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13 grudnia 1981 r. to drama-
tyczna data w historii Polski, 
związana z ludzkimi dramatami, 
cierpieniem, niejednokrotnie ła-
miąca życiorysy. Opolska "So-
lidarność" uczciła pamięć ofiar 
stanu wojennego. Rano na Skwe-
rze "Solidarności", przy pomni-
ku Trzech Krzyży przy parafii 
św. Piotra i Pawła, przy pomniku 
św. Katarzyny na terenie zakładu 
Wagon Opole Sp. z o.o., a wieczo-
rem przy pomniku bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki działacze "Solidarno-
ści" zapalili symboliczne świece i 
złożyli biało-czerwone wiązanki 
kwiatów. - Módlmy się w 38. rocz-
nicę za ofiary stanu wojennego oraz za wszystkich, którzy 
oddali swe życie w imię najwyższych wartości, aby miło-
sierny Bóg obdarzył ich wiekuistą światłością. Ciebie pro-
simy...- modlili się podczas Mszy św. w kościele pw. św. 
Sebastiana związkowcy. Tego dnia odbyło się także nad-
zwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ "Solidar-
ność" Śląska Opolskiego.

Pamięć decyduje o tożsamości 
każdego z nas: 13 grudnia

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego miało wyjątkowy cha-
rakter. Gościem zebrania był Stanisław Jałowiecki, pierw-
szy przewodniczący opolskiej „Solidarności”, autor świe-
żo wydanej publikacji „Refleksje z podziemia”. Jałowiecki 
wrócił wspomnieniami do wydarzeń z 1981 roku. Był to 
trudny czas, pełen napięć i niepokojów ale nie pozbawio-

ny zabawnych sytuacji, satyry i dowcipów. Na 
przykład trawestacja prawa Archimedesa, której 
był autorem: Urban zanurzony w wodzie waży 
tyle, ile woda w głowie Siwaka. Niewtajemni-
czonym w ówczesną rzeczywistość należy się 
wyjaśnienie, że Siwak to znany ze swej tępoty 
członek biura politycznego, a Urban- rzecznik 
prasowy rządu PRL - ze względu na swą tuszę 
wyjątkowo dobrze nadający się do wypełnienia 
Archimedesowej wanny. Pozostając w atmo-
sferze tamtych wydarzeń członkowie ZR wy-
słuchali prelekcji dr. Antoniego Maziarza: „Św. 
Jan Paweł II wobec stanu wojennego w Polsce”. 
I jeszcze jedno ważne wydarzenie podczas po-
siedzenia Zarządu Regionu - przewodniczą-
ca NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 

dok na str. 2
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Cecylia Gonet 
podz iękowała 
koledze Kazi-
mierzowi Kłoso-
wi, wieloletnie-
mu działaczowi, 
który zakończył 
karierę zawodo-
wą i przeszedł 
na emeryturę 
...w imieniu włas-
nym oraz wszyst-
kich koleżanek i 

kolegów Opolskiej „Solidarności” (...) za wszystkie dni, 
które poświęciłaś dla drugiego człowieka, za wniesiony 
wkład pracy w tworzenie i działalność naszego Związku. 
Za pełną zaangażowania, długoletnią pracę, sumienność 
i rzetelność w wypełnianiu powierzanych funkcji (...). Ten 
długi dzień uwieńczyła Msza św. w intencji ofiar stanu wo-
jennego. - Dziękuję, że znaleźliście czas być tu, tu jest na-
sze miejsce, tu ładujemy serca i ducha. (...) Dumne Poczty 
sztandarowe z przewodniczącą Regionu - przypominają i 
chronią etos i GODNOŚĆ. Relikwie bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, które mamy zaszczyt przechowywać w naszej parafii 
- niech nam o tym przypominają. - Wy wszyscy musicie pa-
miętać, choćby wszyscy zapomnieli - zakończył uroczystą 
Mszę św. ks. dr Waldemar Klinger. 

Uroczystości upamiętniające ofiary stanu wojen-
nego odbyły się we wszystkich Oddziałach Zarządu 
Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego. W 
Kędzierzynie - Koźlu, Grodkowie i Kluczborku upa-
miętniono 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 
w niedzielę 15 grudnia. 

W Kędzierzynie - Koźlu związkowcy uczestniczyli 
we Mszy św. w kościele pw. Eugeniusza De Mazenod, po 
niej spotkali się w oddziale Regionu Śląska Opolskiego. 
Tam przy herbacie i słodkim poczęstunku uczestnicy wy-
darzeń sprzed 38. lat opowiadali o swoich przeżyciach z 
tamtego okresu.

W Kluczborku związkowcy modlili się w intencji ofiar 
stanu wojennego w kościele pw. Matki Bożej Wspomoże-
nia Wiernych. Po Mszy św. spotkali się w oddziale, był 
czas na refleksje i wspomnienia tamtego trudnego czasu.

W Grodkowie uroczystości rozpoczęła Msza św. w 
miejscowym kościele pw. św. Michała Archanioła, skąd 
uczestnicy przemaszerowali przed bramę więzienia, gdzie 
złożono okolicznościowe wieńce. Grodkowski zakład kar-
ny to miejsce szczególnie - w murach placówki funkcjono-
wał jeden z 53 w kraju ośrodków odosobnienia. Ostatni in-
ternowani opuścili Grodków 14 grudnia 1982 roku. Wśród 
osadzonych znajdowali się głównie działacze z Opola, 
Wrocławia, Jeleniej Góry, czy Nysy.

– Przetrzymywano mnie w Grodkowie od 30 lipca do 
16 sierpnia, po czym zostałem przewieziony do Uherc 
(Uherce Mineralne w województwie podkarpackim). Spę-
dzony tutaj czas był smutny, ale niezwykle aktywny. To 
więzienie było przykładem destrukcji ówczesnego systemu. 
Przetrzymywani tutaj internowani opierali się systemowi, 
m. in. piłowali kraty, wyłamywali je. Ja również to robiłem, 
cały czas stawialiśmy bierny opór. Po jednym dniu pobytu 
musieli wezwać posiłki z Opola w postaci ZOMO, która 
pełniła dodatkową służbę więzienną. Była ona kwaterowa-
na tutaj, za murami, w specjalnym ośrodku wybudowanym 
przez MO w 1976 roku. Na okrągło przeprowadzane były 
rewizje. O dziwo, niczego nie znaleziono – wspomina Wie-
sław Ukleja, jeden z obecnych w niedzielę w Grodkowie 
były internowany z 1982 r., który przebywał w Grodkowie.

red.

Pamięć decyduje ...
dok ze str. 1
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Od 1 stycznia 2020 roku wynagrodzenie minimalne 
wzrosło do 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa wy-
nosi 17 złotych. Zmianom uległy również dodatki stażo-
we. Od początku roku dodatek za staż pracy nie ma już 
żadnego wpływu na wysokość minimalnego wynagro-
dzenia. Na tę zmianę czekali od lat pracownicy z długim 
stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagro-
dzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę 
absolwenci, ponieważ do minimalnej pensji wliczano im 
dodatek za wysługę lat.

Zmienia się również wysokość maksymalnych limi-
tów rocznych wpłat na indywidualne konta zabezpie-
czenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta 
emerytalne (IKE). Aktualnie limity wynoszą odpowied-
nio. Limity zostały podwyższone z 5 718 zł (IKZE) do  
6 272,40 zł oraz z 14 295 zł (IKE) do 15 681.

Oszczędzanie w ramach IKE i IKZE pozwala na korzy-
stanie z dodatkowych preferencji podatkowych – oznacza 
dla podatników brak opodatkowania zysków i brak opo-
datkowania przy wypłacie środków.

W przypadku IKZE również obowiązują korzyści 
podatkowe. Oszczędzająca osoba może liczyć na to, że 
wpłacone kwoty pomniejszą dochody do opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dzię-
ki temu dany podatnik może corocznie uzyskać z urzędu 
skarbowego zwrot podatku.

Zyski pochodzące z IKZE nie podlegają tzw. podatko-
wi Belki, ale przy wypłacie (jeśli środki zostaną pobrane 
po ukończeniu przez oszczędzającego 65 lat) pobiera się 
podatek na poziomie 10 proc. wypłaconej kwoty.

www.solidarnosc.gda.pl / Maria Szwajkiewicz

Zmiany 
dla pracowników 

w 2020 roku

Podczas grudniowego posiedzenia Wojewódzkiej 
Rady Rynku Pracy, które odbyło się w sali konferencyjnej 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu między innymi 
zaopiniowano nowe kierunki kształcenia, zapoznano się 
z aktualną sytuacją na rynku pracy województwa opol-
skiego i informacją o wysokości środków Funduszu Pracy 
przyznanych na 2020 rok. W posiedzeniu uczestniczyła 
przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego Cecylia Gonet.

Sytuacja w zakładach pracy, bieżące tematy związa-
ne z działalnością związkową, Pracownicze Plany Ka-
pitałowe. Między innymi te tematy omawiano podczas 
spotkania z przewodniczącymi organizacji związko-
wych z terenu Opola 20 grudnia w sali konferencyjnej 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opol-
skiego. 

W trakcie zebrania Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet 
odniosła się do zagadnień nurtujących zebranych i odpo-
wiadała na pytania przewodniczących organizacji związ-
kowych. Zastępca przewodniczącego ZR Dariusz Brzę-
czek omówił wdrożenie PPK dla pracowników zakładów 
pracy i instytucji.

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego w drugiej połowie listopada 2019 r. 
zarejestrowało Organizację Międzyzakładową NSZZ 
„Solidarność” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prud-
niku. Na każdym etapie swojej działalności nowi związ-
kowcy mogą liczyć na prawne wsparcie i pomoc Zarzą-
du Regionu. - Witamy pośród nas!

Zorganizowani mają lepiej!
Negocjowanie podwyżek płac i premii, ochrona przed 

zwolnieniem, lepsze warunki pracy i dbanie o przestrze-
ganie przepisów BHP to podstawowe zadania związku za-
wodowego. Na tym nie koniec. Solidarność” uruchomiła 
program zniżek dla swoich członków. Aby z nich skorzy-
stać trzeba posiadać Elektroniczną Kartę Członkowską, 
potocznie zwaną kartą ELC. Aby ją uzyskać trzeba złożyć  
WNIOSEK do Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ślą-
ska Opolskiego, który jest dostępny na stronie internetowej 
naszego regionu opole@solidanosc.org.pl, bądź pobrać 
go od przewodniczącego swojej komisji zakładowej. To 
pierwszy krok. Aby otrzymać kartę rabatową sieci stacji 
paliw Lotos, którą może otrzymać każdy członek związ-
ku posiadający legitymację elektroniczną NSZZ „Solidar-
ność”, należy wypełnić Wniosek, który także jest dostępny 
na stronie internetowej bądź tak jak w przypadku wniosku 
o ELC - wziąć go od przewodniczącego. Kolejny program 
to 10 % zniżki dla członków związku w ramach programu 
Klub PZU Pomoc dla członków NSZZ „Solidarność”.

„S” w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji 

w Prudniku!

Omówili 
bieżące sprawy

Posiedzenie 
Wojewódzkiej 

Rady Rynku Pracy
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Rada Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „S” 
Śląska Opolskiego podsumowała rok 2019. Strażacy 
spotkali się w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Soli-
darność” Śląska Opolskiego 19 grudnia.

Rada RSP NSZZ „S” Śląska Opolskiego 
podsumowała mijający rok

Grzegorz Bukartyk podsumował polisę grupowego 
ubezpieczenia ALLIANZ i przedstawił plany związane z 
jej rozwojem i wdrożeniem w najbliższym czasie.  Prze-
wodniczący RSP Łukasz Latawski  omówił działalność 
Fundacji „SOLIDARNI”. Fundacja włączyła się w pomoc 
byłemu funkcjonariuszowi KW PSP w Opolu i JRG Nysa 
st. ogn w st. spocz. Dariuszowi CICHY, który w roku 2010 
uległ wypadkowi. Darek w wyniku wypadku ma porażenie 
czterokończynowe. Regionalna Sekcja Pożarnictwa zwra-
ca się z Apelem o pomoc koledze.

Latawski  poinformował, że na spotkaniu wigilijnym 
Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” 
16 grudnia w Warszawie złożono wniosek o odwołanie 
kol. Krzysztofa Andury z funkcji przewodniczącego KSP. 
W wyniku głosowania ustalono, że Walne Zebranie Dele-
gatów KSP odbędzie się 21 stycznia 2020 roku. W związku 
z tym Prezydium RSP przedstawiło strategie i plan działa-
nia do czasu styczniowego WZD. Ponadto poinformowano 
kolegów o trwających pracach nad wdrożeniem rozporzą-
dzenia kwalifikacyjnego i art. 15a ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym. Komendant Główny PSP zapowiedział, że 
rozporządzenie kwalifikacyjne wraz z płacowym wejdzie 
w życie na przełomie lutego i marca. Natomiast Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że strona 
rządowa wypełni wszystkie punkty porozumienia z listo-
pada 2018.

Przewodniczący RSP Łukasz Latawski, złożył rezyg-
nację z funkcji przewodniczącego z dniem 19 grudnia 2019 
roku, która wynika z przejścia na zaopatrzenie emerytalne. 
Do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających za-
rekomendował Pawła Zielińskiego, jako osobę reprezentu-
jącą Sekcję w kontaktach ze stroną służbową i związkową. 
Takie rozwiązanie Rada przyjęła jednogłośnie Uchwałą nr 

1/12/2019. W związku z powyższym Rada podjęła Uchwa-
łę nr 2/12/2019 o zwołaniu WZD w dniach 23-24 stycznia 
2020 roku.

Na koniec padły pytania w sprawie podwyżek i nadgo-
dzin. Czy będą naliczane zgodnie z porozumieniem i czy są 
zagwarantowane środki na nadgodziny. Zastępca Przewod-
niczącego kol. Jarosław Dziki udzielając odpowiedzi wy-
jaśnił, że podwyżka od stycznia 2020 będzie zrealizowana 
zgodnie z porozumieniem, a na wypłatę 100 % płatnych 
nadgodzin środków powinno w zupełności wystarczyć.

Paweł Zieliński poinformował o prowadzonych rozmo-
wach z Panią Dyrektor RCKiK w Opolu w sprawie uregu-
lowania i ujednolicenia zwrotu utraconego wynagrodzenia 
z tytułu oddawania krwi. Wynika to z różnych praktyk do-
wódców JRG i Komendantów w poszczególnych KP i KM. 
Finalne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w RCKiK w 
Opolu 3 stycznia 2020 roku. O jej wyniku Rada RSP poin-
formuje wszystkie KP i KM.

Regionalna Sekcja Pożarnictwa

Biuletyn informacyjny „S” Nr 1/2020
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Warunki pracy w okresie zimowym, 
posiłki profilaktyczno-regeneracyjne, 
monitoring w miejscu pracy - to za-
gadnienia grudniowego szkolenia Spo-
łecznych Inspektorów Pracy. Szkolenie 
odbyło się w siedzibie Okręgowej In-
spekcji Pracy w Opolu. Uczestniczyło w 
nim 35 słuchaczy.

Szkolenie SIP: 
Warunki pracy w okresie zimowym

Uroczyste przemowy, sprawozda-
nia i wspomnienia - to wszystko w 
świątecznej oprawie: przy dźwiękach 
kolęd i zapachu pierników. Członko-
wie Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno - Epidemiolo-
gicznej spotkali się 12 grudnia w sali 
konferencyjnej WSSE, aby podsumo-
wać mijający rok. 

Tradycyjnie, co roku, zanim zacznie 
się Bożonarodzeniowe „szaleństwo”, 
Członkowie MOZ spotykają się na 
świątecznym spotkaniu, by w spokoju 
podsumować kończący się rok – ten 
związkowy, zawodowy jak i prywatny. Tak było i w tym 
roku. 12 grudnia w godzinach popołudniowych w sali 
konferencyjnej WSSE w Opolu odbyło się nasze piąte już 
„piernikowe” świąteczne spotkanie przedwigilijne. Pier-
nikowe wyroby królowały na stołach i zdjęciach, które 
towarzyszyły rozbrzmiewającym w tle kolędą. Spotkaniu 
towarzyszyły oczywiście „uroczyste przemowy”: prze-
wodnicząca MOZ, Ewa Brykalska witając wszystkich, a 
w szczególności gościa, przewodniczącą Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego Cecylię Gonet i 
przybyłych członków-emerytów, byłą przewodniczącą 
MOZ Marię Sienkiewicz i Elżbietę Hanajczyk podzię-
kowała za tak liczne przybycie oraz za wsparcie i popar-
cie, jakie otrzymywała (i otrzymuje) od członków MOZ. 
Wspominając ważne dla członków MOZ wydarzenia mi-
jającego roku przypomniała, iż był to rok „konsultacji pła-
cowych”: podwyżka „inflacyjna” z początku roku czy za-
kończony przed paroma tygodniami trzeci etap (dotyczący 
2019 roku) realizacji zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 

2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych. Mijający rok to także uroczyste 
obchody Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych w Pol-
sce. Wciąż trwa POGOTOWIE STRAJKOWE, które roz-
poczęliśmy 13 czerwca 2017 roku - wszyscy pracownicy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa opolskiego 
protestują przeciwko planom odebrania Ministrowi Zdro-
wia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi urzędo-
wego nadzoru nad żywnością w Polsce, a przez to nadzoru 
nad zdrowiem nas wszystkich.

Przewodnicząca Cecylia Gonet także krótko podsu-
mowała naszą działalność w kontekście działań opolskie-
go regionu. Składając świąteczne życzenia, życzyła nam 
pomyślności w nadchodzącym roku, zarówno w sprawach 
związkowych i pracowniczych, ale i tych prywatnych. A 
potem rozpoczęła się mniej oficjalna część naszego spot-
kania.

Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność”

Spotkanie przy dźwiękach kolędy
Śląska Opolskiego styczeń 2020 r.
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Grudniowe spotkanie członków Komisji Podza-
kładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty 
Polskiej było wyjątkowe. Towarzyszyła mu świąteczna 
oprawa i radość z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Życzę Wam zdrowych, spokojnych i pełnych 
rodzinnego ciepła Świąt - rozpoczęła życzenia Przewod-
nicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Ce-
cylia Gonet. Świąteczne życzenia złożyła także Dyrektor 
Poczty Polskiej S.A. w Opolu Elżbieta Lipińska. Przewod-
nicząca pocztowej „Solidarności” Krystyna Machnik pod-
sumowała mijający rok. 

Nie należał on do łatwych. „Solidarność” prowadzi z 
pracodawcą spór zbiorowy, który w ostatnim czasie prze-
kazała do arbitrażu sądowego.

Solidarność Oświaty podnosi alarm ws. podwyżek 
dla nauczycieli

Szef Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
Solidarność alarmuje, że rząd Zjednoczonej Prawicy zre-
alizował tylko część porozumienia strajkowego ws. pod-
wyżek dla nauczycieli. Jeden z głównych postulatów - do-
tyczący zmiany systemu wynagradzania nauczycieli - nie 
został spełniony. O sprawie pisze „Rzeczpospolita”.

31 grudnia upłynął termin realizacji porozumienia z 7 
kwietnia. Do tej pory jeden z głównych postulatów nie zo-
stał zrealizowany - mówi Ryszard Proksa, szef nauczyciel-

Obradująca w Gdańsku na początku grudnia Ko-
misja Krajowa NSZZ „Solidarność” wezwała polski 
rząd do zablokowania na najbliższym szczycie Rady 
Europejskiej propozycji klimatycznych KE zmierza-
jących do wprowadzenia neutralności klimatycznej do 
roku 2050 - czytamy w przyjętym stanowisku. Przyję-
cie proponowanych przez Unię rozwiązań oznacza ka-
tastrofę dla polskiej gospodarki.

- Zaakceptowanie drogi forsowanej przez KE oraz naj-
bogatsze kraje UE oznaczać będzie dla Polski katastrofę 
gospodarczą, m.in. konieczność likwidacji całych gałęzi 
przemysłu oraz drastyczny spadek poziomu życia naszych 
obywateli. W ocenie Komisji Krajowej jedynym sposobem 
na trwałe uchronienie naszej gospodarki przed katastrofal-
nymi skutkami przyjęcia proponowanych rozwiązań jest 
realizacja uzgodnień Porozumienia Paryskiego - czytamy 
w stanowisku.

„Solidarność” oczekuje od polskiej delegacji wymu-
szenia od KE precyzyjnego zdefiniowania pojęcia neu-
tralności klimatycznej oraz utrzymania horyzontu czaso-

Komisja Krajowa w Gdańsku: 
Neutralność klimatyczna do 2050 roku 
to katastrofa dla polskiej Gospodarki

Pocztowcy podsumowali mijający rok

wego dojścia do neutralności klimatycznej założonego w 
Porozumieniu Paryskim, a więc do końca wieku, a nie jak 
proponuje KE, do końca roku 2050. Inaczej jak wskazuje 
informacja rządu, koszt takiej transformacji wyniósłby dla 
Polski od 500-700 mld Euro.

- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z całą mocą 
podkreśla, że zaakceptowanie przez polski rząd przywoła-
nych powyżej propozycji Komisji Europejskiej spotka się 
z radykalnymi działaniami ze strony Związku. Pracownicy 
funkcjonujących w Polsce zakładów przemysłowych do-
skonale zdają sobie sprawę z powagi zagrożenia, jakie dla 
ich miejsc pracy niesie kolejne zaostrzenie unijnej polityki 
klimatyczno-energetycznej. Nie zabraknie nam determi-
nacji aby w obronie naszych miejsc pracy oraz bezpie-
czeństwa ekonomicznego naszych rodzin sięgać nawet po 
najostrzejsze formy protestu - kończy stanowisko Komisji 
Krajowej.

Dokument przyjęto jednogłośnie i wysłano do premie-
ra Mateusza Morawieckiego.

źródło: www.tysol.pl

Główny postulat nie został zrealizowany
skiej Solidarności. Wskazuje, że chodzi o punkt dotyczący 
zmiany systemu wynagradzania - rzecz dla „S” kluczową. 
Nowe przepisy miały wejść w styczniu tego roku. Związ-
kowcy wysłali w tej sprawie pismo do Ministerstwa Edu-
kacji, planują także o sprawie powiadomić premiera i być 
może prezydenta.

Mamy nadzieję, że po 6 stycznia ktoś wreszcie się tym 
zajmie, bo na razie mamy wrażenie, że minister Piontkow-
ski w tej sprawie gra na czas - podkreśla Ryszard Proksa. 

źródło: rp.pl
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Negocjowanie podwyżek płac i premii, ochrona 
przed zwolnieniem, lepsze warunki pracy i dbanie o 
przestrzeganie przepisów BHP to fundamentalne zada-
nia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. Związek uruchomił program zniżek dla 
swoich członków. Każdy członek „Solidarności” może 
uzyskać między innymi kartę rabatową sieci stacji pa-
liw Lotos i zniżkę w PZU. Co jeszcze wpływa na to, że 
pracownicy zapisują się do Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego „Solidarność”? 

Widoczne efekty pracy - dzięki nim pracownicy zapi-
sują się do „Solidarności” - mówi z przekonaniem Piotr 
Roliński, przewodniczący Organizacji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy Regionalnym Ośrodku Psy-
chiatrii Sądowej w Branicach.  A efekty można osiągać 
tylko dzięki zespołowej pracy. Nie mogę nie wspomnieć tu 
o nieocenionym zaangażowaniu Brygidy Koszewskiej, Ja-
cka Marynowicza i Adama Madery. Praca między ludźmi, 
wsłuchiwanie się w ich potrzeby, komunikacja -  to stałe, 
bardzo istotne  elementy działalności związkowej, których 
nie można pomijać na żadnym etapie.  Każdego członka 
„Solidarności” informujemy na bieżąco o podejmowanych 
działaniach i o ich efektach. To ważne - mówi Roliński. 

Dzięki takiemu działaniu uzwiązkowienie w Regional-
nym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Branicach od 2018 
roku wzrosło o 100% .

W Damen Shipyards Koźle Sp. z o. o. w Kędzierzynie 
- Koźlu w przeciągu dwóch lat uzwiązkowienie wzrosło z 
blisko 30 do 96 osób. Pośród nich kilkunastu pracowników 
jest na samozatrudnieniu. W zakładzie nie ma zwolnień. 
Zatem ten ogromny wzrost nie jest związany z obawą o 
utratę miejsca pracy. W czym zatem tkwi  tajemnica? - 
Rozmawiam z ludźmi na co dzień, tłumaczę,  że aby iść 
w dobrym kierunku, negocjować podwyżki płac, poprawę 
warunków pracy  trzeba mieć za sobą siłę. Sam niczego 

nie osiągnę - mówi Bolesław 
Lenkiewicz, przewodniczący 
Organizacji Międzyzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” przy 
w Damen Shipyards Koźle Sp. 
z o. o.  - Im jest nas więcej, tym 
jesteśmy lepszym partnerem w 
negocjacjach. W ubiegłym roku, 
pierwszy raz od dwunastu lat, 
udało się wynegocjować maso-
wą podwyżkę od średniej stawki 
- mówi Lenkiewicz.

Razem można więcej

Nie obiecuję na wyrost - mówi Anna Strojny, prze-
wodnicząca Organizacji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” w Siegieni - Aubi Sp. z o. o. w Kluczborku. 
Działam zespołowo, podejmujemy decyzję razem i o 
wszystkich działaniach informujemy na bieżąco. To przy-
nosi efekty, uzwiązkowienie od 2018 roku wzrosło z 66 do 
99 członków. 

Wzrost uzwiązkowienia z około 60 do ponad 150 
członków w przeciągu niespełna dwóch kadencji to efekt 
pracy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy 

Śląska Opolskiego styczeń 2020 r.

P. Roliński, J Marynowicz

B. Lenkiewicz

Steinpol Central Services Sp. z o. o. w Prudniku pod 
przewodnictwem Zygmunta Mielnika. Związek to lu-
dzie. Wszelkie decyzje i działania podejmujemy razem. 
Szalenie ważny jest bieżący przepływ informacji pomiędzy 
zarządem komisji, a jej członkami - mówi Mielnik. No i 
oczywiście nieustanna praca i zaangażowanie - dodaje. 

Marzena Kucz

Od lewej: Z. Mielnik, M. Bogusz, M. Malinowska, 
Z. Wróblewski, R. Goliński

W siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego są dostępne kalendarze ścienne 
na 2020 rok. Zapraszamy przewodniczących organizacji związkowych (międzyzakładowych) z terenu Opo-
la po odbiór. 

Ponadto można jeszcze nabyć informator związkowy z kalendarzem w cenie 23 zł

Kalendarz ścienny i książkowy na 2020 rok
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38. lat temu, a dokładnie 13 grudnia 
1981 roku  w kościele pw. św. Tomasza w 
Kietrzu ksiądz biskup Antoni Adamiuk 
poświęcił Sztandar Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Zakładach Tka-
nin Dekoracyjnych „Welur” w Kietrzu. 
Od tamtego czasu członkowie i sympatycy 
NSZZ „Solidarność” co roku upamiętniają 
to wielkie wydarzenie. Już 38. lat we Mszy 
św. uczestniczy także Poczet sztandarowy 
NSZZ „Solidarność” z Kopalni Węgla Ka-
miennego Pszów. 

W tym roku Msza św. 
odbyła się 15 grudnia, bo 
tak przypadała niedziela. 
Uczestniczyła w niej prze-
wodnicząca Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego Cecylia 
Gonet, która kilka kadencji 
była przewodniczącą  Ko-
misji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Zakła-
dach Tkanin Dekoracyj-
nych „Welur” w Kietrzu.

To już tradycja
Biuletyn informacyjny „S” Nr 1/2020

Jak co roku, od dobrych kilkuna-
stu lat, członkowie Organizacji Mię-
dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
przy oddziale Zarządu Regionu w 
Głuchołazach spotkali się w święto 
Trzech Króli (6 stycznia), by podzielić 

Podzielili się opłatkiem

się opłatkiem. W tym uroczystym spotkaniu nie zabrakło 
przewodniczącej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego Cecylii Gonet.


