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Podczas drugiego dnia 
obrad XXIX Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ 
“Solidarność” ogłoszono 
wyniki wyborów do Ko-
misji Krajowej, do której z 
naszego Regiony weszli: 

Nasi przedstawiciele we władzach KK

Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „So-
lidarność” już po raz 
trzeci wybrał Piotra 
Dudę na przewodni-
czącego Komisji Kra-
jowej. Otrzymał 248 na 
267 oddanych głosów. 

29. Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „So-
lidarność” odbywał się 
25 – 26 października w 
Częstochowie.

przewodnicząca ZR Cecylia Gonet i zastępca przewod-
niczącego ZR Grzegorz Adamczyk. 

XXIX Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” w Częstochowie

dok. na str. 3
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Z Dorotą Mielniczuk,  prze-
wodniczącą OZ NSZZ „So-
lidarność” w Domu Pomocy 
Społecznej w Strzelcach Opol-
skich z filią w Szymiszowie i 
filią w Leśnicy rozmawia Ma-
rzena Kucz.

- Przybliż proszę naszym 
czytelnikom czym jest w obec-
nych czasach Dom Pomocy 
Społecznej?

Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich z filią 
w Szymiszowie i filią w Leśni-
cy jest domem pobytu stałego 
przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, przewlekle 
somatycznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie. Dom 
działa na podstawie statusu określającego nazwę siedzi-
by, typ domu, organizację i zasady działania jak i poziom 
świadczonych usług. Zapewnia mieszkańcom całodobową 
opiekę, pełen zakres zajęć terapeutycznych, kulturalno-
-oświatowych i rehabilitacyjnych. Dom świadczy usługi 
w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomaga-
jących. Gwarantuje opiekę lekarską, pielęgniarską i reha-
bilitacyjną na poziomie obowiązujących świadczeń zdro-
wotnych. W ramach terapii realizowane są zajęcia m.in. z: 
plastykoterapii, muzykoterapii, ludoterapii, terapii przez 
czytanie oraz terapii przez kontakt z przyrodą. Siedziba 
główna DPS-u mieści się w Strzelcach Opolskich w cen-
trum miasta, w pobliżu rynku i parku miejskiego. Budynek 
posiada pokoje jedno i trzyosobowe, a przeznaczony jest 
dla osób somatycznie chorych. Może w nim zamieszkiwać 
łącznie 54 Mieszkańców. Filia DPS-u w Szymiszowie usy-
tuowana jest w obiekcie zabytkowym w dużej mierze wy-
remontowanym i odrestaurowanym. Budynek położony 
jest we wsi Szymiszów niedaleko Strzelec Opolskich i 
otoczony pięknym parkiem. W dworku tym mieszka 121 
osób w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych. Filia DPS-u w Leś-
nicy składa się z kompleksu budynków w pobliżu parku 
krajobrazowego Góry świętej Anny, w którym przebywa 
63 Mieszkańców – w jego skład wchodzą trzy budynki. 
Wszystkie obiekty Domu pozbawione są barier architek-
tonicznych i zaopatrzone w system przeciwpożarowy i 
przyzywowo-alarmowy.

- Zaskoczyłaś mnie skalą zjawiska, to niemal przed-
siębiorstwo. Przy takiej działalności to wszystko musi 
być poukładane jak w zegarku? Personel pewnie też nie 
może być z „ulicy”?  

Nasza kadra jest świetnie wykwalifikowana, spełniamy 
wszystkie wymogi standaryzacji, które są coraz ostrzej-
sze. Nasza praca wymaga bardzo dobrego wykształcenia 
praktycznie na każdym stanowisku. Oczekuje się od nas 

wielkiego poświęcenia i profe-
sjonalizmu.  Mamy też niestety 
„wady”….40+, 50+, kręgosłupy 
też są plus, bo nie są z gumy i 
bolą coraz bardziej i częściej. 

- Mówiąc kolokwialnie, je-
steście finansowani z budże-
tu powiatu. Starosta powiatu 
strzeleckiego zapewne docenia 
odpowiednio waszą pracę?

I w tym miejscu zaczyna się 
druga strona medalu. W ostatnich 
latach zarówno w naszym Domu 
Pomocy Społecznej jak i innych 
tego typu placówkach nasilił się 

problem pogłębiającej się zapaści w płacach.  W całym 
kraju obserwujemy trend wzrostu płac spowodowany zapo-
trzebowaniem na pracowników, pracodawcy widzą rynek 
pracy, który potrzebuje wykwalifikowanych pracowników 
i reagują wzrostem wynagrodzeń. Tak jest wszędzie, bo to 
logiczne. Natomiast w  naszych zarobkach od lat panuje 
stagnacja, podwyżki które pracownicy otrzymywali były 
tak niskie, że wstyd o tym mówić. Co coraz bardziej wpły-
wało i nadal wpływa na stan niezadowolenia pracowników. 
Dlatego dziewczyny postanowiły zawalczyć o podwyżki. 
Dotychczas zgadzaliśmy się na podwyżki oferowane nam 
przez Starostę, co doprowadziło do takiej sytuacji, że wie-
loletni pracownicy pracując w bardzo trudnych warunkach 
na zmiany, w nocy, na dyżurach 12-godzinnych zarabiały 
po 1800 zł na rękę. Nie było żadnej nadziei, że to się zmieni.

W rozmowach członkowie OZ NSZZ „Solidarność” 
w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z 
filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy wymieniają kolej-
no cele, które chcieliby zrealizować: poprawa  warunków 
socjalnych, ochrona zdrowia pracowników, zmniejszenie 
obciążenia pracą szczególnie na nocnej zmianie, szkolenia  
z zakresu wypalenia zawodowego, finansowe docenianie 
pracownika itp.

Jakie działania podjęliście w tych sprawach?
Już w zeszłym roku udało nam się spotkać z Panem Sta-

rostą na ogólnym spotkaniu z załogą. Próbowałyśmy nego-
cjować i zwracać uwagę na naszą sytuację, ale wiele z tego 
nie wyszło, musiałyśmy się zgodzić na marną podwyżkę. 
Minął rok, tym razem była większa determinacja w załodze 
ale równocześnie duże powątpiewanie, bo jak się coś nie 
udaje długi czas to człowiek traci wiarę i nadzieję, że coś 
może się zmienić. Walka o wyższe płace rozpoczęła się w 
tym roku od rozmowy z panią Dyrektor, na której ustali-
łyśmy, że udamy się razem do pana Starosty i będziemy 
rozmawiać o pieniądzach na nasze podwyżki. Alleluja jest 
nadzieja, że ktoś nas posłucha!!             

Tylko poprzez solidarność załogi 
można wiele  osiągnąć

dok. na str. 3
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XXIX Krajowy 
Zjazd Delegatów 

NSZZ „Solidarność” 
w Częstochowie

– Ja się nie zmienię, jeżeli coś robię, to robię na mak-
sa albo wcale. Przez ostatnie 8 lat, mimo że wiele mnie 
to kosztowało, a także moich współpracowników i dzięki 
wsparciu rodziny, która mieszka w Gliwicach, pracowałem 
na maksa. I teraz zrobię wszystko, abyśmy mogli wyko-
nać tyle, ile udało się nam zrobić w kończącej się kaden-
cji. Jedynym drogowskazem będzie dla mnie przyjęta jutro 
uchwała programowa.

– mówił Piotr Duda podczas prezentacji.
Nasz  region na KZD NSZZ „Solidarność” reprezen- 

towali: Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet, zastępcy prze-
wodniczącego ZR Dariusz Brzęczek i Grzegorz Adam-
czyk, Stanisław Baczyński oraz Edward Bieleninik. 

KZD poprzedziło odbywające się 24 października  
ostatnie w tej kadencji posiedzenie KK. Na Komisji omó-
wiono wszystkie kluczowe punkty przebiegu KZD. Prze-
wodniczący Piotr Duda przedstawił  sprawozdanie całej 
Komisji Krajowej.

W drugim dniu XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarność” ukonstytuowała się Komisja Krajo-
wa. Prezydium KK będzie pracowało w najbliższej kaden-
cji w niezmienionym składzie. Zastępcami przewodniczą-
cego Piotra Dudy są Bogdan Biś, Jerzy Jaworski (będzie 
pełnił również funkcję skarbnika), Bogdan Kubiak i Ta-
deusz Majchrowicz, w skład Prezydium weszli także Ewa 
Zydorek (sekretarz) oraz Henryk Nakonieczny.

KZD przyjął szereg uchwał statutowych, programo-
wych i branżowych.

red.

Udało się przedstawić panu Staroście  nasze proble-
my (najniższe płace w powiecie, wyeksploatowana kadra, 
brak zainteresowania  naszą pracą przez osoby młode wie-
kiem...). Następnie związek NSZZ „Solidarność” zwrócił 
się formalnie do Starosty o spotkanie z załogą, na którym  
Starosta mógł stanąć  twarzą w twarz z nami, matkami, żo-
nami, babciami, kobietami samotnie wychowującymi dzie-
ci, które nie wiedzą co to znaczy brać chorobowe. To spot-
kanie  było potrzebne i dla pana Starosty i dla nas załogi. 
Nie padła propozycja podwyżek ale pan Starosta zwrócił na 
nas uwagę. W ramach wsparcia działań związków załoga 
postanowiła ubrać czarne koszulki do czasu zakończenia 
negocjacji. Wreszcie na kolejnym spotkaniu naszej orga-
nizacji z p. Starostą udało się uzyskać podwyżkę w wyso-
kości 280 złotych (razem z kosztami pracodawcy) średnio 
na pracownika. Oczywiście spotkałam się z komentarzami 
załogi, że to najwyższa podwyżka w historii – co mnie bu-
dowało, a z drugiej strony inni mówili, że przecież miało 
być 500 złotych... Moim zdaniem udało się niewiele, ale ja 
jestem szczęśliwa, bo zrobiłyśmy coś wspólnie a było to 
bardzo trudne biorąc pod uwagę emocje, które towarzyszy-
ły nam w tym czasie. Wierzę, że ta podwyżka bardziej pod-
niosła ducha w ludziach niż zapełniła koszyk na zakupach 
w Biedronce. Myśmy się już po prostu wstydziły przyzna-
wać ile zarabiamy.

Co dalej…?
 Wszystko zależy od załogi, czy uda się zachować jed-

ność, czy  będą nadal solidarnie wspierane przez pracow-
ników działania związku? Tylko w ten sposób możemy coś 
osiągnąć. Nie ma wolności, nie ma postępu, nie ma podwy-
żek bez solidarności załogi. Moim zdaniem powinnyśmy 
zarabiać średnio 2500 zł netto. Mamy mnóstwo rzeczy do 
zrobienia: uregulowanie regulaminu wynagradzania, regu-
laminu pracy, oraz uregulowanie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Chcemy podniesienia dodatku za 
pracę w nocy, niedziele i święta. Jesteśmy kobietami w 
średnim wieku i potrzebujemy wsparcia medycznego, do-
datkowych ubezpieczeń (pakiet medyczny).W innych za-
kładach są to rzeczy naturalne, w ten sposób się walczy 
o pracownika. Wszystkie te zmiany jednak wiążą się z fi-
nansami, których jak twierdzi p. Dyrektor nie ma. Naszym 
zdaniem pieniądze się znajdą, wszyscy wiemy, że ludzi 
starszych będzie coraz  więcej.

W najbliższych czasach czekają nas wielkie zmiany, 
musimy iść jak kraje zachodnie, gdzie opieka paliatywna 
jest bardzo wysoko ceniona i jednocześnie finansowanie 
jest wielokrotnie wyższe niż u nas. Innej drogi nie widzę. 
Możemy zamykać szpitale, szkoły, likwidować zakłady 
pracy ale nie można człowieka pozbawić DOMU.

Dziękuję za rozmowę i życzę wytrwałości w realiza-
cji obranych celów.

Tylko poprzez solidarność...
dok. ze str. 2

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie Ustawy o Inspekcji 
Ochrony Środowiska i związana z nią wymuszona reorga-
nizacja w strukturach WIOŚ to główny temat cyklicznych 
rozmów przewodniczącej Organizacji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska Ilony Jelonek z zastępcą przewodniczącego ZR 
Dariuszem Brzęczkiem. Przewodnicząca OZ NSZZ „S” 
WIOŚ Ilona Jelonek, aby zapewnić ochronę wszystkim 
członkom związku podjęła inicjatywę utworzenia Orga-
nizacji Międzyzakładowej. Reprezentując Organizację 
Związkową NSZZ „S” wystąpiła do wszystkich działają-
cych w kraju OZ w WIOŚ o wyrażenie woli przystąpienia 
do nowej struktury organizacyjnej NSZZ „S” w WIOŚ.

Zmiany organizacyjne 
w WIOŚ
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Uroczystości pogrzebowe śp. Krystyny Ziobrow-
skiej odbyły się w piątek 26 października o godz. 12.00 
na cmentarzu w Opolu. Rodzina, przyjaciele, działacze 
związkowi, Poczet sztandarowy ZR NSZZ „Solidar-
ność” Śląska Opolskiego pożegnali Krystynę Ziobrow-
ską – wieloletnią działaczkę opolskiej Solidarności.

Krystyna Ziobrowska, dla nas koleżanek i kolegów - 
Krysia, to osoba pełna ciepła, życzliwości i zrozumienia. 
Bardzo zaangażowana w pomoc innym. Uśmiechnięta, 
bezinteresowna, dobra. Zawsze zadbana. Lubiła ludzi, po-
trafiła słuchać. Często zaglądała do Regionu nawet wów-
czas, kiedy była już na emeryturze. Niekiedy odwiedzali-
śmy ją w domu, bardzo gościnnie nas przyjmowała. Krysia 
pozostanie w naszych sercach na zawsze.

Krystyna  Ziobrowska  urodziła się  16  stycznia  1931 
r.  w  Grajewie.  Pracowała  w Centrali Nasiennej w Opo-
lu.  Do NSZZ „Solidarność” wstąpiła we wrześniu 1980 r. 
Była przewodniczącą Komisji Zakładowej, w lipcu 1981 
roku jako delegat uczestniczyła w I WZD Regionu Śląsk 
Opolski, była członkiem ZR, łączniczką Sekcji Rolnej 
KKP, współpracowała z  opolskimi  działaczami  „Solidar-
ności”  Rolników Indywidualnych.  Z  jej  inicjatywy  w  
niektórych  oddziałach Centrali Nasiennej na terenie woj. 
opolskiego wywieszono krzyże oraz symbole narodowe w 
formie orła w koronie  i z Matką Boską na piersi - 18 grud-
nia 1981 roku została poddana rozmowie ostrzegawczej. 1 
maja 1983 uczestniczyła w niezależnej manifestacji. 

Krystyna Ziobrowska była działaczką Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy przy kościele św. Piotra i Pawła w Opolu. W 
1985 r. uczestniczyła w rotacyjnej głodówce protestacyjnej 

w kościele Najświętszej Maryi Panny w Krakowie-Bieża-
nowie. W sierpniu 1987 r. w jej mieszkaniu odbyło  się  
spotkanie  założycielskie  opolskiego  przedstawicielstwa  
Polskiej  Ligi  Praw Człowieka (od X 1987 Komisji ds. 
Interwencji i Praworządności „S” Śląska Opolskiego); jako 
członek  Komisji  współorganizowała  pomoc  prawną  i  
materialną  dla  osób represjonowanych,  zaangażowana  
w  zbieranie  dokumentacji  represji.  Od  stycznia 1989 r. 
członkini MKO w Opolu; w IV 1989 delegat na II WZD 
Regionu Śląsk Opolski, członek Tymczasowego ZR; w  II 
1990 delegat na III WZD, członek ZR. Rozpracowywana 
przez Wydz. V/III KW MO/WUSW w Opolu w ramach KE 
krypt. Róża; 15 IV 1986  –  19 VII 1989 przez Wydz. V/III 
WUSW w Opolu w ramach SOR krypt. Adwokaci.

13 grudnia 2006 r. odznaczona przez Zarząd Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego za zasługi w cza-
sie stanu wojennego. W 2017 roku - Krzyżem Wolności i 
Solidarności.

* Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony 
przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyzna-
no go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocz-
nicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany 
jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury 
komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie 
praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wol-
ności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

Marzena Kucz 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 23 października 2018 r. odeszła do Domu Ojca

Krystyna Ziobrowska

Zasłużony Członek NSZZ "Solidarność" 
Śląska Opolskiego w okresie stanu wojennego
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

pogrążonej w smutku Rodzinie
składa:

Przewodnicząca Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność”

Śląska Opolskiego - Cecylia Gonet
oraz koleżanki i koledzy z NSZZ "Solidarność"

Opolska Solidarność pożegnała 
śp. Krystynę Ziobrowską

Płaca minimalna w 2019 roku wyniesie 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł – to decyzja Rady Ministrów. 
Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalne 

wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2250 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozo-
wanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.

źródło: mpips.gov.pl/ 

2250 zł wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2019 r.
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Osoba, która zajmuje się dorosłym niepełnospraw-
nym członkiem rodziny, może w drodze wyboru zre-
zygnować z pobierania zasiłku dla opiekuna na rzecz 
wyższego świadczenia pielęgnacyjnego.

Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który 
rozpatrywał skargę dotyczącą uprawnień do świadczenia 
pielęgnacyjnego. Gmina przyznała je synowi opiekujące-
mu się niepełnosprawną matką, ale w związku ze zmianą 
przepisów zakładającą, że przyznanie tego świadczenia 
jest uzależnione od tego, czy niepełnosprawność powstała 
przed ukończeniem 18 lub 25 lat – stracił do niego prawo 
od 1 lipca 2013 r. Jednocześnie na mocy wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. , który uznał to 
za naruszenie praw nabytych, mężczyzna odzyskał pomoc 
w formie zasiłku dla opiekuna, wynoszącego do końca 
października 520 zł, od listopada 620 zł. Natomiast świad-
czenie pielęgnacyjne na skutek wywalczonej przez rodzi-
ców niepełnosprawnych dzieci waloryzacji rośnie co roku 
i obecnie wynosi 1477 zł. 21 października 2014 r. zapadł 
kolejny wyrok TK, który stwierdził niezgodność z konsty-
tucją stosowania kryterium wieku przy ustalaniu prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego. Ze względu na powyższe w 
styczniu 2017 r. złożył wniosek o przyznanie świadczenia 
oświadczając jednocześnie, że zrezygnuje z zasiłku dla 
opiekuna w momencie jego uzyskania. Gmina odmówiła, 
powołując się na fakt, że po orzeczeniu trybunału z 2014 
r. nie doszło do zmiany przepisów. Ponadto uznała, że w 
przypadku mężczyzny nie ma zastosowania art. 27 ustawy 
z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 
2018 r. poz. 1518 ze zm), który przy zbiegu prawa do róż-
nych świadczeń pozwala wybrać to korzystniejsze. Decyzję 
gminy podtrzymały Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, któ-
ry stwierdził, że wyrok TK nie ma w tej sprawie znaczenia, 
bo wystąpienie o zasiłek pozbawia prawa do świadczenia.

Mężczyzna złożył skargę kasacyjną do NSA, a rzecznik 
praw obywatelskich dr Adam Bodnar zgłosił się do udziału 
w postępowaniu uznając, że sąd nie mógł powoływać się 
na przepis, że nie można dostać świadczenia, skoro wcześ-
niej wystąpiło się o zasiłek, w sytuacji gdy mężczyzna zro-
bił to po tym, jak stracił prawo do świadczenia i nastąpiło 
to z naruszeniem prawa. Przeszkodą do jego uzyskania nie 
może być art. 27 ust. 5 ustawy, gdy skarżący jednoznacznie 
wyraził wolę, rezygnacji z zasiłku dla opiekuna. NSA uznał 
argumenty przedstawione przez RPO za zasadne i uchylił 
wyrok WSA oraz wcześniejsze decyzje zarówno gminy jak 
SKO.

W dniach 24 – 26 października 2018 r. w ramach 
współpracy pomiędzy NSZZ „Solidarność” Regionu 
Śląska Opolskiego, a DGB Region Brandenburgia Za-
chodnia przebywała u nas delegacja związkowców z 
Niemiec. Tematyką przewodnią spotkania były sukcesy 
i problemy związkowców branży hutniczej w Polsce i 
Niemczech.

Niemiecką delegację reprezentowali: Frank Techen – 
przewodniczący DGB Region Brandenburgia Zachodnia, 
Detlef Almagro Velazquez – sekretarz DGB Region Bran-
denburgia Zachodnia, Bernd Drechsler – przedstawiciel 
IGM z Brandenburgu nad Havelą i Ewa Niedbała - tłu-
macz; a Region Śląsk Opolski: Dorota Domańska, Marek 
Stelmach oraz Dariusz Jackowski.

Niemieccy związkowcy odwiedzili Hutę „Małapanew” 
Sp. z o. o. w Ozimku i Alchemię S.A. Oddział Walcownia 
Rur w Zawadzkiem, gdzie oprowadzali ich Artur Krzewi-
ca - przewodniczący NSZZ „S” Huty „Małapanew” oraz 
Robert Kafarski z-ca przewodniczącego OM NSZZ „S” 
Alchemia S.A. Oddział WRA w Zawadzkiem i Gerard 
Mańczyk przewodniczący Rady pracowników w tym za-
kładzie.

W Ozimku delegacja miała okazję poznać proces tech-
nologiczny przedsiębiorstwa, a w Zawadzkiem obejrzała 
prezentację filmową na temat produkcji rur. W trakcie roz-
mów poruszano problemy branży hutniczej związanych z 
pracą zawodową oraz działalnością związkową. 

Podczas spotkania w siedzibie Zarządu Regionu 26 
października obie strony podsumowały wizytę. Wysoko 
oceniony został poziom merytoryczny rozmów oraz dobra 
atmosfera. Ustalono, że współpraca polskich i niemieckich 
związkowców będzie kontynuowana.

Dariusz Jackowski

Opiekun może 
zamienić zasiłek 
na świadczenie 
pielęgnacyjne

Rewizyta 
związkowców 

z Niemiec

Wypadki przy pracy i związane z nimi procedury, me-
tody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracow-
ników czynników szkodliwych dla zdrowia uciążliwych i 
niebezpiecznych występujących w procesach pracy – to 
wiodące tematy odbywającego się 18 października szko-
lenia SIP-owców.

Szkolenie przy udziale Państwowej Inspekcji Pracy 
Okręgu Opole zorganizował Klub SIP działający przy ZR 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Uczestniczyli w 
nim członkowie NSZZ „Solidarność” pełniący w zakła-
dach pracy funkcję SIP z całej Opolszczyzny.

Szkolenie SIP

Śląska Opolskiego listopad 2018 r.
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Dla wszystkich osób związanych 
z koleją 25 listopada to szczególny 
dzień w roku. 

Życzę Państwu oraz Państwa ro-
dzinom i bliskim pomyślności zarówno na polu zawodo-
wym jak i prywatnym, radości z każdego dnia, zdrowia i 
spokoju, a także nieustającej pasji do działania oraz moty-
wacji do codziennej pracy. Kolejarz to nie zawód jak wie-
le innych, a służba wykonywana z myślą o podróżnych. 
Niech ten dzień będzie okazją do wspólnego świętowania 
oraz przypomnienia historii święta i jego patronki - św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej, która była uosobieniem odwagi i 
mądrości.

Przewodnicząca Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

25 listopada - Święto Kolejarza
Św. Katarzyna Aleksandryjska 
(ur. ok. 282 - zm. ok. 300 roku n.e. w Aleksandrii). 

Ponieważ krytykowała prześladowania chrześcijan, 
została skazana na śmierć. Życie miała stracić przez ła-
manie na kole. Legenda głosi jednak, że narzędzie tortur 
zniszczył anioł i dopiero topór katowski dokonał tragicz-
nego dzieła. Minęły setki lat i gdy w 1837 r. w śląskich 
Mysłowicach powstał pomysł budowy kolei żelaznej, prze-
rażeni nowoczesnością mieszkańcy zaczęli protestować. 
Wówczas ich proboszcz ks. Mateusz Nyga miał powie-
dzieć, że skoro św. Katarzyna Aleksandryjska nie zginę-
ła pod kołem tortur, to z pewnością ochroni ona wszyst-
kich przed niebezpieczeństwami na żelaznych drogach.

Bieżąca działalność Prezydium Zarządu Regionu, 
problemy w zakładach pracy w Województwie Opol-
skim, sytuacja  w Oddziałach Zarządu Regionu, sek-
cjach branżowych i problemowych Regionu Śląska 
Opolskiego to tematy, które cyklicznie są omawiane na 
posiedzeniach ZR.

Członkowie  Zarządu Regionu NSZZ Śląska Opolskie-
go  na posiedzeniu 11 października: 

- zapoznali się z:
1) Stanowiskiem Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidar-

ność” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kędzierzynie Koźlu w sprawie negatyw-
nych zjawisk w występujących w relacji Pracodawca 
– Organizacja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność”
Zarząd Regionu swoje poparcie dla Stanowiska przed-

stawił Opolskiemu Komendantowi Straży Pożarnej w 
Opolu oraz Wojewodzie Opolskiemu.
2) Stanowiskiem Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidar-

ność” w Opolskiej  Wojewódzkiej Komendzie OHP 
w Opolu w sprawie niskich wynagrodzeń w Ochotni-
czych Hufcach Pracy.

Stanowisko wraz z poparciem Zarządu Regionu NSZZ 
Śląska Opolskiego  zostało przekazane Komisji Krajowej 
w celu podjęcia skutecznych działań w tej sprawie.

- omówili Politykę Ochrony Danych Osobowych zale-
coną do  stosowania w Organizacjach Zakładowych, zastęp-
ca przewodniczącej ZR Dariusz Brzęczek na bieżąco udzie-
la informacji i  prowadzi szkolenia w tym zakresie. 

- podjęli uchwały:
1) Uchwałę zatwierdzającą Politykę Ochrony Danych 

Osobowych zgodną z RODO do stosowania w Regio-
nie NSZZ Śląska Opolskiego  

2)  Uchwałę powołującą Regionalną Radę Funduszu Straj-
kowego przy Zarządzie Regionu NSZZ Śląska Opol-
skiego  na kadencję 2018-2022 w składzie:
1)  Bieleninik Edward 
2)  Brzęczek Dariusz
3)  Kuliński Andrzej
4)  Stelmach Marek
5)  Szczygieł Jan

Zastępca przewodniczącego ZR, sekretarz ZR
Dariusz Brzęczek

„Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, 
by nikt nie czuł się samotny i pozostawiony bez opieki.

Jan Paweł II (Ełk 8. 06. 1999 r.)

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które jest świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej, 
składam Państwu bukiet najpiękniejszych życzeń oraz przekazuję wyrazy uznania za pełną zaangażowania 

i życzliwości, profesjonalną pracę na rzecz osób potrzebujących.
Życzę każdemu z Państwa, osobistej i zawodowej satysfakcji oraz realizacji wszelkich zamierzeń.

                                                                                                  Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

                                                                                                         Cecylia Gonet

Z prac Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego
Biuletyn informacyjny „S” Nr 11/2018
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Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
postanowiło przedłużyć termin składania zgłoszeń do XI 
edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” o 
dodatkowy miesiąc. Wnioski ostatecznie będą przyjmowa-
ne do 30 listopada 2018 r. 

Komisja Certyfikacyjna dokona oceny wniosków nade-
słanych na konkurs m.in. biorąc pod uwagę przestrzeganie 
prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, za-
trudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązko-
wienie oraz funkcjonowanie rady pracowników.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, któ-
rzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakre-
sie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności 
poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe 
jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy 
szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog 
społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres 
trzech lat.

źródło: www.tysol.pl/

XI edycja konkursu 
Pracodawca 
Przyjazny 

Pracownikom 
- wnioski do 30 listopada

 – Za nami XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ So-
lidarność, który można nazwać prawdziwym świętem naj-
większego związku zawodowego w kraju, ale i prawdziwym 
świętem Polski. Bo przecież to w trakcie naszego zjazdu 
prezydent Andrzej Duda powiedział, że „cieszy się, że So-
lidarność w trosce o najsłabszych uczestniczy w polityce 
dotyczącej praw pracowniczych”. Prezydent dobitnie pod-
kreślił, że Solidarność powinna stać na straży prawa pracy, 
niepodległości, suwerenności, ale i niepodważalnych war-
tości Rzeczpospolitej – napisał we wstępniaku do najnow-
szego numeru „Tygodnika Solidarność” Michał Ossowski, 
redaktor naczelny.

Numer w znacznej mierze poświęcony jest XXIX 
Krajowemu Zjazdowi Delegatów. 

Andrzej Berezowski, „Przełomowa Kadencja” 
 Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda przedsta-

wił sprawozdanie z działalności władz związku w czasie 
ostatniej kadencji. (…) Piotr Duda podkreślił, że mijają-
ca kadencja była przełomowa. Udało się m.in. obniżyć 
wiek emerytalny i ograniczyć handel w niedzielę. Osiąg-
nięcie tych sukcesów nie było jednak łatwe. Przewodni-
czący wymienił kilka przykładów, które o tym świadczą 
Andrzej Berezowski rozmawia z Tadeuszem Majchro-

wiczem, zastępcą przewodniczącego Prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
 – Krajowy Zjazd Delegatów to wielkie święto Solidarno-

ści. Ten był szczególnie ważny, ponieważ podsumowali-
śmy czteroletnią kadencję i wybraliśmy władze na nową 
kadencję. Muszę przyznać, że przewodniczenie takiemu 
zjazdowi to niezwykle trudna sprawa. W mojej ocenie 
zakończenie pokazało, że udało nam się przeprowadzić 
wszystko w sposób sprawny, delegaci bardzo odpowie-
dzialnie się zachowywali. Uważam, że zjazd przejdzie 
do historii jako bardzo dobry i to nie tylko ze względu na 
to, że tak sprawnie przebiegały wybory. Co prawda przy 
wyborze Krajowej Komisji Rewizyjnej mieliśmy aż trzy 
tury głosowania, jednak wszystko przebiegło sprawnie. 
Przyjęliśmy uchwałę programową, przyjęliśmy szereg 
niezwykle ważnych uchwał i stanowisk. Niektóre z nich 
są jak najbardziej na czasie i wesprą działania organiza-
cji związkowych. Mogę więc powiedzieć, że zjazd był 
bardzo, bardzo dobry 
- mówi Tadeusz Majchrowicz.

Więcej w Tygodniku „Solidarność” nr 44, 2 listopada br.

Robimy swoje, 
nie musimy się 
podobać innym

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy

Jadwidze Wawrzkiewicz - Raróg, 
Radcy prawnemu ZR NSZZ „S” Śląska Opolskiego

z powodu śmierci
M A M Y

składa
Przewodnicząca Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy

Krystynie Machnik, 
przewodniczącej Organizacji 

Podzakładowej NSZZ „S” Pracowników Poczty Polskiej
z powodu śmierci

M A M Y

składa
Przewodnicząca Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy

Barbarze Hoffman, 
przewodniczącej Organizacji Podzakładowej NSZZ „S” 

Arel Spółka z o. o. i Spółka Komandytowa
z powodu śmierci

M Ę Ż A

składa
Przewodnicząca Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
Cecylia Gonet

Śląska Opolskiego listopad 2018 r.
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W piątek 19 października członkowie NSZZ „Soli-
darność” wraz z Pocztami sztandarowymi uczestniczyli 
w Mszy św. w intencji Patrona NSZZ „Solidarność” bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Opolu.

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

Jak wynika z relacji przewodniczących terenowych 
Oddziałów ZR o kapelanie Solidarności bł. ks. Jerzym 
członkowie NSZZ „Solidarność” pamiętali we wszystkich 
strukturach naszego województwa:

20 października delegacja reprezentująca O/ZR 
NSZZ „Solidarność”w Kluczborku złożyła wiązankę 
kwiatów i zapaliła symboliczną świecę przed tablicą upa-
miętniającą bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.

34. rocznica męczeńskiej śmierci 
kapelana Solidarności

Związkowcy wraz z Pocztami sztandarowymi z Od-
działu ZR w Kędzierzynie – Koźlu uczestniczyli  14 paź-
dziernika we Mszy św. w intencji kapelana „Solidarności”.

W Brzegu 14 października dawni opozycjoniści, 
związkowcy z NSZZ „Solidarność”  wraz z Pocztami 
sztandarowymi, przedstawiciele władz samorządowych 
miasta i powiatu, kombatanci, młodzież szkolna oraz 
mieszkańcy miasta upamiętniając 34. rocznicę zamordo-
wania przez funkcjonariuszy IV wydziału MSW bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszko uczestniczyli w kościele pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego we Mszy św. w jego intencji. Po 
mszy św. złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed 
obeliskiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – poinformował 
Edward Ożóg z NSZZ „Solidarność” Agromet Pilmet w 
Brzegu.

Natomiast grupa związkowców wraz z rodzinami i 
sympatykami związku z Głuchołaz uczestnicząc w dwu-
dniowej wycieczce do Warszawy 20 - 21 października 
złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz z logo NSZZ 
„Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego przy grobie bło-
gosławionego księdza Jerzego. 

red.

Głuchołazy

Kluczbork

Opole

Kędzierzyn-Koźle

Brzeg
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