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19 października na uro-
czystym plenarnym posiedze-
niu  w Pałacu Prezydenckim, z 
udziałem prezydenta Andrzeja 
Dudy oraz premier Beaty Szyd-
ło, Rada Dialogu Społecznego 
podsumowała swój pierwszy 
rok działalności. Prezydent 
powołał na członka rady mini-
ster Elżbietę Witek, która ma 
m.in. wzmocnić komunikację 
z rządem. Nowym przewodni-
czącym, na kolejną roczną ka-
dencję została przedstawiciel 
pracodawców prezydent Kon-
federacji Lewiatan Henryka 
Bochniarz.

Rada Dialogu Społecznego ma za sobą pierwszy rok 
działalności. Wszyscy partnerzy społeczni oraz strona rzą-
dowa przedstawili swoje podsumowanie. Można je podzie-
lić na dwa główne wątki. Pierwszy, że RDS jest dobrym 
narzędziem prowadzenia dialogu trójstronnego. Drugi, że 
potrzeba więcej dialogu o sprawach strategicznych z za-
kresu rozwoju gospodarki, szczególnie w kontekście tzw. 
planu Morawieckiego. W podsumowaniu nie szczędzono 
słów uznania dla ustępującego szefa RDS Piotra Dudy, 
wskazując na ogromny wysiłek w zorganizowaniu od pod-
staw całej nowej instytucji.

Zwracał na to uwagę również prezydent Andrzej 
Duda, który sprawując patronat nad dialogiem społecz-
nym dziękował m.in. za stały kontakt z przewodniczą-
cym. Wyraził też nadzieję, że nowa pani przewodniczą-
ca również będzie w stałym kontakcie z prezydentem. 
W części merytorycznej członkowie Rady spotkali się z 
wicepremierem i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosławem Gowinem, który zaprezentował strategię roz-
woju szkolnictwa wyższego.

Sukcesy RDS
Dziś, gdy kończy się kadencja pierwszego przewodni-

czącego, a tym samym przewodzenie Radzie przez Solidar-
ność, warto podsumować ten rok. A jest się czym pochwa-
lić – czytamy w Tygodniku Solidarność. 

Pierwszy rok Rady Dialogu Społecznego

Wśród spraw, które udało się zmienić, są na pewno: 
zniesienie tzw. syndromu pierwszego dnia, czyli odejście  
od regulacji przystąpienie do pracy bez umowy, uporząd-
kowanie rynku pracy, likwidacja patologii w samozatrud-
nieniu czy przy angażowaniu pracowników tymczaso-
wych, choć ta ostatnia ustawa na razie dopiero przeszła 
etap konsultacji, ale ma być uchwalona. 

Ogromnym sukcesem jest przyjęcie płacy minimalnej 
na 2017 r. na poziomie 2 tys. brutto, ale przede wszystkim, 
wynegocjowana w RDS, minimalna stawka godzinowa – 
tzw. 12 zł plus. Do tego dochodzi wyłączenie z podstawy 
wynagrodzenia za prace w godzinach nocnych czy odpro-
wadzanie składek emerytalno – rentowych od umów zle-
ceń. W tym ostatnim wypadku propozycje Solidarności 
idą dalej i na pewno będą przedmiotem dalszych prac w 
Radzie. Kolejny sukces to tzw. klauzule społeczne w za-
mówieniach publicznych.   Nie brakowało też wspólnych 
uchwał z organizacjami pracodawców, jak choćby mają-
cych na celu ochronę polskiego przemysłu chemicznego, 
cementowego czy polityki klimatyczno – energetycznej. 

Droga do samodzielności
Nie zawsze, rzecz jasna, wszystko się udaje. Tygodnik 

Solidarność wylicza, że nie doszło np. do porozumienia w 
sprawie wieku emerytalnego i stażu składkowego. Zabra-

fot. G. Jakubowski / KPRP

dok. na str. 2
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kło wspólnego stanowiska związków i pracodawców np. w 
sprawie waloryzacji rent i emerytur. Odmienne były zdania 
w sprawie przyszłorocznego budżetu państwa, waloryzacji 
płac pracowników sfery budżetowej czy, ostatnio, nowych 
przepisów ustawy o związkach zawodowych.  Proponowa-
na przez rząd wersja tej ostatniej ustawy związki jednak 
w znacznym stopniu satysfakcjonuje. Podwyższenie mini-
malnych emerytur czy obniżenie wieku emerytalnego też 
przyjmowane jest z aprobatą.

Niewątpliwie Rada ciągle jest na początku drogi. Jak 
zaznaczył Piotr Duda, przedstawiając w Senacie sprawo-
zdanie z pierwszego okresu jej działalności, w czerwcu br., 
po etapie organizacji szczególnie ważne jest, by „zmierzała 
do jeszcze większej samodzielności, stając się niezależną 
platformą dialogu” o pozycji podobnej do takich instytucji, 
jak rzecznik praw obywatelskich lub rzecznik praw dzie-
cka – Marzeniem jest to, by Rada Dialogu Społecznego 
stała się osobną instytucją i funkcjonowała dla dobra na-
szego państwa i społeczeństwa – powiedział jej pierwszy 
przewodniczący. 

Przed nami dalsza praca
Choć ten pierwszy istotny rok funkcjonowania nowej 

ustawy i nowej instytucji dialogu właśnie mija, a prze-
wodnictwo w Radzie przejmują pracodawcy, to w żadnym 
wypadku nie oznacza to końca pracy i zaangażowania So-
lidarności. Poza wspomnianymi już sprawami związanymi 
ze składkami do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie 
zabraknie inicjatywy zmian dotyczących choćby: Fundu-
szu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundu-
szu Pracy, spraw związanych z podatkami. Wyzwaniem 
pozostaje też finansowanie Wojewódzkich Rad Dialogu 
Społecznego.  

Przedstawiciele Solidarności nadal też będą kierowali 
kilkoma bardzo istotnymi zespołami problemowymi Rady: 
ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, ds. mię-
dzynarodowych czy doraźnych ds. Krajowej Administracji 
Skarbowej. Przewodniczący Piotr Duda będzie zaś spra-
wował funkcję wiceprzewodniczącego RDS.

Ale najważniejsze jest to, że na koniec można odpowie-
dzialnie przewidzieć, iż dobrze naoliwiona maszyna dzia-
ła. Następcom przyjdzie sprawnie nią pokierować. I warto 
pamiętać, że dialog nie ma barw politycznych czy organi-
zacyjnych. Najważniejsze jest zatem, by nie dopuścić do 
utraty wzajemnego zaufania, bez którego, nawet najlepiej 
zorganizowany, nie ma racji bytu. 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
19 grudnia odbędzie się ostatnie posiedzenie Woje-

wódzkie Rady Dialogu Społecznego w Opolu. W pierw-
szej kadencji WRDS Solidarność Opolska podnosiła wiele 
tematów istotnych dla funkcjonowania przemysłu i ad-
ministracji Opolszczyzny. Na początku 2017 r., przedsta-
wimy podsumowanie pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego, w której nasz Region reprezentują: Cecylia 
Gonet – przewodnicząca ZR, Dariusz Brzęczek – sekretarz 
ZR, przewodniczący MOZ NSZZ „S” ALCHEMIA S.A 
z/s w Zawadzkiem ( przemysł), Grzegorz Jędrzej, członek 
prezydium ZR, przewodniczący OZ NSZZ „S” przy Izbie 
Skarbowej w Opolu (sfera budżetowa) i Bronisława Furtak 
– członek ZR, przewodnicząca MOZ NSZZ „S”  SP Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (służba zdrowia).   

www.solidarnosc.org.pl; Tygodnik Solidarność,jm

16 października w kościele pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Brzegu ks. Bolesław Robczak odprawił 
Mszę św. w 32 rocznicę zamordowania ks. Jerzego Po-
piełuszki.

Uczestniczyli w niej dawni opozycjoniści, związkowcy 
z NSZZ „Solidarność” w Brzegu wraz z pocztami sztan-
darowymi, przedstawiciele władz samorządowych miasta i 
powiatu, kombatanci, młodzież szkolna i mieszkańcy mia-
sta.

Po Mszy św. uczestnicy gromadzili się pod obeliskiem 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie po krótkiej modlitwie 
złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Na zakończenie przewodniczący Rady Oddziału ZR 
w Brzeg Kazimierz Kozłowski podziękował wszystkim 
uczestnikom za wspólne uczczenie pamięci Patrona Soli-
darności.    

Edward Ożóg
Z-ca przewodniczącego Rady Oddz. ZR w Brzegu 

Brzeska „S”
pamięta o Kapelanie 

Solidarności

Szef „Solidarności” AGROMET-PILMET Edward Ożóg 
składa wiązankę kwiatów. Z lewej Sylwester Suliga, z pra-
wej Stanisław Gazda

Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” ZR 
w Brzegu - Kazimierz Kozłowki, składa wiązankę kwia-
tów.

dok. ze str. 1
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Dziękuję wam za to, że pamiętacie o bł. ks. Jerzym 
Popiełuszko, który 32. lata temu został bestialsko za-
mordowany. Dla młodych ludzi to już historia – po-
wiedział ks. dr Waldemar Klinger w czasie Mszy św. w 
opolskiej katedrze.

W środę 19 października związkowcy wraz z pocztami 
sztandarowymi: Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego, Ziemi Nyskiej, Oddziału ZR w Kędzie-
rzynie -Koźlu, Huty „Małapanew” w Ozimku oraz Taboru 
Szynowego w Opolu uczestniczyli w Mszy św. w intencji 
rychłej kanonizacji Patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki.

W czasie Eucharystii na ołtarzu znajdowały się relik-
wie ks. Jerzego, które dzięki staraniu naszego Związku 13 
stycznia 2011 r. ( w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wo-
jennego) zostały wprowadzone do katedry opolskiej oraz 
obraz błogosławionego. Po Mszy św. uczestnicy wraz z 

W intencji rychłej kanonizacji 
Patrona Solidarności 

pocztami sztandarowymi przeszli pod pomnik bł. ks Jerze-
go na placu katedralnym. Tu po złożeniu kwiatów i zapale-
niu zniczy odśpiewali pieśń „Ojczyzno ma ...”.

(jm)

Śp. Jan starał się 
jak tylko mógł roz-
dać siebie innym. 
Był dobrym mężem, 
ojcem, dziadkiem, 
krewnym. Dbał o 
sprawy społeczności 
lokalnej będąc rad-
nym Kędzierzyna 
– Koźla, o sprawy  
związku zawodowe-
go „Solidarność”, 
którego był człon-

kiem, o sprawy kraju pełniąc funkcję posła RP. Był też 
aktywnym członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej, Rady 
Parafialnej i wielu innych organizacji społecznych – tak o 
zmarłym mówił ks. Mieczysław Hłasko – proboszcz parafii 
pw. św. Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie – Koźlu. 

Ostatnie pożegnanie śp. Jana Religi odbyło się w środę 
5 października. Msza św. żałobna zostało odprawiona w 
kościele pw. św. Eugeniusza de Mazenod na osiedlu Po-
gorzelec w Kędzierzynie – Koźlu. Koncelebrował ją pro-
boszcz parafii ks. Mieczysław Hłasko wraz z ks. Krzyszto-
fem Dziubkiem – proboszczem parafii. pw. św. Mikołaja w 
Kędzierzynie – Koźlu i bratankiem zmarłego – ks. Krzysz-
tofem Religą. 

W ostatniej drodze towarzyszyła mu rodzina, przyjacie-
le, związkowcy wraz z pocztami sztandarowymi, znajomi. 

W imieniu NSZZ „Solidarność” zmarłego pożegnał Grze-
gorz Adamczyk – z-ca przewodniczącego Zarządu Regio-
nu NSZZ „Solidarność”. - Dla Jana najważniejsze były: 
Bóg, Honor, Ojczyzna i Rodzina – powiedział. Podzięko-
wał zmarłemu za wszelkie dobro jakiego doświadczyli  od 
niego członkowie związku. Przypomniał, że to dzięki po-
mocy śp. Jana związek ma swoją siedzibę w Kędzierzynie 
– Koźlu. Mówił o jego pomocy jako posła dla zakładów 
pracy na Opolszczyźnie i wielu związkowców indywidual-
ne. W czasie pełnienie funkcji parlamentarzysty  otworzył 
biura w Oddziałach ZR i  zatrudniał w nich członków „S”. 
Jan Religa uczestniczył w wielu uroczystościach roczni-
cowych i patriotycznych organizowanych przez „Solidar-
ność” uświetniając je donośnym śpiewem. 

W imieniu śp. Jana rodzinie i przyjaciołom podzięko-
wał jego bratanek ks. Krzysztof Religa. Wspominał też, że 
wujek lubił odwiedzać strony rodzinne w Świętokrzyskim. 

Jan Religa spoczął na Cmentarzy Komunalnym Kuź-
niczki w Kędzierzynie – Koźlu. 

Jan Religa był członkiem NSZZ „Solidarność” od 
września 1980 r. Współzałożyciel związku przy Zakładach 
Azotowych w Kędzierzynie. Od 1987 do 2007 członek 
MOZ przy Elektrowni Blachownia. W 2007 przeszedł na 
emeryturę. Od 2007 do 2011 poseł na sejm.

Od 1998 roku delegat na WZDR. W 2006 wybrany na 
przewodniczącego RKR. Funkcje pełnił do października 
2007, kiedy został posłem.

(jm)

Rozdać siebie innym
Jan Religa (29.11.1945 -  1.10.2016)
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Od 100 do 300 zł miesięcznie mogą być wyższe eme-
rytury osób, których w 2009 r. pozbawiono prawa do 
pomostówek. Wystarczy, że złożą wnioski o rekompen-
saty. Niestety nie wielu zainteresowanych o tym wie. 

Prawo do zwiększenia emerytury pojawiło się w 2009r., 
kiedy zaczęła obowiązywać ustawa z 19 grudnia 2008 r. o 
emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 965 ze 
zm.). To właśnie wówczas ok. 700 tys. osób wykonujących 
pracę w szczególnych warunkach (nauczyciele, dziennika-
rze, kierowcy, kolejarze, mechanicy, a także pracownicy 
zakładów chemicznych, sektora energetycznego i petro-
chemii) zostało zmuszonych do aktywności zawodowej 
do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. 
W zamian przyznano im jednak prawo do rekompensaty. 
Przy czym aby ją otrzymać, zainteresowany musi wykazać 
się odpowiednim stażem na danym stanowisku, ale wypeł-
niając druk ZUS Rp-1E (wniosek o emeryturę), powinien 
wskazać w odpowiednim polu, że chce skorzystać z przy-
sługującego mu zwiększenia. Jeśli organ wyrazi zgodę, 
wówczas rekompensata jest doliczana do kapitału począt-
kowego. I choć z pozoru wszystko wydaje się proste, to 
w praktyce takie nie jest, m.in. za sprawą enigmatycznych 
objaśnień do druku. - Sa one tak skonstruowane, że osoby, 
które na co dzień nie zajmują się systemem ubezpieczeń, 
nie są w stanie stwierdzić, czy należą do grup uprawnio-
nych – podkreślają eksperci. 

A jest o co walczyć. Z wyliczeń Dziennika Gazety 
Prawnej wynika, że emerytura może ulec zwiększeniu od 
100 do 300 zł. A to dlatego, że wzór będący podstawą do 
wyliczania świadczenia powoduje, że kapitał początkowy 
z tego tytułu średnio jest zwiększany o jedną trzecią, przy 
czym jeszcze więcej otrzymają osoby pracujące długo w 
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. 

 Źródło informacji: 
Dziennik Gazeta Prawna z dn. 29.09.2016 r. 

Grażynie i Janowi Klimek
szczęśliwym Dziadkom pierwszego wnuczka

Jerzego Dominika

z okazji Waszego Maleństwa, które napełniło dom ra-
dosnym gwarem i ruchem, życzymy mu beztroskiego i 
zdrowego dzieciństwa, a Młodym Rodzicom   i Dziad-
kom - odkrywania nowych uroków wspólnego życia.

I sercom Waszym da widok radosny!
Jak mała jaskółka na początek wiosny.

Serdeczną miłością, z prawdziwą szczerością
Niech kocha świat!

I w owej miłości, dla całej ludzkości
Niech żyje Sto Lat!
 koleżanki i koledzy  

z MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu

Stowarzyszenie Auxilium „Hospicjum św. Arnolda 
Janssena w Nysie” składa serdecznie podziękowanie za 
złożoną ofiarę podczas pogrzebu w wysokości 6.661,50 zł 
i 50 euro która została przekazana na rzecz Nyskiego Ho-
spicjum.

Złożona ofiara została przekazana na bieżące potrzeby 
Hospicjum. 

Prezes Stowarzyszenia (-)  dr n. med. Jerzy Miszkiewicz

Zgodnie z ostatnią wolą Majki by nie składać kwia-
tów na jej grobie lecz wspomóc finansowo hospicjum na 
placu przy kaplicy cmentarnej ustawiono puszkę do której 
uczestnicy je pogrzebu składali datki.

Hospicjum można też wspomóc przekazując 1 % po-
datku KRS 00000 32522 lub wpłacając na rzecz  Stowa-
rzyszenia Auxilium „Hospicjum Św. Arnolda Janssena w 
Nysie”, 48 – 304 Nysa, ul. Sienkiewicza 7 B,  konto ban-
kowe: 86 1090 2167 0000 0001 2366 4949. 

Projekty ustaw wprowadzający reformę oświaty 
budzą zastrzeżenia „Solidarności”. Szczególnie niepo-
koi kwestia zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli  
i pracowników niepedagogicznych oraz koszta plano-
wanej reformy. Dla Związku priorytetem jest utrzy-
manie  miejsc pracy, w tym nauczycieli i pracowników 
wygaszanych gimnazjów. Rada Krajowej Sekcji Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas nadzwy-
czajnego posiedzenia w Warszawie przyjęła opinię do 
dwóch projektów ustaw.

Związkowcy omawiali projekty ustawy – Prawo oświa-
towe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Pra-
wo oświatowe z dnia 16 września 2016 r.

Rada zgłosiła zasadnicze zastrzeżenia dotyczące zabez-
pieczeń osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pra-
cowników oświaty oraz w zakresie kosztów wprowadzanej 
reformy, w tym wydatków związanych ze zwolnieniami. 
Jednocześnie „Solidarność” domaga się przygotowania 
pakietu osłonowego. Ponadto Związek oczekuje wprowa-
dzenia przejrzystych zasad finansowania szkół i placówek 
oświatowych wszystkich typów, zwiększenia kompetencji 
kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy orga-
nizacyjnych szkół i konkursów na dyrektorów placówek 
oświatowych.

Rada poparła wniosek Ministra Zdrowia, skierowany 
do MEN, dotyczący zasadności utrzymania kształcenia w 
szkołach policealnych w 13 zawodach medycznych oraz 
możliwości kształcenia asystentek pielęgniarskich w 3-let-
nich branżowych szkołach I stopnia oraz pielęgniarek w 
3-letnich szkołach II stopnia.

Świadczenie 
za pomostówkę 
wyłącznie dla 

osób wtajemniczonych

Solidarność oświaty 
domaga się pakietu 

osłonowego

Podziękowanie dla  
uczestników pogrzebu 

śp. Majki Marcinkowskiej
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Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

BRONISŁAWIE 
NABZDYK – KACZMAREK

z powodu śmierci

SIOSTRY

składa
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 

Śląska Opolskiego

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych (…)”
                                                    ks. J. Twardowski                                                                                

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 
1 października 2016 r. 

odszedł do Pana w wieku 71 lat

śp. JAN RELIGA

aktywny członek NSZZ „Solidarność” 
od 1980 r.

Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej 
NSZZ „Solidarność”

Region Śląsk Opolski, delegat na WZDR,
w latach 2007 do 2011 poseł na Sejm RP

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
 

RODZINIE

składa
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 

Śląska Opolskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że
24 października 2016 r. 

w wieku 45 lat po ciężkiej chorobie
odszedł  do Pana

ADAM  SÓWKA

członek Komisji Zakładowej MOZ 
NSZZ „Solidarność”

przy ALCHEMIA S.A. z/s w Zawadzkiem
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

RODZINIE

składają koleżanki i koledzy 
z MOZ NSZZ „Solidarność”

przy ALCHEMIA S.A. z/s w Zawadzkiem

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

JACKOWI  TYRAŁA
Z-cy Przewodniczącego MOZ 

NSZZ „Solidarność”
przy ALCHEMIA S.A. z/s Zawadzkiem

z powodu śmierci
TATY
składają

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 
oraz koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ 

„Solidarność” przy ALCHEMIA

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

IWONIE  WRONA

z powodu śmierci

SYNA

składają koleżanki i koledzy
z MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Energetyki Cieplnej Opolszczyzny w Opolu

Wyrazy głębokiego współczucia

KAMILOWI ZAJĄC

z powodu śmierci

TEŚCIA

składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu

Wyrazy głębokiego współczucia 

ARTUROWI  KRZAK

z powodu śmierci

TATY

składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu
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W dniach 30.09. – 01.10.2016r. 
na Górze Św. Anny odbyło się 
XXII Walne Zebranie Delegatów 
Sekcji Krajowej Pracowników 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nych NSZZ „Solidarność”.

Po raz pierwszy w ponad dwu-
dziestoletniej historii zebrań związ-
kowców Inspekcji Sanitarnej WZD 
odbywało się na Opolszczyźnie. Or-
ganizatorami przedsięwzięcia była 
Rada Sekcji Krajowej Pracowni-
ków Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznych NSZZ „Solidarność” oraz 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Soli-
darność” przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Opolu przy dużym wsparciu Zarządu Regionu 
Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”.

W obradach uczestniczyli delegaci z całej Polski pracu-
jący w Wojewódzkich i Powiatowych Stacjach Sanitarnych 
oraz zaproszeni goście: Maria Ochman – Przewodnicząca 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Grze-
gorz Adamczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”, Grze-
gorz Hudzik – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Anna Matejuk – Opolski Państwowy Wojewódzki Inspek-
tor Sanitarny.

Tradycyjnie rozpoczęcie obrad poprzedziła Msza świę-
ta odprawiona w znajdującej się na szczycie Góry św. Anny 
Bazylice pod wezwaniem św. Anny Samotrzeciej. Modlili-
śmy się w intencji spokojnych i pomyślnych obrad uczest-
ników XXII Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej 
Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ 
„Solidarność” oraz powrotu do zdrowia naszej koleżanki 
KATARZYNY MARCZYŃSKIEJ, od kilku miesięcy ba-
lansującej między życiem a śmiercią, która jest w głębokiej 
śpiączce z powodu udaru żylnego i zakrzepu żylnego we-
wnątrzczaszkowego.

Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” przy 
WSSE w Opolu Ewa Brykalska witając delegatów i za-
proszonych gości, życzyła wszystkim aby pobyt na Górze 
Św. Anny, łączącej bogactwo natury, historii, kultury i re-
ligijności, wykorzystali na „złapanie” drugiego oddechu, 
w chwilach wypoczynku i skupienia i aby podczas obrad 
pamiętali o słowach jakie podczas kazania wypowiedział 
odprawiający Mszę franciszkanin Ojciec Jeremiasz: „kto tu 
jest najważniejszy”. 

Wśród poruszanych tematów były głównie te związane 
ze sprawami pracowniczymi, wynikające z prowadzonych 
prac legislacyjnych przez Ministerstwo Zdrowia, jak i Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (działania zmierzają-
ce w kierunku odebrania Inspekcji Sanitarnej uprawnień w 
zakresie kontroli bezpieczeństwa żywności). 

Maria Ochman, Przewodnicząca Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” omówiła krótko 
i rzeczowo, ale i bardzo emocjonalnie, wydarzenia z ostat-
nich dni – związkowej „okupacji” Ministerstwa Zdrowia 
i spotkania reprezentacji Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność” w dniu 20 września 2016 r. z Preze-
sem Rady Ministrów Panią Beatą Szydło: 
−	 sprawę wynagrodzeń w ochronie zdrowia, która nabie-

ra tempa. Minister Zdrowia nie chciał podnosić płac w 
2017 r. a dopiero od 2018 r. To było powodem do na-
głej akcji okupacji w Ministerstwie Zdrowia: „Ludzie 
potrzebują mieć godne zarobki. Utraciliśmy zaufanie 
do Ministra Zdrowia”. Opieszałość, przedstawienie w 
projekcie braku wzrostu wynagrodzeń w roku 2017, 
spowodowało nagłą potrzebę rozmów z Panią Premier;

−	 już po tych rozmowach ukazał się projekt ustawy o 
„minimalnym wynagrodzeniu” tj. sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowni-
ków wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych. W projekcie znaleźć moż-
na realizację postulatu „Solidarności” uporządkowa-
nia spraw dotyczących wynagrodzeń. Najistotniejszą 
sprawą jest, aby ustawa systemowo podnosiła płace od 
najniżej zarabiających. Dojście do średniej krajowej 
ma nastąpić w przeciągu 5 lat – do roku 2022 płaca ma 
dorównać średniej krajowej. Bezpieczeństwo socjalne 
pracowników ma być zapewnione w ten sposób, że za 
mniej niż ustawowe minimum nie będzie można za-
trudnić;

−	 sprawę projektu zmiany ustawy o Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej, a w nim m.in. „powrót w struktury resor-
tu zdrowia Inspekcji Sanitarnej”, który trafi w „najbliż-
szych dniach” do „legislacji”; 
UZUPEŁNIENIE – z ostatniej chwili: jest już proce-

dowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej In-
spekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw – dotyczy 
powrotu do tzw. „struktury pionowej”. Z dniem 1 stycznia 
2010 r. zespolono organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
szczebla powiatowego i wojewódzkiego z terenową admi-

WZD Sekcji Krajowej Pracowników 
„SANEPIDU” 

– po raz pierwszy na Opolszczyźnie
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nistracją rządową, w powiecie i w województwie. Utrud-
niona została koordynacja działań, a uprawnienia organu 
założycielskiego w stosunku do wojewódzkich i powia-
towych stacji sanitarno-epidemiologicznych przysługują-
ce do tej pory ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 
zostały przekazane wojewodom. Państwowa Inspekcja 
Sanitarna została wyłączona ze struktur Ministra Zdrowia. 
Obecnie Główny Inspektor Sanitarny sprawuje nadzór me-
rytoryczny, wyznacza zadania do realizacji, natomiast bu-
dżet i finansowanie leży w gestii wojewody. Kompetencje 
Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego win-
ny obejmować 100% stacji sanitarno-epidemiologicznych, 
aktualnie obejmują tylko 3% liczby tych jednostek (to są 
tylko graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne). Piono-
wa struktura umożliwi Ministrowi Zdrowia sprawowanie 
skutecznego nadzoru w zakresie zdrowia publicznego oraz 
podejmowanie decyzji umożliwiających bezzwłoczne i 
adekwatne do zagrożenia działanie służb sanitarno-epide-
miologicznych w całym kraju.
−	 sprawę nowej super inspekcji ds. żywności – rząd nie 

będzie teraz szukał zmian. Prezydium KK przedstawiło 
negatywną opinię dotycząca pozbawienia nadzoru nad 
żywnością Inspekcji Sanitarnej. Sanepid dobrze działa. 
W pionie jest silny i to jest pierwszy krok do umoc-
nienia. Przypomniała, że nie ma projektu o PIBŻ. Jest 
tylko propozycja Ministra Rolnictwa, „nie jest to pro-
jekt ustawy w legislacji. Bez zmiany kompetencji Mi-
nisterstw nie ma możliwości wypchnięcia ustawy. Taki 
jest stan faktyczny”. 

W ramach XXII WZD, 30 września 2016 r. odbyła 
się debata „ZMIANY W SYSTEMIE NADZORU NAD 
BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI A PAŃSTWO-
WA INSPEKCJA SANITARNA”. W debacie, oprócz 
osób wymienionych wyżej, wzięli udział m.in. Opolscy 
Parlamentarzyści, Poseł Tomasz Kostuś i asystentka Po-
sła Ryszarda Wilczyńskiego, przedstawiciele władz rzą-
dowych i samorządowych Województwa Opolskiego, 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz przedstawiciele 
regionalnych struktur związkowych Judyta Grajcar i Mar-
cin Laskowski – Przewodnicząca i v-ce Przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego, Zdzisława Potoczna i Andrzej Czer-
wonka – Przewodnicząca i v-ce Przewodniczący NSZZ 
Pracowników Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Woje-
wództwa Opolskiego.

W trakcie debaty omawiano problem marginalizacji 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w systemie koordynacji 
nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia. Pre-
zentacje na ten temat przedstawiły:

−	 Ewa Brykalska - Przewodnicząca MOZ NSZZ 
„Solidarność” przy WSSE w Opolu „Zadania Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej a reforma nadzoru nad bezpie-
czeństwem żywności”,

−	 Dorota Walczak - Przewodnicząca Sekcji Kra-
jowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nych NSZZ „Solidarność”/ PSSE w Radomiu „Projekty 
ustaw o „Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności” 
i „Inspekcji Żywności”: rozwiązania i oczekiwane efekty”. 

Uczestnicy debaty w swoich wystąpieniach wyrażali 
zaniepokojenie dotyczące inicjatywy regulacyjnej Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzającej do reorganizacji sy-
stemu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce, 

a w konsekwencji przekazania kompetencji nadzorowych 
nad bezpieczeństwem żywności, a co za tym idzie bezpie-
czeństwem zdrowia i życia ludzi, tylko jednej inspekcji 
podległej resortowi rolnictwa i ich pozbawienia Ministra 
Zdrowia.

Grzegorz Hudzik – Zastępca Głównego Inspektora 
Sanitarnego

Złożył podziękowanie dla „Solidarności” za prowa-
dzone działania. Stwierdził, że Minister Zdrowia powinien 
mieć nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Kompetencje 
powinny pozostać bez zmian. PIS i częściowo PIW teraz 
nadzorują żywność w Polsce. Tzw. „gnębienie” rolników 
to nie przyczynek do zmiany. Powstanie PIBŻ jest zagroże-
niem dla polskich interesów dotyczących żywności szcze-
gólnie eksportu oraz importu. Za chwilę będzie umowa 
USA – UE dotycząca handlu żywnością. Wchodzą również 
Chiny na rynek. Trzeba czuwać nad jakością żywności. Mi-
nisterstwo Rolnictwa samo prowadzi ten projekt pomijając 
MZ, GIS i Radę Sanitarno-Epidemiologiczną. Rada ta wy-
dała rezolucję dotyczącą zaprzestania manipulowania przy 
nadzorze nad bezpieczeństwem żywności. Główny Inspek-
tor Sanitarny chce jak najszybciej przywrócić ścisłą podle-
głość pionową. To podstawa do dalszych zmian. Minister 
Zdrowia chce stworzyć Urząd Zdrowia Publicznego. Może 
to Państwowa Inspekcja Sanitarna powinna przejąć resztę 
kompetencji żywnościowych od innych. 

Anna Matejuk - Opolski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny

Uzupełniła wiadomości już wypowiedziane i stwierdzi-
ła, że liczba osób pracujących w Nadzorze PIS kruszeje, bo 
płace są coraz niższe. Obszar suplementów jest coraz więk-
szy. Żywienie otwarte i zamknięte to szeroka działalność. 
Oddanie 30% budżetu z działalności PIS to doprowadzi do 
likwidacji laboratoriów, a w konsekwencji i Inspekcji. A 
jeszcze jest badanie wody. Laboratoriów badania wody nie 
będzie bez żywności. PWIS cieszy się, że są związki zawo-
dowe, które aktywnie bronią inspekcji. 

Grzegorz Adamczyk – Zastępca Przewodniczącego 
Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidar-
ność”

Powiedział, że pamięta debatę dwa lata temu – na ten 
sam temat. Po co burzyć coś co dobrze funkcjonuje. Trzeba 
tylko usprawniać. Czy tak jest w UE jak się mówi? Nie. 
To dzisiaj wykazano. Dobrze, że GIS zadziałał. Wszyscy 
musimy mówić jednym głosem. Wiemy sami, że nasza 
żywność jest dobra, a zagrożeń sanitarnych nie ma. Po-
dziękował Koleżankom i Kolegom z „Solidarności”, że tak 
działają.

Józefa Swaczyna – Starosta Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich 

Powiedział, że na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Spo-
łecznego te tematy były poruszane. Trzeba walczyć o to co 
dobrze funkcjonuje. Po co mieszać? Życzył nam sukcesów.

Tomasz Kostuś – Poseł na Sejm RP
Stwierdził, że Parlamentarzyści są decyzyjni. Reko-

menduje pracę z Parlamentarzystami. Ucieszył się, że jest 
taka debata. W województwie opolskim jest duża produkcja 
żywności. Czesi agresywnie bronią swojego rynku. Jeżeli 
ten projekt będzie dalej opracowywany to trzeba będzie mu 
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się przyjrzeć. Mówił, że debata musi być merytoryczna nie 
polityczna. Zadeklarował pomoc.

Judyta Grajcar – Przewodnicząca Regionalnej 
Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego

Powiedziała, że przeprowadzamy spotkania z posłami 
cały czas. Czesi kupują u nas! To coś znaczy. Pracuję w 
szpitalu. Sanepid szybko robi badania i nie dochodzi do 
zakażeń. Popieramy Was i pomożemy. 

Izabela Damboń-Kandziora – przedstawicielka 
Marszałka Województwa Opolskiego

Powiedziała, że Pan Marszałek jest w tej chwili w War-
szawie i serdecznie pozdrawia. Popiera nasze postulaty. 
Samorządy uważają, że nie należy zabierać nadzoru nad 
żywnością z Inspekcji Sanitarnej. 

Radosława Miążek – przedstawiciel Wicewojewody 
Opolskiego

Powiedział, że teraz wojewodowie są organem założy-
cielskim dla Inspekcji Sanitarnej, nie podejmą przeciw niej 
żadnych działań.

Zdzisława Potoczna – Przewodnicząca NSZZ Pra-
cowników Służby Sanitarno-Epidemiologicznej Woje-
wództwa Opolskiego

Powiedziała, że współpracują i wspólnie z „Solidarnoś-
cią” odwiedzają posłów, którzy nie zawsze nas rozumieją. 
Ale wszędzie działamy i walczymy i nadal będziemy dzia-
łać i walczyć.

Maria Ochman – Przewodnicząca Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia 

Inspekcja Sanitarna spionizowana będzie bardziej 
skonsolidowana i niech jak najszybciej powrót do pionu 
nastąpi. Minister Zdrowia ma z nami punkt zbieżny w te-
macie „pionizacji”. Pani Premier mówiła, że Rząd dysku-
tuje o nowej inspekcji żywności, ale że Ona osobiście jest 
za tym, żeby nic nie zmieniać. Należy w tym miejscu też 
przypomnieć kto zdepionizował Inspekcję Sanitarną.

Wszyscy podkreślali dużą rolę Inspekcji Sanitarnej, 
jak i kompetencje jej pracowników, w pełnionym obec-
nie nadzorze nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, 
który ma charakter kompleksowy i wpisuje się w szero-
ko rozumiany nadzór epidemiologiczny. Tak usytuowany 
nadzór nad bezpieczeństwem żywności i bezpieczeństwem 
epidemiologicznym jest elementem nadzoru nad zdrowiem 
publicznym funkcjonującym od wielu lat, który sprawdził 
się w różnych sytuacjach kryzysowych i jest pozytywnie 
oceniane m.in. przez kontrole UE.

Stwierdzono, że projekt połączenia inspekcji nadzoru-
jących bezpieczeństwo żywności powinien być ponownie 
przeanalizowany w zakresie przyjętych założeń i realizo-
wany z poszanowaniem praw pracowniczych, a Państwo-
wa Inspekcja Sanitarna nie tylko nie powinna być osłabia-
na, ale przeciwnie wymaga wzmocnienia.

Sprawa „pionizacji” Inspekcji Sanitarnej oraz sprawne 
jej funkcjonowanie, w kontekście zbyt małych środków 
otrzymywanych z budżetu państwa i nisko-źle opłacanych 
pracowników, zdominowały popołudniowe obrady i spot-

kanie z Grzegorzem Hudzikiem – Zastępcą Głównego In-
spektora Sanitarnego. Stwierdzenie, które padało bardzo 
często podczas tych obrad „Silna inspekcja sanitarna to 
silne państwo” w obradujących wzbudzało skrajne emocje. 
Z jednej strony satysfakcję z doceniania nas i naszej pracy. 
Niestety ta druga strona nie była już tak „różowa”. Pra-
cownik powinien być doceniony i odpowiednio wynagro-
dzony. Mamy budżety zadaniowe, kontrole dokumentów 
i systemy jakości. Trzeba szanować pracowników, którzy 
wykonują zadania w imieniu Inspektora Sanitarnego. Czę-
sto mamy wrażenie, że tylko „Solidarność” działa i wy-
deptuje ścieżki do decydentów we wszystkich sprawach 
nurtujących w ostatnich latach Inspekcję Sanitarną. Pań-
stwowi Wojewódzcy i Powiatowi Inspektorzy Sanitarni w 
nielicznych tylko przypadkach wspierają nasze działania. 
Liczymy na ich większe zaangażowanie, a nie tylko ciche 
wsparcie. 

Wśród przyjętych (jednogłośnie) przez XXII WZD 
Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznych NSZZ „Solidarność” dokumentów znalazły się 
m.in.:
−	 Stanowisko nr 1/2016 w sprawie projektu Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi powołania Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności.
„Delegaci XXII WZD Sekcji Krajowej Pracowników 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” 
mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne społeczeń-
stwa polskiego, wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec 
koncepcji pozbawienia Ministra Zdrowia kompetencji nad-
zoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce.”
−	 Apel nr 1/2016: do wszystkich parlamentarzystów.

„Delegaci XXII WZD Sekcji Krajowej Pracowników 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” 
wnoszą o skierowanie przez Radę Sekcji apelu do Parla-
mentarzystów o uchwalenie bez zbędnej zwłoki ustawy 
Ministra Zdrowia o zmianie ustawy o PIS oraz niektórych 
innych ustaw z dn. 27.09.2016 r.”
−	 Uchwała nr 3/2016 w sprawie wyznaczenie miejsca na-

stępnego zjazdu WZD.
„Delegaci XXII WZD Sekcji Krajowej Pracowników 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidar-
ność” postanawiają, że XXIII WZD Sekcji odbędzie się we 
Wrocławiu i zostanie zorganizowane przez Międzyregio-
nalną Sekcje NSZZ ‘Solidarność” Pracowników Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznych województwa dolnośląskiego 
w terminie do 10.06. 2017 r.

Kończąc dwudniowe obrady XXII WZD Przewod-
nicząca Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”, Dorota Wal-
czak w imieniu delegatów XXII WZD i swoim serdecznie 
podziękowała gościom za udział w naszym spotkaniu oraz 
organizatorom za wspaniałe przygotowanie WZD. Specjal-
ne podziękowania przekazała na ręce Ojca Dyrektora dla 
Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny.

Wszystkim delegatom podziękowała za udział w ob-
radach i życząc nam wszystkim byśmy w przyszłym roku 
spotkali się w niezmienionym gronie, mimo planowanych 
reorganizacji i restrukturyzacji Inspekcji Sanitarnej.

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu 

Ewa Brykalska
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26 września 2016r., w siedzibie Oddziale ZR w Nysie 
odbyło się pierwsze wyjazdowe spotkanie Regionalnej 
Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego. Omówiliśmy sytuację bieżącą placówek 
ochrony zdrowia w regionie. Gościem zebrania był po-
seł Janusz Sanocki.

Rozmowy z Panem posłem Sanockim dotyczyły sytu-
acji w ochronie zdrowia a przede wszystkim ostatnich wy-
darzeń jakie zaszły w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie 
tj. okupacji ministerstwa przez przedstawicieli Sekretaria-
tu Ochrony Zdrowia wobec braku dialogu i porozumienia 
z Ministrem Zdrowia. Przedstawiciele „S” protestowali 
przeciw nie wywiązywaniu się z obietnic poprawy sytuacji 
pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia. Zdaniem 
związkowców  propozycje płacowe są nie do przyjęcia. 
Podwyżki płac proponowane przez Ministra Zdrowia obej-
mowały lekarzy i pielęgniarki z pominięciem pozostałego 
personelu. Obecni na spotkaniu członkowie Regionalnej 
Sekcji zwrócili się do Posła Sanockiego o poparcie mą-
drych rozwiązań w ochronie zdrowia, takich które mają 
na celu regulację wynagrodzeń  całego personelu. Chcie-
libyśmy bardzo, aby stawka wynagrodzenia za pracę była 
jednakowa dla pracowników zatrudnionych w podmiotach 
realizujących kontrakty z NFZ. Dotychczas sytuacja przed-
stawia się następująco: nowo przyjęty pracownik bez stażu 
pracy ma taką samą stawkę jak pracownik z 20% wysługą 
lat pracy (jest to płaca brutto). Z naszego doświadczenia 
wynika, że na ogół pracodawcy wypłacają wysługę lat tyl-
ko do wysokości 20 lat pracy bez względu na dalszą cią-
głość zatrudnienia. Naszym zdaniem jest to rzecz niedo-
puszczalna. Kolejnym kuriozum jakiego  zajdzie w płacach 
w ochronie zdrowia to wysokość płacy minimalnej, która 
od stycznia 2017 r., ma wynosić 2000 zł. W ten sposób 
płace wielu pracowników, których pensja brutto już dziś 
oscyluje w okolicach płacy minimalnej  dotyczy to przede 
wszystkim pracowników szczebla niższego zrówna się z 
płacami pracowników szczebla średniego, nastąpi zrówna-
nie stawek płac mimo różnego zakresu obowiązków oraz 
odpowiedzialności pracowników. Od kilku lat podwyżek w 
ochronie zdrowia nie było a kontrakty są negocjowane na 
takim poziomie, że ledwo wystarcza na bieżącą działalność 
placówek. O negocjacjach płacowych z pracodawcami nie 
ma mowy, podniesienie płacy minimalnej również obciąży 
budżet placówek ochrony zdrowia realizujących umowy z 
NFZ. 

Poseł Janusz Sanocki poparł nasze postulaty i popro-
sił o przesłanie ich do jego biura poselskiego. Członkowie 
Sekcji Regionalnej serdecznie dziękują Panu Posłowi Ja-
nuszowi Sanockiemu za udział w spotkaniu oraz koledze 
Henrykowi Szewczukowi za udostępnienie pomieszczeń 
Oddziału ZR w Nysie i udział w spotkaniu.  

Judyta Grajcar

Wyjazdowe 
posiedzenie RSOZ

Rada Ministrów przyjęła 25 października projekt 
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pra-
cy i polityki społecznej. Na tej podstawie od 1 marca 
2017 r. nastąpi waloryzacja świadczeń. 

Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 
882,56 zł do 1000 zł, tj. o 117,44 zł. Najniższa emerytu-
ra będzie stanowić 50% minimalnego wynagrodzenia. W 
wyniku tej operacji zostaną podwyższone świadczenia dla 
ok. 800 tys. emerytów i rencistów z FUS, 285 tys. osób po-
bierających renty socjalne (wszyscy) oraz dla ok. 350 tys. 
osób pobierających emerytury i renty z KRUS.

Renty socjalne zostaną podniesione z 741,35 zł do 
840 zł, tj. o 98,65 zł. Najniższe renty z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, tj. o 
73,25 zł.

Jak wynika z komunikatu rządu, zaproponowane dzia-
łania będą wsparciem dla najuboższych grup emerytów i 
rencistów, z zachowaniem realnej wartości wszystkich 
emerytur i rent. W efekcie świadczenia wypłacane poni-
żej 1369,86 zł miesięcznie będą podwyższane w stopniu 
większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzacje według 
obecnie funkcjonujących zasad. Na tak określonych przez 
rząd zasadach waloryzacji skorzysta 2,1 mln świadcze-
niobiorców FUS oraz prawie wszyscy świadczeniobiorcy 
KRUS (1,1 mln osób).

Najniższa emerytura 
w przyszłym roku 
wyniesie 1000 zł
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Wyrazy głębokiego współczucia

BOGUSŁAWOWI  SŁOMNICKIEMU

z powodu śmieci

TEŚCIOWEJ

składa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Opolu
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W dniach 19 – 21 października br. 
w Opolu gościła delegacja związkow-
ców z Niemiec. Wśród gości byli rów-
nież przedstawiciele związku zawo-
dowego Ver.di, pracownicy Deutsche 
Post i jej „spółki córki” DHL.

Przypomnijmy, że w marcu br. de-
legacja naszej Komisji Podzakładowej 
(Organizacji Podzakładowej NSZZ „So-
lidarność” Pracowników Poczty Polskiej 
w Opolu – przyp. red.)gościła w Niem-
czech, a obecnie doszło do rewizyty nie-
mieckich kolegów. Spotkania te są elementem współpracy 
pomiędzy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskie-
go a niemieckim związkowym regionem Poczdam – Pół-
nocno - Zachodnia Brandenburgia. W ramach tej współpra-
cy prowadzona jest wymiana bilateralna.

W środę 19 października związkowcy z Niemiec spot-
kali się z Prezydium ZR i uczestniczyli w Mszy św. w ka-
tedrze opolskiej w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki.   Natomiast czwartek  można nazwać 
dniem pocztowym, gdyż doszło do dwóch spotkań w jed-
nostkach Poczty Polskiej S.A. Pierwsze miało miejsce w 
sali konferencyjnej gmachu siedziby opolskiego Regionu 
Sieci. Wzięli w nim udział (prócz gości z Niemiec) przed-
stawiciele  Organizacji Podzakładowej. Współgospoda-
rzami byli: Jerzy Chrobak – Przewodniczący Organizacji 
Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty 
Polskiej w Opolu i Elżbieta Lipińska – Dyrektor Regionu 
Sieci w Opolu. Na spotkaniu obecna była również Cecy-
lia Gonet – Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „So-
lidarność” Śląska Opolskiego. Na spotkanie zaprosiliśmy 
również przewodniczących pozostałych trzech związków 
zawodowych, działających w Poczcie Polskiej na terenie 
województwa opolskiego. Niestety, nikt z nich się nie po-
jawił. Mówi się, trudno…

Po spotkaniu w siedzibie opolskiego RS, zgodnie z 
przygotowanym wcześniej programem, nastąpił przejazd 
do zabrzańskiego WER, w którym gościom z Niemiec 
towarzyszyła delegacja członków organizacji w składzie: 
Aneta Fijołek, Mirosława Łabudzińska, Bożena Cierniak, 
Grzegorz Pietrasik oraz Dariusz Jackowski. W Zabrzu 
zostaliśmy serdecznie przyjęci przez tamtejsze kierowni-
ctwo, z Panią Dyrektor Joannę Łuszcz-Włodek na czele. 
Po rozmowach w siedzibie dyrekcji, nastąpiło zwiedzanie 
hali zabrzańskiego WER, a następnie, po pożegnaniu z kie-
rownictwem WER, powrót do Opola.

Tematyka obu spotkań była niezwykle bogata, trudno w 
kilku słowach ją przedstawić. Meritum rozmów były prob-
lemy, z którymi borykają się pocztowcy obu krajów, jak i 
związkowcy działający w branży pocztowej. Co ciekawe, 
wiele z omawianych problemów jest w Polsce i Niemczech 
niezwykle do siebie podobnych.

Spotkania odbyły się w niezwykle przyjaznej atmosfe-
rze, a niemieccy koledzy byli zachwyceni gościnnością, z 
jaką się w Polsce spotkali. Obie strony zgodnie oświadczy-
ły, że tego typu spotkania należy organizować w dalszym 
ciągu, gdyż przynoszą wiele korzyści i są niezwykle po-
mocne w pracy związkowej.

Dariusz Jackowski

Wymiana bilateralna. 
Rewizyta związkowców z Niemiec

21 listopada 
– Dzień Pracownika Socjalnego

25 listopada 
– Święto Kolejarzy

Z okazji 
Dnia Pracownika Socjalnego 

w imieniu Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 

pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim Pracownikom Socjalny.

W dniu Waszego święta życzę, aby pomoc 
drugiemu człowiekowi stała się dla Państwa 

prawdziwym spełnieniem. Jednocześnie życzę 
dużo ludzkiej przyjaźni i życzliwości. 

Przewodnicząca Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

Z okazji święta całą społeczności 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 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 

kieruje do aktywnych zawodowo kolejarzy, 
seniorów, osób współpracujących z kolejnictwem 

oraz  Waszych rodzin.
Niech Patronka Święta Katarzyna Aleksandryjska 
czuwa nad Wami, otacza opieką oraz błogosławi 

w życiu prywatnym i zawodowym.

Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet  
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