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Z tej okazji przekazujemy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu 
prywatnym i zawodowym, godziwego wynagradzania oraz stabilizacji zatrudnienia.

Wasz profesjonalizm, tworzenie przyjaznej atmosfery oraz okazywane serce 
to najwyższe wartości, które pozwalają człowiekowi przejść przez traumę choroby.

Podziękowanie za wysiłek, poświęcenie i cierpliwość 
w wykonywaniu tak trudnej i odpowiedzialnej pracy 

Judyta Grajcar 

Przewodnicząca Regionalnej 
Sekcji Ochrony Zdrowia 

NSZZ „Solidarność” 
Regionu Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet 

Przewodnicząca 
Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego

7 kwietnia swoje Święto 
obchodzą Pracownicy Służby Zdrowia

składają

Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie 
ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. Nowelizację ustawy podpisał 14 
marca Prezydent RP.

Rozliczeń dokona za nich urząd skarbowy, na podstawie dokumentów, dostarczonych przez ZUS.
To znaczne ułatwienie. Do tej pory rencista i emeryt, chcący podzielić się swoim podatkiem, musiał wypełniać PIT-37, 

na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS. Nowe rozwiązanie spowoduje, że część osób starszych, obawiających się do tej 
pory komplikacji przy wypełnianiu dokumentów, zdecyduje się na przekazanie 1%. Takich podatników może być nawet 
11 mln. Znowelizowana ustawa wchodzi w życie 15 marca 2017 r.

Źródło informacji: https://www.mpips.gov.pl/

Ułatwienie w przekazaniu 1% podatku

Eugeniusz Wolnicki członek NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w Za-
kładach Naprawy Taboru Szynowego w Opolu i pierwszy przewodniczący tej organizacji. Członek Prezydium ZR, 
delegat na WZDR, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego 
internowany. Po wyjściu z internowania prowadził dalszą działalność w podziemnej „Solidarności”.

Współinicjator powstania pomnika św. Katarzyny na terenie ZNTK w Opolu , który 10 października 1981 r. po-
święcił śp. ks. bpa Antoni Adamiuk.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że w wieku 85 lat odszedł do Pana

 
nasz Kolega 

Eugeniusz Wolnicki

Zasłużony Członek NSZZ „Solidarność” 
Regionu Śląska Opolskiego
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W marcu zgodnie z planem na pierwsze półrocze odby-
ły się trzy szkolenia.

Pierwsze z nich SOD II ( 15 - 17 marca) było konty-
nuacją szkolenia ze stycznia. Szkolenie trwało trzy dni i 
odbywało się w Turawie. Uczestniczyli w nim nowi prze-
wodniczący organizacji związkowych i członkowie Re-
gionalnej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Regionu 
Śląska Opolskiego. Drugiego dnia uczestników odwiedziła 
przewodnicząca ZR Cecylia Gonet, która poinformowała o 
bieżących działaniach Zarządu Regionu i Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”.  Warsztaty prowadzili trenerzy 
związkowi: Grzegorz Adamczyk i Marcin Laskowski.

Dwa kolejne odbywały się w sali konferencyjnej Zarzą-
du Regionu w Opolu.

Szkolenie z zakresu finansów związku i sprawozdaw-
czości finansowej CIT – 8 odbyło się 20 marca. Przepro-
wadziły je: Bożena Kaleta – Naczelnik Opolskiego Urzędu 
Skarbowego w Opolu oraz Małgorzata Sikora – Kierownik 
Kontroli w tym Urzędzie. 

Szkoleniowy marzec
wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku 
podatkowym (art. 27 ust. 1 ustawy o CIT). Należy pamię-
tać, że sprawozdanie musi zostać przekazane do właści-
wego Urzędu Skarbowego nie później niż 10 dni od jego 
zatwierdzenia przez Komisję Zakładową, nie może być to 
jednak później niż 31 marca roku następnego, za rok po-
przedni. W sprawozdaniu za rok 2016, należy uwzględnić 
zmiany formularzy dla jednostek mikro (załącznik Nr 4 do 
Ustawy o rachunkowości): bilans, informacja dodatkowa, 
CIT – 8 i załącznik do CIT -8/0.   

W środę 22 marca w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego odbyło się szkolenie z 
zakresu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjalnych. Szkolenie prowadził trener związkowy Grzegorz 
Adamczyk. 

W trakcie szkolenia omówiono zapisy o tworzeniu Re-
gulaminów ZFŚS oraz sposoby ich uzgadniania ze związ-
kami zawodowymi.

W 2017 roku ustawodawca znowelizował ustawę o zfśs.  
Podniesiony został próg zatrudnienia, którego osiągnięcie 
nakłada na pracodawcę obowiązek utworzenia zakładowe-
go funduszu świadczeń socjalnych. I tak obowiązek two-
rzenia Funduszu obejmuje pracodawców zatrudniających 
według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 
50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast 
pracodawca zatrudniający co najmniej 20 ale mniej niż 50 
pracowników tworzą Fundusz na wniosek zakładowej or-
ganizacji związkowej.

Tam gdzie związki zawodowe działają lub występują 
wewnętrzne prawa pracy rezygnacja z tworzenia funduszu 
wymaga zmiany wewnętrznego źródła prawa pracy na za-
sadach ustawowych.

Po to by nie zakłócić funkcjonowania Funduszu, zakła-
dowe organizacje związkowe działające u danego praco-
dawcy zatrudniającego na dzień 1 stycznia co najmniej 20 
pracowników i mniej niż 50 w przeliczeniu na pełne etaty 
nie powinny ociągać się ze składaniem wniosków o two-
rzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  

Szkolenia z ustawy o ZFŚS planujemy przeprowa-
dzić w Oddziałach Zarządu Regionu po wcześniejszym 
zorganizowaniu przez przewodniczących Rady Oddzia-
łu i uzgodnieniu z przewodniczącymi organizacji zakła-
dowych w dogodnym terminie szkolenia. 

W kwietniu odbędą się  następujące szkolenia:7.04  
– Komunikacja interpersonalna -zajęcia warsztatowe 
– sala szkoleń ZR oraz 27-28.04 -Negocjacje i techniki 
negocjacyjne – sala szkoleń ZR.

Ustawodawca nałożył na podatników obowiązek zło-
żenia urzędom skarbowym zeznania według ustalonego 

Szkolenia kierowane dla Przewodniczących OZ lub Zastępców

Terminy zgłoszeń na szkolenia to najmniej 7 dni przed datą danego szkolenia proszę kierować 
do Zarządu Regionu na adres: 

ul. Damrota 4, 45-064 Opole tel. 77 4232865, fax:77 4545548 
lub mail: szkolenia.opole@solidarnosc.org.pl

    (red.)
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9 marca w siedzibie Zarządu Regionu  odbyło 
się kolejne spotkanie przewodniczących organiza-
cji związkowych  z terenu Opola z Przewodniczą-
cą ZR Cecylią Gonet.  Porządek spotkania obej-
mował: sprawozdanie z prac Zarządu Regionu i 
Prezydium ZR za okres od stycznia do marca 2017 
r., informację z posiedzenia Komisji Krajowej, 
podsumowanie działalności w pierwszej kadencji  
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz te-
matykę dotyczącą sytuacji opolskich firm i rynku 
pracy w woj. opolskim. Uczestnicy spotkania przedstawili 
problemy pojawiające się w ich działalności związkowej 
dotyczące relacji z pracodawcami oraz przedstawili tema-
tykę bieżących spraw, którymi obecnie się zajmują.

Przypominamy, że spotkania przewodniczących orga-
nizacji związkowych z terenu Opola lub ich przedstawicieli 
odbywają się cyklicznie od czerwca 2016 r. i mają na celu 
pozyskanie większej wiedzy na temat działalności bieżą-
cej  Komisji Krajowej, Zarządu Regionu  i Prezydium ZR 
Śląska Opolskiego. Ponadto spotkania są okazją do wymia-

We wtorek 5 kwiet-
nia 2016 roku zmarł 
Jan Całka. Współ-
założyciel Opolskiej 
Solidarności, prze-
wodniczący Zarządu 
Regionu NSZZ „Soli-
darność” Śląska Opol-
skiego w latach 1990 – 
1992, członek Komisji 
Krajowej „S”, delegat 
na Krajowy Zjazd 
Delegatów. W czasach 
PRL-u odważny kon-

spirator i przeciwnik systemu, w wolnej Polsce. Dobry, 
wrażliwy człowiek, wielu służący dyskretną pomocą. 

Jako pierwszy działacz Opolskiej Solidarności zo-
stał pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzy Ko-
munalnym w Opolu Półwsi.   

Jan Całka w Zarządzie Regionu po raz ostatni był w 
czwartek 4 lutego 2016 r., kiedy to wspólnie jechaliśmy 
na pogrzeb mamy naszego nieżyjącego już kolegi Roma-
na Kwolka. Mówił, że czuje się dobrze, był jak zawsze 
uśmiechnięty, pełen nadziei. Wierzył, a my razem z nim, 
że najgorsze ma już za sobą, bo udało mu się pokonać raka.   

Informacja, że jest w szpitalu po wylewie spadła na nas 
niespodziewanie w tygodniu przed Świętami Wielkanoc-
nymi.  Kiedy odwiedzili go nasi koledzy Grzegorz Adam-
czyk i Marek Stelmach był przytomny. Uściskiem dłoni 
dał znak, że ich słyszy, poznaje. Nie mógł już mówić. Po 
świętach został przewieziony do Głuchołaz. Dotarła do nas 
wiadomość, że otworzył oczy. Zaświtała iskierka nadziei. 
Niestety wylew był zbyt rozległy. 

Pierwsza rocznica śmierci Jana Całki
Jan Całka do końca był bardzo aktywny. - Ta aktywność 

była nie do przecenienia – wspominał zmarłego Stanisław 
Jałowiecki, pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. - Wraz z wybu-
chem stanu wojennego zaangażował się w koordynowaną 
przez Kościół pomoc dla rodzin internowanych i zwol-
nionych z pracy. Wtedy stał się działaczem solidarności – 
wspomina Jałowiecki. 

- Na początku, w 1980 roku stał trochę z boku. Poma-
gał, nie wchodząc głęboko w struktury. Z każdym miesią-
cem angażował się coraz bardziej. W 1986 roku był jed-
nym z inicjatorów Tymczasowej Rady „S” na Śląsku Opol-
skim. No i zaangażował się z wielkim zapałem w wybory 
1989 roku – wspomina Roman Kirstein, jeden z założycieli 
i pierwszych liderów Opolskiej Solidarności.

- Entuzjazm był ogromny – wspominał w czerwcu 2014 
roku w NTO Jan Całka. - Ludzie poczuli, że powstało coś 
nowego. Taksówkarze oferowali samochody, żeby wozić 
materiały wyborcze, studenci z nielegalnego jeszcze NZS 
rozklejali plakaty i zbierali podpisy dla naszych kandyda-
tów. To był zalążek społeczeństwa obywatelskiego.

- Takie społeczeństwo było pasją Jana Całki. Jemu sta-
rał się służyć w „Solidarności” i w Urzędzie Miasta, gdzie 
od 1992 roku pracował w Wydziale Oświaty, Wydziale 
Spraw Obywatelskich i w Biurze Organizacji Pozarządo-
wych. Chętnie angażował się w różne akcje charytatywne, 
m.in.  jak na Kresowianina przystało, w pomoc studiują-
cym w Opolu Ukraińcom.

Dla upamiętnienia jego zaangażowania w budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego Rada Miasta Opola ustano-
wiła nagrodę im. Jana Całki. Pierwszych laureatów nagro-
dy poznamy 18 maja.

 Jadwiga Malinowska
  

Cykliczne spotkanie przewodniczących

ny doświadczeń oraz poznania się działaczy związkowych  
ułatwiających wzajemne kontakty związkowe. Pozytyw-
nym zjawiskiem jest coraz większa frekwencja na spotka-
niach, co pozwala sądzić, iż jest to trafiona inicjatywa.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji związkowych 
z terenu Opola na następne spotkanie, którego termin  
ustalono na dzień 10 maja 2017 r. o godz. 12.00 w sie-
dzibie Zarządu Regionu w Opolu przy ul. Damrota 4.

Dariusz Brzęczek – Sekretarz ZR 
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Od października 2017 r. wchodzi 
w życie zmieniona ustawa o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych. Wprowadza ona 
obniżenie wieku emerytalnego do 60 
lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
spodziewa się wzmożonego wpływu 
wniosków o emeryturę od osób, któ-
re już ukończyły ten wiek lub osiągną 
powszechny wiek emerytalny do koń-
ca 2017 r.

Świadczenie dla potencjalnych 
emerytów  ustalone będzie według 
nowych, zreformowanych zasad. Pod-
stawą jej obliczenia jest m. in. kwota 
zwaloryzowanych składek emerytal-
nych i kwota zwaloryzowanego ka-
pitału początkowego. W grupie osób 

Ponad 87 tys. wypadków przy 
pracy zgłoszono w ubiegłym roku – 
podaje Główny Urząd Statystyczny.

87 183 osoby uległy wypadkom 
przy pracy ze skutkiem lekkim (o 
0,4% więcej niż w 2015 r.), 464 osoby 
— wypadkom z ciężkimi obrażeniami 
ciała (analogicznie o 7,6% mniej), wy-
padkom śmiertelnym — 239 osób (o 
21,4% mniej niż rok wcześniej)

Przyczyną wypadków było naj-
częściej nieprawidłowe zachowanie 
pracownika (60,1%). Dalej znalazł się 
niewłaściwy stan czynnika materialne-
go (8,4%) oraz brak lub niewłaściwe 
posługiwanie się czynnikiem material-
nym (7,4%).

Branże najbardziej narażone na 
wypadki przy pracy to przetwórstwo 
przemysłowe (prawie 29 tys. wypad-
ków w 2016 r.) oraz handel i naprawa 
pojazdów samochodowych (ponad 11 
tys.). Najmniej wypadków zdarzyło 
się w pozostałej działalności usługo-
wej (449) oraz informacji i komunika-
cji (539).

W 2016 r. wskaźnik wypadkowo-
ści (liczba poszkodowanych na 1 tys. 
pracujących) w Polsce wyniósł 7,07. 
Najwyższy odnotowano w wojewódz-
twach: warmińsko-mazurskim (9,22) 
i dolnośląskim (9,15). Najniższe na-
tomiast w województwach: mazowie-
ckim (4,94) i małopolskim (5,38).

Wypadki przy 
pracy 

– raport GUS

Możesz być emerytem od jesieni? 
Już teraz złóż wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Wielkanocne wiersze
Bożena Czarnota

Wielkanocnym zwyczajem

Wielkanocnym zwyczajem
trzeba stuknąć się jajem,
chrzanu zjeść ociupinkę,
baleronu i szynkę...

Także inne specjały,
które w głowie postały
ciasta, różne kołacze...
jakżeby inaczej!

Z gośćmi trzymać fason
i ulegać frykasom, 
jest dobra zasada...
że w święta, pojadasz.

Zajączek zawczasu
niech czmychnie do lasu,
niech śni mu się karotka
której tutaj, nie spotka...

Życzenia Świąteczne

Niech wesołe kraszonki
staną obok wędzonki,
do kompletu kwiatuszki
i poletko rzeżuszki.

Obrus biały jak śnieżka,
zdobna na nim mereżka,
pęczki fi ołków przybraniem
wazon wraz z tulipanem.

Ze świątecznym śniadaniem...
obyczaj jest zadaniem,
życząc sobie nawzajem
My stukniemy się jajem!

* Autorka jest pracownikiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Opolu, laborantką  w  Laboratorium Badań Klinicznych. Od wielu lat 
należy do NSZZ „Solidarność”.  Prowadzi  na portalu społecznościowym  fb 
- dwie strony autorskie:  ogólną dla malarzy i poetów, ilustratorów i prozaików 
oraz autorską stronę ze swoją poezją i bajkami. 

https://www.facebook.com/bozena.czarnota.31
https://www.facebook.com/Bo%C5%BCena-Czarnota-857247020980234/

uprawnionych do emerytury znajdują 
się osoby, które nigdy nie miały ustalo-
nego kapitału początkowego. W opol-
skim oddziale ZUS dotyczy to około 
20 proc. potencjalnych emerytów. 
Dlatego wszystkich zainteresowanych 
zachęcamy do złożenia wniosków o 
ustalenie kapitału początkowego wraz 
z dokumentacją potwierdzającą prze-
bieg ubezpieczenia i wysokość osiąg-
niętych wynagrodzeń do 31 grudnia 
1998 r. W jednostkach organizacyj-
nych ZUS lub na stronie interneto-
wej Zakładu dostępny jest formularz 
wniosku o ustalenie kapitału począt-
kowego – ZUS Kp-1. Wniosek o obli-
czenie kapitału początkowego należy 
podpisać, a następnie przesłać pocztą 
lub dostarczyć osobiście do ZUS. 

Ustalenie ka-
pitału począt-
kowego nastę-
puje w formie 
decyzji organu 
rentowego. Od 
wydanej decyzji przysługuje odwoła-
nie za pośrednictwem Oddziału ZUS 
do Sądu Okręgowego – Sądu Pacy i 
Ubezpieczeń Społecznych w terminie 
miesiąca od dnia doręczenia decyzji. 
Postępowanie odwoławcze w spra-
wach z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych jest wolne od opłat.

Sebastian Szczurek 
rzecznik prasowy ZUS Opole

Źródło informacji: 
http://www.ngopole.pl/
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W ramach wspólnej akcji Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność, „Tygodnika Solidarność” oraz Państwowej 
Inspekcji Pracy na formularz kontaktowy wpłynęło ponad 
400 zgłoszeń nieprawidłowości przy stosowaniu minimal-
nej stawki godzinowej przy umowach-zleceniach. Nadal i 
niezmiennie na czele patologii znajduje się ochrona.

Ale są już pierwsze wyniki kontroli. Inspektorzy PIP 
w 1/5 przypadków potwierdzili nieprawidłowości. W wie-
lu przypadkach przedsiębiorcy sami „posprzątali” swoje 
sprawy, zanim do kontroli doszło. Jak deklaruje Główny 
Inspektor Pracy minister Roman Giedrojć, do końca marca 
takich kontroli będzie blisko tysiąc, a do końca roku – 20 
tysięcy. Kopie wyników kontroli przekazywane są osobą 
zgłaszającym.  

Również Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego ściśle współpracuje z Okręgową Inspekcją 

Witam na naszej stronie https://www.facebook.com/
solidarnoscmondelez/. Jako organizacja będziemy starali 
się przekazywać wszystkie ważne informacje dotyczące 
naszej działalności oraz planów na najbliższą przyszłość. 
Na początek, poinformuję zainteresowanych o podpisa-
niu POROZUMIENIA, przez wszystkie Związki Za-
wodowe działające przy Mondelez w całej Polsce, poro-
zumienia które ma na celu dążenie do wypracowania jak 
najlepszych warunków zatrudnienia w naszych zakładach. 
Priorytetami są:
-  płace
-  pakiet socjalny
-  ujednolicenie dodatków we wszystkich zakładach
-  odprawy emerytalne 
-  zwiększenie zatrudnienia na umowy zawierane przez 

Mondelez ( ograniczenie umów „śmieciowych”)
-  stworzenie ponad zakładowego układu zbiorowego 

pracy

MOZ NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” 

w Skarbimierzu

-  likwidacja oceny pracownika jako narzędzia mające-
go wpływ na podwyżki pracownicze

-  doprowadzenie do sytuacji aby Związki Zawodowe 
miały realny wpływ na ustalanie podwyżek
Już niedługo jako porozumienie będziemy mieli pierw-

sze spotkanie z Zarządem Mondelez na Polskę i tam przed-
stawimy te wszystkie kwestie.

ZGODNIE Z MAKSYMĄ „ NIC O NAS, BEZ NAS”
Ze związkowym pozdrowieniem

Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” przy 
Mondelez Polska Sp. z o.o.w Skarbimierzu  Jacek Rosół

Pierwsze efekty akcji 13 .. i nie kombinuj

Pracy w Opolu. Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet jest w 
stałym kontakcie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Opo-
lu  Arkadiuszem Kapuścikiem. 

Z dotychczasowych kontroli OIP wynika, że niezwykle 
ważne jest by w formularzu obok nazwy i adresu praco-
dawcy podawać miejsce świadczenia pracy. Wtedy in-
spektor będzie miał możliwość sprawdzenia warunków 
pracy oraz płacy na miejscu zatrudnienia i zareagować 
natychmiast. 

Zmianie uległ też adres e-mail, pod którym umiesz-
czony jest formularz. Obecnie to https://www.solidar-
nosc.org.pl/formularz.php. Formularz jest łatwo do-
stępny zarówno na stronie Komisji Krajowej jak i na 
stronie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego www.solidarnosc.org.pl/opole. Wystarczy 
kliknąć na baner 13 … i nie kombinuj.

    (red). 

POLUB  NAS  NA  FACEBOOKU!!!


