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Radosnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
Szczêœliwego Nowego
2013 roku
Przy stole œwi¹tecznym,
w ten wieczór uroczysty,
op³atkiem wigilijnym,
podzielmy siê wszyscy…
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Zachowajcie
czyste ręce

W wyjątkowym wnętrzu kieleckiej katedry 22
listopada odbyła się uroczysta msza św. poprzedzająca
obrady 26 Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
„Solidarność”.
Uroczystość poprowadził bp Kazimierz Ryczan,
metropolita kielecki i Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy
w asyście bp Mariana Florczyka. W imieniu delegatów o
modlitwę w intencji „Solidarności” i ludzi pracy poprosił
przewodniczący Piotr Duda.
W swojej homilii bp Ryczan szczególną uwagę zwrócił
na znaczenie solidarności, jako wartości czy etosu życia.
Metropolita namawiał do spojrzenia na współczesne oblicze
solidarności i związku zawodowego, który jest emanacją tej
wartości. Jej siła nie była wynikiem nienawiści, nie torowały
jej drogi czołgi. Jan Paweł II nie był członkiem „S” ale miał
poczucie solidarności, księża nie należeli do „S”, ale byli
solidarni, Polacy za granicą również nie byli członkami
Związku, ale czuli solidarność z przemianami w Polsce.
Solidarność to nie koalicja to nie unia. – Koalicja bez
zasad przemienia się w oligarchię – mówił duszpasterz.
Solidarność to wartość, którą należy zdobywać i pielęgnować
przez całe życie. Nie da się jednak tego zrobić bez innej
wartości, o które mówił podczas swoich spotkań z Polakami
Jan Paweł II. - „Nie ma solidarności bez miłości” – cytował
słowa Papieża, Duszpasterz Ludzi Pracy. Tyle rzeczy należy
zmienić, wyprostować, odbudować. Tego nie da się zrobić
bez miłości. Solidarność nakazuje poszanowanie praw
czy opinii różnych grup. Bez miłości może istnieć klika –
mówił bp Ryczan. Duszpasterz zaznaczył, że rolą związku
obecnie jest dopominanie się o godne wynagrodzenie, prawa
pracownicze ale także edukacja. – Zachowajcie czyste
ręce. Nie dokładajcie się do afer. Bez czystych rąk nie ma
solidarności - przestrzegał biskup kielecki. Duszpasterz
określił również rolę kościoła. – Kościół opowie się za
krzyżem, za równością, braterstwem. Kościół poprowadzi
się ludzi do zbawienia – zakończył bp Ryczan.
Po uroczystości delegaci złożyli kwiaty przed
pomnikiem bł. księdza Jerzego Popiełuszki. 			
					 Dział Informacji KK
fot. W. Obremski

Bez przemysłu
nie ma rozwoju

W trakcie obrad Krajowego Zjeźdź Delegatów, który
odbywała się 22 i 23 listopada w Kielcach jedna z debat
dotycząca polityki przemysłowej.
- Przemysł tradycyjny to
gwarancja miejsc pracy. Facebook
zatrudnia mniej pracow-ników niż
Kompania Węglowa. Gospodarka
oparta na usługach to mit. To trzeba
powtarzać tak samo jak to, że umowy
zlecenia, umowy o dzieło to umowy
śmieciowe – mówił Stephen Portet z
SPartnera.
Na politykę przemysłową składa
się polityka demograficzna, migracyjna czy edukacja.
To również polityka wizerunkowa. Kluczowe wydają
się dostęp do kapitału i zasoby energetyczne. - Wiem
z doświadczenia, że kapitał ma narodowość. W czasie
kryzysu to jest na pierwszym miejscu – przekonywał
Portet. Nie będzie przemysłu bez energii. Tymczasem, jego
zdaniem następuje w Polsce dekapitalizowanie sektora
energetycznego. - Węgiel jest i musi być i będzie w centrum
rozwoju systemu energetycznego. Łupki tego nie zmienią.
Polska musi się angażować na serio w czysty węgiel.
Rezygnacja z inwestycji w Bełchatowie to wielki błąd –
dodał. Ekspert SPartnera przekonywał, że w Polsce powinno
zmienić się podejście do zagranicznych inwestorów. Nie
tylko liczba tworzonym miejsc pracy powinna być istotna.
Również dostęp do nowoczesnych technologii czy wartość
dodana powinna decydować o atrakcyjności inwestycji.
W sytuacji zbliżającego się kryzysu trzeba bronić miejsc
pracy. Niestety może być tak, że pracodawcy będą chcieli
wykorzystać kryzys do restrukturyzacji. Tymczasem każde
zlikwidowane miejsce pracy nie wróci. Portet przekonywał,
że mimo trudnej sytuacji trzeba rozmawiać z pracodawcami
o utrzymaniu miejsc pracy, o działaniach pozytywnych na
rzecz przemysłu.
Delegaci podkreślali, że bez przemysłu nie ma
rozwoju gospodarczego. Zwracali również uwagę na
braki w obowiązującej przez ostatnie dwa lata ustawie
antykryzysowej, a które mogłyby pomóc w ochronie miejsc
pracy w trudnych momentach. Józef Niemiec przypomniał,
że od niedawna w UE mówi się, że powinna istnieć
europejska polityka gospodarcza. Jego zdaniem Związek
powinien dopominać się o obecność swoich przedstawicieli
podczas dyskusji na ten temat na forum europejskim. Jego
zdaniem swoje postulaty Związek powinien kierować
również do pracodawców
23 listopada obrady rozpoczęła wzruszająca uroczystość
wręczenia tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”,
Mariannie Popiełuszko, matce bł. Ks. Jerzego. W jej imieniu
tytuł odebrał brat ks. Jerzego, Józef.
Delegaci na KZD przyjęli uchwały porządkujące sprawy
statutowe. Jedna z ważniejszych określa, że członkostwo w
Związku nabywa się z chwilą rejestracji organizacji. – To
szczególnie ważne dla nowo tworzonych organizacji, które
od chwili rejestracji mają prawną ochroną – tłumaczy Ewa
Zydorek, z komisji statutowej. Uzupełniono również skład
Komisji Krajowej. Weszli do niej: Dariusz Mądraszewski,
Bogdan Olszewski, Jarosław Wilner.
Dział Informacji KK
fot. W. Obremski
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Nasze cele są jasne
Stop 67, umowy śmieciowe, płaca minimalna, walka
z przerzucaniem kryzysu na pracownika czy dialog
społeczny to tematy, na których w kolejnych miesiącach
będą koncertowały się działania NSZZ „Solidarność”.
Mija dokładnie 25 miesięcy od
Krajowego Zjazdu Delegatów,
który wybrał władze i przyjął
uchwałę programową. Wszystkie
nasze działania Związku były
związane z realizacją tego
dokumentu. - Mamy swój czas,
wróciliśmy do gry a może
kolejnej szansy nie będziemy
mieli. Jeśli są działacze którzy
myślą, że jakoś tam będzie to
jakoś to nie będzie – podsumowywał ostatnie dwa lata pracy
Komisji Krajowej przewodniczący Piotr Duda.
Szef „S” przypomniał działania Związku w ostatnich
dwóch latach, ale także nakreślił wyzwania stojące przed
działaczami w najbliższym czasie. Jak zapowiadał będzie
to wymagało większej aktywności członków Związku.
Przewodniczący manifestację Związku pod hasłem „Polityka
wasza, bieda nasza”, euromanifestację we Wrocławiu,
zbieranie podpisów pod inicjatywą ustawodawczą w
sprawie podniesienia płacy minimalnej czy referendum
dotyczącego utrzymania wieku emerytalnego na obecnym
poziomie. Duda zapowiedział, że „S” zbierze również
potrzebne podpisy pod europejską inicjatywą obywatelską
w sprawie pakietu klimatycznego. - Wejście tego pakietu
może doprowadzić do utraty kilkuset tysięcy miejsc pracy w
Polsce. W dobie kryzysu nie możemy sobie pozwolić na ten
pakiet. Jeśli już to cały świat powinien ten pakiet realizować
a nie tylko Europa. Zbierzemy te podpisy – zapowiadał
przewodniczący „S”.
Mimo odrzucenia inicjatywy dotyczącej referendum
w sprawie utrzymania wieku emerytalnego „Solidarność”
nie poddaje się. W sierpniu Komisja Krajowa zdecydowała
o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w tej
sprawie. Pozytywnym rozstrzygnięciem dla pracowników
zakończyła się sprawa w Trybunale Konstytucyjnym
dotycząca dnia wolnego od pracy za święto przypadające w
dniu wolnym dla pracownika. Ustawa, która wprowadzała
dzień wolny w święto Trzech Króli i pozbawiała dnia
wolnego od pracy niektóre grupy pracowników trafiła
do kosza. Podobnie jak ustawa o tzw. racjonalizacja
zatrudnienia. Wczoraj natomiast Komisja Krajowa
zaskarżyła do TK niektóre zapisy ustawy o zgromadzeniach
publicznych. Równie ważne dla członków związku jest

pozytywne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie
listy imiennej.
Rok 2012, Komisja Krajowa ogłosiła rokiem stabilnego
zatrudnienia. Związek przygotował i zaproponował rządowi
dwa projekty ustaw. Jedna dotyczy oskładkowania umów
o dzieło a druga pracowników tymczasowych. - Jest
nieprawdą, że w naszym projekcie jest uzusowienie pracy
studentów i młodzieży. Praca tymczasowa to wielki problem.
Bo praca tymczasowa stała się pracą na stałe. Agencje zrobiły
sobie z pracowników niewolników. Musimy z tym walczyćpodkreślał przewodniczący. Stabilizacja zatrudnienia to
warunek dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Stąd kampania
„Solidarności” w sprawie umów śmieciowych.
Przewodniczący zwrócił również uwagę na
międzynarodowe działania Związku w sprawie prawa do
strajku na poziomie europejskim czy układów zbiorowych
pracy na poziomie przedsiębiorstw międzynarodowych. - To
my mamy wykorzystać polityków do naszych celów a one
są jasne – pomóc pracownikom. Dla polityków mamy być
partnerami i tak jest – mówił przewodniczący określając
relacje Związek-polityka. Jednocześnie szef Związku
zachęcał do wyrażania poglądów przez członków Związku.
- Nie musimy się zrzekać swoich poglądów podpisując
deklarację. Mamy jasno określone zasady dotyczące
naszych relacji z partiami politycznymi – mówił Duda.
Przypomniał również, że Związek będzie monitorował czy
parlamentarzyści dotrzymują danego przed wyborami słowa
poprzez stronę internetową sprawdzampolityka.pl gdzie
umieszczane są informacje dotyczące ważnych głosowań.
Ważne miejsce w działaniach Związku zajmuje pamięć o
historii. Przewodniczący podziękował Krzysztofowi Dośli,
szefowi gdańskiej „S” za doprowadzenie do odsłonięcia w
tym roku pomnika księdza prałata Henryka Jankowskiego.
Niestety niezadowalające są relacje związku z Europejskim
Centrum Solidarności. - Jesteśmy założycielami ECS.
Mamy z tym więcej kłopotów niż korzyści. ECS nie może
być polityczne. Duch „S” jest w Sali bhp i w kościele św.
Brygidy, chciałbym aby ten duch przeniósł się do ECS, ale
póki co jest to niemożliwe – powiedział Duda.
Kończąc wystąpienie przewodniczący podziękował
swoim współpracownikom a delegatów namawiał do
aktywności. - Pomyślcie jak trudno mieliby ludzie, gdyby
nie było naszych organizacji. Rozjedźmy się do domów,
zakładów pracy i rozmawiajmy z ludźmi. Potrzeba
wspólnych, zdecydowanych działań – podsumował swoje
wystąpienie Piotr Duda.
					
Dział Informacji KK
fot. W. Obremski

Rodzina i praca
Krajowy Zjazd Delegatów apeluje do członków
Związku i wszystkich pracowników o aktywny udział w
akcjach protestu organizowanych przez „Solidarność”.
„(…) tylko powszechny społeczny sprzeciw może
takiej antyspołecznej, antypracowniczej polityce położyć
kres” – czytamy w przyjętym przez delegatów stanowisku.
Przyczyną takiego protestu jest rosnące bezrobocie, spadek
płac realnych, wydłużenie wieku emerytalnego, wzrost
kosztów utrzymania. Delegaci są zgodni, że rządząca
koalicja nie robi nic, żeby przeciwdziałać tym zjawiskom.
Co więcej, na najuboższych są przerzucane koszty kryzysu.
Efektem dyskusji dotyczącej polityki przemysłowej

jest stanowisko Krajowego Zjazdu w tej sprawie. W
opinii delegatów „niewidzialna ręka rynku nie zastąpi
mądrej polityki władz publicznych”, której w tej chwili
nie ma. Świadczy o tym upadek wielu gałęzi przemysłu
czy kryzys w przemyśle okrętowym, który przyczyniał
się do wysokiego eksportu rozwoju wysokich technologii
i zapewniał tysiące miejsc pracy także w zakładach
kooperujących. Związek domaga się polityki przemysłowej,
która będzie wykorzystywała i umacniała potencjał polskich
firm, stwarzała im właściwe warunki do konkurencji na
globalnym rynku. „Filarami polityki przemysłowej powinny
dok. na str 4
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dok. ze str 3

Z okazji Święta
pracowników zakładów górniczych,
cementowych i wapienniczych
składam wszystkim pracownikom,
emerytom i rencistom tej branży
najserdeczniejsze życzenia sukcesów
w życiu prywatnym i zawodowym.
Życzę wielu lat życia w zdrowiu i szczęściu,
godziwego wynagradzania
oraz stabilizacji zatrudnienia.
Niech Patronka św. Barbara

Delegaci Regionu Śl. Opolskiego

być inwestycje w kapitał ludzki oraz dialog społeczny. Taka
strategia będzie też najlepszą drogą do ochrony miejsc pracy,
stabilnego zatrudnienia, godziwego wynagrodzenia – a więc
najważniejszych postulatów naszego Związku” – uważają
delegaci „Solidarności”.
Strategii społecznej poświęcona była druga część
dyskusji panelowej. W tej części gościem Zjazdu był prof.
Ryszard Bugaj. Ekonomista zwrócił uwagę na rosnące
nierówności społeczne i jednocześnie niesprawiedliwy
system podatkowy czy nierówne obciążenia związane z
systemem ubezpieczeń społecznych. Namawiał również
delegatów do większej aktywności w życiu społecznopolitycznym. Delegaci zwracali uwagę, że niestabilne
zatrudnienie to konsekwencja braku polityki społecznej.
“Władza publiczna w sposób niewystarczający lub w
ogóle nie dostrzega konieczności przeciwdziałania tym
zjawiskom. Polityka skupiona na cięciach i oszczędnościach
nie daje gwarancji poprawy sytuacji przeciętnej rodziny. To
z kolei odbije się na stabilności publicznych finansów oraz
bezpieczeństwie ubezpieczeń społecznych.
W stanowisku dotyczącym sytuacji społecznogospodarczej delegaci domagają się stworzenia systemu
kompleksowej pomocy rodzinie na rynku pracy, w systemie
podatkowym, edukacji i opieki nad dzieckiem, osobami
starszymi czy niepełnosprawnymi. Zdaniem delegatów
konieczna jest strategia państwa na rzecz zatrudnienia a jej
podstawą uruchomienie zamrożonych środków Funduszu
Pracy na aktywne formy wzmacniające zatrudnienie i
przeciwdziałanie bezrobociu.
Dział Informacji KK
fot. W. Obremski
Koleżance

KRYSTYNIE GRZESCZOK
wyrazy głębokiego współczucia i otuchy
w tych trudnych chwilach z powodu śmierci

MĘŻA
składa
MOZ NSZZ „Solidarność” ECO w Opolu

czuwa nad Wami i Waszymi rodzinami,
otacza opieką i błogosławi w ciężkiej pracy.
Przewodnicząca
Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

Sytuacja zakładach
pracy Opolszczyzny
5 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Jednym z
punktów obrad było omówienie sytuacji w zakładach pracy
Opolszczyzny.
Waleria Dąbrowska- przewodnicząca Rady Oddziału w
Prudniku poinformowała, że w Meblach (Steinpol Central
Services) mają przestoje. Oczekują, że będzie więcej
zamówień. Pracownicy przebywają na tzw. postojowym i
otrzymują za ten czas wynagrodzenie. Natomiast jeżeli zaś
chodzi o służbę zdrowia, to mają już socjalne. Wiadomo
wszyscy chcieliby dużo więcej, ale pielęgniarki mają
możliwość, by sobie dorobić. Mają dużo czasu wolnego, bo
nadgodzin im nie płacą. Więc sobie dorabiają. Najlepsza w
tej chwili jest oświata, bo ma najwięcej związkowców i u
nich jest w miarę dobrze.
Przewodnicząca ZR C. Gonet powiedziała, że być może
uda się odbudować organizację w Zakładach Piwowarskich
w Głubczycach, a jak nie to trzeba będzie ją wyrejestrować.
Ewa Wójcik – przewodnicząca Rady Oddziału ZR w
Głubczycach przedstawiła trudną sytuację w tej organizacji
po wyjeździe za granicę poprzedniego przewodniczącego.
W służbie zdrowia nadal napływają wnioski o zapisanie się
do „S”. W PKS trochę się uspokoiło.
Judyta Grajcar – przewodnicząca Rady Oddziału
ZR w Głuchołazach oznajmiła, że komisje związkowe
nie zgłaszają większych problemów. Jeżeli zaś chodzi o
ZOZ w Głuchołazach, to wszystkie trzy związki były na
ostatniej Radzie Powiatu, gdzie radni podjęli decyzję o
zaciągnięciu przez Starostwo kredytu 1,5 mln zł i pożyczeniu
ZOZ-owi w Głuchołazach pieniędzy na spłatę najbardziej
dok. na str 5
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Sytuacja zakładach pracy Opolszczyzny
dok. ze str 4
wymagalnych długów. O podwyżkach płac dla pracowników
w najbliższym czasie nie będzie mowy.
Przedstawiciele Głuchołaskiej Solidarności uczestniczyli
w uroczystościach w katedrze opolskiej 19 października
z okazji rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki .
Dyżury w Oddziale przebiegają normalnie. 11 listopada
będą uczestniczyć w obchodach Dnia Niepodległości. W
związku z promocją książki o działalności Głuchołaskiej
Solidarności 16 grudnia w Głuchołazach odbędzie się
spotkanie z Piotrem Łojko - autorem i współautorami tej
książki. Rozpocznie się Mszą św., a następnie odbędzie
się spotkanie i promocja książki. Judyta Grajcar zaprosiła
na uroczystość wszystkich przewodniczących organizacji
związkowych wraz ze sztandarami.
Henryk Szewczuk powiedział, że sztandar Oddziału ZR
uczestniczył w uroczystościach rocznicowych w katedrze
opolskiej 19 października. Oddział ZR wspólnie z Urzędem
Miejskim zorganizował 8 października spotkanie z ks. ppłk
Jerzym Niedzielskim, kapelanem wojskowym, który wrócił
z misji w Afganistanie.
Nawiązał też do tematu, który już jest nagłaśniany,
dotyczącego ustawy śmieciowej i nowych opłat za
wywóz śmieci. Już w tym roku mają ustalić podatki od
mieszkańców, a w przyszłym roku mają wyłonić firmy
które będą to realizować. Może to doprowadzić do sytuacji
w której większość firm komunalnych upadnie, bo usługi
będą świadczyć firmy zachodnie. A nawet jeżeli uda się
przejąć te usługi firmie komunalnej, to przy niskich cenach
za usługi nie będzie w stanie prosperować.
Ryszard Jamiński poinformował, że w powiatach:
nyskim i brzeskim wzrosło bezrobocie i w związku z tym
wydłużono od nowego roku okres pobierania zasiłku dla
bezrobotnych i będzie on wynosił 12 miesięcy.
Kazimierz Kozłowski – przewodniczący Rady Oddziału
ZR w Brzegu poinformował, że w Przedsiębiorstwie
Wyrobów Cukierniczych ODRA pracownicy czują się
lekceważeni i są źle traktowani. 21 października została
odprawiona uroczysta Msza św. w Brzegu w 28 rocznicę
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystości
uczestniczyli związkowcy Brzeskiej Solidarności ze
sztandarem i złożyli kwiaty przy obelisku błogosławionego.
Powiadomił, że został wytypowany do prac w Powiatowej
Radzie Zatrudnienia w Brzegu z ramienia „S”.
Józef Pilarski powiedział, że Oddział ZR w Praszce
funkcjonuje normalnie, porady prawne udzielane są na
bieżąco. Natomiast w zakładach pracy nic się złego nie
dzieje.

Nowa organizacja
8 listopada
Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
zarejestrowało:
Komisję Oddziałową w zakładzie
Messner Polska sp. z o.o. w Kędzierzynie- Koźlu.
Przewodnicząca organizacji jest Bożena Kuklo.

Mariusz Pilichowski- przewodniczący Rady Oddziału
ZR w Kędzierzynie - Koźlu poinformował, że 18
października uczestniczył wraz z kolegami z innych
organizacji „S” Regionu Śląska Opolskiego w manifestacji
kolejarzy w Warszawie. Związkowcy protestowali
przeciwko planom odebrania im prawa do świadczeń
na przejazdy kolejowe. Nie było żadnych efektów tej
manifestacji. Najprawdopodobniej dojdzie do zatrzymania
pociągów jeszcze przed świętami.
Dariusz Brzęczek – przewodniczący Rady Oddziału ZR
w Strzelcach Opolskich z/s w Zawadzkiem, że sytuacja w
jego zakładzie jest zła. O ok. 30 % jest mniejsza produkcja,
mniejsze zamówienia niż do tej pory. W tej chwili Walcowni
Rur „Andrzej” w Zawadzkiem jest na dwutygodniowym
przestoju.
Grzegorz Adamczyk poinformował, że na posiedzeniu
Rady Oddziału ZR w Namysłowie wytypowali kandydata
do Powiatowej Rady Zatrudnienia. W Browarze Namysłów
wracają członkowie związku, podobnie jak w oświacie. W
zakładach praczy Namysłowa sytuacja jest w miarę stabilna.
Marian Podkówka – przewodniczący ZOZ NSZZ
„S” przy Domu Pomocy Społecznej w Klisinie z/s w
Boboluszkach powiedział, że jest źle. W dalszym ciągu
brak jest podwyżek płac dla pracowników. Pani dyrektor
nie widzi możliwości zwiększenia płac. Jest całkowity
brak współpracy z radą pracowników. Na pisma nie
odpowiedziała do dnia dzisiejszego, a minął już drugi
miesiąc, jak nie lepiej. W jednym z DPS-ów podejrzewany
był nawet mobbing. Związkowcy tam interweniowali.
Efekt jest taki, że jest poprawa. Nawet pani dyrektor zrobiła
szkolenie dla kierowników nt. mobbingu.
Zdzisław Adamski – przewodniczący MOZ NSZZ
„Solidarność” w Hucie „Małapanew” w Ozimku powiedział,
że wielkich zmian nie ma. Prezes zapowiedział, że do końca
roku, jeżeli nie w listopadzie to w grudniu będą dalsze
zwolnienia. O podwyżkach w tym roku nie ma mowy. Prezes
chce odmłodzić całą załogę. Tylko nie wiadomo czym tych
młodych przyciągnie do zakładu bo płaca jest niewysoka.
Tadeusz Rybnik – przewodniczący MOZ NSZZ
„S” w „Górażdże Cement” S.A. w Choruli stwierdził, że
budownictwo w październiku siadło o ok. 30 %. I tak jest
we wszystkich firmach z branży budowlanej. Pracodawcy
zwalniają ludzi, ale robią to po kilka osób, by nie doszło do
zwolnień grupowych. A pracodawcy nie palą się do tego,
by dawać odprawy. Jest to kryzysowa sytuacja.
(Wyciąg z protokołu z posiedzenia ZR)

Turniej
XV Turniej Halowej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar
Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego rozegrany zostanie 26 stycznia 2013 r. w
hali sportowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Zdzieszowicach.
Więcej informacji udziela współorganizator turnieju
Jerzy Woźniak (członek MOZ NSZZ „Solidarność”
w ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach),
tel. 77 484 43 66.
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Pracownicy nadal
będą ostrzegani
o zwolnieniu
Firma nie może domagać się imiennej listy
zatrudnionych, którzy są objęci obroną związkową.
Musi o to pytać organizacji zakładowych za każdym
razem, gdy chce rozwiązać z kimś umowę.
Tak orzekł 21 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w
powiększonym składzie siedmiu sędziów. Uznał, że odmowa
przekazania przez związek informacji o wszystkich osobach
objętych przez niego obroną nie zwalnia firmy z obowiązku
konsultowania zamiaru wypowiedzeń osób zatrudnionych
na czas nieokreślony. Dla pracowników oznacza to, że
nadal mogą być przez związkowców ostrzegani o tym, że
pracodawca planuje ich zwolnienie. A to ułatwia uniknięcie
zwolnienia lub przynajmniej jego opóźnienie.
Sąd przyznał, że dokonano reinterpretacji art. 30 ust 21
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.). Wykładnia
tego przepisu musi opierać się bowiem także na przepisach
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Z art. 23 wspomnianej ustawy wynika, że pozyskanie
takich danych jest dopuszczalne w celu zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego
z przepisu prawa. Jednocześnie dane takie mogą być
zbierane tylko do zgodnych z prawem celów i adekwatne
do nich. A w omawianym przypadku jest nim konieczność
konsultowania wypowiedzenia osób zatrudnionych na
podstawie umowy na czas nieokreślony, a nie przekazywanie
pracodawcy informacji o łącznej liczbie osób, które broni
dana zakładowa organizacja związkowa. W praktyce wiedza
o tym, kogo reprezentuje związek zawodowy, może stać się
nieoficjalnym kryterium zwolnień.
Dlatego SN podkreślił, że pracodawca nie ma podstawy
do domagania się imiennej listy takich pracowników. Jeśli
wystąpi o nią, a związek odmówi, nie zwalnia to firmy ze
współdziałania z organizacjami zakładowymi w sprawach
dotyczących pracowników, a więc także z obowiązku
konsultowania zwolnienia osoby zatrudnionej na czas
nieokreślony. Takie samo stanowisko w trakcie rozprawy
zajęła także Prokuratura Generalna.
Ustawa rozstrzyga dotychczasowe rozbieżności
w orzecznictwie dotyczące pozyskania informacji o
bronionych pracownikach. 24 stycznia 2012 r. SN orzekł,
że firma powinna pytać organizacje zakładowe, czy dana
osoba korzysta z ich ochrony za każdym razem, gdy chce
wypowiedzieć umowę zatrudnionemu na stałe (sygn. III PZP
7/11). Z kolei 14 czerwca 2012 r. SN uznał jednak odwrotnie:
pracodawca może pozyskiwać listę zarówno członków
związku, jak i niezrzeszonych w nim, którzy korzystają
ze związkowej obrony w indywidualnych sprawach ze
stosunku pracy (sygn. I PK 231/11).
ORZECZNICTWO:
Uchwała SN z 21 listopada 2012 r. (III PZP 6/12)

FZŚS w 2013 roku:

kwoty odpisów bez zmian
Rząd chce utrzymać na aktualnym poziomie
wysokość podstawowego odpisu na ZFŚS. Zasadniczo
kwota odpisu podstawowego na fundusz socjalny
zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
gospodarcze narodowej.
Zgodnie z nowo dodanym art. 5b ustawy o ZFŚS
(Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) w 2013 r.
przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej ( o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS)
należy rozumieć przeciętne wynagrodzenia miesięczne w
gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone
przez prezesa GUS na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o ZFŚS.
Oznacza to, że wysokość odpisów i zwiększeń naliczanych
w 2013 r. nie ulegnie zmianie w stosunku do 2012 r. W
przypadku Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych
podstawą w 2013 r. będzie więc kwota w wysokości 2917,14
zł. Powyższe oznacza, że wysokość odpisu na ZFŚS oraz
wysokość świadczenia urlopowego zostaną utrzymane (już
trzeci rok z rzędu) i będą obowiązywać w wysokości z 2011r.
Odpis na jednego pracownika zatrudnionego w
normalnych warunkach w 2013 r. wynosić będzie 1093,93 zł
(37,5%). Z kolei odpis podstawowy na jednego pracownika
wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace
o szczególnym charakterze ( w rozumieniu ustawy o
emeryturach pomostowych) wyniesie 1458,57 zł (50 %).
Pozostałe odpisy podstawowe związane z zatrudnieniem
pracowników młodocianych wyniosą w 2013 r. na jednego
pracownika młodocianego:
- w pierwszym roku nauki: 145,86 zł,
- w drugim roku nauki: 175,03 zł,
- w trzecim roku nauki: 204,20 zł.
Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do
której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę,
objętego opieką socjalną zakładu pracy, pracodawca będzie
mógł zwiększyć wartość odpisu o 6,25 %, czyli o 182,32 zł.
Przypominamy, iż obowiązek tworzenia funduszu
dotyczy:
- pracowników, którzy zatrudniali na dzień 1 stycznia co
najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
- przedmiotów prowadzących działalność w formach
organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów
publicznych, o których mowa w ustawie o finansach
publicznych (art. 3 ust. 2 ustawy o ZFŚS) – bez względu
na liczbę zatrudnionych pracowników.
Pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy zatrudniali
według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej
niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
mogli zdecydować, czy utworzyć fundusz, czy wypłacić
świadczenie urlopowe.
Źródło informacji: www.prawo-pracy.pl

Szkolenie SOD I

W dniach 12 – 14 listopada w Turawie odbyło się
szkolenie SOD I dla nowowybranych przewodniczących
organizacji związkowych. W warsztatach uczestniczyło
13 działaczy „S”. Wykłady prowadzili instruktorzy
związkowi z naszego regionu: Hanna Wierzbicka i
Grzegorz Adamczyk.

Śląska Opolskiego grudzień 2012 r.
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Zaproszenie na
pielgrzymkę

W imieniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska
Opolskiego serdecznie zapraszam do udziału w Diecezjalnej
Pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do Sanktuariów Maryjnych
w Europie. Rok 2012 i 2013 został ogłoszony przez Papieża
Benedykta XVI „Rokiem wiary”. Poprzez uczestnictwo w tej
pielgrzymce pragniemy dać świadectwo naszej wiary.
Pielgrzymka odbyłaby się w sierpniu, miesiącu tak ważnym dla
Solidarności, bo to w sierpniu narodziła się w głębokiej wierze i w
naszych sercach NSZZ „Solidarność”. Pod hasłem „Solidarność
z wiarą w Europie” odwiedzilibyśmy znane sanktuaria takie jak:
Fatima, Santiago de Compostella, Lourdes, Avignon, La Salette,
Ars.
Koszt tej pielgrzymki wynosi 600 zł + 650 Euro (w zależności
od kursu Euro jest to w sumie ok. 3300 zł). Cena obejmuje
przelot samolotem do Madrytu, przejazd autokarem, 8 noclegów
w hotelach (pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami), 8 śniadań, 8
obiadokolacji, opiekę pilota oraz ubezpieczenie NNW, KL i bagażu.
Termin 17-26 sierpnia 2013 r.
Szczegółowe informacje i zapisy w Zarządzie Regionu
NSZZ „Solidarność Śląska Opolskiego,
Opole ul. Damrota 4 oraz pod nr telefonu 77 42 32 860.
Koordynator pielgrzymki
– Marek Stelmach - tel. 600 147 592
Organizator pielgrzymki – Diecezjalne Biuro Podróży
św. Jacek – tel. 603 801 374 lub 77 44 32 137.
Termin zapisów i pierwsza wpłata
w kwocie 500 zł do 28 lutego 2013 r.
Szczegółowy program pielgrzymki zamieściliśmy na naszej
stronie: www.solidarnosc.org.pl/opole.
Serdecznie zapraszamy!
Koordynator pielgrzymki - Marek Stelmach

Wnioski do TK
rozpatrzone łącznie
Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego kwestionujące
konstytucyjność wydłużenia i zrównania wieku emerytalnego
kobiet i mężczyzn do 67 roku życia złożone przez „Solidarność”,
PiS oraz OPZZ będą rozpatrywane łącznie.
 	 Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński
w piśmie kierowanym do naszego Związku poinformował o
dołączeniu wniosków grupy posłów PiS oraz OPZZ do wniosku
„Solidarności” i podjął decyzję o wspólnym ich rozpatrywaniu z
uwagi – jak to ujął – na tożsamość sprawy. Połączone wnioski będą
rozpatrywane w pełnym składzie Trybunału pod sygn. akt. K43/12.
TK nie wyznaczył jeszcze daty, kiedy zajmie się sprawą.
 	 „Solidarność” złożyła skargę 29 sierpnia br. Dokument zawiera
trzy zarzuty. Pierwszy wskazujący jako niezgodne z Konstytucją
samo zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn co stoi
w sprzeczności z orzeczeniem TK z 2010, drugi zrównując wiek
uznaje za niekonstytucyjne zróżnicowanie warunków nabycia
prawa do tzw. emerytur częściowych w zależności od płci,
oraz jako trzeci nieprzestrzeganie przyjętej w Polsce konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie minimalnych norm
zabezpieczenia społecznego.
 	 W maju 2012 Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
któremu „Solidarność zdecydowanie się sprzeciwia. Zakłada ona
stopniowe podwyższanie wieku uprawniającego do emerytury
dla kolejnych grup ubezpieczonych i jego zrównanie dla kobiet
urodzonych po dniu 30 września 1973 r. oraz mężczyzn urodzonych
po dniu 30 września 1953 r. na poziomie 67 lat.

Mój DOM, mój PRĄD
1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie postanowienia
unijnego pakietu klimatyczno-energetyczego nakazujące
producentom energii zakup uprawnień do emisji dwutlenku
węgla. W związku z tym Polaków czeka drastyczna podwyżka
cen prądu, a polska gospodarka może stracić nawet pół miliona
miejsc pracy w ciągu 7 lat.
Choć wielu wydaje się, że klamka już zapadła, możemy się
obronić. Naszą bronią jest Europejska Inicjatywa Obywatelska.
Pomysł, aby w celu uchronienia polskiej gospodarki i mieszkańców
Polski przed skutkami pakietu, skorzystać z możliwości, jakie
daje Europejska Inicjatywa Obywatelskiej wysunął Ludwik
Dorn z Solidarnej Polski. Inicjatywę wsparli przedstawiciele
NSZZ Solidarność. Do akcji przyłączyli się reprezentanci innych
polskich central związkowych i organizacji pracodawców. Tworzą
oni tzw. Polski Komitet akcji. W skład Komitetu Obywatelskiego
(ogólnoeuropejskiego) obok przedstawicieli Polski weszli
reprezentanci 6 krajów UE: Austrii, Danii, Grecji, Litwy, Rumunii i
Wielkiej Brytanii. Swój akces do inicjatywy zgłosili także Węgrzy
i Bułgarzy.
Aby doprowadzić do zawieszenia pakietu trzeba zebrać
co najmniej milion podpisów obywateli domagających się
zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego w przynajmniej
7 krajach UE. 8 sierpnia 2012 roku Europejska Inicjatywa
Obywatelska „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego
Unii Europejskiej” została zarejestrowana przez Komisję
Europejską. Od tego momentu Komitet Obywatelski tej inicjatywy
ma 12 miesięcy, aby zebrać wymaganą liczbę podpisów.““
Przedmiotem inicjatywy jest zawieszenie pakietu klimatycznoenergetycznego UE z 2009 roku (z wyłączeniem klauzul
dotyczących efektywności energetycznej) oraz dalszych regulacji
klimatycznych do czasu podpisania umowy międzynarodowej
dotyczącej emisji CO2 przez największych emitentów jak Chiny,
USA i Indie.

Główne cele to:
zatrzymanie polityki klimatycznej UE marnotrawiącej setki
miliardów euro na nieefektywne jednostronne działania
klimatyczne w dobie kryzysu ekonomicznego
- zatrzymanie „carbon leakage” - eksportu miejsc pracy i
przedsiębiorstw do krajów rozwijających się, gdzie nie istnieją
regulacje klimatyczne
- obniżenie cen paliw i energii, zwiększenie zatrudnienia i
zmniejszenie „nędzy energetycznej”, co zwiększy spójność
społeczną i zmniejszy wykluczenie społeczne.
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez
umożliwienie państwom członkowskim używania ich własnych
zasobów energetycznych.
Podpisy będą zbierane zarówno tradycyjnie, jak również
drogą elektroniczną w całej Europie. W Polsce akcję zbierania
podpisów w zakładach pracy i na ulicach miast prowadzić będą
przedstawiciele organizacji związkowych wchodzących w skład
Polskiego Komitetu EIO. W listopadzie planowany jest start
strony internetowej, za pośrednictwem której można będzie
złożyć podpis pod deklaracją w formie elektronicznej.
Podpisy można składać we wszystkich oddziałach
terenowych ZR i Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego w Opolu.
-

Więcej informacji na stronie: www.solidarnosckatowice.pl
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Razem możemy więcej!
W ramach Światowej Konfederacji Związków
Zawodowych branży budownictwa i przemysłu drzewnego
(BWI) 120 przedstawicieli związków zawodowych z 30 krajów
posiadających przemysł drzewny zebrani w ramach BWI
ds. Europy w Warszawie (Światowej Centrali Związków
Zawodowych Branży Budownictwa i Przemysłu Drzewnego),
24 października 2012 roku dyskutowało na temat pakietu
klimatycznego w odniesieniu do tworzenia miejsc pracy w
budownictwie. Panel na ten temat prowadził Przewodniczący
IG BAU Klaus Wiesehoügel. Na konferencji w ramach tego
tematu w imieniu naszego związku wystąpiłem z referatem
zamieszczonym poniżej. W przerwie konferencji zwróciliśmy
się do Przewodniczącego związku zawodowego IG Bau o
poparcie naszej inicjatywy obywatelskiej Zawieszenia Pakietu
Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej. Ustaliliśmy,
że w najbliższym czasie Sekretariat Budownictwa i Przemysłu
Drzewnego NSZZ „S”“ wystąpi do IG Bau na piśmie z
oficjalnym wnioskiem w tej sprawie.
Pakiet klimatyczny jego skutki dla UE i Polski.
Światowy przemysł powoduje przez cały czas wzrost emisji
gazów cieplarnianych (jedynie w UE emisja ta maleje) przede
wszystkim na skutek zwiększenia wydobycia i spalania węgla
kamiennego i brunatnego, zwiększenia produkcji min. cementu,
wapna i stali na świecie.
Przykładem niech będzie produkcja cementu. Chiny w 2001 r.
wyprodukowały 661 mln ton, a w 2011 r. 2063 mln ton cementu,
co oznacza, że w ciągu 10 lat zwiększyły produkcję o 312%. UE
w 2001 r. wyprodukowała 225,9 mln ton, a w 2011 r. 195,3 mln
ton cementu, czyli w ciągu 10 lat zmniejszyła produkcję o 13% .
Obecnie UE produkuje 5,4% światowej produkcji cementu, a same
Chiny 57,3% . Można przyjąć, że przy produkcji 1 tony cementu
emituje się do atmosfery około 0,7 tony dwutlenku węgla. Dlaczego
tak dużo?
Emisja CO2 powstaje w procesie wypału klinkieru w piecach
obrotowych (półproduktu cementu) i pochodzi z dwóch źródeł;
spalania paliwa (tzw. emisja paliwowa) oraz rozkładu surowców
naturalnych (tzw. emisja procesorowa). Chcąc otrzymać cement,
do procesu trzeba dostarczyć 1,57 tony surowców aby otrzymać
1 tonę klinkieru. Pozostałe ponad 0,5 tony to uwalniane podczas
rozkładu surowców CO2 (dekarbonizacja). Technologicznie
obniżenie emisji procesorowej jest niemożliwe. Jest to rozkład
głównie węglanów wapnia i magnezu na tlenki.
Podobnie wyglądają statystyki w odniesieniu do produkcji stali,
wydobycia i spalania węgla. W 2011 r . Chiny wyprodukowały
45,5% światowej produkcji stali , UE jedynie 11,6%. W 2011 r.
Chiny wydobyły 49% światowego wydobycia węgla, UE jedynie
4,1%.
Skala tych liczb pokazuje, że polityka klimatyczna Unii
Europejskiej jest bez znaczenia dla klimatu na Ziemi, ma natomiast
znaczenie dla pracujących w UE, bo min. „dzięki” niej tracą dobre
miejsca pracy w przemyśle w pogrążającej się w ubóstwie UE a
nie równoważą to, powstające „zielone” miejsca pracy.
W tej sytuacji bez wprowadzenia wspólnej polityki
klimatycznej w skali świata, albo przyjęcia jej przynajmniej
przez takie państwa jak Chiny, USA, Rosję, Brazylię, Indie oraz
kraje Unii Europejskiej, nie zrealizuje się podstawowego celu
założonego przez UE tj. obniżenia emisji gazów cieplarnianych
do atmosfery.
Cała aktywność UE w tej dziedzinie powinna skupić się na
przekonaniu innych państw do tej polityki, a nie na wprowadzaniu
nowych pomysłów na ograniczenie praw do emisji tylko dla
przemysłu europejskiego. Bezmyślna polityka klimatyczna UE,
jako szczególna forma pacyfizmu gospodarczego, tylko zachęca
inne państwa świata do niewprowadzania podobnych ograniczeń
dla swojego przemysłu z powodu oczywistych korzyści dla tych
państw..

Ponadto:
1) Emisja CO2 na świecie systematycznie rośnie i będzie
rosła niezależnie od ograniczeń nałożonych przez UE na
europejski przemysł, zapisanych w pakiecie klimatycznym.
Wprowadzenie tych ograniczeń przyniesie efekt jedynie wtedy,
gdy podobne ograniczenia emisji podejmą wszystkie państwa
świata.
2) Co pięć lat ma być weryfikowane prawo do darmowych emisji
CO2 dla przemysłów zagrożonych wyciekiem emisji (następna
weryfikacja nastąpi w roku 2014).
3) Brak dostępu do praw do emisji CO2 na etapie projektowania
nowej inwestycji (np. nowej instalacji pieca do wypału
klinkieru lub wapna) po 1 lipca 2011 r.
4) Utworzenie jednego quasi Ministerstwa Przemysłu dla całej
UE przydzielającego darmowe emisje CO2 dla przemysłu w
UE.
5) Benchmarki dla poszczególnych branż naliczane są dla paliwa
gazowego, co dyskryminuje użycie węgla i innych paliw.
6) Przyjęty sposób naliczania praw do emisji CO2 nie uwzględnia
prawa do rozwoju cywilizacyjnego nowych państw UE, czyli
prawa zwiększania emisji w wyniku rozwoju przemysłu i
infrastruktury.
Wnioski:
W naszej ocenie polityka klimatyczna UE :
1) poprzez realizowany pakiet klimatyczny degraduje gospodarkę
UE.
2) jest nieskuteczna dla obniżenia emisji CO2 na Ziemi.
3) Jest niesprawiedliwa w stosunku do części państw UE
1 styczna 2013 r. wchodzą w życie nowe postanowienia
unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego i nakazujące
producentom energii zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
Co to oznacza dla przeciętnego obywatela Polski:
- w 2013 roku wzrosną ceny prądu w Polsce o 30%, a w
kolejnych latach o wzrosną jeszcze o 60%,
- w 2013 roku ceny ciepła wzrosną o 22%, a w kolejnych latach
wzrosną podobnie jak ceny prądu.
W tej sytuacji NSZZ „Solidarność” poparł Europejską
Inicjatywę Obywatelską na rzecz zawieszenia Pakietu KlimatycznoEnergetycznego do czasu, gdy zostanie podpisana umowa
międzynarodowej dotycząca emisji CO2 przez największych
emitentów jak Chiny, USA i Indie. Liczymy na poparcie naszej
inicjatywy przede wszystkim przez związki zawodowe innych
krajów UE.
Przewodniczący
Krajowej Sekcji Materiałów Budowlanych
NSZZ „Solidarność”
Tadeusz Ryśnik
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