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XXIV Walne Zebranie Delegatów

28 września w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny odbyło się
XXIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląska Opolskiego
NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyło 106 delegatów
oraz zaproszeni goście, a wśród nich Piotr Duda – przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Mirosław Kowalik –
przewodniczący Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”.
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XXIV Walne Zebranie Delegatów
28 września w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny
odbyło się XXIV Walne Zebranie Delegatów Regionu
Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”. W obradach
uczestniczyło 106 delegatów oraz zaproszeni goście,
a wśród nich Piotr Duda – przewodniczący Komisji
Krajowej i Mirosław Kowalik – przewodniczący
Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”.
Przed obradami związkowcy uczestniczyli w mszy
św. odprawionej w Bazylice św. Anny Samotrzeciej. Po
mszy złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze na grobie
śp. bpa Antoniego Adamiuka, Honorowego Członka
NSZZ „Solidar-ność” Śląska Opolskiego. W przeddzień
obrad związkowcy złożyli wiązankę i zapalili znicze pod
pomnikiem błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II.
Sprawozdanie z
działalności Zarządu
Regionu NSZZ
„Solidarność” Śląska
Opolskiego w okresie
od września 2011 r.  
do sierpnia 2012 r.
przedstawiła Cecylia
Gonet – przewodnicząca ZR.
W okresie sprawozdawczym Zarząd
Re-gionu odbył 11
posiedzeń. Członkowie ZR    przyjęli:
27 uchwał, 3 decyzje
i 8 stanowisk. Prezydium Zarządu Regionu obradowało
38 razy i  przyjęło: 25 uchwał, 21 decyzji, 1 stanowisko.
Wszystkie te dokumenty dotyczyły istotnych spraw
pracowniczych w zakładach pracy naszego regionu, jak
i szeroko rozumianej polityki społecznej regionu i kraju.
Rok 2011 był rokiem szczególnym. Zarząd Regionu
organizował obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego. W Opolu obchody odbyły się pod znakiem
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Relikwie I stopnia
– fragmenty kości błogosławionego trafiły do Opola dzięki
staraniom Zarządu Regionu. Zostały one umieszczone w  
kaplicy św. Anny obok relikwii m.in. św. Jadwigi Śląskiej
i bł. Alojzego Ligudy.
Ostatni rok obfitował w różnego rodzaju akcje, pikiety,
protesty, manifestacje w których uczestniczyli również
nasi członkowie i działacze.   W ogólnopolskich akcjach
walczyliśmy w obronie praw pracowniczych i o zachowanie
wieku emerytalnego.
- Dzisiejsze czasy to okres w którym oprócz pracy
niezbędne jest ciągłe zdobywanie wiedzy. Niejednokrotnie
nowe komisje działają w trudniejszych warunkach niż te,
które powstawały przed laty – powiedziała przewodnicząca
ZR. Dlatego bardzo ważne jest szkolenie działaczy nowych
komisji. W okresie sprawozdawczym odbyły się szkolenia
i warsztaty z zakresu:   SOD I dla 15 osób; dwukrotnie
z rozwoju Związku   (34 osoby); członków komisji
rewizyjnych (40 osób); skarbników (22 osoby); SOD II (19
osób) i  ewaluacja z rozwoju dla 17 osób.
W okresie sprawozdawczym duży nacisk położono
na rozwój Związku. Dzięki dwóm  szkoleniom z rozwoju
Związku prowadzonych przez profesjonalistę z Komisji
Krajowej – Janusza Zabiegę, uczestnicy warsztatów
pozyskali w ciągu 2 miesięcy 130 nowych członków „S”.

W tym czasie  zarejestrowano też cztery nowe organizacje.
W ramach promocji Związku Region współorganizował
i wspierał finansowo wiele imprez kulturalno – sportowych.
Były to  turnieje: szachowe, wędkarskie, piłki nożnej, biegi,
cross jesienny i wiosenny oraz rajd edukacyjny dla dzieci
z ubogich rodzin w Brzegu. W 2011 r. ZR dofinansował
wydanie książek: Gerarda Mańczyka – „Hutnicza
Solidarność w Zawadzkiem 1980-2010” oraz   Wiesława
Molińskiego – „Sygnały wojenne. Rzecz o stanie wojennym
w Opolu i “Solidarności” w latach 1981-1989”, których
promocja odbyła się 13 grudnia ubiegłego roku.
Zgodnie z przyjętą strategią działania Związku w
dalszym ciągu realizujemy akcję Grosik. Na wniosek
organizacji związkowych wydajemy bezpłatnie karty Grosik
w ramach promocji Związku.
Region nasz działa także na forum międzynarodowym.
Utrzymujemy stałą współpracę z DGB Region Markt
Brandenburg. Owa współpraca polega m.in. na wymianie
doświadczeń.
W okresie sprawozdawczym ZR złożył dwa wnioski
o dofinansowanie projektu „Program Operacyjny
Kapitał Ludzki”. Wygraliśmy jeden konkurs i w 2012 r.  
realizujemy projekt pt. „Bezpieczny, elastyczny społecznie
odpowiedzialny Opolski Rynek Pracy”. Projektodawcą jest
ZR NSZZ „Solidarność”, partnerem natomiast CTC Polska
Sp. z o.o.
Zarząd Regionu nie pozostawał bierny w żadnej sytuacji
łamania prawa i podejmował wszelkie możliwe działania,
przeciwstawiając się tym negatywnym zjawiskom biorąc
w obronę członków naszego Związku wszędzie tam,
gdzie to było konieczne. Podejmowane były działania w
kierunku wzmacniania, wspierania i udzielania pomocy
tym organizacjom związkowym, które jej potrzebowały.
Członkom Związku i komisjom zakładowym Zarząd
Regionu udzielał na bieżąco wsparcia w postaci pomocy
prawnej zapewniając profesjonalną pomoc, nastawioną
na skuteczne rozwiązywanie problemów zgłoszonych
przez działaczy związkowych. Etatowi działacze ZR oraz
prawnicy niejednokrotnie uczestniczyli w rozprawach
sądowych, negocjacjach z pracodawcami na wniosek
komisji zakładowych.
W związku z tym, że problemów ciągle przybywa, rośnie
liczba powództw wnoszonych do sądów pracy, a co za tym
idzie obowiązków związanych ze sporządzaniem pozwów
oraz pism procesowych i z reprezentowaniem związkowców
w postępowaniu sądowym. W ramach pomocy prawnej
służyliśmy wsparciem w rozwiązywaniu wszystkich
zgłoszonych przez związkowców konfliktów w zakładach
pracy, a większość z nich zakończyło się pomyślnie.
Wypełniając powierzone nam zadania służymy
naszym członkom radą, wsparciem, a przede wszystkim
odpowiedzialną i uczciwą postawą. Opolska „Solidarność”
jest regionem aktywnym, mobilnym, samo wystarczalnym
zarówno merytorycznie, jak i finansowo – powiedziała
przewodnicząca ZR.
Na zakończenie wystąpienia Cecylia Gonet podziękowała
wszystkim członkom Związku, organizacjom zakładowym i
międzyzakładowym, członkom ZR oraz Prezydium, którzy
poprzez swoją ciężką pracę, zaangażowanie i oddanie
kształtują opinie o „Solidarności”.
dok. na str. 3
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Niepodległość
nie jest nam
dana raz
na zawsze…

dok. ze str. 2
Sprawozdanie z prac Regionalnej Komisji
Rewizyjnej złożył prze-wodniczący
RKR Tadeusz Włodarski. W okresie
sprawozdawczym Regionalna Komisja
Rewizyjna kontrolowała Zarząd Regionu
i Prezydium ZR w zakresie działalności
finansowej, zgodności działania z postanowieniami Statutu NSZZ „Solidarność”,
Komisji Krajowej i WZDR. RKR nie
stwierdziła nieprawidłowości w tym
zakresie.
Oba sprawozdania zostały przyjęte
zdecydowaną większością głosów.
Sprawozdanie z działalności Klubu
SIP przedstawił członek Zarządu Klubu
Grzegorz Sitek. Klub SIP rozpoczął
działalność 18 października 2007 r. Działa  
przy Zarządzie Regionu pod patronatem
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Każdego roku Klub organizuje
4 – 5 szkoleń i tyle samo posiedzeń Rady Klubu. W spotkaniach regularnie
uczestniczy od 35 do 60 społecznych inspektorów pracy. Łącznie Klub liczy
90 członków z całej Opolszczyzny. W okresie sprawozdawczym odbyły się
szkolenia wyjazdowe w Zakładach Wodociągów i Kanalizacji „AKWA” w
Nysie oraz „Elektrowni” w Opolu i Neapco w Praszce. Najczęściej spotkania
odbywają się w siedzibie Oddziału ZR w Kędzierzynie – Koźlu.   Zarząd
Klubu na bieżąco przekazuje informacje o działalności umieszczając je na
stronie www.solidarnosc.org.pl/opole w zakładce Klub SIP.

-

-

-

Wolność nie jest nam
dana raz na zawsze,
ale zadana… - Jan –
Paweł II.
Demokracja i wolność
to nie anarchia –
przeciwnie – wiąże
się z poszanowaniem
prawa – Kipling Rudyard
Nie pytaj co Ojczyzna robi dla ciebie
i co ci daje. Pytaj siebie coś ty zrobił
dla Ojczyzny.
Ojczyzna to twoja matka, a o matce
nie mówi się źle. Nie oczerniaj swoich
rodaków – to twoi bliźni.
Chcesz zmian i naprawy
Rzeczypospolitej, zacznij od siebie
samego. – Skarga Piotr

Myśli na Święto Niepodległości  zebrała
Bożenna Reszke – Marcowa

Nowa organizacja
Prezydium ZR podjęło uchwałę o
wpisaniu do rejestru
ZR NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego:
- Organizacji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”
przy Zakładzie Gospodarki
Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.
w Zawadzkiem.
Koleżance

Delegaci na XXIV WZDR na wniosek ZR podjęli uchwałę o  
przyznaniu Panu Ryszardowi Grajek tytuł: „Honorowy Członek NSZZ
„Solidarność”Śląska Opolskiego”.
Przyjęli też stanowisko popierajace działanie Komisji MOZ NSZZ
„Solidarność” Poczty Polskiej S.A w kwestii sporu zbiorowego prowadzonego
z Prezesem i Zarządem Poczty Polskiej S.A dotyczącego podwyższenia
wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej średnio o 330,00 zł brutto oraz
zaprzestania zwolnień grupowych.
- Wieloletni brak podwyżek płac powoduje, iż pracownicy Poczty
Polskiej z dnia na dzień ubożeją. Natomiast zwolnienia grupowe powodują,
że pracownicy Poczty Polskiej powiększają i tak już zbyt liczną rzeszę
bezrobotnych. Ograniczenie zatrudnienia powoduje, przeciążenie
pracowników Poczty, co w konsekwencji wpływa niekorzystnie na jakość
pocztowych usług powszechnych, które są świadczone zgodnie z misją
społeczną, dla jakiej została ona powołana do życia – czytamy w stanowisku.
Jadwiga Malinowska

BARBARZE
WIŚNIEWSKIEJ
i całej Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy w trudnych chwilach
z powodu śmierci

OJCA
Klaudiusza Gawor
składa
Przewodniczący
oraz Członkowie Organizacji
Związkowej NSZZ „Solidarność”
przy PW i K w Brzegu
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Goście WZDR
Na zaproszenie Zarządu Regionu w XXIV WZDR
Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” uczestniczyli:
Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” i Mirosław Kowalik – przewodniczący
Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”.
Piotr Duda po raz
pierwszy był gościem
Walnego Zebrania
Delegatów naszego
Regionu. Dzień
wcześniej uczestniczył w WZDR Śląsko
– Dąbrowskiego,
gdzie jest delegatem.
Przewodniczący
KK przypomniał
słowa wypowiedziane
w czasie tegorocznej
Pielgrzymki Ludzi
Pracy na Jasnej Górze „polski pracownik i polska praca
umiera! Umiera, bo rząd premiera Donalda Tuska
jest rządem antypracowniczym”. Obecny rząd nie
chce z mani rozmawiać, a tylko informuje o swoich
poczynaniach – powiedział. Przypomniał, że rządzący w
2009 roku zobowiązali się do przygotowania harmonogramu
dochodzenia płacy minimalnej do 50 % płacy średniej.
Niestety ani rządzący ani pracodawcy nie wywiązali się z
tej obietnicy.  
Piotr Duda poinformował o przebiegu akcji zbierania
podpisów pod projektem ustawy o płacy minimalnej i w
sprawie referendum emerytalnego. Mimo, że nasz Związek
zebrał ponad 2 mln podpisów Sejm RP nie zgodził się na
przeprowadzenie referendum.
Zdaniem Piotra Dudy, wyborcy zostali oszukani, bo
część z tych ludzi, którzy dziś zasiadają w Parlamencie
twierdziła, że nie będzie potrzeby podnoszenia wieku
emerytalnego. „Solidarność” złożyła skargę do Trybunału
Konstytucyjnego na te ustawę.   
Przewodniczący KK podkreślił, że największa patologią
dotykającą coraz większą liczbę pracowników jest
zatrudnianie ich na podstawie tzw. umów śmieciowych.
-  Ludzie pracujący na podstawie takich umów nie będą w
stanie wypracować emerytur. To ich zmusi do przechodzenia
na renty inwalidzkie, co w konsekwencji doprowadzi do
załamanie systemu emerytalnego – powiedział.
„Solidarność” robiła badania wśród ludzi młodych. Z
badań wynika, że ich obecnie nie boli tak bardzo to, że
pracują na umowach śmieciowych. Większym problemem
jest fakt, iż za każdym razem muszą zaczynać od nowa.
Kolejny poważny problem dotyczy umów tymczasowych.
Obecnie w Polsce umowy tymczasowe stały się pracą na
stałe. Nasi pracodawcy obmyślili sobie plan, przy cichym
przyzwoleniu rządu, że nie będą zabiegać o zmiany w
Kodeksie pracy. Zapisy pozostaną niezmienione, jednak
prawie nikt nie będzie mógł z nich korzystać. Pracodawcy
zrobią wszystko by zatrudniać pracowników na umowy

cywilnoprawne, umowy zlecenia, samozatrudnienie.
Pracodawcy będą mieli zero odpowiedzialności pod
każdym względem, a przy okazji pozbędą się związków
zawodowych w firmie.
Piotr Duda poinformował, że Związek złożył skargę
do Komisji Europejskiej na umowy na czas określony. W
Europie na takich umowach zatrudnionych jest 12, 7 %
pracowników, a w naszym kraju ponad 27 %. A jeszcze
słyszymy ze strony liberałów, nawet tego konserwatywnego
skrzydła PO, że w Polsce trzeba większej elastyczności
zatrudnienia. – Nie ma takiego ekonomisty na świecie,
który by udowodnił, że coraz większe formy elastycznego
zatrudnienia pozwalają zmniejszyć bezrobocie, bądź
zwiększyć zatrudnienie - powiedział.
Za jedną z najważniejszych spraw uznał bardzo trudną
sytuacje dla związkowców. – Jeżeli my, jako „Solidarność”
nie będziemy pewnych działań wyprzedzać to ludzie zrobią
to sami i przyjdą też po nas. My jesteśmy po to by być z
tymi ludźmi – podkreślił przewodniczący KK.  
Piotr Duda nie wykluczył, że u nas mogą się powtórzyć
scenariusze hiszpański czy grecki. Związki zawodowe
w Polsce nie mają możliwości zastrajkować przeciwko
swojemu rządowi. Związek nie będzie utrudniał życia
społeczeństwu, ale rządzącym.
Nawiązując do nauki bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
powiedział, że nie możemy siedzieć z założonymi rękoma
i czekać na gotowe rozwiązania. – My też nie możemy dziś
myśleć, że jak mamy pracę to nic mi się nie może stać, nigdy
nie będę bezrobotny, będę żył długo, pięknie i szczęśliwie
– mówił.
Przewodniczący z całą stanowczością podkreślił, że nie
pozwoli by Związek stał się wasalem jakiejkolwiek partii
politycznej. To my ich mamy wykorzystać do naszych celów.
A nasze cele są jasne, to cele pracownicze – dodał.  
Gościem WZDR
był również Mirosław
Kowalik – przewodniczący
Częstochowskiego Regionu
NSZZ „Solidarność”.
Jednym z tematów, które
poruszył M. Kowalik
dotyczył nieskuteczności
prawa. Ta nieskuteczność
odbija się na pracownikach
i członkach związku.
Sprawy pracownicze w
sądach pracy trwają kilka
lat. Każda instancja wydaje
inny wyrok. Jako przykład
podał doświadczenie swojego Regionu. Wspomniał o
koledze, który od 7 lat nie ma pracy, choć wygrywa
wszystkie sprawy sądowe. Ciągle jest zwalniany z art.
52 Kp, bo pracodawca jest gotowy na prowokację, żeby
tylko zwolnić niewygodnego pracownika. A w sądzie to na
pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia, że problem jest
wydumany – powiedział.   
						
(jm)
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- Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
w imieniu własnym oraz Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
pragnę przekazać wszystkim
Pracownikom Socjalnym serdeczne życzenia
pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym,
godziwego wynagradzania i stabilizacji zatrudnienia.
W dniu Waszego święta życzę,
aby pomoc drugiemu człowiekowi
stała się dla Was prawdziwym spełnieniem
i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy,
a na co dzień ludzkiej przyjaźni i życzliwości.
Cecylia Gonet
Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
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- Święto Kolejarza
Z okazji Święta
całą społeczność kolejarską
proszę o przyjęcie życzeń coraz lepszych warunków
pracy, rozwoju zawodowego, spokojnego bytu oraz
życzliwości ze strony korzystających z usług kolei.
Serdeczne życzenia
w imieniu własnym i Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
kieruje do aktywnych zawodowo kolejarzy,
osób współpracujących z kolejnictwem,
Państwa Rodzin i seniorów.
Życzę, aby dzięki Waszej służbie, jaką pełnicie
każdego dnia, zawód kolejarza był postrzegany jako
budzący pewność i zaufanie.
Niech Patronka Święta Katarzyna Aleksandryjska,
czuwa nad Wami, otacza opieką
i błogosławi w ciężkiej pracy.
Cecylia Gonet
Przewodnicząca
Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego
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Wspomnienie
bł. ks. Jerzego

19 października, w 28. rocznicę męczeńskiej
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, związkowcy z
NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego wraz
z pocztami sztandarowymi uczestniczyli w mszy św.
odprawionej w opolskiej katedrze.
Po mszy św. uczestnicy zgromadzili się przy pomniku
błogosławionego na placu katedralnym. Tu złożyli wiązanki
kwiatów, zapalili znicze oraz pod przewodnictwem ks.
infułata Edmunda Podzielnego – proboszcza parafii
katedralnej, odmówili modlitwę i odśpiewali pieśń
„Ojczyzno ma …”
W tym samym dniu o godz. 15.00 przedstawiciele
Opolskiej Solidarności wraz z pocztem sztandarowym
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
uczestniczyli w nabożeństwie „Godzina do Miłosierdzia
Bożego” odprawionym w kaplicy św. Anny w katedrze
opolskiej.
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika bł. ks.
Jerzego w Opolu odbyła się 13 grudnia 2011 r. W tym samym
dniu do katedry opolskiej zostały wniesione Relikwie
I stopnia bł. ks. Jerzego.
(red.)
Serdeczne wyrazy współczucia
Koleżance

AGACIE NOWAK
z powodu śmierci

MĘŻA
składają koleżanki i koledzy
z MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu
Serdeczne wyrazy współczucia
Koleżance

HANNIE OMULECKIEJ
z powodu śmierci

MAMY
składają koleżanki i koledzy
z MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu
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Regionalne Święto Edukacji Narodowej 2012
Zarząd Województwa Opolskiego przyznał doroczne
Nagrody i Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego
w dziedzinie edukacji. Nagrody zostały wręczone podczas
Regionalnego Święta Edukacji, które odbyło się 26 października
2012 r. o godz. 11.00 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i
II stopnia, im. Fryderyka Chopina w Opolu przy ul. Strzelców
Bytomskich 18.
Ponadto podczas uroczystości wręczone zostały Medale
Komisji Edukacji Narodowej przyznane na wniosek Sekcji
Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Opolu
oraz Nagrody „Samorząd przyjazny oświacie”. Organizatorem
Konkursu jest Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” Śląska Opolskiego, we współpracy z: Sejmikiem
Województwa Opolskiego i Departamentem Edukacji i Rynku
Pracy UMWO.
Celem Konkursu jest ustalenie stałych, partnerskich zasad
współdziałania z organami prowadzącymi, przegląd (i aktualizacja)
dokumentów regulujących zasady współpracy, prezentacja wysiłku
samorządów w realizacji zadań edukacyjnych.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
1. Mieczysław Hudoba – Przedsiębiorca Grafdruk
Kędzierzyn-Koźle
2. Józef Gisman – Starosta Kędzierzyńsko- Kozielski
w latach 1998-2011
3. Marian Wojciechowski – Wójt Gminy Reńska Wieś
4. Waldemar Zadka - Dyrektor Departamentu Edukacji
i Rynku Pracy UMWO w Opolu

Nagrody „Samorząd przyjazny oświacie”.
Sekcja Regionalna Oświaty i wychowania NSZZ
„Solidarność” Śląska Opolskiego nagrodziła gminy:
- Zdzieszowice – złoty laureat
- Bierawa, Gogolin – srebrny laureat
- Prószków, Dobrzeń Wielki oraz powiat krapkowicki –
brązowy laureat
- Dieter Przewdzing Burmistrz Zdzieszowic– złoty laureat
konkursu Burmistrz Przyjazny Oświacie 2012
Więcej informacji i zdjęć na stronie
www.solidarnosc.org.pl/opole

Kolejarze znów gwizdali

W czwartek, 18 października 2012 roku, pod siedzibą
Centrali PKP S.A. w Warszawie przy ul. Szczęśliwieckiej
62, odbyła się kolejarska manifestacja w proteście przeciwko
odbieraniu pracownikom spółek kolejowych, a przede
wszystkim emerytom i rencistom PKP prawa do świadczeń
i ulg przejazdowych. W manifestacji uczestniczyło ponad
cztery tysiące związkowców reprezentujących niemal
wszystkie kolejarskie związki zawodowe. Jej organizatorem
były trzy największe kolejarskie centrale związkowe:
Federacja ZZP PKP, Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ
„Solidarność” oraz Konfederacja Kolejarskich Związków
Zawodowych. Przedstawiciele związkowców przekazali
Prezesowi Zarządu PKP S.A. Jackowi Karnowskiemu
petycję dotyczącą kolejarskiego stanowiska w sprawie
świadczeń i ulg przejazdowych dla pracowników spółek
kolejowych oraz emerytów i rencistów PKP.
Prezes PKP nie zaszczycił pikietujących swoją obecności.
Do zebranych w jego imieniu wyszedł przewodniczący
Związku Pracodawców Kolejowych Krzysztof Mamiński,

były przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ
„Solidarność”. Wyszedł z ironicznym uśmiechem na
twarzy, zaprosił przedstawicieli Związków do Prezesa,
zebranym oświadczył butnie, że jeżeli sobie życzą wróci,
aby podyskutować.
Jego wystąpienie spotkało się z gwizdami i długo
skanowanym „ZDRAJCA”.
Pikietę zaszczycili swoją obecnością poseł Solidarnej
Polski Arkadiusz Mularczyk, oraz senator Stanisław Kogut.
Senator odniósł się do postawy byłego członka Związku,
powiedział, że on pamięta skąd się wywodzi i dzięki komu
jest tym, kim jest, dzięki Solidarności. Zarówno senator jak
i poseł obiecali poprzeć naszą sprawę w parlamencie.
Prowadzący przypominali, że uprawnienia będące
w rzeczywistości suplementem wynagrodzenia nadał
kolejarzom Piłsudski, nie zabrał ich Hitler, nie zabrał
Stalin i komuna, a zabiera demokracja. Mówili, że wielu
z nas przyszło na kolej, bo była: kolejowa służba zdrowia,
bezpłatne leki, emerytura w wieku 60 lat, ulgi przejazdowe.
Gdzie to wszystko jest?.
W stosunku do innych grup zawodowych prawo nie
może działać wstecz, w stosunku do nas może.
Prowadzący pikietę przedstawiciele SKK „Solidarność”,
Federacji ZZP PKP i Konfederacji Kolejarskich Związków
Zawodowych oświadczyli, że na pozytywną odpowiedź
czekają do 25 października. Jeżeli jej nie otrzymają podejmą
kolejne kroki, by ten problem został rozwiązany z korzyścią
dla nas wszystkich. Pikieta jak zwykle zakończyła się
odśpiewaniem Hymnu
My Kolejarze zrzeszeni w Regionalnej Sekcji Kolejarzy
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego też tam byliśmy i
godnie was reprezentowaliśmy. Szkoda, że nie było tam
Ciebie
Marian Baczyński

Śląska Opolskiego listopad 2012 r.
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Wróciłem z Afganistanu …

Dużym zainteresowaniem cieszyło się drugie otwarte
spotkanie organizowane przez Oddział Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w Nysie i Urząd
Miejski w Nysie w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nysie. Tym razem prelegentem spotkania
był ks. ppłk Jerzym Niedzielski, kapelan wojskowy, który
wrócił z misji w Afganistanie przed Wielkanocą 2012 r.
„Przed wyjazdem wydawało mi się, że media demonizują
Afganistan, ponieważ to była moja czwarta misja, miałem za
sobą misje m.in. w Libanie, na Bałkanach, ale też w Iraku i
wydawało mi się, że jeżeli przeszedłem Irak, to Afganistan
nie stworzy jakiś nadzwyczajnych kłopotów, bo w Iraku
pustynia, w Afganistanie pustynia, tam islam, tu islam, tam
strzelają, tu strzelają, a jednak media w jakimś sensie miały
rację – wyznaje ks. ppłk Jerzy Niedzielski - Jest to misja jedna
z najtrudniejszych, jakie przeżyłem i chyba jakie przeżywają
ci, którzy w niej biorą udział”. Uczestnicy spotkania mogli
dowiedzieć się jak wygląda misja duszpasterska, kapelana
wśród żołnierzy stacjonujących w Afganistanie. Ks. ppłk
Jerzy Niedzielski, opowiadał o spotkaniach z ciekawymi,

interesującymi ludźmi, mówił o problemach i tragediach
mających miejsce podczas misji wojskowej. Była także
okazja do omówienia specyficznej kultury w Afganistanie,
ludziach tam zamieszkujących i trudnych akcjach z udziałem
polskich żołnierzy. Ks. ppłk Jerzy Niedzielski, prezentował
wyjątkowe zbiory fotograficzne i filmy z Afganistanu,
górzyste krajobrazy, zabudowania i osoby, które spotkał w
Afganistanie. Kapelan wojskowy, w sali konferencyjnej,
zaprezentował również wiele eksponatów związanych z
misją. Ks. ppłk Jerzy Niedzielski – mieszkający w Nysie
– o wydarzeniach w Afganistanie, opowiadał w mundurze,
uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania. Wspomnienia
kapelana wojskowego z misji, wywarły na wszystkich
ogromne wrażenie. Od listopada 2008 roku zmieniła się
organizacja PKW w Afganistanie. Powstały Polskie Siły
Zadaniowe (Polish Task Force White Eagle), które jako
jedna z Brygadowych Grup Bojowych w Dowództwie
Regionalnym Wschód (Regional Command East) przejęły
odpowiedzialność za prowincję Ghazni. 7 kwietnia 2012 r.
w Afganistanie w prowincji Ghazni zakończył się proces
rozmieszczania Polskich Sił Zadaniowych zgodnie w
wcześniejszymi międzynarodowymi ustaleniami. Od tego
dnia polscy żołnierze odpowiadają za północna część
prowincji Ghazni. Strefa odpowiedzialności obejmuje
dziewięć dystryktów: Nawor, Ajiristan, Rashidan, Jaghato,
Waghez, Ghazni, Zanakhan, Khawja Omari, Koghani.
Wszystkie siły Sojuszu podlegają natowskiemu dowództwu
operacji. Polski kontyngent rozmieszczony jest w bazach
w prowincji: Ghazni, Vulcan, Waghez oraz w bazie sił
koalicyjnych w Bagram (źródło MON, www.isaf.wp.mil.
pl). Spotkania z interesu-jącymi ludźmi, na ciekawe tematy,
będą organizowane cyklicznie, raz w miesiącu przez Oddział
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
w Nysie i Urząd Miejski w Nysie.
Źródło informacji: www.nysa.eu/aktualności

Rozwój związku priorytetem ZR
W dniach 5 i 6 października w Turawie odbyło się szkolenie
nt. rozwoju związku. Seminarium zorganizowano
dla członków Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji
Rewizyjnej oraz Przewodniczących Oddziałów ZR.
Na zaproszenie Przewodniczącej ZR na seminarium
przybyli kierownik Biura Rozwoju Związku KK –
Kacper Stachowski oraz kierownik Działu Szkoleń KK
– Janusz Zabiega.
Seminarium miało na celu uświadomienie członkom ZR
i RKR, że dzisiaj najważniejszy w związku jest rozwój i
pozyskiwanie nowych członków. Niezależnie od zawirowań
na rynku pracy, zwolnień, odejść na emerytury musimy
zauważać ten problem i koniecznie reagować, gdyż w
niedługim czasie w naszych szeregach będzie nas coraz
mniej. Dlatego też, jako pierwszy Region, zdecydowaliśmy
się na zaproszenie Przedstawicieli KK, którzy pokażą nam
w sposób profesjonalny jak do tego dążyć.
Koledzy z KK pokazali nam jedynie drogę – kierunek,
w którym musimy podążać. Drogę z jej zakrętami musimy
pokonać sami.
Podczas 2-dniowego seminarium przyjęto plan działań,
który opracowano wspólnie z członkami ZR i RKR. Bez

zaangażowania wszystkich biorących udział w seminarium
nie ma szans powodzenia.
Rozwój związku dzisiaj jest priorytetem ZR NSZZ
„Solidarność” Śląska Opolskiego, a celem nadrzędnym to
zwiększenie liczebności o 1100 członków do końca kadencji
2010/2014.
Jeszcze w tym roku odbędzie się szkolenie z tego tematu
dla liderów związkowych z całej Opolszczyzny.
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Obudź się Polsko

- Jesteśmy tu, jako ludzie „Solidarności” w imieniu
tych, którzy nie mogą wykrzyczeć swojego sprzeciwu –
mówił 29 września na Placu Zamkowym w Warszawie
Piotr Duda.
Tłumy demonstrantów uczestniczyło w marszu „Obudź
się Polsko”, który zakończył się na Placu Zamkowym w
Warszawie. Wśród nich była grupa ponad 700 związkowców
„Solidarności” z Regionu Śląska Opolskiego (przyp. red.).   
Zbierający się już od godzin porannych tłum szczelnie
wypełnił Plac Trzech Krzyży, gdzie odbyła się uroczysta
msza św. której przewodniczył proboszcz warszawskiej
parafii św. Augustyna ks. prałat Walenty Królak. Po
uroczystości manifestanci przeszli na Plac Zamkowy,
gdzie wystąpił Jarosław Kaczyński, Piotr Duda i Wojciech
Reszczyński.
- Te ogromne tłumy to jest siła. To oznacza, że Polska
się przebudziła – rozpoczął lider PiS. - Przebrała się miarka,
miara zła, którą mamy w Polsce – dodał. - Polacy są teraz
eksploatowani przez tych, którzy nie uznają żadnych
praw, prawo jest dla nich tylko narzędziem panowania.
Demokracja staje się fikcją, a my nie chcemy fikcji, tylko
demokracji. Chcemy prawa do prawdy, dlatego chcemy
telewizji Trwam - mówił.
Przewodniczący „Solidarności” powitał wszystkich
uczestników marszu. Ze szczególnym powitaniem zwrócił
się do członków Związku, którzy licznie stawili się w
stolicy.  Przewodniczący wyjaśniał, że „Solidarność” jest
w Warszawie, w obronie TV Trwam, ponieważ Związek
pamiętam o postulatach sierpniowych a jeden z nich mówi o
dostępie do wolnych mediów. Piotr Duda zaznaczył również,
że Związek uczestniczy w marszu, ponieważ reprezentuje
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tych, którzy nie mogą wykrzyczeć swojego sprzeciwu. –
Bezrobotnych, ubogich, wszystkich którzy nie potrafią się
odnaleźć w rzeczywistości. Polska bieda jest sierotą i tak
nie może być – mówił.
Przewodniczący przypomniał, że Związek zebrał prawie
2 mln podpisów a rządząca większość zignorowała zdanie
społeczeństwa w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. Rządzący powiedzieli, że nie będą rozmawiać na argumenty
tylko siłą polityczną. Przepchali tę ustawę, tak ważną dla
16 mln ubezpieczonych. Mam nadzieję, że przy zmianie
władzy trafi ona do kosza – powiedział Duda.
Kolejnym postulatem „Solidarności” jest likwidacja
umów śmieciowych i ograniczenie pracy tymczasowej.
W obu tych sprawach Związek zaproponował rządowi
konkretne zmiany a projekty ustaw otrzymał sam premier. – I
co, i nic? Praca tymczasowa stała się pracą na stałe – i co i
nic. Przyjechaliśmy upomnieć się o ubogich pracujących,
którzy pracują i muszą korzystać z pomocy społecznej.
Gdzie jest polskie państwo? – pytał.
Zdaniem przewodniczącego „Solidarności” nadszedł
czas na zmiany. - Mamy dość zaciskania pasa. Mówią
to ekonomiści, którzy mają pełne portfele. Mówią, że
płaca musi być niska, że umowy śmieciowe muszą być.
Tak, oni chcą, żebyśmy ich całowali po rękach. Donald
Tusk powiedział, ze nasze miejsce jest na ulicy i my tę
pałeczkę podejmujemy. Jesteśmy na ulicy – stwierdził szef
„Solidarności”.
Duda zwrócił się na koniec do liderów PiS i Solidarnej
Polski. - My wam pomożemy, żeby ta władza odeszła
do historii. Pomożemy, bo bez nas tego nie zrobicie, ale
pamiętajcie – władzę sprawuje się w imieniu społeczeństwa
a nie przeciwko niemu. Nie jesteśmy ani lewicowi,
ani prawicowi, nie będziemy czymkolwiek wasalem
– zapowiedział przewodniczący Związku. Kończąc
przewodniczący zaapelował o wspólne działanie. Trzymaliśmy się za ręce podczas dzisiejszej mszy, i
trzymajmy się dalej – i tak wygramy! – zakończył swoje
wystąpienie przewodniczący Piotr Duda.
Uczestnicy marszu nieśli transparenty m.in.: “Trwamy
w obronie wolności”, “Wolne media wolna Polska”,
“Kłamiecie rano, kłamiecie wieczorem”, “PO twórca
dziadów i żebraków z Polaków”, “Obudź się Polsko, PO
sprzątaj swoje brudy”, “Demokracja według Tuska nie
biało-czerwona tylko biało-ruska”, “PO już dziękujemy,
czas ucieka taczka czeka”,
					 Dział Informacji KK

Szczególna rocznica
15-sta rocznica umieszczenia krzyża w Sejmie
RP, została uczczona na Jasnej Górze w sobotę, 20
października. W sanktuarium zgromadzili się obecni i
byli parlamentarzyści RP.
„Przeżywamy dziś bardzo ważną rocznicę. 15 lat temu
stąd, z serca Stolicy Duchowej Polski, z Jasnej Góry wyszedł
krzyż, który dotarł aż do Sejmu, i tam znalazł swoje miejsce,
i jest do dziś” – powiedział na początku Mszy św. ks. inf.
Ireneusz Skubis, redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”, który przewodniczył Mszy św. o godz. 17.30
w Kaplicy Matki Bożej.
„Przede wszystkim przybywamy podziękować Panu
Bogu, że w Polskim Parlamencie, w Sali Sejmowej ten krzyż
wisi, że ten znak największej miłości Boga do człowieka, to

największe dobro, jest tym znakiem refleksji dla wszystkich
parlamentarzystów – myślę, i tych wierzących, i tych
poszukujących. Dlatego też najważniejszą rzeczą jest
podziękowanie Panu Bogu za to dobro, które się wtedy
dokonało” – mówi Kazimierz Janiak, poseł na Sejm III
Kadencji.
Krzyż, pochodzący z Jasnej Góry, zawiesili w Sali
posiedzeń Sejmu w nocy z 19 na 20 października 1997
r. posłowie Akcji Wyborczej Solidarność. Krzyż został
wykonany z drewna hebanowego, pochodzącego z ołtarza
Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Na krzyżu
umieszczona jest XIX-wieczna figurka Jezusa Chrystusa z
drewna lipowego.
dok. na str. 9
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Szczególna rocznica
dok. ze str. 8

„Osobą, która do mnie wówczas zadzwoniła (pełniłem
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej
‘Solidarności’, sekretarza generalnego Klubu AWS), i
zainspirowała powieszenie krzyża w polskim Sejmie, był
ks. dr Kazimierz Kurek. Z jego inicjatywy grono osób
podjęło działania, które zaowocowały powieszeniem krzyża
w polskim Parlamencie – przypomina Kazimierz Janiak Oczywiście niesamowitą rolę, nie do przecenienia, odegrali
ojcowie paulini, podarowując drzewo hebanowe z Ołtarza
Ojczyzny, z którego ten krzyż jest wykonany. Następnie ten
krzyż został przewieziony do Warszawy, gdzie odbywały się
całonocne modlitwy przy tym krzyżu, następnie został on
przewieziony na Żoliborz, do kościoła św. Stanisława Kostki.
I następnie po uroczystościach – przypomnę, był to 19
październik, niedziela – został przewieziony do Sejmu, gdzie
podczas obrad Klubu Parlamentarnego Akcji Wyborczej
Solidarność, które poprzedzało pierwsze posiedzenie Sejmu
nowej kadencji. Miało to miejsce 20 października, ten krzyż
w obecności posłów Solidarności został zawieszony”. “
„Wiele osób się sprzeciwia, uważając, że to narusza ich
prawa. Myślę, że tak nie jest – mówi o dzisiejszej sytuacji
Kazimierz Janiak – I dobrze się stało, że ten krzyż został
powieszony, i wisi. Nawet ówczesna opozycja, którą był
Sojusz Lewicy Demokratycznej, choć być może po cichu się
sprzeciwiał, to jednak tego w sposób znaczący nie wyrażał,
potrafił to uszanować”. ““„W znaku krzyża sejmowego na
zawsze połączono dwie stolice – Duchową Stolicę naszego
narodu, i stolicę Państwa – mówił w kazaniu ks. Kazimierz
Kurek salezjanin – Aby parlamentarzyści wciąż mieli przed
oczyma, że trzeba dać Ojczyźnie siebie samego, wszystkie
swoje siły i talenty, za wzorem Chrystusa. ‘Nie można
zrozumieć dziejów Polski bez Chrystusa’ – mówił Jan Paweł
II. Ale nie można także zbudować przyszłości Polski bez
Chrystusa”.
Źródło informacji: www.jasnagora.pl
Głębokie wyrazy współczucia
Koledze

HUBERTOWI OZIMEK
z powodu śmierci

OJCA
składają koleżanki i koledzy
z MOZ NSZZ „Solidarność” ECO w Opolu
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Przeciwko prowokacji
Członkowie Komisji Krajowej w zdecydowany
sposób potępili internetowa publikację zdjęć ofiar
katastrofy smoleńskiej. Uznali ponadto, że podpisana
przez prezydenta nowelizacja ustawy o zgromadzeniach
publicznych ogranicza jedno z podstawowych praw
obywatelskich – prawo do manifestacji.
16 października, godz. 18.30. Pierwszy dzień obrad
Komisji Krajowej w Koszalinie. Szefowie regionów i branż
informują o krytycznej sytuacji wielu przedsiębiorstw i
całych sektorów gospodarki. Piotr Duda przerywa obrady i
przekazuje członkom Krajówki szokujące informacje. – W
Internecie opublikowano drastyczne zdjęcia ofiar katastrofy
smoleńskiej, także zdjęcia śp. prezydenta Kaczyńskiego
ze stołu sekcyjnego i w trumnie. To uwłacza godności
prezydenta Rzeczypospolitej! – stwierdza poruszony.
Milkną rozmowy, zapada kompletna cisza. Potem
są emocjonalne wystąpienia, nikt nie kryje wściekłości.
– Musimy natychmiast przygotować stanowisko w tej
sprawie – decyduje Piotr Duda. Po kwadransie jest gotowe.
Powszechne oburzenie znajduje swój wyraz w specjalnym
stanowisku. „Wobec opublikowania na rosyjskim portalu
internetowym zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej z 10
kwietnia 2010 roku, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
wyraża najostrzejszy sprzeciw i uznaje je za celową i
świadomą profanację ofiar. Jest to kolejna prowokacja. W
związku z tym wzywamy rząd RP do podjęcia wszelkich
możliwych działań w celu ukarania winnych tej prowokacji”.
Czas pracy – nasz święty ogień
16 października, w 34. rocznicę wyboru Jana Pawła
II, członkowie Komisji Krajowej złożyli kwiaty pod jego
pomnikiem znajdującym się przed koszalińską katedrą.
Gościem Krajówki pierwszego dnia rano był biskup Edward
Dajczak. – Cieszę się, że po raz pierwszy w historii Komisja
Krajowa obraduje w Koszalinie, mieście, w którym historia
Polski jest spleciona z historią Kościoła. Życzę Solidarności
odwagi i przeniesienia tego, co najpiękniejsze w tradycji w
nową rzeczywistość oraz dobrych rozwiązań dla Ojczyzny
– witał ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Danuta Czernielewska, szefowa Regionu Koszalińskiego
„Pobrzeże” nawiązała do znamiennego układu ulic w
mieście. – Do centrum dojeżdża się dziś przez rondo
Solidarności, dalej ulicą Janka Stawisińskiego, zastrzelonego
górnika z kopalni Wujek, który pochodził z Koszalina, aż
do alei Zwycięstwa. To nasza droga, my także idziemy ku
zwycięstwu i wierzę, że nie będziemy na nie długo czekać.
Pierwszy dzień obrad zdominowała dyskusja o sytuacji
w kraju. Przewodniczący Komisji Krajowej informował o
zaangażowaniu związku w obronę bezprawnie zwolnionego
szefa Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych Tomasza
Ludwińskiego i kilku innych członków „S” z urzędów
skarbowych. – Interweniowaliśmy w tej sprawie u
wiceministra finansów Parafianowicza i u ministra Boniego.
Chcemy nagłośnić sprawę przez Europejską Federację
Pracowników Służb Publicznych (EPSA) i wynająć dobrą
kancelarię prawną do obrony tych ludzi – zapowiedział Piotr
Duda.

dok. na str. 10
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Przeciwko prowokacji
dok. ze str. 8

Komisja Krajowa poparła Europejską Inicjatywę
Obywatelską przeciw zapisom pakietu klimatycznego. Do
kwietnia „S” zamierza zebrać milion podpisów i przekazać
je do Parlamentu Europejskiego. Ważne, by podpisując
się umieścić w odpowiedniej rubryce numer PESEL. W
przeciwnym razie unieważniona będzie cała lista na danej
kartce. – Inicjatywę popierają wszystkie partie obecne
w parlamencie – informował Kazimierz Grajcarek, szef
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.
Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK, mówił,
że rząd chce wydłużyć okresy rozliczeniowe czasu pracy
do 12 miesięcy. Oznacza to, że pracownik, który z powodu
braku zamówień na usługi lub produkty nie pracował
przez pewien czas, musiałby to nadrobić w okresie
koniunktury. Wówczas nie mógłby domagać się dodatków
za nadgodziny. – Wydłużenie okresów rozliczeniowych
rząd będzie wprowadzał na siłę. W czasie obowiązywania
ustawy antykryzysowej skorzystało z tego rozwiązania
tysiąc pracodawców zatrudniających łącznie ok. 100 tys.
pracowników. Teraz obejmie to z pewnością dużo większą
grupę zatrudnionych. Najważniejsze, by strażnikiem czasu
pracy pozostał związek zawodowy, a nie jakaś reprezentacja
pracowników. Ta sprawa to nasz święty ogień – podkreślał
Henryk Nakonieczny.
Debata o przyszłości związku
O tragicznej sytuacji mediów publicznych alarmował
Jarosław Najmoła, szef Sekretariatu Kultury i Środków
Przekazu. – Na całą telewizję publiczną mamy w tym
roku 100 mln zł, podczas gdy na funkcjonowanie samych
oddziałów regionalnych potrzeba 400 mln. W Polskim
Radiu zarząd zastanawia się nad czasowym zawieszeniem
nadawania części programów. Dlatego 29 października
między godz. 18 a 21 odbędzie się demonstracja przed
siedzibą TVP.
Henryk Grymel, szef Sekcji Krajowej Kolejarzy, wyliczał
problemy swojej branży. – W Kolejach Śląskich 1800 osób
dostało wypowiedzenia, bo marszałek powołał nową spółkę.
Dlatego pracownicy zorganizują pogotowie strajkowe.
Wszystkim kolejarzom odbiera się ulgi na przejazdy
(18 października przeciw tej decyzji demonstrowały w
Warszawie wspólnie „S”, OPZZ i Forum; piszemy o tym
na s. 2 – red.), przez co koszt dojazdu do pracy wielu z
nich wzrośnie o 200–300 zł miesięcznie. Do tego dochodzi
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prywatyzacja dwóch spółek – Polskich Kolei Linowych
i Telekomu. Warunkiem prywatyzacji miały być pakiety
socjalne dla pracowników, o których dziś nikt nie mówi. To
wszystko powoduje, że zbliżamy się do strajku generalnego
na kolei.
Przeprowadzenie ostrzegawczego strajku generalnego
jest już przesądzone na Śląsku. – Odbędzie się on na przełomie
stycznia i lutego. Inne związki są gotowe przystąpić do
naszego komitetu protestacyjnego. Zdecydowaliśmy się na
strajk generalny ze względu na olbrzymie zagrożenie dla
całego przemysłu, szczególnie energochłonnego, możemy
stracić na Śląsku nawet 80 tys. miejsc pracy – mówił
Dominik Kolorz, szef ZR Śląsko-Dąbrowskiego.
Poważną debatę wywołała kwestia zasadnicza dla
przyszłości związku – jak rozwijać związek w oparciu
o struktury terytorialne i branżowe. W sądownictwie
powstała organizacja międzyzakładowa zrzeszająca
1600 pracowników sądów zatrudnionych na terenie całej
Polski. Formalnie statut nakazuje rejestrować u każdego
pracodawcy (a więc w każdym sądzie) jedną organizację.
Podobny problem jak w sądownictwie jest np. w sieciach
handlowych czy branży motoryzacyjnej.
Co z demokracją, prezydencie
Drugiego dnia Komisja Krajowa zaprotestowała w
stanowisku przeciwko nowelizacji ustawy o zgromadzeniach
podpisanej przez prezydenta Komorowskiego, która
poważnie ogranicza prawo do organizowania legalnych
manifestacji. Solidarność, wspólnie z Helsińską Fundacją
Praw Człowieka, przygotuje w tej sprawie skargę do
Trybunału Konstytucyjnego.
Piotr Duda zapowiedział także, że nowy objazd kraju
przez premiera Tuska związek wykorzysta do zadania
mu niewygodnych pytań. – Tusk zapowiada, że będzie
przemierzał znowu Polskę tuskobusem. Wykorzystajmy te
spotkania, by zapytać go publicznie o podniesienie wieku
emerytalnego czy nasze ustawy o umowach śmieciowych
i agencjach pracy tymczasowej. Niech związkowcy
„S” będą widoczni. Dyskutowano także o programie
Krajowego Zjazdu Delegatów, który 22 i 23 listopada
odbędzie się w Kielcach. Zdecydowano, że odbędą się
dwie debaty nt. polityki społecznej i przemysłowej z
udziałem ekspertów. KZD przyjmie stanowiska ws.
wydłużenia wieku emerytalnego, umów śmieciowych i
płacy minimalnej. Delegaci zajmą się też propozycjami
zmian w statucie związku. Jest m.in. wniosek, by umożliwić
kandydowanie na funkcje związkowe osobom, które mają
staż w „S” krótszy niż 6 miesięcy, ale tylko za zgodą
zarządów regionów. Proponuje się także, by w przypadku
organizacji związkowych rozproszonych na terenie kraju,
możliwe było przeprowadzanie głosowań elektronicznych
przy użyciu Internetu (za wyjątkiem procedur wyborczych).
Delegaci na zjeździe krajowym wybiorą także dwóch
członków Komisji Krajowej (są vacaty w Regionie
Gdańskim i Pomorza Zachodniego) oraz członka Krajowej
Komisji Rewizyjnej. Zjazd przyzna tytuł „Zasłużonego
dla NSZZ Solidarność” m.in. Mariannie Popiełuszko,
matce ks. Jerzego, prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu
(pośmiertnie), a także arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi
Głódziowi. Gościem KZD ma być m.in. Główna Inspektor
Pracy Iwona Hickiewicz.
„Tygodnik Solidarność” Nr 44 (1253)
z dnia 26 października 2012
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O projekcie na WZDR
W trakcie XXIV WZDR Śląska Opolskiego NSZZ
„Solidarność” 28 września delegaci mieli okazję zapoznać
się z ideami społecznej odpowiedzialności oraz flexicurity
promowanymi w projekcie „Bezpieczny, elastyczny,
społecznie odpowiedzialny opolski rynek pracy“.
Do tematyki wprowadziła pani Cecylia Gonet,
Przewodnicząca Zarządu NSZZ „Solidarność“ Regionu
Śląska Opolskiego, a następnie wystąpili koordynatorzy:
Paweł Szewczyk oraz Maciej Kalski, odpowiadający za
projekt po stronie NSZZ „Solidarność (jako lidera projektu)
oraz CTC Polska sp. z o.o. (partnera projektu) oraz ekspert
ds. CSR – Miłosz Omastka, Prezes Regionalnego Centrum
Biznesu w Katowicach.
Maciej Kalski opowiedział o genezie projektu, powiązaniu
z misją i innymi zadaniami realizowanymi już od wielu lat w
obszarze rynku pracy przez firmę CTC Polska sp. z o.o. na
Śląsku Opolskim.
Paweł Szewczyk nawiązał w swojej wypowiedzi do
tego, iż duże firmy zwykle są widoczne w mediach i potrafią
zadbać o swoją promocję – czy to poprzez sponsoring dużych
imprez oraz wydarzeń, czy to przez nagłaśnianie wszelkich
działań, jakie podejmują na rzecz pracowników, otoczenia
biznesowego i społecznego. Natomiast małe podmioty
gospodarcze czy instytucje nierzadko potrafią zdziałać również
bardzo dużo, a ich inicjatywy mają ogromne znaczenie, bo
zwykle są podejmowane w środowisku lokalnym – tam,
gdzie najlepiej trafiają w potrzeby otoczenia. Różnica jest
jednak taka, że te mniejsze przedsięwzięcia nie są tak dobrze
nagłośnione. Dlatego projekt „Bezpieczny, elastyczny,
społecznie odpowiedzialny opolski rynek pracy“ jest niezwykle
potrzebny, szczególnie tym mniejszym podmiotom – bo nie
tylko może pomóc im w „pokazaniu się“, promocji, ale również
ma na celu zachęcenie innych, aby podążali za tymi dobrymi
przykładami. Nie trzeba mieć wiele i być dużą organizacją,
aby robić rzeczy, które bardzo wiele znaczą i są ważne dla
pracowników, dla otoczenia, czy dla środowiska naturalnego.
Dla prawidłowego funkcjonowania relacji pracodawca –
pracownicy niezwykle istotne jest zadbanie o harmonijny
rozwój, a więc nie tylko o cele biznesowe, ale też o gwarancje
bezpieczeństwa i komfortu pracy załogi, gdyż przekłada się
to na wydajność i zaangażowanie pracowników. To opłaca się
również pracodawcy – projekt służy właśnie temu, aby pokazać
te mechanizmy, pokazać jak można realizować inicjatywy
społecznie odpowiedzialne w różnych aspektach i na różnych
szczeblach. Dlatego działania promocyjne projektu skierowane
były do wielu grup społecznych, realizowane poprzez wiele
kanałów komunikacyjnych (m.in.: strona internetowa, prasa,
radio, telewizja, media społecznościowe banery na budynkach
czy reklama na autobusach oraz spotkania bezpośrednie). Stąd
też duża rola konkursu, który niedawno wystartował, a którego
finał zaplanowany jest na grudzień. Ma on na celu pokazanie,
że dobre praktyki są realizowane w naszym województwie,
że realizują je różne organizacje (te mniejsze i te większe),
że warto brać z nich przykład i że nie jest to wcale takie
trudne. Poza tym na laureatów konkursu czekają statuetki,
a realizatorzy projektu zadbają o nagłośnienie najlepszych
praktyk i promocję dla laureatów.
Miłosz Omastka podsumował prezentację projektu, idei
społecznej odpowiedzialności oraz flexicurity – odwołując się
do doświadczeń ze swojej długoletniej praktyki w tej dziedzinie
(w tym jako audytora w konkursie „Fair Play”), również w
województwie opolskim. Mówił m.in. o pracodawcach, którzy
potrafią dbać o swoich pracowników i byłych pracowników,
o solidarnych zachowaniach załóg firm, które znalazły

się w trudnej sytuacji rynkowej. Budujące przykłady nie
zawsze są jeszcze powszechne, nie są jeszcze też niestety
tak doceniane przez otoczenie, w tym przez konsumentów
w Polsce, ale to się stopniowo zmienia. Uświadomione i
wyedukowane społeczeństwo wspiera takie firmy, które
dbają o pracowników, są odpowiedzialne społecznie – w tym
świadomie wybiera produkty tych firm. Prelegent rozwinął
również wątek motywacji i źródeł postaw. Mają one swoje
umocowanie m.in. w społecznej nauce kościoła katolickiego
(encyklika Rerum novarum papieża Leona XIII z 1891 roku).
Bardzo często, szczególnie skromni właściciele niewielkich
firm, którzy wspierają potrzebujących ze swojego otoczenia i
dbają o pracowników, wskazują, że źródłem takich działań jest
„potrzeba serca“, wewnętrzne pokłady dobroci i uczciwości,
wyniesione z wartości przekazywanych w domu rodzinnym.
Takich przedsiębiorców należy dostrzegać i promować
ich postawy, aby inni mogli się na nich wzorować. Jest to
z korzyścią nie tylko dla pracowników i innych interesariuszy,
czy środowiska naturalnego, ale też dla gospodarki ogólnie,
gdyż np. pracownicy, którzy mają godne zarobki – pobudzają
konsumpcję w Polsce, zostają tu, nie szukają zatrudnienia
poza granicami kraju, itd. W tym kontekście Miłosz Omastka
jeszcze raz zachęcił do wspierania takich dobrych pracodawców
i zgłaszania ich do konkursu realizowanego w ramach projektu
„Bezpieczny, elastyczny, społecznie odpowiedzialny opolski
rynek pracy“.
Więcej informacji na stronie: www.bezpiecznyrynekpracy.pl

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone
dobre praktyki w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu!

Wpłynęło ok. 130 zgłoszeń.
Aktualnie Kapituła Konkursu zapoznaje się z nimi
i wybierze kandydatów do etapu trzeciego – finałowego,
którym będzie plebiscyt. Będzie on przeprowadzony
w formie głosowania internetowego,
a zatem to Państwo – wybiorą laureatów!
Zachęcamy zatem do śledzenia naszej strony
internetowej: www.bezpiecznyrynekpracy.pl
Już od 3 listopada będzie można oddawać swoje głosy!
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