy minimalnej.
Stawia to pod znakiem zapytania realizację ustawowych
obowiązków wynikających z ustaw szczegółowych oraz
ustawy o RDS. Mając powyższe na uwadze Prezydium
zdecydowanie negatywnie ocenia Założenia” - piszą
członkowie Prezydium KK NSZZ „S”.
Solidarność domaga się ustalenia średniorocznego
wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej na 2019 rok na poziomie co najmniej 112
proc. w ujęciu nominalnym. Związkowcy oczekują także ustalenia wzrostu minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz wzrostu minimalnej stawki godzinowej na
2019 rok na poziomie co najmniej 8,5 proc.
źródło: tysol.pl

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat
wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie
były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.
Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących
świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:
• zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) –
I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84
zł (wzrost o o 31,42 zł) – II etap. Docelowo kwota tego
zasiłku wzrasta o ponad 40%.
• specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2
proc., czyli o 100 zł).

Rząd zdecydował też, aby zwiększona została kwota
zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wyniesie 620
zł (wzrost o 100 zł). Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz
kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia
pozostają bez zmian.  
Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
kryteria dochodowe uprawniające do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości
świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z
uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacji podlega również wysokość
zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada 1
listopada 2018 r.
źródło: www.mpips.gov.pl

Śląska Opolskiego sierpień-wrzesień 2018 r.

Solidarność skarży do
Komisji Europejskiej
regulacje
ws. parobków
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
podjęło 1 sierpnia decyzję o złożeniu do Komisji Europejskiej skargi w sprawie nowych regulacji tworzących
nową możliwość zatrudnienia – umowy o pomocy przy
zbiorach.
To nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, która nie jest
zatrudnieniem w ramach kodeksu pracy i nie obejmują jej
regulacje dot. zasad BHP, takich jak np. minimalnego odpoczynku, dźwigania, kontaktu z pestycydami, środków
ochrony indywidualnej. To zdaniem Solidarności złamanie Dyrektywy 89/391/EWG mówiącej o obowiązkach
państwa wobec bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w
miejscu pracy.
- Wyczerpaliśmy wszelkie możliwości krajowe przeciwstawienia się tej groźnej i niedopuszczalnej regulacji,
która de facto przywraca w Polsce parobków – powiedział
Piotr Duda, szef Solidarności. Na to nie można się zgodzić, bo jeśli dzisiaj możliwe będzie zatrudnianie pomocnika przy zbiorach, to jutro pomocnika przy budowie, czy
pomocnika tokarza.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 91a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która weszła w życie 13
kwietnia br., do polskiego porządku prawnego wprowadzono nowy typ umowy, która nie jest objęta regulacjami
dot. bezpieczeństwa i higieny pracy. Ten typ umowy nie
podlega bowiem art. 304 kodeksu pracy, który to reguluje,
a sama ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nie
ma autonomicznych norm dot. BHP. Nie ma więc ograniczeń dot. np. maksymalnego dźwigania ręcznego. Pomocnik nie będzie w żaden sposób zabezpieczony przy używaniu środków chemicznych, w tym bardzo groźnych dla
życia i zdrowia pestycydów.
To niezgodne z unijną dyrektywą, która zobowiązuje
państwa członkowskie do zapewnienia bezpieczeństwa i
zdrowia pracowników, mając zastosowanie do wszystkich
sektorów, w tym oczywiście rolnictwa.
- Dyrektywa ramowa BHP, zgodnie z art. 2 dotycząca
zakresu, ma zastosowanie do wszystkich sektorów, w tym
rolnictwa. Ponadto wskazuje ona (art. 3), że pracodawcą
jest każda osoba prawna lub osoba fizyczna, znajdująca się
w stosunku zatrudnienia z pracownikiem i ponosząca odpowiedzialność za przedsiębiorstwo/zakład, niezależnie od
jego wielkości – czytamy w skardze.
- To merytoryczna skarga, tak jak ta wcześniejsza dot.
kodeksu pracy, gdzie przed Komisją Europejską wykazaliśmy, że Polska łamie prawo w zakresie zatrudniania na
czas określony. Wtedy na rozstrzygnięcie czekaliśmy prawie dwa lata. Mam nadzieję, że w tej ewidentnej sprawie
Komisja będzie sprawniej procedować – powiedział przewodniczący Solidarności.
źródło: www.solidarnosc.org.pl/
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Nie dopuśćmy
do zwolnienia
związkowca
Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność wzywa do podpisania listu,
który wyraża oburzenie z powodu zamiaru zwolnienia
Tomasza Jamrozika, przewodniczącego „S” w JYSK.
Jysk Polska Sp. z o.o. zamierza rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą na
czas nieokreślony ze swoim pracownikiem Tomaszem
Jamrozikiem, przewodniczącym Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Jysk Polska Sp. z o.o.
„Powodem zwolnienia ma być naruszenie przez niego
podstawowych obowiązków pracowniczych, a mianowicie obowiązku lojalności i uczciwości wobec pracodawcy.
Jednakże naszym zdaniem prawdziwą przyczynę zwolnienia stanowi jego duże zaangażowanie w działalność
związkową” - pisze Krajowy Sekretariat Banków, Handlu
i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność w liście skierowanym do
członków związku.
Aby wyrazić solidarność z kolegą Tomaszem Jamrozikiem prosimy o podpisanie dwóch listów poparcia i wysłanie ich na poniższe adresy:
1. Jan Bøgh – President and CEO-JBO@jysk.com
(wersja angielska)
2. Piotr Padalak – General Director Jysk Poland
- pp@jysk.com (wersja polska)
źródło: tysol.pl

Wypadki przy pracy
Jak podaje GUS w I kwartale 2018 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem
15900 osób i była o 5,4% mniejsza niż w ub. roku. Zmalała również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000
osób pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 1,33 w
I kw. 2017 r. do 1,21 w I kw. 2018 r.
Spośród 15900 poszkodowanych ogółem, 15769 osób
uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (tj. o
5,3 % mniej niż przed rokiem), 99 osób – wypadkom z
ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 10,0 % mniej),
wypadkom śmiertelnym – 32 osoby (o 31,9 % mniej niż I
kw. 2017 r.).
W podziale terytorialnym kraju, najwyższe wskaźniki
wypadkowości odnotowano w województwach: dolnośląskim i podlaskim (po 1,50), opolskim (1,46) i warmińsko-mazurskim (1,44), najniższe w województwie mazowieckim (0,79), małopolskim (0,94) i świętokrzyskim (1,01).
źródło: GUS

8

Biuletyn informacyjny „S” Nr 8-9/2018

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.

