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19 lutego br. w Brzeskim Ratuszu odbyło się uroczyste posiedze-
nie Zarządu NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego, podczas 
którego Przewodnicząca opolskiej Solidarności Cecylia Gonet oraz 
Przewodniczący Rady Oddziału w Brzegu Kazimierz Kozłowski 
wręczyli odznaczenia Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Śląska Opolskiego. Odznaczenia, na podstawie uchwały XXVII 
Walnego Zebrania Delegatów Regionu, otrzymali: Irena Jóźwicka, 
Jan Basta, Zdzisław Bernacki, Jerzy Dycfeld, Józef Jarząbek, 
Janusz Kajdzik, Ryszard Ludka, Tadeusz Świtoń. 

Uroczyste posiedzenie ZR w Brzegu

Gratulacje oraz drobne upominki od-
znaczonym przekazali także m.in. bur-
mistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz starosta 
powiatu brzeskiego Jacek Monkiewicz. 
Uroczystość uświetnił występ grupy ar-
tystycznej z Klubu Wojskowego 1. Brze-
skiego Pułku Saperów. Na zakończenie 
wszyscy zebrani mogli wysłuchać wspo-
mnień działaczy NSZZ Solidarność oraz 
zaśpiewać wspólnie pieśń patriotyczną.
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Wśród zakładów branży metalowej na Opolszczyźnie, 
w których działa NSZZ „Solidarność” znajdują się Energo-
-Mechanik w Strzelcach Opolskich, ZUGIL S.A. w Ozim-
ku oraz Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych. 
Czym się specjalizują, jakie są warunki pracy -  opowiadają 
przewodniczący komisji zakładowych.

ENERGO-MECHANIK 
W STRZELCACH OPOLSKICH

Firma została założona w 1956 roku, podczas 50-letniej 
działalności zdobyła pozycję uznanego dostawcy maszyn 
i urządzeń dla energetyki cieplnej oraz górnictwa. Uzna-
nie odbiorców krajowych i zagranicznych zawdzięcza 
rzetelnej pracy wysoko kwalifikowanej załogi, wdrożeniu 
do produkcji wielu nowych wyrobów. Jakość wyrobów 
została potwierdzona wieloma listami referencyjnymi. 
Energetyce cieplnej oferują produkcję, montaż i napra-
wy urządzeń towarzyszącym kotłom energetycznym. Dla 
górnictwa węgla i rud miedzi wytwarzają, modernizują i 
remontują lokomotywy kopalniane, kołowroty oraz inne 
urządzenia transportowe. To tyle o samym zakładzie, a jak 
wygląda sytuacja związku? - Uzwiązkowienie stanowi oko-
ło 40 % załogi zatrudnionej w Strzelcach Opolskich, praca 
jest ciężka, zarobki pozostawiają wiele do życzenia - mówi 
przewodniczący komisji zakładowej Adam Nazim. 

ZUGIL ODDZIAŁ MASZYNY I KONSTRUKCJE 
W OZIMKU

Specjalnością zakładu są różnego rodzaju konstrukcje 
stalowe. Dzięki wiedzy, doświadczeniu, a także zastoso-
waniu nowoczesnych, sterowanych numerycznie urzą-
dzeń, zapewniają najwyższą jakość świadczonych usług, 
obejmujących między innymi cięcie laserem oraz gięcie 
blach i obróbkę mechaniczną. Zakład produkuje m.in. 

29 marca swoje święto obchodzą Metalowcy
Z tej okazji wszystkim pracownikom związanym z branżą metalową

składam najserdeczniejsze życzenia 
stabilizacji zawodowej i godziwego wynagrodzenia.

Łączę najlepsze życzenia spełnienia planów,
wielu sukcesów, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Przewodnicząca Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

konstrukcje dla przemysłu kolejowego, elementy maszyn 
budowlanych, gąsienicowych i leśnych, łyżki ładowarek, 
konstrukcje dźwigowe, kolumny, belki dźwignic transportu 
pionowego i poziomego kontenerów, konstrukcje krusza-
rek, przesiewaczy, separatorów piasku, skrzynie pojazdów 
samowyładowczych. Praca w zakładzie nie jest lekka, sku-
piamy wiele zawodów specjalistycznych, ja na przykład 
jako wytaczacz obrabiam 12 - 14 metrowe konstrukcje w 
obróbce mechaniczno - wiórowej - mówi przewodniczący 
komisji zakładowej Tadeusz Kuśmierski. A uzwiązko-
wienie? - 1/3 załogi. 

GRODKOWSKIE ZAKŁADY 
WYROBÓW METALOWYCH S.A

 
Firma o ponad 100-letniej tradycji.  Produkują wysokiej 

klasy sprzęt przeciwpożarowy, butle gazowe i zbiorniki 
LPG. Zakład świadczy również usługi w zakresie malowa-
nia proszkowego, obróbki skrawaniem, tłoczenia, zwijania 
i gięcia blachy. Jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą 
się firmą.  Wysoka jakość ma priorytetowe znaczenie, dla-
tego wszystkie produkty spełniają wymogi norm europej-
skich, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Zatrudnia 
wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz systema-
tycznie inwestuje w badania i rozwój. Potencjał firmy to 
również nowoczesny park maszynowy. Stosowane tech-
nologie dają możliwość rozszerzania profilu produkcji, 
stąd systematycznie wprowadza do oferty nowe wyroby 
zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Praca jak na branżę 
metalową przystało jest ciężka i średnio ciężka - mówi Ra-
dosław Gut przewodniczący komisji zakładowej. W za-
kładzie znajdą pracę spawacze, elektrycy, mechanicy, auto-
matycy. Wymagania wobec pracowników są duże. Zarobki 
w znacznym stopniu są uzależnione od przepracowanych 
godzin. Do NSZZ „S” należy około 50 osób.

 

W środę, 27 lutego w Sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło 
się XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego. W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego Cecylia Gonet. 

XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego
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Związkowcy z Oddziału ZR w Krapkowicach na spot-
kaniu w środę 27 lutego omówili bieżącą sytuację swoich 
zakładów pracy. Podczas spotkania przewodnicząca ZR 
NSZZ „Solidarność” Cecylia Gonet w imieniu własnym 
oraz Rady Oddziału Krapkowic podziękowała Kol. Mi-
chałowi Bzdykowi, byłemu przewodniczącemu KZ NSZZ 
„S” przy Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o. o. w Krapko-
wicach „... za wszystkie dni, które poświęciłeś dla innych, 
na rzecz naszego Związku. Za pełną zaangażowania, dłu-
goletnią pracę, sumienność i rzetelność w wypełnianiu po-
wierzonych Ci funkcji” życząc jednocześnie "obfi tości łask 
Bożych, dużo zdrowia, pogody ducha oraz realizacji swoich 
pasji i zainteresowań, spełnienia najskrytszych marzeń."

W spotkaniu, na zaproszenie Rady Oddziału, uczest-
niczyli Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura i Burmistrz 
Gogolina Joachim Wojtala.

Spotkanie 
w Krapkowicach

W czwartek, 28 lutego odbyło się kolejne spotkanie 
Prezydium ZR z przewodniczącymi komisji zakładowych 
w terenie. Tym razem w O/ZR w Kluczborku. Podczas 
spotkania przewodnicząca ZR Cecylia Gonet przedstawiła 
preliminarz budżetowy ZR za rok 2018 oraz plan budżeto-
wy ZR na rok 2019 szczegółowo odnosząc się do przycho-
dów i wydatków dotyczących O/ZR w Kluczborku.  

Zastępca przewodniczącego ZR Dariusz Brzęczek 
omówił zmiany w ustawie o związkach zawodowych. 
Przewodniczący Komisji Zakładowych otrzymali książki 
wydane przez Zarząd Regionu autorstwa pani Heleny Raj-
czuk „Vademecum prawa związkowego II. Zmiana usta-
wy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r. Ko-
mentarz praktyczny.” Zmiany w przepisach dotyczących 
sprawozdawczości organizacji zakładowych za 2018 rok 
to kolejny temat, który dotyczy każdej organizacji związ-
kowej. Omówił je Dariusz Brzęczek. Następnie zastępca 
przewodniczącego ZR Grzegorz Adamczyk zreferował 
podjęte podczas ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej 
decyzje związane z działaniami powołanego Komitetu 
protestacyjnego po spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim. 
Przewodniczący Komisji Zakładowych przedstawili sytua-
cję zakładów pracy oraz zgłosili swoje oczekiwania wobec 
pracy ZR.

Spotkania członków Prezydium ZR z przewodniczący-
mi komisji zakładowych odbyły się w ostatnim czasie w O/
ZR w Brzegu, Nysie, Głuchołazach. Prezydium ZR widząc 
potrzebę bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami or-
ganizacji związkowych w terenie będzie organizować cy-
klicznie spotkania we wszystkich swoich oddziałach.

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ślą-
ska Opolskiego na posiedzeniu 28 lutego zarejestrowało 
Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Urzędzie 
Statystycznym w Opolu. Na każdym etapie swojej działal-
ności nowi związkowcy mogą liczyć na prawne wsparcie i 
pomoc Zarządu Regionu.

„S” w Urzędzie 
Statystycznym

Spotkanie 
z przewodniczącymi 

komisji zakładowych 
w Kluczborku

Lucyna Mastyga 
otrzymała powołanie

Podczas lutowego posiedzenia ZR Przewodnicząca 
Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego 
Cecylia Gonet wręczyła powołanie Kol. Lucynie Mastydze 
na przewodniczącą Rady Oddziału ZR w Prudniku. 

4 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Na posiedzeniu 
przyjęto realizację preliminarza budżetowego ZR za rok 
2018 oraz preliminarz budżetowy na rok 2019.

Budżet Zarządu 
Regionu przyjęty
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W poniedziałek, 4 lutego w samo południe delegacja 
opolskiej "Solidarności" na czele z zastępcą przewodni-
czącego ZR Grzegorzem Adamczykiem złożyła wizytę 
w biurze parlamentarzystów PiS: Katarzyny Czochary 
i Antoniego Dudy wręczając stanowisko naszego Związ-
ku i listę postulatów. To część ogólnopolskiej akcji pro-
wadzonej przez NSZZ Solidarność.

Akcja odwiedzin biur poselskich i senatorskich Zjedno-
czonej Prawicy z postulatami „S” jest pokłosiem stanowi-
ska Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z grudnia ub.r. 
w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz niepoko-
jącego stanu dialogu w Polsce.

NSZZ „Solidarność” nie zgadza się na brak lub nie-
wielki wzrost wynagrodzeń w szeroko rozumianej sferze 
budżetowej w sytuacji, gdy wpływy budżetowe są na tak 
wysokim poziomie, o jakim chwali się premier Morawie-
cki.  Pracownicy budżetówki czują się więc dyskrymino-
wani widząc rosnące płace w sektorze przedsiębiorstw oraz 
w sferze mundurowej (policjanci i wojsko).

Delegacja opolskiej 
Solidarności z wizytą 
w biurze posłów PiS

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” Śląska Opolskiego podczas   posiedzenia 26 lu-
tego jednogłośnie opowiedziała się za przystąpieniem do 
akcji protestacyjno - strajkowej. Rada Sekcji została prze-
kształcona w Komitet Protestacyjno - Strajkowy. Ustalono 
plan kolejnych działań.

Przewodniczący Regionalnej Sekcji Piotr Pakosz 
przedstawił podejmowane w ciągu minionego półrocza 
działania Sekcji, między innymi spotkanie z Opolskim Ku-
ratorem Oświaty Michałem Siekiem, wydarzenia sporto-
we, przebieg Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” (13-15. 02. 2019 r.). Członkowie Sekcji omówi-
li sytuację placówek oświatowych w obrębie działalności 
Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych NSZZ 
„Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego.

16 marca 2019 
roku mija pierwsza 
rocznica śmierci Fran-
ciszka Szelwickiego,  
przewodniczącego Za-
rządu Regionu NSZZ 
“Solidarność” Śląska 
Opolskiego w latach 
1992-1997, człon-
ka Komisji Krajowej 
NSZZ „S”, posła RP z 
listy RS AWS. 

W stanie wojennym był internowany na okres od 14 
grudnia 1981 r. do 24 lipca 1982 r. w Ośrodku Odosob-
nienia w Nysie, Opolu, Kamiennej Górze (gdzie w  lutym  
1982  roku  podjął  12-dniową  głodówkę), Głogowie. Od  
sierpnia  1982  do  roku  1989  współzakładał podziemny 
ruch wydawniczy, był kolporterem prasy i wydawnictw 
podziemnych, w tym m.in. „Tygodnika Mazowsze” oraz 
„Sygnałów Wojennych”. * 1983 – 24 X 1984 był rozpraco-
wywany w ramach SOR krypt. Waleczni; do 10 VIII 1989 
rozpracowywany przez p. V/VI RUSW w Nysie w ramach 
KE krypt. Maluch.

W 1983 roku zaangażował się w współtworzenie, a 
potem do roku 1987 w działanie  Duszpasterstwa  Ludzi  
Pracy  w  Otmuchowie, m.in. w 1985 na rzecz pierwszego 
w Polsce pomnika ks. Jerzego Popiełuszki w Otmuchowie. 

W 2007 roku Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył  
Franciszka  Szelwickiego  Krzyżem  Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Zmarł w wieku 77 lat. Został pochowany na cmentarzu 
w Lasowicach za Otmuchowem.

Pierwsza rocznica 
śmierci Franciszka 

Szelwickiego 

Akcja protestacyjno-
-strajkowa

Warunki pracy i kwestie płac w placówkach, w któ-
rych działa „Solidarność” były głównym tematem dyskusji 
posiedzenia Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia, której 
członkowie spotkali się w siedzibie Zarządu opolskiej So-
lidarności w lutym. - Odblokowanie kwoty naliczania z 
Ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym pracow-
ników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników 
działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonu-
jący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych poprawiłoby uposażenie wszystkich pracowników 
służby zdrowia - mówi Marcin Laskowski, przewodni-
czący Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia.

Posiedzenie 
Regionalnej Sekcji 
Ochrony Zdrowia

Biuletyn informacyjny „S” Nr 3/2019
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Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła de-
cyzję o kontynuowaniu rozmów z kierownictwem Pra-
wa i Sprawiedliwości oraz Rządem Zjednoczonej Pra-
wicy mających na celu realizację postulatów Solidarno-
ści zawartych w stanowisku KK z 11 grudnia 2018 r.

Członkowie Komisji Krajowej podczas posiedzenia w 
Gdańsku (26 lutego br.) przeanalizowali wyniki rozmów, 
które odbyły się w poniedziałek 25 lutego siedzibie PiS 
przy ul. Nowogrodzkiej. Uznali, że w wielu kwestiach moż-
liwe jest porozumienie i należy te rozmowy kontynuować. 
Komisja Krajowa powołała swoich przedstawicieli do 
dwóch zespołów roboczych, które będą negocjowały kon-
kretne porozumienia. Jednocześnie postanowiła nie zawie-
szać prac sztabu protestacyjno-strajkowego, który 19 mar-
ca oceni przebieg negocjacji i podejmie decyzje o dalszych 
działaniach.

Lista postulatów:
Stanowisko KK nr 13/18 ws. sytuacji społeczno-go-

spodarczej oraz stanu dialogu w Polsce 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem 

obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz nara-
stające napięcia społeczne.

Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach 
zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wska-
zują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej 
sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem 
środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nie-
licznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funk-
cjonariuszy.Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. 
Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zara-
biających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dys-
proporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych 
w poszczególnych działach.

Dodatkowo, niepewność co do przyszłych cen ener-
gii elektrycznej, tak dla odbiorców indywidualnych jak i 
przemysłowych, oraz niejasne zapowiedzi wprowadzenia 
rekompensat wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych 
pogłębiają frustrację.

Koniecznym staje się wzrost kwot progów dochodo-
wych uprawniających do wypłaty świadczeń z pomocy 
społecznej, ich wysokości oraz wzrost kwot kryteriów 
dochodowych uprawniających do wsparcia dochodowego 
rodzin oraz wysokości świadczeń i zasiłków rodzinnych.

Kolejny już rok rząd Prawa i Sprawiedliwości uchyla 
się od realizacji obietnic złożonych w kampanii wybor-
czej 2015 roku w zakresie wysokości kwoty wolnej od 
podatku dochodowego, waloryzacji wysokości zryczałto-
wanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych, 
waloryzacji kwot progów podatkowych, wycofania anty-
pracowniczych zmian w kodeksie pracy, szczególnie dot. 
czasu pracy i okresu rozliczeniowego, pełnego odmrożenia 
kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
uchylenia wygaszania emerytur pomostowych, przyjęcia 
ustawy o Służbie Ochrony Kolei oraz wprowadzenia plura-
lizmu związkowego w Policji.

KK podjęła decyzję 
o kontynuowaniu rozmów. 

Powołała swoich przedstawicieli do zespołów roboczych
Następuje osłabienie dialogu społecznego poprzez po-

mijanie związków zawodowych w procesie konsultacji 
ważnych dla pracowników i obywateli projektów rządo-
wych, nagminne łamanie ustawowych terminów przez or-
gany państwa w zakresie oczekiwania na opinię partnerów 
społecznych oraz brak zagwarantowanej w przepisach re-
akcji strony rządowej na zgłaszane uwagi w procesie le-
gislacyjnym.

Postulaty kierowane przez NSZZ „Solidarność” do 
rządu, niestety nie znajdują właściwego rozpatrzenia, a na 
kierowane wystąpienia nie ma w większości żadnej odpo-
wiedzi.

Nie do zaakceptowania dla NSZZ „Solidarność” 
jest dyskryminowanie członków związków zawodo-
wych w stosunku do członków organizacji pracodaw-
ców. Członkowie związków zawodowych płacąc składki 
członkowskie na rzecz swoich organizacji obciążani są 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast 
członkowie organizacji pracodawców nie dość, że nie pła-
cą składek osobiście, to zaliczają je w koszty działalności, 
co zwalnia ich z podatku dochodowego od osób prawnych. 
Narusza to w sposób rażący art. 32 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

W związku z powyższym oraz wobec zagrożeń stoją-
cych przed gospodarką, Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” wzywa rząd do podjęcia rzeczowego i skutecz-
nego dialogu z reprezentatywną stroną społeczną, przede 
wszystkim w zakresie:
•	 Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finan-

sów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wyna-
grodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, wię-
ziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celni-
ków, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, 
przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnio-
nych w jednostkach finansów publicznych. 

•	 Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych. 

•	 Zaniechania, komplikujących system, niekończących 
się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych 
bez konsultacji społecznych.    

•	 Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służy-
ła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je 
przed zagrożeniem ubóstwem. 

•	 Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości 
zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób 
fizycznych. 

•	 Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych. 
•	 Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, 

aby pracownicy o długoletnich okresach składko-
wych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu 
na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących 
i świadczących pracę bez względu na formę umowy, 
w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjo-

dok. na str. 6
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nalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osią-
ganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, 
z zachowaniem zasady 30 krotności. 

•	 Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei. 
•	 Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w 

służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność 
związkową. 

•	 Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, składek członkowskich wnoszonych do związ-
ków zawodowych. 

•	 Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla 
odbiorców przemysłowych i indywidualnych, syste-
mu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz 
mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólne-
go wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, 
zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych. 
Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego i konstruktyw-

nego dialogu w wskazanych obszarach zmusi NSZZ „Soli-
darność” do podjęcia działań protestacyjnych.

Dość dyskryminowania pracowników. 
Marek Lewandowski 

Rzecznik Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”

KK podjęła decyzję 
o kontynuowaniu rozmów
dok. ze str. 5

7 lutego Komitet Protestacyjno-Strajkowy NSZZ So-
lidarność zrzeszający pracowników ROPS w Branicach, 
Garwolinie i Starogardzie Gdańskim oraz Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król podpisali 
ustalenia, które mają wprowadzić doraźne i długofalowe 
zamiany służące poprawie warunków wynagradzania osób 
zatrudnionych w tych placówkach.

NSZZ „Solidarność” przy ROPS w Branicach repre-
zentował przewodniczący Piotr Roliński i sekretarz Brygi-
da Koszewska. Włączenie do wynagrodzenia zasadnicze-
go pielęgniarek kwoty 1200 zł brutto od stycznia 2019 r., 
włączenie do podstawy wynagrodzenia od stycznia 2019 r. 
pracownikom ROPS innym niż pielęgniarski kwoty 400 zł, 
zwiększenie dodatku za pracę z pacjentami uznanymi za 
niebezpiecznych do poziomu minimum 30% w 2020 r. to 
niektóre z najważniejszych i bardzo oczekiwanych ustaleń 
- mówi Roliński.

Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ „So-
lidarność” Śląska Opolskiego na posiedzeniu 25 lutego 
wybrała Radę oraz Komisję Rewizyjną. Ustaliła dyżury w 
siedzibie Zarządu Regionu w Opolu: pierwszy i ostatni po-
niedziałek każdego miesiąca, godz. 11.00 - 13.00.

Przewodniczący Roman Wójcik omówił spotkanie 
Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów, które odbyło się 
we wrześniu na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej 
w Sejmie RP w Warszawie oraz posiedzenie KSEiR w Ło-
dzi (19 - 21 luty 2019 r.).
Skład Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów: 
Roman Wójcik - przewodniczący, członkowie: Krystyna 
Niżankowska, Bogusława Grzesik, Wiesława Cebo, Tade-
usz Bortkiewicz. Skład Komisji Rewizyjnej: Ewa Wój-
cik - przewodnicząca, członkowie: Roman Brzozowski, 
Wacław Kaźmierczak.

Posiedzenie RSEiR

W czwartek, 28 lutego w siedzibie I Urzędu Skarbowego 
w Opolu odbyło się szkolenie dla skarbników Organizacji 
Zakładowych. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego 
– pani Bożena Reclik z ekspertami i Grzegorz Adamczyk, 
zastępca przewodniczącego ZR witając związkowców 
przedstawili program szkolenia, który skupiał się wokół 
procedur składania deklaracji CIT-8 i sprawozdania 
finansowego. Na koniec wykładu związkowcy mieli okazję 
rozwiać wszelkie swoje wątpliwości  zadając urzędowym 
ekspertom konkretne pytania.

red.

Szkolenie skarbników

Sukces Solidarności 
w ROPS w Branicach

Koledze
 Ludwikowi Ziębie,

 sekretarzowi KZ NSZZ „Solidarność” 
przy FAG S.A. w Głuchołazach

wyrazy współczucia z powodu śmierci 

syna Łukasza

składa Rada Oddziału ZR NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego w Głuchołazach

Naszej Koleżance 
Elżbiecie Pawlik

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

MĘŻA
 

składają koleżanki i koledzy 
z MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu
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Pomimo poprawy sytuacji gospodarczej w kraju po-
zycja młodego człowieka na rynku pracy jest trudna. 
Nadal około 50 procent młodych osób pracuje na tzw. 
umowach śmieciowych. Ich zarobki są bardzo niskie. 
Młodzi marzą o stabilizacji, jednak pracodawcy często 
uważają, że to zbyt wygórowane roszczenie. Z inicja-
tywy Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” 
w lipcu 2018 r. powstał dokument nazwany „Pakiet na 
rzecz młodych”. We wrześniu został on złożony do Rady 
Dialogu Społecznego, która podjęła decyzję o rozpoczę-
ciu nad nim prac. W październiku, podczas Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, pakiet został 
wpisany do Uchwały Programowej. Jeszcze nie wiado-
mo, kiedy rozpocznie się dyskusja nad owym pakietem 
w ramach RDS, ale młodzi związkowcy wiedzą, że mają 
poparcie całej „Solidarności”. 

„Pakiet na rzecz młodych” obejmuje pięć punktów: 
nowelizację ustawy o praktykach absolwenckich, zmianę 
wyłączenia opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 
dla studentów do 26 roku życia, rozwijanie mentoringu, 
ułatwianie dostępu do podnoszenia kwalifikacji pracowni-
ków, a także możliwość wykonywania opieki nad starszymi 
rodzicami.

„Solidarność”, opracowując ten dokument, proponuje 
przeprowadzenie dyskusji z przedstawicielami rządu, a do-
kładnie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
a także z organizacjami pracodawców. Chodzi o wspólne 
wypracowanie takich rozwiązań, które uczyniłyby rynek 
pracy bardziej przyjazny młodym osobom. Chodzi między 
innymi o to, aby miały możliwość łączenia życia zawodo-
wego i prywatnego, by pracodawca wyciągał wnioski z 
faktu starzenia się społeczeństwa, aby w przyszłości młodzi 
mieli godne świadczenia emerytalne.

Zdaniem „Solidarności” konieczna jest zmiana usta-
wy (z dnia 17 lipca 2009 r.) o praktykach absolwenckich. 
Praktyki te winny być płatne. Młody człowiek winien mieć 
możliwość korzystania z urlopu, uprawnień związanych z 
rodzicielstwem, powinno mu przysługiwać prawo do ba-
dań lekarskich, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. 
Obecnie praktykant może wykonywać pracę w jej pełnym 
wymiarze czasu, nawet do 48 godzin tygodniowo, także w 
dni wolne i święta, ale jest ona najczęściej bezpłatna i nie 
podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Wielu praco-
dawców korzysta więc z pracy praktykantów, aby obniżyć 
koszty pracy w przedsiębiorstwie.

– Mamy bardzo normalne oczekiwania w stosunku do 
pracodawcy. Chcemy standardowej umowy o pracę, za-
trudnienia na pełny etat, przewidywalności wypłacanej 
pensji. To nie są wygórowane żądania – mówi Mateusz 
Szymański, pełnomocnik ds. młodych Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.

Wprowadzenie zmian proponowanych przez Związek 
wiąże się nie tylko z wypłacaniem wynagrodzenia, ale i 
opłacaniem składek. Obecnie student poniżej 26 roku ży-
cia, nawet jeśli otrzymuje wynagrodzenie, jest wyłączony 
z opłat składkowych. Na dodatek osoby te nie mają moż-
liwości dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego czy 
wypadkowego… W związku z tym taki praktykant nie ma 
prawa do żadnych świadczeń, również tych związanych 
na przykład z wypadkiem przy pracy. Nie ma też możli-

wości uzyskania zasiłku macierzyńskiego, chorobowego 
czy rehabilitacyjnego. Wielu praktykantów zatrudnia się 
na umowę zlecenie zamiast na umowę o pracę, co wiąże 
się z nieopłacaniem składek emerytalnych. Dlatego „So-
lidarność” uważa, że należy tworzyć takie warunki pracy 
młodym osobom, które w przyszłości zapewnią im godne 
świadczenie emerytalne i ochronę socjalną.

– „Pakiet na rzecz młodych” to propozycje małych 
kroczków. To nie są wielkie reformy. Chodzi o poprawę 
rynku pracy pracowników. W przypadku praktyk absol-
wenckich obowiązująca ustawa niczego nie gwarantuje. 
Zdarza się, że jedną piątą kadry pracowniczej w zakładzie 
stanowią praktykanci. W ten sposób pracodawca obniża 
swoje koszty. Pole manewru dla związków zawodowych 
jest ograniczone. Gdyby w takim zakładzie istniał zakłado-
wy układ zbiorowy pracy, sytuacja młodych pracowników 
byłaby inna – podkreśla Mateusz Szymański.

Kolejną sprawą jest mentoring, który w opinii „Soli-
darności” może skutecznie zmniejszyć skalę nieporozu-
mień międzypokoleniowych, przyczynić się do rozwoju 
przedsiębiorstwa, a jednocześnie aktywizować osoby, któ-
re nie odnajdują się w realiach współczesnego rynku pra-
cy. Ważna jest również edukacja pracowników, promowa-
nie uczenia się przez całe życie. „Solidarność” proponuje 
wprowadzenie obligatoryjnego urlopu szkoleniowego dla 
pracownika. Zauważa też, że coraz większym wyzwaniem 
w Polsce jest starzenie się społeczeństwo. Jednak opieka 
nad rodzicami czy dziadkami może utrudniać młodemu 
człowiekowi funkcjonowanie na rynku pracy, a czasem 
nawet oznacza rezygnację z dalszej kariery zawodowej. 
Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zapisów podobnych 
do tych dotyczących opieki nad dzieckiem do 14 roku ży-
cia. Chodzi tu o rodziców, którzy ukończyli 70 rok życia. 
Pracownikowi przysługiwałoby zwolnienie od pracy w 
wymiarze 16 godzin lub 2 dni z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia. Podobnie, jak w przypadku opieki nad 
dzieckiem, powinna istnieć możliwość korzystania ze 
zwolnienia „na godziny”.

– Pakiet wzbudza sporo emocji. Najmniej wątpliwo-
ści zarówno ze strony młodych ludzi, jak i pracodawców 
wzbudza mentoring. W tej kwestii dużą rolę ma do odegra-
nia państwo, które dysponuje środkami Funduszu Pracy. 
Strona rządowa na kwietniowym Forum Młodych dość 
pozytywnie się do tego odniosła. W Polsce mamy problem 
z niskim zatrudnieniem osób starszych. Mentoring może 
sprzyjać temu, że osoby starsze będą pozostawały na rynku 
pracy i jednocześnie będą czuły, że są potrzebne – wyjaś-
nia Mateusz Szymański.

Podobnie jest z kwestią podnoszenia kwalifikacji. W tej 
sprawie nie ma kontrowersji. Jednak, jak podkreśla Szy-
mański, rodzi się pytanie: kto ma ponosić odpowiedzial-
ność za szkolenie, za edukację pracowników?

Zdaniem Mateusza Szymańskiego młodzi ludzie nie 
wykorzystują potencjału, który jest w życiu związkowym. 
Dlatego praca nad pakietem jest świetną formą edukowania 
młodych członków Związku. To w ich interesie jest, aby 
ten Związek w przyszłości sprawnie funkcjonował. Młodzi 
powinni być aktywni w dialogu społecznym, powinni od-
nosić się do ustaw, które ich bezpośrednio dotyczą.

www.solidarnosc.gda.pl

Pakiet na rzecz młodych
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