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STYCZNIA

Rozmowy komitetu strajkowego z komisją rządową w budynku WRZZ w Rzeszowie (z archiwum J. Konkela)

  Rzeszów strajkową stolicą Polski

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Rolników Indywidualnych „Solidarność”

oraz
Duszpasterstwo Rolników 

zapraszają na obchody

XXXVI Rocznicy Porozumień
Rzeszowsko-Ustrzyckich

19 lutego 2017 r. o godz. 12.00
w Katedrze Rzeszowskiej

W nocy, z 18 na 19 lutego 1981 roku, przedstawiciele władz centralnych PRL 
podpisali ze strajkującymi w Rzeszowie robotnikami i rolnikami porozumienie, 
w którym po raz pierwszy uwzględnione zostały postulaty mieszkańców wsi.  
20 lutego podobne porozumienie podpisane zostało w Ustrzykach Dolnych. Pod-
pisanie obydwu porozumień zakończyło najdłuższą, a zarazem jedną z naj-
większych, akcji protestacyjnych okresu PRL. Więcej na str. II.

Program uroczystości
12.00  Uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny i polskich rolników
            w Katedrze Rzeszowskiej pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Górnego
            Oprawa muzyczna - Chór „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej
13.00  Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą orędownika spraw chłopskich 
            abpa Ignacego Tokarczuka
13.15  Otwarcie konferencji i powitanie gości - Jerzy Bednarz, Przewodniczący 
            Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”

* Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
* Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie, a NSZZ RI „Solidarność” - Teresa Hałas, 
   Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”, Poseł na Sejm RP
* Związek ma wychowywać - ks. kanonik Jerzy Uchman, Duszpasterz Rolników
   Diecezji    Rzeszowskiej
* Arcybiskup Ignacy Tokarczuk - człowiek, kapłan, patriota - dr Mariusz Krzyszto�ński,        
  Oddział IPN w Rzeszowie
* Dyskusja

15.00  Zamknięcie konferencji, poczęstunek
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18 lutego 1981 r. podpisano Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie
Zaczęło się w Bieszczadach

29 listopada 1980 roku sąd woje-
wódzki w Warszawie odmówił re-
jestracji rolniczej „Solidarności”, 
co wpłynęło na radykalizację na-
strojów na polskiej wsi, a w szcze-
gólności w Bieszczadach, gdzie  
w okresie PRL komuniści dopuścili się 
bardzo dużo nadużyć. Miesiąc póź-
niej, 29 grudnia 1980 roku, członko-
wie Federacji Robotników, Rolników 
i Innych Grup Zawodowych Biesz-
czadów NSZZ „S” zajęli salę kon-
ferencyjną Urzędu Miasta i Gminy  
w Ustrzykach Dolnych i rozpoczęli  
w niej strajk okupacyjny. Protestujący 
zgłosili piętnaście postulatów, żąda-
jąc m.in.: zaprzestania represji wobec 
działaczy związkowych, wszczęcia do-
chodzenia w sprawie nadużyć władz 
lokalnych, przekazania niektórych 
obiektów na cele społeczne, udostęp-
nienia społeczeństwu bieszczadzkich 
ośrodków Rady Ministrów. Protestu-
jących wsparli rolnicy z innych części 
kraju, m.in.: zaopatrując ich w żyw-
ność. Poparcia udzieliły im również 
struktury regionalne NSZZ „Solidar-
ność” z Rzeszowa, Przemyśla i Krosna.

Strajk o postulaty własne i rolników
2 stycznia 1981 roku członkowie „S” 

z kilku rzeszowskich zakładów roz-
poczęli strajk okupacyjny w budynku 
Wojewódzkiej Rady Związków Zawo-
dowych. Bezpośrednim powodem było 
rozdzielenie przez władze majątku po 
likwidowanej Centralnej Radzie Związ-
ków Zawodowych pomiędzy prokomu-
nistyczne związki zawodowe (zrzesza-
jące nielicznych pracowników, głównie 
członków PZRP) z całkowitym pomi-
nięciem NSZZ „S” (zrzeszającego wte-
dy prawie dziesięć milionów pracowni-
ków). Strajkujący żądali sprawiedliwego 
podziału majątku po WRZZ, ale także 
m.in.: spełnienia postulatów strajkują-
cych rolników z Ustrzyk i rejestracji rol-
niczej „S”. 5 stycznia do strajkujących  
w budynku WRZZ robotników dołą-
czyli rolnicy, którym nie powiódł się 
plan rozpoczęcia strajku okupacyjnego 
w budynku Urzędu Wojewódzkiego  
w Rzeszowie. Później dołączali do nich 
systematycznie członkowie robotniczej 
i rolniczej „S” z różnych części kra-

ju, wskutek czego protest nabrał cha-
rakteru ogólnopolskiego.  12 stycznia 
do budynku Urzędu Miasta i Gminy  
w Ustrzykach wkroczyło ZOMO, zmu-
szając rolników do zaprzestania strajku 
okupacyjnego. Część z nich udała się 
wtedy do Rzeszowa i przyłączyła do 
okupujących siedzibę WRZZ.

Protest ogólnopolski
Rzeszowski protest wsparły wła-

dze krajowe „S”; do Rzeszowa uda-
li się m.in. Lech Wałęsa i Andrzej 
Gwiazda. Pojawili się tam tak-
że liczni przedstawiciele mediów  
z krajów zachodnich. 6 lutego delegację 
strajkujących rolników przyjął prymas 
Stefan Wyszyński, a cztery dni później 
zdecydowanego poparcia  rolniczej 
„S” udzieliła Rada Główna Episkopatu 
Polski. W wyniku tych działań wła-
dze komunistyczne zdecydowały się 
na podjęcie rozmów ze strajkującymi, 
jednak przez długi czas sprzeciwiały 
się spełnieniu postulatów strajkowych, 
zwłaszcza rolniczych.

Sukces, ale niepełny
Dopiero 18 lutego udało się podpi-

sać porozumienie dotyczące sprawie-
dliwego majątku po WRZZ, zgodnie  
z którym do czasu wybudowania 
przez NSZZ „S” własnej siedziby, 
rzeszowska „S” przejąć miała na cele 
związkowe czternaście pomieszczeń 
w byłej siedzibie WRZZ. W nocy  
z 18 na 19 lutego podpisane zostało 
porozumienie w sprawie realizacji 
postulatów rolników. Władze komu-
nistyczne nie zgodziły się wprawdzie 
na legalną działalność rolniczej „S”, co 
było podstawowym postulatem rolni-
ków, ale zobowiązały się spełnić inne 
istotne dla nich postulaty. Najważ-
niejszym elementem porozumienia 
było uznanie przez państwo indywi-
dualnych gospodarstw chłopskich za 
trwały element gospodarki narodowej, 
przy równouprawnieniu wszystkich 
sektorów rolnictwa. 20 lutego delega-
cja rządowa udała się do Ustrzyk Dol-
nych, gdzie podpisała odrębne poro-
zumienie ze strajkującymi. Podpisanie 
tego porozumienia było warunkiem 
ważności całej ugody.

je-kl

Przed siedzibą WRZZ w Rzeszowie. Fot. J. Witowicz

Nocleg strakujących. Arch. J. Konkela

Nocne rolników rozmowy. Arch. ZR

W sekretariacie strajkowym. Arch. Z. Flig
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Na ostatnim posiedzeniu Podkar-
packiej Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego (20.12.2016 r.) tematem, 
któremu poświęcono najwięcej uwa-
gi było przedstawienie postulatów 
Społecznego Komitetu Pomocy Pra-
cownikom PKS Krosno oraz sytuacji 
pracowników tego przedsiębiorstwa. 
Po dyskusji przyjęto harmonogram 
działań mających na celu wsparcie 
załogi.

Rada zapoznała się również z bieżą-
cymi informacjami na temat budowy 

drogi  S19, działalności Wojewódz-
kiego Funduszu Kolejowego, zaktu-
alizowała skład Wojewódzkiej Rady 
do spraw Potrzeb Zdrowotnych oraz 
ustaliła ramowy harmonogram prac 
WRDS na 2017 rok.

Na posiedzeniu przedstawiono tak-
że nowego przewodniczącego Podkar-
packiej Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego, którym został Roman 
Jakim – wskazany przez stronę pra-
cowników. Funkcję tę będzie pełnił  
przez rok.

Funkcję przewodniczącego Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
w 2017 roku będzie pełnił Roman Jakim, szef rzeszowskiej „Solidarności”

Nowy szef WRDS ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEGO

Dialog społeczny

Szeroko o tym, jaki dla związku był miniony rok mówił Roman Jakim 
w adycyji radiowej - posłuchaj na www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

W styczniu br. w Regionie Rzeszow-
skim zarejestrowana została Organiza-
cja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” w 
Instytucie Pamięci Narodowej – Komi-
sja Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie. 
Przewodniczącym nowej organizacji 
został Andrzej Kolak. Wybory z ra-
mienia Regionalnej Komisji Wyborczej 
nadzorował Czesław Knapik, członek 
Prezydium Zarządu Regionu Rze-
szowskiego. W zebraniu udział wziął 
również Krystian Kościelny, przewod-

Witamy w „Solidarności”

Liczenie głosów. Przewodniczącym Komisji Oddziałowej „S” IPN w Rzeszowie 
został Andrzej Kolak. Gratulujemy!

niczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” IPN we Wrocławiu.

Na pytanie, dlaczego dopiero po  
15 latach działalności IPN, pracow-
nicy dojrzeli do decyzji założenia „S”, 
odpowiada Andrzej Kolak: - Pracow-
nicy nie musieli dojrzewać do tej de-
cyzji, przyczyną była ustawa o IPN, 
która zakazywała jej pracownikom 
zrzeszania się. Rzecznik praw oby-
watelskich zaskarżył do TK niektóre 
zapisy ustawy, które były niegodne z 
konstytucją i ustawa w ubiegłym roku 

została zmieniona. Dzięki temu pra-
cownicy IPN mogą się zrzeszać i z tego 
prawa skorzystali. Komisja Zakłado-
wa powstała we Wrocławiu, a następ-
nie komisje oddziałowe w Poznaniu, 
Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, 
teraz w Warszawie.

Podobnie jak w innych zakładach 
pracownicy poszukują organizacji, 
która będzie ich reprezentowała. Wia-
domo nawet najlepszy pracodawca, 
ma zaplecze czy to prawne czy dorad-
cze i z niego korzysta. Pracownik po-
zostawiony jest sam sobie. Organizu-
jąc się są partnerem dla pracodawcy 

i mają wpływ na wiele decyzji, nawet 
na atmosferę w pracy, a będąc w „So-
lidarności” mogą liczyć na szkolenia 
i pomoc prawną. Zrzeszonemu pra-
cownikowi jest łatwiej wyartykuło-
wać swoje problemy, propozycje, czy 
poglądy. Ludzie mają naturalną po-
trzebę zrzeszania się, dlatego też dla 
związku jest to duże pole do działania 
i my chcemy temu sprostać.

Chociaż muszę tu dodać szczerze, 
że w rzeszowskim oddziale IPN mamy 
bardzo dobre relacje z dyrektorem  
i żywimy nadzieję na owocną, bardzo 
dobrą współpracę.

___________________ * * * __________________

Setki gości z niemalże całej Europy, 
dwa dni obrad, 44 panele dyskusyjne, 
dwie sesje plenarne, wydarzenia spe-
cjalne oraz wiele okazji do prowadzenia 
o�cjalnych i mniej o�cjalnych rozmów 
– tak w kilku słowach można podsu-
mować X Forum Europa-Ukraina, któ-
re przed przez dwa dni 27 i 28 stycznia 
gościło w podrzeszowskiej G2A Arena. 
W Forum, które po raz pierwszy odby-
wa się na Podkarpaciu, udział wzięła  
z ramienia rzeszowskiej „Solidarności” 
Bogumiła Stec-Świderska.

Zaprosili nas

Marszałek Władysław Ortyl wręczył 
wyróżnienie Zygmuntowi Berdychowskiemu, 

przewodniczącemu Rady Programowej 
Forum Ekonomicznego

Roman Jakim: - Rada Dialogu Spo-
łecznego powstała ponad rok temu z ini-
cjatywy strony społecznej, ponieważ „dia-
log” przez okres ostatnich prawie trzech 
lat działalności Trójstronnej Komisji  
ds. Społeczno - Gospodarczych był dialo-
giem pozorowanym. Strona społeczna dą-
żyła do zainicjowania nowej jakości dialo-
gu pomiędzy stroną rządową, a społeczną 
opartego na partnerskich relacjach. 

Rada Dialogu Społecznego ma za sobą 
pierwszy rok działalności. Rok, który 
moim zdaniem można podsumować, jako 
dobry początek budowania pomiędzy stro-
nami wzajemnego zaufania i zrozumienia. 
RDS jest dobrym narzędziem prowadzenia 
dialogu trójstronnego. Od czasu powstania 
pracuje w sposób niezwykle intensywny  
i pożyteczny, daje możliwość wysłuchania 
głosów tych, którzy reprezentują zarówno 
stronę społeczną, pracowników i praco-
dawców, ale także reprezentację rządu  
i samorządu. 

Dialog społeczny jest również ważnym 
narzędziem na poziomie województwa, 
gdzie służy do budowania konsensusu, 
daje także lokalnym partnerom społecz-
nym instrument wpływania na decyzje 
władz na szczeblu regionalnym. Przenie-
sienie kompetencji z wojewodów na mar-
szałków województw, odnośnie powoływa-
nia i organizowania prac WRDS, stanowi 
realizację postulatu partnerów społecz-
nych. Według wielu opinii to marszałkowie 
województwa w sposób bardziej właściwy, 
z uwagi na zakres zadań pozostających  
w obszarze ich kompetencji, mają moż-

liwość przyczynienia się do efektywnego 
organizowania i prowadzenia dialogu 
społecznego w regionie. Ten fakt sprzyja 
też uniezależnieniu instytucji dialogu spo-
łecznego od administracji rządowej. 

Z perspektywy czasu zauważam też 
pewne mankamenty w funkcjonowaniu 
Wojewódzkich Rad Dialogu Społeczne-
go. Jednym z nich jest brak wiążącego 
charakteru podjętych decyzji. Kolejnym 
słabym punktem jest �nansowanie Rad 
i wysokość środków przeznaczonych na 
realizację zadań nadanych ustawą. O ile 
pomieszczenia i pracownicy do obsłu-
gi decyzją marszałka są do dyspozycji 
Rad, o tyle koszty związane z dojazda-
mi na posiedzenia, jak i koszty związane  
z wyjazdami członków WRDS na np. spo-
tkania zespołów RDS pokrywane muszą 
być przez organizacje delegujące danego 
członka rady. Sprawy te powinny zostać 
uregulowane przy ewentualnych zmia-
nach Ustawy. Według członków WRDS 
widoczna jest też spora dysproporcja 
pomiędzy kwotami przeznaczonymi 
na funkcjonowanie rad wojewódzkich,  
a kwotami na funkcjonowanie Rady Dia-
logu Społecznego i obsługującą ją biuro.

Podsumowując uważam, że pierwszy rok 
funkcjonowania WRDS należy ocenić pozy-
tywnie. Odbywają się posiedzenia plenarne, 
funkcjonują tematyczne zespoły, opiniowa-
ne są dokumenty wojewódzkie, w razie kon-
�iktu prowadzone są negocjacje. 

Największą jednak wartością, jak się 
wydaje, jest budowany wzajemny szacu-
nek i spora doza wzajemnego zaufania.
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W Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Zalesie 12 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Rze-
szowskiego. W spotkaniu udział wzięło około 200 związkowców reprezentujących zakłady pracy różnych branż, modlitwie przewodniczył ks. biskup Jan Wątroba. 
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze, przy dźwięku kolęd i niekończących się rozmowach na temat aktualnych wydarzeń w kraju oraz zadań, jakie rok 
2017 stawia przed NSZZ „Solidarność”. Relacja dźwiękowa dostępna na www.solidarnosc.rzeszow.org.pl w zakładce „Radio”. 

Nasze spotkania opłatkowe 2017

Spotkanie było również okazją do wręczenia Srebrnych Odznak Krajowej Sek-
cji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zasłużonym działaczom.

Prawo i Sprawiedliwość Rzeszów

„S” Politechnika Rzeszowska

„S” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

- Jak single nazywają Walentynki?
- Dzień Niepodległości.

W Dniu Świętego Walentego 
życzymy Wam Drodzy Czytelnicy,

abyście wśród zabieganej codzienności 
i natarczywego marketingu 

nie zgubili tej prawdziwej MIŁOŚCI,
która zaczyna się tam, 

gdzie kończy się miłość własna. 
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„S” Oddział w Ropczycach

„S” Delegatura w Dębicy
„S” Terenowa Emerytów i Rencistów

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych 
w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego 

„S” Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów

„S” Indywidualnych Członków
Klub Historyczny im. płk. Łukasza Cieplińskiego 

i Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie 

„S” PKP Polskie Linie Kolejowe

- Wiesz, w Walentynki zrobiono w naszej firmie ankietę i okazało 
się, że jestem najbardziej pożądanym facetem w robocie.
- No to powinieneś się cieszyć!
- Ni cholery, u nas pracują sami mężczyźni...

Walentynkowy wieczór. Do apteki wchodzi błogo uśmiechnięty 
młodzieniec i mówi: 
- Dzień dobry!
- Skończyły się - odpowiada farmaceuta.

Nr 1  31.01.2017
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Bożenie KUJDZIE
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Andrzejowi OSNOWSKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony

składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
MPGK Sp. z o.o. w Mielcu

Wydawca: Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, ul. Matuszczaka 14, 
35-083 Rzeszów, www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Redakcja (teksty i skład gra�czny): Monika Lubowicz,  tel. 17 850 14 42, 
e-mail: serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl  Zdjęcia: Andrzej Płocica oraz archiwa ZR.

INFOSERWIS

W wieku 76 lat, a 47 lat kapłaństwa 29.12.2016 r. w USA 
zmarł ks. Stanisław Drżał, który po 13 grudnia 1981 roku 
otaczał szczególną opieką polską Emigrację Solidarnościową.

Urodził się 26 lutego 1940 r. w Wysokiej Głogowskiej. Do 
Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu wstąpił w 1959 
r., gdzie rozpoczął kanoniczny nowicjat. 24 maja 1969 r. 
w Stargardzie Szczecińskim przyjął święcenia kapłańskie. 
Pierwszymi placówkami są para�e w Pyrzycach, Dobrzanach i Szczecinie.  
W 1973r. wysłany zostaje do USA i tam też angażuje się w akcje charytatywne. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce był m.in. głównym organizatorem  
3,5 tonowej wysyłki żywności dla prześladowanych rodzin w Warszawie. Jako 
proboszcz misyjnej para�i w San Francisco, otaczał szczególną opieką polską 
Emigrację Solidarnościową - około 150 osób, dla których ks. Stanisław gro-
madził dosłownie wszystko. Pełnił funkcję zastępcy Prezesa „Bratnia Pomoc” 
w Kalifornii oraz tłumacza, drukarza i wydawcy „Biuletynu Niedzielnego”. Był 
też kapelanem Stowarzyszenia Podhalan w New Jersey jak też Towarzystwa 
Św. Wojciecha. Opiekował się Polską Szkołą Dokształcającą im. Adama Mic-
kiewicza w Passaic. Był też głównym inicjatorem zakupu ziemi pod kościół 
i organizatorem jego budowy p.w. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego. 
Dla nowo przybyłych do USA był zawsze ostatnią deską ratunku w sytuacjach 
bez wyjścia. Ks. Stanisław Drżał był na różnych placówkach polonijnych, za-
chorował w Atlancie w stanie Georgia w latach dwutysięcznych i przeszedł  
5 operacji, ale dziękował Bogu za możność poruszania się mimo dwóch pro-
tez i tak ks. Stanisław apostołował również poprzez swe cierpienie.

Pogrzeb odbył się 3.01.2017r. w USA, w tym dniu odprawiona została 
również msza św. w rzeszowskiej Farze z udziałem pocztów sztandarowych 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oraz „Solidarności” Rolniczej 
województwa podkarpackiego.

W. Wesół

W wieku 68 lat zmarł Longin Komołowski, wieloletni 
działacz „Solidarności”, wicepremier i  minister pracy, poseł 
na Sejm RP. 

W „Solidarności” był od początku. W 1981 należał do 
grupy roboczej opracowującej projekty ustaw o samorządzie 
pracowniczym i przedsiębiorstwie państwowym. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego współorganizował podziemne 
struktury „Solidarności” w Szczecinie. W latach 1988–1989 współtworzył 
Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny „Solidarności”. Wielokrotnie za-
trzymywany i przesłuchiwany przez organy bezpieczeństwa.

Będąc członkiem Prezydium Komisji Krajowej „Solidarności” pomagał 
kolegom z naszego regionu w ciężkich negocjacjach w trakcie masowych 
zwolnień w mieleckiej WSK. Kiedy został ministrem pracy i wicepremierem 
w rządzie Jerzego Buzka, dzięki jego staraniom  udało się uratować przed 
likwidacją przemysł lotniczy w Mielcu. Osobistą zasługą Longina Komo-
łowskiego jest powstanie w marcu 1999 roku Polskich Zakładów Lotniczych 
w Mielcu i zapewnienie pracy dla ponad 1,5 tys. pracowników. Bez solidar-
ności okazanej naszemu regionowi przez przyjaciela z dalekiego Szczecina, 
nie byłby możliwy dzisiejszy sukces PZL Mielec.

Za tę pomoc Longin Komołowski uhonorowany został w 2010 roku przez 
Region Rzeszowski srebrną statuetką Krzyży Gdańskich.

Żonie, córce i rodzinie śp. Józefa STONIKA
wyrazy głębokiego współczucia 

składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
MPGK Sp. z o.o. w Mielcu

Rodzinie i bliskim śp. Henryka BIERNATA
wyrazy głębokiego współczucia

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
MPGK Sp. z o.o. w Mielcu

Filmowy wieczór z IPN
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie w ra-

mach cyklu bezpłatnych pokazów �lmowych, zaprasza  15 lu-
tego (środa) o godz. 18.00 do kina Zorza w Rzeszowie na �lm  
„Hiszpanka” w reżyserii Łukasza Barczyka. Dostępność biletów do spraw-
dzenia pod numerem telefonu 17 86 06 026. Odbiór wejściówek od 7 lutego 
w siedzibie IPN przy ul. Słowackiego 18 oraz w Kinie „Zorza”.

zaprasza każdego 19 dnia miesiąca do kościoła bł. ks. Jerzego Popiełuszki na osie-
dlu Zawiszy w Rzeszowie na Mszę Św. wotywną oraz nowennę za Ojczyznę przez 
wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Bezpośrednio po mszy św. przewidziane są wykłady o tematyce związanej z na-
uczaniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Gorąco zachęcamy do udziału w comiesięcznej modlitwie, re�eksji i dyskusji.
Dojazd do kościoła od ul. Architektów lub ul. Przemysłowej. 
19 lutego 2017 r. o godz. 17.00 mszy św. przewodniczył będzie i konferencję wygłosi  
ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB - rektor Wyższego Seminarium Duchow-
nego Towarzystwa Salezjańskiego. Temat wykładu: Problem migracji ludności,  
a teoria socjologiczna i nauczanie społeczne Kościoła.

Duszpasterstwo 
Ludzi Pracy 

W Rzeszowie, 14 stycznia br. w jednostce wojskowej podhalańczyków odbył 
piknik „Bezpieczna Polska” zorganizowany z okazji inauguracji stacjonowania 
wojsk sojuszniczych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Żołnierze zaprezentowa-
li m.in.: wyposażenie jednostki i możliwości obronne. Z ramienia rzeszowskiej 
„Solidarności” udział w pikniku wzięła Bogumiła Stec-Świderska.

Bezpieczna Polska Zapraszamy społecznych inspektorów pracy i członków 
„Solidarności” zainteresowanych tematyką bhp na otwarte

 seminarium „Prawne aspekty ochrony pracy", które 
odbędzie się 15 lutego (środa) o godz. 8.30 w siedzibie ZR. 
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Co nas czeka w roku 2017 ?

Zgodnie z Ustawą 16 grudnia 
2016 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu poprawy otoczenia praw-
nego przedsiębiorców nastąpiła 
zmiana przepisów w Kodeksie pra-
cy, które obowiązują od 1 stycznia 
2017 r. W zakresie prawa pracy 
wprowadzono zmiany  przepisów 
dotyczących:
• regulaminu wynagradzania,
• wydawania świadectw pracy,
• wprowadzania regulaminu pracy,
• współodpowiedzialności material-
nej pracownika,
• terminów odwołania do sądu pracy.

Regulamin wynagradzania
 Pracodawca zatrudniający co naj-

mniej 50 pracowników, nieobjętych 
zakładowym układem zbiorowym 
pracy ustala warunki wynagradza-
nia za pracę w regulaminie wyna-
gradzania.

 Pracodawca zatrudniający mniej 
niż 50 pracowników, nieobjętych 
zakładowym układem zbiorowym 
może ustalić warunki wynagradza-
nia za pracę w regulaminie wyna-
gradzania.

Pracodawca zatrudniający co naj-
mniej 20 i mniej niż 50 pracowni-

ków, nieobjętych zakładowym układem 
zbiorowym pracy ani ponadzakłado-
wym układem zbiorowym pracy, ustala 
warunki wynagradzania za pracę w re-
gulaminie wynagradzania, jeżeli zakła-
dowa  organizacja związkowa wystąpi  
z wnioskiem o jego ustalenie.

Regulamin pracy  
Pracodawca zatrudniający co naj-

mniej 50 pracowników wprowadza re-
gulamin pracy, chyba że w tym zakre-
sie  obowiązują postanowienia układu 
zbiorowego pracy.

 Pracodawca zatrudniający mniej niż 
50 pracowników może wprowadzić 
regulamin pracy, chyba że w zakresie 
przewidzianym w tym zakresie obo-
wiązują postanowienia układu zbioro-
wego pracy.  

Pracodawca zatrudniający co naj-
mniej 20 i mniej niż 50 pracowników 
wprowadza regulamin pracy, jeżeli za-
kładowa organizacja związkowa wystąpi 
z wnioskiem o jego wprowadzenie, chy-
ba że w tym zakresie obowiązują posta-
nowienia układu  zbiorowego pracy.

Świadectwo pracy 
Pracodawca ma obowiązek nie-

zwłocznego wydania świadectwa pracy 
tylko wtedy, gdy nie zamierza nawiązać 
z pracownikiem kolejnej umowy o pra-
cę w ciągu 7 dni od zakończenia po-
przedniej. Jeżeli natomiast strony pla-
nują kontynuowanie zatrudnienia na 
podstawie kolejnej umowy, nawiązanej 
w ciągu 7 dni od ustania poprzedniej, 
świadectwo pracy będzie musiało być 

wydane tylko na wniosek pracownika. 
Rodzaj zawieranych umów nie będzie 
już miał znaczenia.

Odpowiedzialność materialna 
pracowników

Podstawą łącznego powierzenia 
mienia jest umowa o współodpowie-
dzialności materialnej, zawarta przez 
pracowników z pracodawcą na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

Rozpatrywanie sporów o roszczenia 
ze stosunku pracy

Od 1 stycznia 2017 r. terminy na zło-
żenie odwołania (przy wypowiedzeniu) 
lub żądania przywrócenia do pracy 
bądź odszkodowania (przy natychmia-
stowym zwolnieniu lub wygaśnięciu 
umowy) są wydłużone i ujednolicone. 
Obowiązuje wspólny, 21-dniowy ter-
min na złożenie środka odwoławcze-
go, liczony od dnia doręczenia pisma 
o wypowiedzeniu/rozwiązaniu umowy 
lub o jej wygaśnięciu.

Minimalne wynagrodzenie 
niezależne od stażu pracy

Od 1 stycznia zniknęły regulacje, 
określające poziom minimalnych za-
robków w pierwszym roku pracy, mło-
dy pracownik zarobi co najmniej 100,  
a nie 80 proc. stawki minimalnej. 

Minimalna stawka za godzinę pracy
Obowiązuje minimalna stawka go-

dzinowa w wysokości 13 zł dla pracują-
cych na określonych umowach zlecenia 
oraz umowach o świadczenie usług. 
Zmiany oznaczają nowe obowiązki 

dla pracodawców w postaci ewiden-
cjonowania przepracowanego cza-
su. Nowelizacja przewiduje również 
sankcję za niewypłacanie minimalnej 
stawki godzinowej.

Wyższa płaca minimalna
W 2017 roku płaca minimalna wy-

nosi 2000 zł brutto.

Zmiany w Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek 
tworzenia Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych  mają �rmy 
zatrudniające co najmniej 50 osób. 
Dotychczas taki wymóg dotyczył 
�rm, których załoga liczyła 20 osób 
i więcej. Mniejsze �rmy nie mają ta-
kiego obowiązku, ale powstanie ZFŚS 
zależy od decyzji pracodawcy.

W związku ze zmianami w usta-
wie poprzez dodanie w art.3 ust 1c  
o treści: Pracodawcy zatrudniający 
według stanu na dzień 1 stycznia da-
nego roku, co najmniej 20 i mniej niż 
50 pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty, tworzą Fundusz na wnio-
sek zakładowej organizacji związko-
wej, nasuwają się pewne wątpliwości 
prawne. Dlatego organizacje zakła-
dowe działające w takich zakładach 
winny z ostrożności składać  wnio-
sek o utworzenie funduszu najpóź-
niej do końca stycznia. Nie dotyczy 
to organizacji działających w sekto-
rze jednostek publicznych.

Grażyna Mierzwa

Zmiany w prawie pracy

Obniżenie wieku emerytalnego
Toczona przez ostatnie lata wal-

ka o obniżenie wieku emerytalnego 
wreszcie przyniosła skutek. Od 1 paź-
dziernika 2017 roku wiek emerytalny 
zostanie obniżony. Będzie wynosił  
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Zasada ta będzie dotyczyła obu syste-
mów emerytalnych – powszechnego  
i rolniczego.

Wyższe emerytury
PiS podnosi świadczenia dla osób 

otrzymujących najmniej pieniędzy. 
Od marca 2017 roku emeryci i rolnicy 
ubezpieczeni w KRUS dostaną pod-
wyżkę najniższego świadczenia. Na 
zmianach skorzysta ponad 34 proc. 
wszystkich emerytów i 99 proc. rolni-
ków ubezpieczonych w KRUS. Najniż-
sza emerytura wyniesie 1000 złotych.

Zmiany w ustawie o podatku 
dochodowym w zakresie kwoty 

wolnej od podatku 
Oznacza to wzrost progu docho-

dowego dla najuboższych o 3 509 zł. 
Dla osób zarabiających od 6 600 zł do  
11 000 zł rocznie podatek spadnie, 
natomiast od 85 528 zł wzrośnie. Bez 
zmian pozostanie sytuacja podatni-
ków zarabiających od 11 000 zł do  
85 528 zł rocznie.

Rewolucja w polskiej szkole
Zgodnie z założeniami reformy 

oświaty w 2017 roku rozpocznie się 
wygaszanie gimnazjów. Zastąpi je 
ośmioklasowa szkoła podstawowa  
i czteroletnie liceum. Zmiany wejdą 
w życie od września. Wciąż trwają 
rozmowy oświatowej „Solidarności” 
z rządem na temat założeń reformy. 
Sześciolatki chodzące do przedszkoli 
zostały objęte subwencją oświatową.

Ograniczenia w handlu
Rząd planuje również wprowadze-

nie ograniczeń w handlu w niedziele. 
Projekt wciąż jest konsultowany. Już 
wiadomo, że ograniczenia mają do-
tknąć sklepy wielkopowierzchniowe  
i będą wprowadzane stopniowo.

Pół miliona podpisów za wolnym  
w niedziele dla pracowników to wy-
raźny sygnał, na czym zależy Polakom. 
„S” od lat chce przywrócić Polakom 
niedzielę, aby mogli spędzać ją razem 
z rodzinami. To związek wziął na sie-
bie walkę o tę kwestię. „S” przekonuje 
polityków, aby niedziela była napraw-
dę wolna nie tylko dla urzędników, ale 
dla niemal wszystkich pracujących. Na 
zakazie pracy w niedzielę zyskają nie 
tylko pracownicy marketów, ale także 
pracownicy innych branż.
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Spotkanie samorządowców z premier Beatą Szydło

W podrzeszowskiej Jasionce odbyło się Ogólnopolskie Noworoczne 
Spotkanie Samorządowców. Wzięli w nim udział premier RP Beata 
Szydło oraz Markku Markkula – Przewodniczący Europejskiego 
Komitetu Regionów.  Na Podkarpacie przyjechali samorządowcy 
z całego kraju, ministrowie, parlamentarzyści oraz wielu innych 
zaproszonych gości. Spotkaniu towarzyszy debata o przyszłości 
Europy i rozmowy o relacjach rząd-samorząd.
Rozpoczynając samorządowe spotkanie marszałek Władysław Ortyl, 
który był inicjatorem wydarzenia, powiedział, że cieszy go możliwość 
realizacji tak ważnego przedsięwzięcia w murach G2A Areny – 
Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Poruszył także kwestie 
dotyczące przyszłości Polski i Unii Europejskiej.
   - Dziś będzie okazja mówić o roli i miejscu samorządu w rozwoju 
gospodarczym, będziemy mówili o spójności i przyszłości Unii 
Europejskiej, myślę, że ta debata przyniesie też wkład w tą dyskusję, która 
już na poziomie Europy się toczy - powiedział marszałek.
Marszałek mówił również o kwestiach związanych ze zrównoważonym 
rozwojem, zarówno w kontekście kraju jak i Podkarpacia. 
    Chcielibyśmy, aby ten zrównoważony rozwój wsparty środkami 
europejskimi też miał miejsce w kolejnych perspektywach – dodał 
marszałek Władysław Ortyl.

Premier RP Beata Szydło mówiła z kolei o roli samorządu w rozwoju 
kraju. Wielokrotnie podkreślała, że samorząd jest kuźnią kadr, które 
są przygotowane do pełnienia najwyższych stanowisk w kraju. W tym 
kontekście odniosła się do dyskusji o kadencyjności w samorządzie, 
mówiąc, że ludzie którzy sprawdzili się w lokalnych samorządach 
powinni pójść dalej, wyżej, aby w nowych miejscach realizować swoje 
talenty. 
Wiele miejsca premier poświęciła polityce zrównoważonego rozwoju, 
którą realizuje rząd PiS, podkreślając, że jest ona szansą dla wszystkich 
regionów i ich mieszkańców.
 -   To jest szansa dla każdego bez względu na to, gdzie mieszka, czym 
się zajmuje i co robi, dla każdej miejscowości, dla każdego regionu 
i szczególnie mocne wsparcie dla najsłabszych – powiedziała premier RP 
Beata Szydło, dodając: inna jest rola rządu, inna jest rola wojewodów, 
inna rola jest jeszcze samorządów, ale te organy muszą się wzajemnie 

przenikać, muszą się rozumieć, muszą ze sobą współpracować – mówiła 
szefowa rządu RP.
Premier Beata Szydło podziękowała samorządom za realizację 
Programu 500+, mówiąc, że wszystko poszło doskonale. Podziękowała 
samorządowcom także za udział w innym programie Mieszkanie+. 
Pani premier chwaliła także Podkarpacie za to, że potra�  wykorzystać 
nadarzające się szanse.
 -   Podkarpacie jest właśnie przykładem takiego regionu, który potra�  
wykorzystać swoją szansę, dzięki temu, że tu ze sobą współpracują 
ci wszyscy, którzy są odpowiedzialni za ludzi mieszkających na 
Podkarpaciu. Razem wspólnie można wiele osiągnąć i państwo wiecie to 
najlepiej – mówiła premier Beata Szydło.
W spotkaniu wziął również udział Markku Markkula – Przewodniczący 
Europejskiego Komitetu Regionów, który mówił w Jasionce, że 
UE powinna służyć wszystkim mieszkańcom, także najmniejszym 
społecznościom. 
    W świetle Brexitu musimy przyznać, że pojawiają się pewne zagrożenia 
i należy myśleć o wspólnej przyszłości, żeby idee przekładały się na 
budowę wspólnego domu. Wiemy, że różnimy się, ale to nie przeszkadza, 
abyśmy budowali Europę, jako lepsze miejsce do mieszkania – powiedział 
M. Markkula. 
- Unia Europejska musi się zmienić, musi też słuchać obywatela. 
UE potrzebuje silnego samorządu lokalnego, niwelowania różnić 
ekonomicznych między gminami. Samorządy muszą podejmować 
lokalne wyzwania, które przekładają się na rozwój całej UE - podkreślił 
Markkula, który stwierdził, że głos samorządów w UE jest coraz 
ważniejszy. 
Przewodniczący EKR Markku Markkula przyjechał na Podkarpacie, 
aby wziąć udział w debacie obywatelskiej poświęconej przyszłości Unii 
Europejskiej, która odbyła się w ramach samorządowego spotkania 
w Jasionce. Debata to pierwsze tego typu wydarzenie wspierane przez 
Europejski Komitet Regionów w Polsce w kontekście nowej kampanii 
„Rozważania nad Europą”. Z inicjatywą zorganizowania takiej debaty 
wyszedł marszałek W. Ortyl, który jest członkiem KR. Partnerami 
debaty są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Biuro Informacyjne 
Parlamentu Europejskiego w Polsce, rząd RP.
Druga debata podczas samorządowego spotkania dotyczyła relacji 
rząd-samorząd w perspektywie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. 
Partnerem odbywającego się w Jasionce wydarzenia był Narodowy 
Instytut Samorządu Terytorialnego. Spotkanie zakończył I Samorządowy 
Bal Charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na wsparcie 
podopiecznych Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.




