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„Z wielką radością przyjęliśmy decyzję Polaków 
o wyborze Pana na urząd Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej.”- napisał Piotr Duda do Andrzeja Dudy. 
W środę 24 czerwca szef Związku spotkał się z prezy-
dentem elektem, wręczył mu list gratulacyjny oraz sta-
tuetkę „Robotnika zwycięzcy” i zadeklarował wsparcie 
w realizacji programu wyborczego oraz podpisanej z 
Komisja Krajową NSZZ „Solidarność” umowy.

W liście lider „Solidarności” przypomina, że osiem lat 
rządów PO-PSL to najgorsze lata dla polskich pracowni-
ków, które doprowadziły do ogromnej skali ubóstwa. Wy-
dłużenie wieku emerytalnego, anty pracownicza noweliza-
cja kodeksu pracy, znaczne ograniczenie praw obywateli 
do protestów, to tylko niektóre z decyzji, które uderzają w 
polskich obywateli. Nowy Prezydent RP daje „Solidarno-
ści” nadzieję na odwrócenie tych złych decyzji. Wymaga to 
czasu i ciężkiej pracy, ale w tej misji Andrzej Duda może 
liczyć na wsparcie Związku, podkreśla przewodniczący 
KK.

Najskuteczniejszą drogą do rozwiązywania trudnych 
problemów społecznych i gospodarczych jest prawdziwy 
i partnerski dialog społeczny, zwraca uwagę Piotr Duda i 
wyraża nadzieję, że nowy prezydent będzie w trakcie spra-
wowania swojego urzędu patronem nowej instytucji dialo-
gu trójstronnego, Rady Dialogu Społecznego.

Prezent dla prezydenta elekta jest wzorowany na sta-
tuetce robotnika, która towarzyszyła Międzyzakładowemu 
Komitetowi Strajkowemu przy podpisywaniu Porozu-
mień Sierpniowych w 1980 roku. „Robotnik zwycięzca” 
jest symbolem odwagi i determinacji, której w budowaniu 
przyjaznego dla polskich pracowników i obywateli pań-
stwa życzą Andrzejowi Dudzie związkowcy.

- Pan prezydent potwierdził, że tak jak się wcześniej 

umawialiśmy, najważniejsze sprawy którymi się zajmie, to 
kwestia zmiany wieku emerytalnego i podniesienie kwoty 
wolnej od podatku - powiedział Piotr Duda po spotkaniu 
- Czekamy na prezydencki projekt w sprawie wieku eme-
rytalnego i nasi eksperci będą wspólnie nad nim pracować.

Prezydent elekt Andrzej Duda zapowiedział, że jeszcze 
w sierpniu złoży projekt ustawy o obniżeniu wieku emery-
talnego. - To będzie mój absolutnie pierwszy projekt - po-
wiedział Andrzej Duda po spotkaniu z przewodniczącym 
NSZZ Solidarność Piotrem Dudą. Prezydencki projekt po-
wstanie we współpracy z Solidarnością, zgodnie z umową 
podpisaną w trakcie kampanii prezydenckiej.

Prezydent elekt ujawnił, że projekt ustawy będzie do-
tyczył obniżenia wielu emerytalnego oraz dobrowolność 
przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy, od któ-
rej odprowadzane były składki emerytalne. Zapowiedział 
również, że proponowane zmiany będą uwzględniały sy-
tuację kobiet, które podczas pracy przebywają na urlopach 
macierzyńskich. - Tak kształtujemy ustawę by była dla nich 
korzystna – podkreślił Andrzej Duda. 

     (hd, jm)

Gratulacje „Solidarności” 
dla prezydenta elekta

     (hd, jm)
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List Gratulacyjny do Prezydenta RP

 Szanowny Pan
Andrzej Sebastian Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie
Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” z satysfakcją przyjmuje wybór 

Pana na Najwyższy Urząd w Państwie. 
Przekazując  serdeczne   gratulacje   Panu Prezydentowi  życzymy sukcesów  w pełnieniu 

tej niezwykle zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.
Uzyskany wynik wyborczy potwierdza, że Polska potrzebuje zmian. Społeczeństwo po-

przez demokratyczny wybór wyznaczyło ich kierunek. Jesteśmy przekonani, że Pan będzie 
gwarantem jak najlepszej służby na rzecz naszej Ojczyzny. Przed Panem Prezydentem z 
pewnością wiele trudnych decyzji i wyborów. Życzymy wytrwałości i pomyślności w ich 
podejmowaniu.

W imieniu Opolskiej Solidarności deklarujemy chęć współpracy w działaniach zmierza-
jących do stworzenia państwa przyjaznego obywatelom.  

Jednocześnie w imieniu członków Opolskiej Solidarności wyrażamy nadzieję, że rea-
lizacja zobowiązań, które zostały zawarte w umowie programowej 5 maja 2015 r. między 
Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” i Panem Prezydentem przyczyni się do poprawy 
standardów pracy oraz świadczeń społecznych w Polsce. 

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu prywat-
nym oraz owocnej służby na rzecz naszego Narodu. 

Z wyrazami ogromnego szacunku
Przewodnicząca Zarządu Regionu 

Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”
Cecylia Gonet

Obradujący w poniedziałek 1 czerwca Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” wystosował list gra-
tulacyjny do Prezydenta RP Andrzeja Sebastiana Dudy następującej treści:

Wszystkim nauczycielom i wychowawcom życzę wspaniałych wakacji, 
udanego wypoczynku pełnego relaksu, 

poprawy kondycji fi zycznej i psychicznej oraz pięknej pogody. 
 

Uczniom i ich Rodzicom życzę bezpiecznych wakacji, miłego spędzenia czasu 
w gronie rodzinnym bez trosk i zmartwień. 

Udanych wakacji!!!
Przewodnicząca ZR

Cecylia Gonet

Wspaniałych wakacji
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Wybór nowego prezydenta oraz postęp prac legis-
lacyjnych powołujących Radę Dialogu Społecznego 
pozwalają mieć nadzieję na powrót do normalności w 
relacjach z władzą, dlatego Komisja Krajowa zawiesiła 
trwające od początku roku pogotowie protestacyjne. To 
jedna z ważniejszych decyzji podjętych podczas obrad 
Komisji Krajowej, które w dniach 16-17 czerwca odby-
wały się w Toruniu.

Minutą ciszy za tragicznie zmarłych w katastrofie w ko-
palni Wujek górników, których ciała odnaleziono po dwu-
miesięcznej akcji ratowniczej, rozpoczęła się 16 czerwca 
obradująca w Toruniu Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność”. Główne tematy dyskusji to sytuacja w poszcze-
gólnych branżach i regionach oraz działania związku w 
najbliższych miesiącach. Członkowie Komisji podjęli rów-
nież kilka istotnych dla funkcjonowania związku decyzji.

Obrady jak zawsze rozpoczęła modlitwa, którą popro-
wadził dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. Bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Górsku ks. dr Paweł Nowogórski. 
Dzień później członkowie Komisji zwiedzali prowadzony 
przez niego ośrodek. Po nim głos zabrał prezydent Torunia 
Michał Zalewski, gość pierwszej części spotkania. Przy-
pomniał, że 35 lat temu także w Toruniu aktywnie powsta-
wała „Solidarność”. - Wspomnę choćby Towimor, kolebkę 

Solidarności w tym regionie – mówił. Prezydent przywołał 
też honorowych obywateli Torunia: dr Jerzego Wieczorka i 
prof. Antoniego Stawikowskiego, którzy tworzyli toruńską 
Solidarność. Na koniec powiedział - Życzę, aby powinność 
wobec pracowników była nie tylko wielkim wyzwaniem, 
ale też wielką radością.

W dalszej części odbyło się uroczyste zaprzysiężenie no-
wego szefa Sekretariatu Rolnictwa i członka Komisji Kra-
jowej Dariusza Łąckiego oraz pożegnanie przechodzącego 
na emeryturę Zbigniewa Kruszyńskiego, wieloletniego 
kierownika Działu Polityki Społecznej Komisji Krajowej. 
Prowadzący posiedzenie zastępca przewodniczącego Ta-
deusz Majchrowicz odczytał również list od prezydenta 
elekta Andrzeja Dudy, w którym prezydent dziękując za 
wsparcie po raz kolejny deklarował zamiar realizacji poro-
zumienia zawartego z „Solidarnością”. - To cel w procesie 
rozwoju naszego państwa, cel do którego będę dążył i który 
pragnę realizować.

- Drodzy związkowcy, każdego dnia podejmujecie wie-
le wyzwań. Pielęgnujecie idee i wartości jakie u swego po-
wstania niosła na sztandarach „Solidarność” - pisał dalej w 
liście prezydent.

To pierwsze w 35-letniej historii Związku posiedzenie 
KK w Toruniu.

www.solidarnosc.org.pl

Krajówka w mieście Kopernika

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

HENRYKOWI  FRASZEK

członkowi NSZZ „Solidarność” 
w FMiU „FAMAK” S.A. w Kluczborku, 

delegatowi na WZDR NSZZ „S” Śląska Opolskiego
z powodu śmierci

OJCA

składają
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

oraz Rada Oddziału ZR w Kluczborku

Koledze

ŁUKASZOWI LATAWSKIEMU

Przewodniczącemu Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność”

Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nysie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci
MAMY 
składają

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” 
Regionu Śląska Opolskiego

oraz koledzy z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
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Prawo tworzenia i przystąpienia do związków za-
wodowych musi przysługiwać każdemu, a zatem także 
osobom na umowach cywilnoprawnych i samozatrud-
nionemu. Taki wniosek wynika z wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego wydanego w dniu 2 czerwca 2015 r. 
(sprawa K1/13). 

Przypomnę, że NSZZ Solidarność już w 2012 roku 
uzyskała od Międzynarodowej Organizacji Pracy potwier-
dzenie, że Polska narusza prawa związkowe w tym zakre-
sie. W skardze do Komitetu Wolności Związkowej MOP 
Solidarność zwracała uwagę, że z konwencji nr 87 MOP 
ratyfikowanej przez Polskę w 1957 r. wynika, iż wszyscy 
pracujący bez jakiegokolwiek zróżnicowania mają prawo 
do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych 
(art. 2 konwencji). Jednoznaczne rekomendacje MOP dla 
Polski nie pozostawiały wątpliwości co do konieczności 
nowelizacji przepisów związkowych. Rząd zwleka ze za-
mianą przepisów już kilka lat i przez to jest negatywnie 
postrzegany w ramach MOP. Polska dyskryminuje niektóre 
kategorie pracujących w zakresie wolności związkowej.

Zgodnie z obecna treścią art. 2 usty. 1 i 2 ustawy z dnia 
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Z 2014, 
poz. 167) prawo tworzenia i wstępowania do związków za-
wodowych mają pracownicy bez względu na podstaw sto-
sunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyj-
nych oraz osoby wykonujące prace na podstawie umowy 
agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami. Osobom wykonu-
jącym prace nakładczą przysługuje prawo wstępowania do 
związków zawodowych działających w zakładzie pracy, z 
którym nawiązał umowę o pracę nakładczą. 

TK zajął się osobami nieujętymi w zaskarżonym prze-
pisie z wniosku OPZZ, który po sukcesie Solidarności na 
forum międzynarodowym postanowił zwrócić uwagę tak-
że na niezgodność art. 2 ustawy o związkach zawodowych 
z przepisami Konstytucji RP. Zakres wniosku obejmował 
zbadanie zgodności art. 2 ustawy o związkach zawodo-
wych z art. 12 i art. 59 ust. 1 konstytucji RP oraz art. 2 kon-
wencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony 
praw związkowych przyjętej w San Francisko dnia 9 lipca 
1948 roku. Zgodnie z art. 12 konstytucji Rzeczpospolita 
Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków 
zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolni-
ków oraz organizacjach pracodawców.

Należy zwrócić uwagę, że od dnia ratyfikacji konwen-
cji nr 87, a więc od 1957 r., ta umowa międzynarodowa 
obowiązuje bezpośrednio w polskim porządku prawnym. 
Mimo tego krajowy ustawodawca świadomie ograniczył 
zakres podmiotowych wolności zrzeszania się i tworzenia 
związków zawodowych w ustawie o związkach zawodo-
wych. Ustawa uchwalona została w 1991 r. a więc wiele lat 
po ratyfikacji konwencji. 

Do wyroku z 2 czerwca z wolności koalicji korzystać 
nie mogli przede wszystkim zleceniobiorcy, osoby na umo-
wach o dzieło i samozatrudnieni. Po wyroku Trybunału nie 
powinno być już żadnych wątpliwości, związki są także dla 
aktorów, dziennikarzy, ochroniarzy, pielęgniarek, kierow-
ców zawodowych, taksówkarzy, artystów, przedstawicieli 
handlowych itp. 

Wniosek z wyroku TK jest taki: krajowy ustawodawca 
w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

wbrew konstytucji ograniczył wolność związkowa. Trybu-
nał orzekł o niezgodności z konstytucją:

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związ-
kach zawodowych w zakresie, w jakim ogranicza wolność 
tworzenia i wstępowania do związków zawodowych oso-
bom wykonującym pracę zarobkową niewymienionym w 
przepisie (niezgodny z art. 59 ust. 1 w związku z art. 12 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskie), art. 2 ust. 2 ustawy 
powołanej w punkcie 1 (niezgodny z art. 59 ust. 1 w związ-
ku z art 12 konstytucji).

Sędzia sprawozdawca Trybunału Konstytucyjnego Ma-
rek Zubik zwrócił uwagę, że skoro konstytucja wyraźnie 
oznaczyła wolność tworzenia związków zawodowych, to 
ustawodawca nie ma prawa zawężać i określać, kto się 
może zrzeszać. Pojęcie pracownika jest dziś szersze niż to 
w kodeksie pracy. Trybunał nie odnosi się do pojęcia pra-
cownika z kodeksu pracy, ale do jego znaczenia konstytu-
cyjnego, więc przepisy ustawy o związkach zawodowych 
muszą odnosić się do wszystkich pracujących.

Szykuje się wielka nowelizacja przepisów związko-
wych.

Rekomendacje MOP wydane już 3 lata temu oraz 
czerwcowy wyrok TK oznaczają rewolucje w przepisach. 
Wolność przystępowania i tworzenia związków zawodo-
wych w dalszej perspektywie oznacza nadanie pozostałych 
uprawnień związkowych.

Obecnie osoby na umowach cywilnoprawnych i oso-
by samozatrudnione pozbawione są możliwości zrzeszania 
w związki zawodowe a tym samym możliwości wpływu 
na warunki pracy i płacy dotyczące tej grupy zawodowej. 
Nie mogą opiniować projektów ustaw, negocjować ukła-
dów zbiorowych,  nie mają ochrony związkowej ani prawa 
prowadzenia sporów zbiorowych i wszczynania strajków. 
Bez wątpienia ustawodawca zobowiązany jest dokonać 
przeglądu przepisów związkowych pod kontem zgodności 
z konstytucją oraz umowami międzynarodowymi. Już na 
pierwszy rzut oka widać, że jest wiele do zrobienia na polu 
przepisów związkowych. 
   Ewa Podgórska – Rakiel

* dr Ewa Podgórska – Rakiel to starszy specjalista, 
Zespół Prawny KK NSZZ Solidarności

Źródło informacji: 
Tygodnik Solidarność NR 24 z dn. 12 czerwca 2015 

Można zakładać związki zawodowe

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o tragicznej śmierci

HENRYKA BUGAJ

członka NSZZ „Solidarność” 
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

RODZINIE
składają koleżanki i koledzy

z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
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W Bałtowie w województwie świętokrzyskim w dniach 
12-13 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Delega-
tów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznych NSZZ „Solidarność”. W obradach uczest-
niczyli delegaci z całej Polski pracujący w Wojewódzkich 
i Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych 
(MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu re-
prezentował Krzysztof Niemczyk – na co dzień pracow-
nik PSSE w Nysie), zaproszeni goście: Maria Ochman – 
Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia, Waldemar 
Bartosz – Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzy-
skiego NSZZ „Solidarność”, Przedstawiciel Świętokrzy-
skiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitar-
nego w Kielcach, przedstawiciel Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego (GIS).

Wśród poruszanych tematów były głównie sprawy 
pracownicze, fatalna kondycja finansowa Inspekcji Sa-
nitarnej trwająca od lat oraz ustawa o zdrowiu publicz-
nym.

„Sanepidy” zostały wyłączone ze struktur Ministra 
Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny sprawuje nad nami 
nadzór merytoryczny, wyznacza zadania do realizacji nato-
miast budżet i finansowanie leży w gestii wojewody. Taka 
podległość jest niekorzystna dla państwa, nieracjonalna i 
utrudniająca realizację zadań z zakresu zdrowia publicz-
nego. Kto inny wydaje polecenia do wykonania a kto inny 
je finansuje, mówiąc... nie mam funduszy! Obszar zada-
niowy inspekcji jest bardzo szeroki i może być efektywnie 
realizowany w przypadku zachowania jednolitej polityki w 
obrębie kraju z gwarancją zarządzania bezpieczeństwem 
sanitarnym w sposób jednolity i skoordynowany poprzez 
GIS i Ministerstwo Zdrowia.

Wielokrotne i nieprzemyślane próby reformowania 
Inspekcji Sanitarnej mocno nadwyrężyły kondycję naszej 
Inspekcji – mówili delegaci WZD. Poczyniły wiele szkód 
zarówno w ograniczeniu działalności, rozmywaniu kompe-
tencji, jak i niedofinansowaniu.

Rola Inspekcji Sanitarnej i pracowników dostrzegana 
jest dopiero w sytuacjach, gdy występują zagrożenia: np.: 
sepsa, grypa ptasia, zakażenia szpitalne, zbiorowe zatrucia, 
pojawianie się w obrocie skażonej żywności, gdy zaistnieje 
podejrzenie bakterii Escherichia coli w ogórkach, pomido-
rach, sałacie, gdy pojawia się sól drogowa, susz jajeczny, 
skażony metanolem alkohol, gdy potrzebna jest pomoc w 
walce z dopalaczami czy przy likwidowaniu skutków po-
wodzi lub w przypadku innych ogólnopolskich akcji zwią-
zanych z bezpieczeństwem sanitarno-epidemiologicznym 
(przygotowania do Euro 2012) a obecnie czynne uczestni-
czenie w postępowaniu w przypadku zachorowań na wirus 
Ebola. 

Wszystkie te działania wymagają od pracowników 
„Sanepidu” podnoszenia kwalifikacji, dokształcania i go-
towości do działań. Wielokrotnie wykonywanie zadań od-
bywa się w dni wolne od pracy.

Od kilku lat prowadzone są działania mające na celu 
likwidację bazy laboratoryjnej i zwolnienia pracowników. 

Zlikwidowano już wiele 
akredytowanych labora-
toriów (proces ten wciąż 
postępuje) a ludzie stracili 
pracę. Dzięki wiedzy i wiel-
kiemu wysiłkowi pracow-
ników „Sanepidu” wszyst-
kie laboratoria posiadają 
akredytację, sprawdzaną i 
potwierdzaną co roku, co 
oznacza, że poziom usług 
analitycznych jest wysoki a wyniki badań uznawane są za 
miarodajne. Zlikwidowane laboratoria posiadały akredyta-
cje. Jaki był cel ich likwidacji? 

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest od lat niedofi-
nansowana. Delegaci podkreślali, że ich wynagrodzenia 
różnią się drastycznie od wynagrodzeń innych pracowni-
ków sfery budżetowej. Większość pracowników otrzymuje 
wynagrodzenie na poziomie minimum w swojej grupie za-
wodowej wynoszące średnio 1350 zł netto.

Ograniczenie waloryzacji płac powoduje wyraźne po-
gorszeniem stopy życiowej pracowników i rodzin, nie mó-
wiąc o braku podwyżek. Jest to przyczyną wielu proble-
mów, którym nie możemy zaradzić np. poprzez dodatkowe 
zatrudnienie. 80% pracowników zatrudnionych w „San-
epidach” legitymuje się wyższym wykształceniem – mają 
studia magisterskie, podyplomowe, specjalizacje, tytuły 
naukowe, liczne kursy i szkolenia, zdobyte dzięki własnym 
nakładom finansowym. 

Rok 2015 jest kolejnym (już 7) rokiem, gdy fundusz 
płac w sferze budżetowej został zamrożony na poziomie 
roku 2009. 

W lutym „Solidarność” działająca we wszystkich sta-
cjach sanitarno-epidemiologicznych na Dolnym Śląsku 
weszła w spory zbiorowe z pracodawcami. Związkowcy 
domagają się 20% podwyżki z wyrównaniem od 1 stycz-
nia 2015 r. Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” popiera dzia-
łania dolnośląskich pracowników „Sanepidu” i rozważa 
rozszerzenie akcji na cały kraj.

Pytani o zarobki, ze wstydu, nie odpowiadamy, bo choć 
reprezentujemy tak ważną instytucję, nikt nam nie uwierzy, 
że nasze zarobki niewiele przekraczają minimalne wyna-
grodzenie w Polsce – mówili delegaci WZD.

Komu zależy na tym, aby reżim sanitarno-epide-
miologiczny, jaki udało się wypracować przez wszystkie 
lata i który jest gwarantem zdrowotnego bezpieczeń-
stwa kraju, legł w gruzach?

Czujemy się upokorzonymi przez rząd funkcjonariu-
szami „trzeciej kategorii? 

Przewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych - Dorota Walczak

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „So-
lidarność” przy WSSE w Opolu - Ewa Brykalska

WZD Sekcji Krajowej Pracowników 
SANEPID-ów
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Trzy dni (22-24 czerwca 2015 roku) trwało  szkolenie 
podstawowe dla nowo wybranych przewodniczących Ko-
misji Zakładowych na kadencję 2014 –2018. W szkoleniu 
uczestniczyło 19 związkowców „S”  z Regionu Śląska 
Opolskiego. Warsztaty prowadził Grzegorz Adamczyk – 

W związku z 
przygotowywaną 
zmianą ekspozy-
cji z okazji 35. 
lecia powstania 
NSZZ „Solidar-
ność” w „Izbie 
Pamięci” w Kę-
dzierzynie – Koź-
lu  zwracamy 
się do członków 
Związku z proś-
bą  o udostępnie-
nie eksponatów 
związanych z 
historią „Solidar-
ności”. Każdy 
eksponat zostanie 
opisany i pod-
pisany nazwiskiem osoby, która go wypożyczyła.    
Wypożyczone eksponaty zostaną zwrócone ich właścicie-
lom po zamknięciu wystawy. 

W sprawie wypożyczenia eksponatów prosimy 
kontaktować do 15 lipca się z Jadwigą Malinowską 

tel. 77 42 32 870 
lub 42 32 860 – łączy sekretariat 

bądź e-mail: opole@solidarnosc.org.pl.  

Irena i Czesław Chmielewscy

Drodzy Jubilaci! 
 

Z okazji pięknego Jubileuszu 
jakim jest 50. Rocznica Ślubu 

życzymy Wam wszelkiej pomyślności, 
pociechy z dzieci i wnuków 

oraz doczekania w dostatku i zdrowiu 
Dębowych Godów. 

Czcigodni Jubilaci duchowo łączymy się z Wami
we wspólnej radości błagając dobrego Boga,

 by otaczał Was nadal swoją ojcowską miłością 
oraz by udzielał Wam i całej Rodzinie swego 

błogosławieństwa.
Szczęść Wam Boże!

W imieniu własnym i Opolskiej Solidarności 
życzy 

Przewodnicząca Zarządu Regionu
Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”

Cecylia Gonet 

Szkolenie podstawowe

z-ca przewodniczącego ZR, trener związkowy. W drugim 
dniu uczestników szkolenia odwiedziła  przewodnicząca 
ZR Cecylia Gonet.  

Szkolenie odbyło się w ośrodku szkoleniowym „Pen-
sjonat Zielony” w Turawie. 

Wystawa z okazji 
35. lecia Solidarności
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Kiedy człowiekowi nie starcza już samo bieganie, po-
szukuje czegoś nowego, nowego wyzwania. Ja znalazłem 
takie w Triathlonie. To 3 konkurencje występujące jed-
na po drugiej - pływanie, jazda rowerem, na końcu bieg. 
Są różne dystanse Triathlonu - od Iron Man (3,9km pły-
wania, 180km rowerem, 42,195 biegiem) - tego dystan-
su nie uda mi się już w życiu pokonać, ale już 1/2 Iron 
Mana, czyli 1,9km/90km/21,1km jest już w moim zasię-
gu. Kolejny dystans triathlonu to 1/4 Iron Mana, czyli 
950m/45km/10,55km. Już od 3 lat trenuję triathlon, który 
pokazuje mi granice wytrzymałości mojego organizmu. To 
głównie walka z samym sobą. 2 triathlony 1/2 Iron Mana 
pokonałem w Poznaniu w 2013 i 2014 roku, z których 
ukończenia byłem bardzo dumny. W czerwcu 2015 roku 
miałem zaplanowane 2 triathlony w odstępie 1 tygodnia 
w Mietkowie i Radkowie. Dystans tych triathlonów to 
1/4 Iron Mana, w obu tych startach zaliczyłem sukcesy w 
swojej kategorii wiekowej 50+. W Mietkowie zająłem 6 
miejsce, a 106 miejsce w Open, a w Radkowie - to najtrud-
niejszy triathlon na tym dystansie w Polsce, ze względu na 
ciężkie górskie podjazdy liczące łącznie 23 kilometry i tyle 
samo karkołomnych zjazdów z góry - tam zająłem 3 miej-
sce w kategorii wiekowe i 191 miejsce w Open. W każdym 
z tych zawodów startowało ponad 400 uczestników. Bar-
dzo cieszę się z tych wyników, bo pokazują one że również, 
że dobrze po 50-tce można z powodzeniem uprawiać tak 
ekstremalne dyscypliny sportowe.

Ze sportowym pozdrowieniem  
- Solidaruch, Adam Król

Komunikat
Informuję, że został przedłużony termin składania 
zgłoszeń do VIII edycji konkursu „Pracodawca 

Przyjazny Pracownikom” do dnia 31 sierpnia 2015 r. 
Więcej informacji na temat konkursu na stronie 

www.solidarnosc.org.pl.

Dwa lata więzienia w zawieszeniu – to już prawo-
mocny wyrok dla byłego szefa MSW. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w poniedziałek  
15 czerwca apelację obrońcy Czesława Kiszczaka od wy-
roku sądu pierwszej instancji. Generała uznano w nim za 
członka grupy przestępczej, która nielegalnie wprowadziła 
stan wojenny 13 grudnia 1981 roku.

- Stan wojenny był nie tylko nielegalny, ale także 
szkodliwy z punktu widzenia państwowego, bo na długo 
zatrzymał proces demokratyzacji – stwierdził w poniedzia-
łek sędzia Sądu Apelacyjnego Zbigniew Kapiński.

Jego zdaniem teza, iż Kiszczak działał w stanie wyższej 
konieczności, nie da się obronić, bo zagrożenie interwencją 
wojsk Układu Warszawskiego w Polsce nie było realne. 

W 2012 r. Sąd Okręgowy orzekł, że stan wojenny wpro-
wadziła grupa przestępcza o charakterze zbrojnym pod 
kierownictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Jej celami 
była likwidacja „Solidarności”, zachowanie ustroju komu-
nistycznego oraz osobistych pozycji we władzach PRL. 
Kiszczak, był szefem MSW, został wtedy skazany na dwa 
lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat. 

Jego obrońca odwołał się od wyroku. Wnosił, by unie-
win

Źródło informacji: 
Rzeczpospolita z dn. 16 czerwca 2015 r.  

 

Kiszczak skazany 
za stan wojenny

Triathlonowa 
przygoda 2015

Ponadzakładowe organizacje związkowe działające w 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły z pracodawcą 
porozumienie płacowe na mocy którego z dniem 1 czerwca 
2015 r. wprowadzony zostaje wzrost wynagrodzenia za-
sadniczego średnio 60,27 zł na każdego pracownika wy-
nagradzanego wg ZUZP, wraz z pochodnymi od wzrostu 
tego wynagrodzenia. W ramach środków na pochodne od 
wzrostu wynagrodzenia zasadniczego zabezpieczone zo-
stały środki na fundusz premiowy w wysokości określonej 
w ZUZP, tj. 15 % wynagrodzenia zasadniczego. 

Nas dzień zawarcia porozumienia  (24 czerwca) koń-
czą się wszystkie prowadzone spory zbiorowe w sprawie 
wzrostu wynagrodzenia dla pracowników Spółki, a strony 
prowadzące określony spór zbiorowy zobowiązują się do 
zakończenia sporu zgodzie z ustawa o rozwiązywaniu spo-
rów zbiorowych. 

     
     (red.) 

Porozumienie 
zawarte
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