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Premier Mateusz Morawiecki od-
powiadał na pytania związkowców 
podczas posiedzenia Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”. Powiedział, 
że programy takie jak 500+ czy płaca 
minimalna to wytworzenie oddolnej 
presji na podwyżkę wynagrodzenia.

Zanim członkowie Komisji Krajowej 
zaczęli zadawać pytania miało miejsce 
podpisanie „Porozumienia ws. zabez-
pieczenia praw i interesów pracowników 
oraz funkcjonariuszy oraz zabezpiecze-
nia realizacji zadań organów państwa 
w związku z wdrażaniem Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej”. Porozumienie 
podpisali szef Krajowej Administracji 
Skarbowej Marian Banaś i przedsta-
wiciele Sekcji Krajowej Pracowników 
Skarbowych „S”.

Zadawanie pytań poprzedziło wystą-
pienie premiera Mateusza Morawiec-
kiego. Zadeklarował w nim, że nie jest 

zwolennikiem izolacjonizmu gospodar-
czego. Wskazał tu na przykład Białoru-
si, której zamknięcie na światowe rynki 
spowodowało kryzys gospodarczy.

W czasie posiedzenia zapytano pre-
miera również o problem polskich hut. 
Premier wskazał, że parlament UE 
przyjął kolejne limity na CO2. To nie-
korzystnie wpływnie na rozwój hutnicta 
w Polsce, bowiem limity na emisję CO2 
mamy coraz mniejsze, a jednocześnie 
opieramy energetykę na spalaniu węgla.

Premierowi zadano pytanie, czy 
popiera branżowe, jak też zbiorowe 
układy pracy. Wskazał, że w Polsce nie 
powstały organizacje pracodawców, 
które mogły by być partnerem do ta-
kich rozmów.

Premier był pytany również o Pań-
stwową Inspekcje Sanitarną. Wskazał, 
że w programie wyborczym PIS jest 
mowa o integracji różnych inspekcji.

 W ostatnim czasie narasta niepo-
kój wśród pracowników Fabryki Ma-
szyn w Leżajsku. Docierają do nich 
sprzeczne informacje, dotyczące na-
rastającego kon�iktu wśród właści-
cieli spółki.

Pracownicy obawiają się, że może 
to doprowadzić nawet do likwidacji 
Fabryki.

Komisja Zakładowa NSZZ „Soli-
darność” zajęła 8 lutego 2017 r. sta-

nowisko, wydając komunikat o treści: 
– Sprzeczne informacje, jakie docie-
rają do pracowników powodują nie-
pewność co do dalszego funkcjono-
wania Fabryki Maszyn. Apelujemy do 
wszystkich osób, które mają wpływ na 
działalność �rmy o podjęcie stosow-
nych działań, prowadzących do usta-
bilizowania jej sytuacji ekonomiczno-
-�nansowej. Mając na uwadze dobro 
pracowników i Fabryki Maszyn infor-

Morawiecki: Wytwarzamy oddolną 
presję na wzrost wynagrodzeń

Niepokój w Fabryce Maszyn Leżajsk Nowa
mujemy, że w przypadku niekorzyst-
nych rozwiązań, podejmiemy wszelkie 
możliwe kroki, aby zachować miejsca 
pracy i zapewnić dalsze funkcjonowa-
nie �rmy.

Fabryka Maszyn w Leżajsku zatrud-
nia 190 osób. Produkuje betonomie-
szarki, wózki i ciągniki akumulatoro-
we oraz części zamienne. Z informacji 
udzielanych przez prezesa zarządu 
spółka osiąga przychody roczne  
w graniach 30 mln zł. i ma zamówie-
nia zarówno na rynek krajowy jak i na 
eksport. Pomimo tego pracownicy nie 
otrzymali ostatniej wypłaty, a praco-
dawca nie odprowadził swoich zobo-
wiązań wobec Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych oraz zalega  
z przekazywaniem potrąconych skła-
dek związkowych na rzecz NSZZ „So-
lidarność”.

Przedstawiciele Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” uzyskali 15 lute-
go br. informację o zgłoszeniu do sądu 
wniosku prezesa o ogłoszenie upadło-
ści Fabryki Maszyn w Leżajsku.

Region Rzeszowski NSZZ „Soli-
darność” zajął 16 lutego stanowisko, 
w którym podziela obawy członków 
Związku Fabryki Maszyn Nowa Le-

żajsk i zwraca się do właścicieli spółki 
o wspólne działanie na rzecz rozwoju 
�rmy, stabilnego zatrudnienia i ocze-
kiwanego przez pracowników godzi-
wego wynagradzania za pracę.

– Solidaryzując się z działania-
mi Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
w Fabryce Maszyn domagamy się 
od Zarządu Spółki zwrotu zaległego 
pracownikom wynagrodzenia i prze-
strzegania w przyszłości terminów 
wypłat. Domagamy się poszanowania 
praw pracowników do Zakładowe-
go Funduszu Świadczeń Socjalnych  
i zwrotu zaległych oraz uregulowania 
bieżących zobowiązań. Domagamy 
się zwrotu na rzecz NSZZ „Solidar-
ność” potrąconych od członków Związ-
ku składek członkowskich – czytamy  
w stanowisku ZR.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność” zadeklarował 
również wsparcie dla działań Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  
w FM Nowa Leżajsk, w tym urucho-
mienia środków z Regionalnego Fun-
duszu Strajkowego na potrzeby ewen-
tualnej akcji protestacyjnej.

Wystąpił również do Okręgowe-
go Inpektoratu Pracy w Rzeszowie 
o przeprowadzenie w trybie pilnym 
kontroli w Fabryce. 

red.

Odpowiadając na pytanie dotyczą-
ce zakazu handlu w niedzielę premier 
Mateusz Morawiecki przyznał, że był 
zwolennikiem, aby cztery niedziele  
w miesiącu były wolne od pracy. Dziś 
uważa jednak, że w tej sprawie po-
trzebny jest kompromis.

- Może powinny być dwie niedziele 
wolne, może trzy, pamiętajmy, że Polacy 

przyzwyczaili się do robienia zakupów 
w niedzielę. Może za tym trzeba naj-
pierw wprowadzić dwie niedziele wolne 
od handlu, a gdy Polacy przekonają się, 
że ma to swoje plusy, sami zażądają, by 
wszystkie niedziele były wolne w handlu 
od pracy – powiedział M. Morawiecki 
(na zdjęciu z szefem „S”).

KK

Sztandarowy produkt Fabryki Maszyn
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19 marca 2017 r. o godz. 17.00 
do kościoła bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki na osiedlu Zawiszy w Rze-
szowie na Mszę Św. wotywną oraz 
nowennę za Ojczyznę przez wsta-
wiennictwo bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki.  Po mszy św. wykład wygłosi  
ks. dr Antoni Balcerzak sdb, wykła-
dowca w Wyższej Szkole Kultury Spo-
łecznej i Medialnej. Temat wykładu: 
Funkcja mediów katolickich w eduka-
cji i wychowaniu do chrześcijańskiej 
obecności w świecie.

Duszpasterstwo Ludzi Pracy zaprasza

Zaprosili nas

Duda: Byliśmy traktowani jak przedmioty
- Od kilkunastu lat wychodzimy 

na ulice z konkretnymi postulatami, 
a nie dlatego, że nam się władza nie 
podoba. Nam się władza PO-PSL nie 
podobała, ale wiedzieliśmy, że wybra-
no ją w demokratycznych wyborach. 
Czekaliśmy osiem lat, żeby ją zmienić. 
Za trzy lata będą wybory. Proszę bar-
dzo, idźcie i głosujcie, ale nie mówcie, 
że nie ma demokracji w Polsce, bo nie 
rządzą ci, którzy mieli wygrać wybo-
ry, czyli Bronisław Komorowski, PO 
i Nowoczesna. Motywacja ludzi, któ-
rzy dziś wychodzą na ulice, jest poli-
tyczna, a nie merytoryczna - mówi  
w wywiadzie udzielonym „Gazecie 
Polskiej Codziennie” przewodniczą-
cy „Solidarności” Piotr Duda.

- Jeżeli krzyczą, że dziś jest bardzo 
zła sytuacja polskich pracowników  
i że łamana jest godność pracowni-
ka, to opowiadają totalne bzdury. My 
wiemy, jaka jest różnica między tym, 
co było, a tym, co jest. Przez PO-PSL 
byliśmy traktowani jak przedmioty,  
a teraz jesteśmy na równi. Za czasów 
Donalda Tuska byliśmy pętakami,  
a dziś jesteśmy partnerami. Ci ludzie 
powinni zrozumieć jedno: demokracja 
jest dla wszystkich, a nie tylko dla wy-
branych - dodaje lider „Solidarności”.

Piotr Duda mówi też, że związ-
kowcy z „S” wreszcie są traktowani 
jako partnerzy w dyskusji.

 - My wiemy, jaka jest różnica mię-
dzy tym, co było, a co jest. Przez PO-
-PSL byliśmy traktowani jak przed-
mioty, a teraz jesteśmy na równi. Za 
czasów Donalda Tuska byliśmy pę-
takami, a dziś jesteśmy partnerami - 
podkreśla.

W jego ocenie, rząd PiS spełnia 
obietnice i idzie w dobrym kierunku, 

chociaż są tez sprawy, o które „So-
lidarność” będzie w dalszym ciągu 
walczyć.

- Zaraz będziemy brali na tapetę 
ustawę o agencjach pracy tymczaso-
wej, ustawę o związkach zawodowych 
– to naprawdę dobre wiadomości. Są 
też jednak inne, gorsze. Myślę o po-
szczególnych branżach. Są w nich 
punkty zapalne, takie jak sytuacja  
w górnictwie i zapóźnione reformy  
w służbie zdrowia. Tutaj widzę zarze-
wie sporu i oby problemy zostały jak 
najszybciej zażegnane, a nie stały się 
przyczyną jakiegoś kon�iktu rządu  
z Solidarnością. Politycy PiS-u przed 
wyborami mówili przed kopalniami, że 
nie zamkną ani jednej, dopóki nie zo-
staną wyczerpane złoża, dzisiaj jednak 
duet panów Tobiszowski i Tchórzewski 
myśli inaczej. Ja zawsze mówiłem, że 
jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie 
realizowało działania prospołeczne  
i dobre dla pracowników, to będziemy 
ich wspierali. Jeżeli jednak będą szli  
w złym kierunku, to będziemy prote-
stowali - mówi szef „Solidarności”.

– Pod hasłami wzajemnego otwar-
cia rynków, zniesienia barier i deregu-
lacji kryją się konkretne zapisy praw-
ne, które w opinii wielu ekspertów 
prowadzą do tego, że decyzje będą na-
leżały nie do demokratycznie wybra-
nych władz państwowych, ale do wiel-
kich korporacji. CETA zmierza też do 
zwiększenia ich uprawnień kosztem 
ograniczania praw pracowniczych, 
konsumenckich i obywatelskich. A to 
jest niezwykle groźne, bo ogranicza 
suwerenność państw sygnatariuszy 
tego porozumienia w dziedzinie sta-
nowienia prawa oraz ochrony interesu 
publicznego - ocenia przewodniczący 
Piotr Duda w rozmowie z Macie-
jem Chudkiewiczem w najnowszym 
numerze „Tygodnika Solidarność” 
(09/2017).

- Jest też ogromne zagrożenie zala-
nia polskiego rynku tanią i genetycz-
nie mody�kowaną żywnością. I to nie 
tylko z Kanady, ale i innych państw, 
które mają z Kanadą podobną umowę 
i mogą działać za jej pośrednictwem. 
To oczywiście zagraża przede wszyst-
kim polskiemu rolnictwu, polskiemu 
przemysłowi spożywczemu i w konse-
kwencji nam, konsumentom - dadaje 
przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

CETA – Kompleksowa Umowa Gospo-
darczo-Handlowa (Comprehensive Eco-
nomic and Trade Agreement) – umowa  
o wolnym handlu między UE a Kanadą, ne-
gocjowana w latach 2009-2014, podpisana 
30 października 2016 podczas szczytu Ka-
nada – UE. Raty�kowana przez Parlament 
Europejski 15 lutego br.

Duda: CETA zwiększy władzę korporacji 
kosztem ograniczania praw pracowniczych

Przegląd prasy

Szerzej na temat samorządności w audycji radiowej dostępnej na 
www.solidarnosc.rzeszow.org.pl w zakładce Radio

na uroczystości upamiętniające podpisanie porozumień rzeszowsko-
ustrzyckich, które odbyły się 19 lutego 2017 r. w Katedrze Rzeszowskiej

na ogólnopolskie spotkanie samorządowców, które odbyło się 4 lutego br. 
z udziałem premier RP Beaty Szydło oraz Markku Markkuli, przewodniczącego 

Europejskiego Komitetu Regionów. Mury G2A Areny - Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowego gościły samorządowców z całego kraju, 
ministrów, parlamentarzystów oraz wielu innych zaproszonych gości, 

którzy wzięli udział w debacie o przyszłości Europy 
i relacjach rząd-samorząd 

W lutym mszy św. przewodniczył i wykład „Problem migracji ludności, a teoria 
socjologiczna i nauczanie społeczne Kościoła” wygłosił ks. dr hab. Mariusz Chamar-
czuk SDB - rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego.
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Podczas obrad, które odbyły się 16-
17 lutego br. członkowie Rady Kra-
jowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” omówili stan 
prac w grupach roboczych Zespołu do 
spraw Statusu Zawodowego Pracow-
ników Oświaty. W ramach Zespołu 
pracuje pięć grup roboczych:

1. Finansowanie oświaty.
2. Wynagrodzenia nauczycieli oraz 

innych pracowników oświaty.
3. Awans zawodowy nauczycieli.
4. Czas i warunki pracy nauczycieli.
5. Status zawodowy pracownika pla-

cówki oświatowej.
Na jednym z posiedzeń grupy robo-

czej przedstawiciele Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” przedstawili kilka wariantów 
znaczącego zwiększenia wynagrodzeń 
nauczycieli i zmiany systemu wyna-
gradzania pracowników administracji 
i obsługi (m.in. „wyjęcie” dodatku za 
wysługę lat z minimalnego ustawo-
wego wynagrodzenia). Po 1 kwietnia 
br. rząd RP ma przedstawić harmo-
nogram realizacji podwyżek płac  
w oświacie do 2020 r. Jest to efekt 
spotkania Prezydium KSOiW NSZZ 
„Solidarność” z premier Beatą Szydło 
kilka miesięcy temu.

Ponadto NSZZ „Solidarność” do-
maga się:

• zwiększenia nakładów na eduka-
cję,

• większego wsparcia �nansowego 
dla małych szkół,

• wprowadzenia standardów edu-
kacyjnych, w tym maksymalnej liczby 
uczniów w oddziałach,

• określenia wysokości odpisu na 
pomoc zdrowotną nauczycieli,

• wprowadzenia zasad wynagra-
dzania nauczycieli za realizację zajęć 
pozalekcyjnych w kontekście zmiany 
zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela 

Oświatowa „Solidarność” 
domaga się więcej

w zaproponowanej przez NSZZ „Soli-
darność” treści,

• przejrzystych zasad naliczania 
środków �nansowych na wynagro-
dzenia dla pracowników administracji 
i obsługi w części oświatowej subwen-
cji ogólnej,

• wprowadzenia i określenia czasu 
pracy tzw. nauczycieli specjalistów do 
Karty Nauczyciela oraz standardów 
zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy,

• przywrócenia obowiązywania 
Karty Nauczyciela w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych.

Rada KSOiW omówiła zasady opi-
niowania przez struktury związkowe 
projektów uchwał jednostek samorzą-
du terytorialnego w sprawie dostoso-
wania sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego.

Burzliwą dyskusję wywołały przy-
kłady rozbieżności interpretacyjnych  
i stosowanie nowego zapisu art. 42 ust. 
2 Karty Nauczyciela (miał on wyelimi-
nować „godziny karciane”) w poszcze-
gólnych województwach. Obecna na 
posiedzeniu Rady poseł Marzena Ma-
chałek stwierdziła, że skoro jest tak 
duża rozbieżność w interpretacjach 
nowego zapisu, to należy go doprecy-
zować. W tej sprawie ma rozmawiać  
z minister Anną Zalewską.

Członkowie Rady, wśród których 
jest Bogusława Buda (przewodnicząca 
OiW w Rzeszowie, członek ZR Rze-
szowskiego) przyjęli również stano-
wisko domagające się zmiany zapisów 
ustawowych, tak aby opinia kuratora 
oświaty w sprawie arkusza organiza-
cyjnego szkoły była wiążąca dla dy-
rektora szkoły i organu prowadzącego. 
Rada chce także zwiększenia roli kura-
tora oświaty w konkursach na dyrek-
torów szkół.

W. Jaranowski

30 społecznych inspektorów pracy i członków „Solidarności” wzięło udział  
w seminarium, którego tematem były „Prawne aspekty ochrony pracy”. Zajęcia 
odbyły się 15 lutego br. w siedzibie Regionu Rzeszowskiego, a prowadził je Marek 
Gołaś, starszy inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie.

W Warszawie 2-3 lutego odbyło się 
seminarium EZA. Przedstawiciele  
13 państw wzięli udział w konferen-
cji: „Rada dialogu społecznego w Pol-
sce i wybranych państwach europej-
skich – wzmocnienie struktur dialogu 
społecznego na poziomie narodowym  
i europejskim. Dialog społeczny dziś  
i jutro”. W tym długo brzmiącym ty-
tule zawarła się ocena stanu dialogu 
funkcjonującego w Unii Europejskiej.

W części panelowej tematem prze-
wodnim była Rada Dialogu Społecz-
nego. Dyskusję nad polskim modelem 
trójstronnego instytucjonalnego dia-

Seminarium EZA w Warszawie 

Trzy oblicza dialogu

logu społecznego na poziomie krajo-
wym zdominowały propozycje zmian 
w funkcjonującej od blisko dwóch 
lat ustawie. Osią polemiki stały się 
kwestie samodzielności i związanego  
z tym poziomu �nansowania Rady 
Dialogu Społecznego.

W seminarium udział wziął Ro-
man Jakim, przewodniczący rzeszow-
skiej „S”. Krótka relacja z wydarzenia 
oraz zarys prac związku na szczebli 
krajowym w rozmowie dostępnej na  
www.solidarnosc.rzeszow.org.pl w za-
kładce Radio.

PIP dla SIP

Dziełem Fundacji Caritas jest ośro-
dek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla 
Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła 
II w Rzeszowie, a celem niesienie po-
mocy dzieciom tutaj rehabilitowanym.

Fundacja Caritas zwraca się z proś-
bą i zachęca do  przekazywania 1%  
i dobrowolnych o�ar, które można 
odliczać od podstawy podatkowej. To 
nie wiele a może bardzo pomóc, spo-
wodować, że wokół nas będzie więcej 
uśmiechniętych dzieciaków.

O�aruj 1% podatku
KRS nr 0000112119

Fundacja na rzecz Regionalnego 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyj-
nego dla Dzieci i Młodzieży w Rze-

Fundacja Caritas prosi o wsparcie

szowie. Powstała z inicjatywy prof. 
Andrzeja Kwolka, Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej i kilku osób organizu-
jących Podkarpacki Sejmik Rehabi-
litacyjny. Wśród 22 założycieli i fun-
datorów jest również Zarząd Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.
Szerzej o działalności na 

www.fundacjacaritas.rzeszow.pl

O zmianach w systemie edukacji na 
www.solidarnosc.rzeszow.org.pl w zakładce Radio 

w rozmowie z Małgorzatą Rauch, kuratorem oświaty w Rzeszowie 

Lekarz radzi pacjentce:
- Zalecam pani częste kąpiele, dużo ruchu na świeżym po-

wietrzu i bardzo proszę ubierać się ciepło.
Po powrocie do domu żona relacjonuje mężowi:
- Lekarz polecił mi pojechać na tydzień na Bermudy, póź-

niej na narty w Alpy...
Ach! I jeszcze upierał się, żebyś mi kupił futro.

fot. M. Lewandowski
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MARZEC 1968

W KRAJU
Marzec ’68 był wydarzeniem wielo-

wątkowym. Stąd też mówiąc o genezie 
Marca wspomnieć należy o szeregu 
różnorodnych procesów.

Niewątpliwie podglebiem dla pro-
testu młodzieży było narastające 
niezadowolenie i rozczarowanie po-
lityką ekipy Władysława Gomułki. 
„Wiesław”, jak popularnie o nim mó-
wiono, bardzo szybko rozpoczął pro-
ces odchodzenia od zmian i reform, 
wywalczonych przez społeczeństwo 
jesienią 1956 r. Najpierw ograniczono 
swobodę wypowiedzi, ponownie na-
łożono kaganiec prasie, zlikwidowano 
wiele niezależnych inicjatyw. Następ-
nie przyszedł czas na wznowienie wal-
ki z Kościołem oraz represji politycz-
nych. Wreszcie, począwszy od 1960 r., 
systematycznie pogarszała się sytuacja 
gospodarcza.

Politykę Gomułki szczególnie do-
tkliwie odczuwała inteligencja. Na-
rastające represje, nasilenie cenzury, 
ograniczenia w nakładach na kulturę 
i naukę doprowadziły do otwartego 
protestu intelektualistów, jakim stał się 
List 34 z marca 1964 r. W konsekwen-
cji przyniósł on dalsze nasilenie repre-
sji. Jesienią 1966 r., po wykluczeniu  
z PZPR Leszka Kołakowskiego, czer-
wone legitymacje złożyła grupa do-
tychczasowych intelektualistów par-
tyjnych, rozpoczynając swoją ewolucję 
w kierunku postaw opozycyjnych. Na-
stroje krytyczne wobec polityki kultu-
ralnej partii pogłębiła sprawa zdjęcia  
z a�sza „Dziadów”.

Iskrą, która wznieciła pożar, stała się 
decyzja o usunięciu z UW Michnika 
i Szlajfera. Podjął ją 4 marca minister 
oświaty i szkolnictwa wyższego, prof. 
Henryk Jabłoński, a formalnym pre-
tekstem było przekazanie przez nich 
informacji o sprawie „Dziadów” za-
granicznemu dziennikarzowi. 

Do poważnych starć doszło w War-

szawie 9 marca po wiecu na Politech-
nice oraz 11 marca. Tego dnia pro-
test zaczął rozszerzać się na cały kraj.  
W wiecach, strajkach i manifestacjach 
uczestniczyły dziesiątki tysięcy osób. 
Protesty objęły cały kraj, nie tylko 
ośrodki akademickie.

Ruch marcowy załamał się równie 
gwałtownie, co nagle eksplodował.  

Łukasz Kamiński, IPN

W REGIONIE
Informacje o niepokojach w War-

szawie docierały na Podkarpacie  
z kilkudniowym opóźnieniem. Miej-
scowa prasa, w ślad za ogólnopolską, 
informowała jedynie o wiecach potę-
piających chuligańskie wybryki stu-
dentów. Około 11 marca rozpoczęły 
się w miastach powiatowych i w za-
kładach pracy wiece organizowane 
przez PZPR mające wyrazić poparcie 
dla Władysława Gomułki. Na wiecach 
tych uchwalano rezolucje, w których 
żądano surowego ukarania winnych 
zamieszek w Warszawie i innych mia-
stach, oraz usunięcia z życia publicz-
nego intelektualistów krytykujących 
partię. Od 12 marca na terenie woje-
wództwa zaczęły się pojawiać ulotki  
i napisy na ścianach budynków wyra-
żające poparcie dla protestującej mło-
dzieży. Pierwszy taki wypadek zanoto-
wano w Ropczycach. 

Wieczorem 12 marca w Przemyślu 
pod pomnikiem Adama Mickiewicza 
odbyły się, kolejno jedna po drugiej, 
dwie krótkie demonstracje młodzieży 
szkół średnich. W wystąpieniach tych 
brało udział łącznie ok. 50 osób. MO 
i SB nie interweniowały podczas de-
monstracji ale wobec uczniów zostały 
wyciągnięte konsekwencje dyscypli-
narne (dwóch z nich zostało przenie-
sionych karnie do innej szkoły, inni 
otrzymali nagany i upomnienia). 

13 i 14 marca w dalszym ciągu od-
bywały się wiece w zakładach pra-

cy i szkołach na terenie wojewódz-
twa. Prasa zaczęła publikować treści 
uchwalonych rezolucji. Tymczasem 
w Mielcu, Stalowej Woli, Krośnie  
i Dąbrówce pojawiły się a�sze i ulot-
ki sprzeciwiające się tym rezolucjom  
i wyrażające poparcie dla studentów, 
a nawet wzywające do buntu prze-
ciwko ZSRR.   Pierwsze ulotki poja-
wiły się także w Rzeszowie w budyn-
kach Wyższej Szkoły Pedagogicznej.  
W tych dniach do Rzeszowa, Krosna, 
Dębicy i innych miejscowości przyby-
ła pewna liczba studentów z Krakowa  
i Warszawy informując swoje koleżanki  
i kolegów o  przebiegu wydarzeń  
w tych miastach. 

Nocą 15 na 16 marca w Rzeszowie 
studenci rozkolportowali znaczną 
ilość ulotek wzywających młodzież 
do protestu, żądających przywróce-
nia na scenę „Dziadów” i  potępiają-
cych brutalność MO. Część studentów 
WSP i Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
podejmowała próby uchwalenia rezo-
lucji solidarności ze studentami pro-
testujących uczelni Krakowa, War-
szawy, Lublina, Gdańska i Poznania. 
Podczas konferencji sprawozdawczo 
– wyborczej ZMS w Rzeszowie, ak-
tywiści tej organizacji uchwalili re-
zolucję potępiającą „wichrzycieli”. 
Grupa studentów WSP i WSI zaanga-
żowana w produkcję i kolportaż ulotek,  
17 marca   podjęła próbę organizacji 
wiecu pod budynkiem Miejskiej Rady 
Narodowej. O godzinie 10:00 zebrało 
się tam około 200 studentów, którzy 
jednak nie wznosili okrzyków ani nie 
mieli przygotowanych transparentów. 
Studenci zaczęli się rozchodzić po  

20 minutach. Wieczorem tego samego 
dnia przez miasto przemaszerowała 
grupa studentów WSI. Trasa pocho-
du objęła rzeszowskie domy studenc-
kie, pod którymi uczestnicy wzywa-
li mieszkańców do wzięcia udziału  
w marszu. SB zanotowała, że maszeru-
jący studenci (w liczbie ok. 100 – 120 
osób) wznosili okrzyki i głośno wyszy-
dzali napotkane patrole milicji. Praw-
dopodobnie jednak nie nieśli transpa-
rentów. MO nie interweniowała a po 
zapadnięciu zmroku studenci grupa-
mi rozeszli się do domów. 

W lokalnej prasie nie pojawiły się 
informacje o żadnej manifestacji zaś 
władze twierdziły, że studenci w Rze-
szowie nie dali się sprowokować. PZPR 
zorganizowała wielka manifestację lo-
jalności wobec Władysława Gomułki  
w dniu 21 marca. Przemawiał I sekre-
tarz KW PZPR Władysław Kruczek, 
który potępił „siły reakcji, rewizjoni-
zmu i syjonizmu”, chwaląc studentów 
Rzeszowa za ich lojalna postawę. Po 
tym wydarzeniu nie było już prób ma-
nifestacji, natomiast ulotki i plakaty 
na terenie województwa pojawiały się 
jeszcze do końca miesiąca. Łącznie SB 
zanotowała około 100 wypadków okre-
ślonych jako „wroga propaganda na 
tle wydarzeń marcowych”. W  wyniku 
prowadzonych przez SB postępowań 
dwóch studentów WSP zostało rele-
gowanych z uczelni a kilka osób zwol-
niono z pracy. Jeden z autorów napi-
sów „antypaństwowych” został ciężko 
pobity przez „nieznanych sprawców”  
i umieszczony w zakładzie psychia-
trycznym.

Bogusław Kleszczyński, IPN

www.marzec1968.pl

Wydarzenia marcowe Uniwersytet Warszawski - Krakowskie Przedmieście (zdjęcia SB)

Członkowie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” za-
mówili mszę św. o spokój duszy śp. Janiny Mroczki, która odprawiona zo-
stanie 12 marca o godz. 12.00 w Katedrze Rzeszowskiej pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa (al. gen. Władysława Sikorskiego 21).

Jeden z wieców poparcia dla towarzysza Gomułki 
nagminnie organizowanych przez PZPR w zakładach pracy 
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Wśród ozdnaczonych była Wanda Tar-
nawska, działaczka rzeszowskiego NZS-u. 
Uhonorowana została Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zasługi w działalności na rzecz 
przemian demokratycznych w Polsce, za 
aktywność podejmowaną na rzecz demo-
kratyzacji życia akademickiego w ramach 
organizacji studenckiej „Niezależne Zrze-
szenie Studentów”.

Wanda Tarnawska, ur. 17 I 1958 w Rze-
szowie. Absolwentka Wyższej Szkoły Pe-

Wanda Tarnawska odznaczona
przez Prezydenta RP

dagogicznej tamże, Wydz. Humanistycz-
ny, kier. �lologia germańska (1981). 

W 1980 współzałożycielka NZS, Biura 
Prasowego NZS i Centrum Informacji 
Akademickiej NZS przy WSP w Rzeszo-
wie, w 1981 współzałożycielka i redaktor 
pism NZS „Kontrapunkt” i „CIA”. Cen-
trum Informacji Akademickiej. Biuletyn 
Informacyjny”. 1980-1981 współredaktor 
tekstu postulatów rolników bieszczadz-
kich. Od IX 1981 zatrudniona w Biurze 
Rzecznika Prasowego MKR Regionu 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Ordery Odrodzenia Polski i Krzyże Zasłu-
gi zasłużonym działaczom pierwszego Niezależnego Zrzeszenia Studentów i dokonał 

ich wręczenia podczas uroczystości 20 lutego 2017 r. w Pałacu Prezydenckim

Rzeszowskiego, asystentka, współpracow-
niczka biuletynu niezależnego pisma „So-
lidarność Rzeszowska”. 

Od III 1982–1989 współpracownicz-
ka RKW „S” Rzeszów, redaktor i ma-
szynistka podziemnego pisma RKW 
„Solidarność Trwa”; kolporterka wydaw-
nictw podziemnych (m.in. „Tygodnik 
Mazowsze”, książki z Krakowa i War-
szawy); społeczny pracownik Komitetu 
Pomocy Internowanym, Aresztowanym, 
Skazanym i Pozbawionym Pracy oraz 
ich Rodzinom przy klasztorze oo. Ber-
nardynów w Rzeszowie, następnie Die-
cezjalnego Zespołu Charytatywno-Spo-
łecznego. W 1982 zatrudniona w IV LO 
w Rzeszowie, 1982-1983 w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej tamże, 1983-1991 
w Muzeum Okręgowym, 1986-1988  
w Zespole Szkół Muzycznych; 1983-1986 
współpracowniczka Pracowni Badań Re-
gionalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Od 1984 organizatorka spotkań i wystaw  
w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy 
przy kościele Najświętszego Serca Je-
zusowego oraz 1985-1988 Katolickich 
Tygodni Historycznych. 1985-1990 
współtwórczyni i redaktor serii wydaw-
niczej „Biblioteczka Przemyska”; od 
1985 członek Zespołu Niezależnych Hi-
storyków działającego pod patronatem 
KUL; w IV 1986 współautorka komuni-
katu-instrukcji dla mieszkańców regionu  
w związku z awarią elektrowni jądrowej 
w Czarnobylu. 1987-1989 redaktor diece-
zjalnego pisma pod patronatem biskupa 
Ignacego Tokarczuka „Rola Katolicka”. 
W 1988 członek Obywatelskiego Komi-
tetu Obchodów Rocznicy 11 Listopada w 
Rzeszowie. 1988-1989 współzałożycielka, 
redaktor podziemnego kwartalnika spo-
łecznego „Ultimatum”. 1988-1992 członek 
Diecezjalnej Rady Kultury przy biskupie 
ordynariuszu przemyskim. 

W II 1989 współzałożycielka KO przy 
RKW „S” w Rzeszowie, przekształconego 
w IV 1989 w Rzeszowski KO „S”. X 1989 
– 1991 współzałożycielka, z-ca redaktora 
naczelnego, sekretarz redakcji tygodnika 
społecznego „San”. Od 1990 w SDP; ini-
cjatorka, współorganizatorka międzyna-
rodowych konferencji dot. współpracy  
i pojednania, etyki w życiu społecznym, 
gospodarczym i politycznym. W 1990 
współzałożycielka i członek władz Oddzia-
łu Rzeszowskiego Stowarzyszenia Wspól-
nota Polska; od 1991 Stowarzyszenia 

W s p ó ł p r a c y 
Narodów Eu-
ropy Wschod-
niej Zbliżenie 
w Warszwie. 
1 9 9 2 - 1 9 9 3 
z a t r u d n i o n a 
w Instytucie 
Obywatelskim  
w Warszawie. 
1 9 9 3 - 1 9 9 4 
sekretarz re-
dakcji „Gazety 
C o d z i e n n e j 
Nowiny” w 
R z e s z o w i e , 
1 9 9 5 - 2 0 0 7  
archiwista -  
dokumentalista 
prasowy (na pół etatu). Równolegle od 
1995 własna działalność gospodarcza pn. 
SAS Wanda Tarnawska; W 1994 współ-
założycielka (z Andrzejem Maderą), re-
daktor „Rocznika Wschodniego”, od 2000 
jego wydawca. 1997-2000 członek Rady 
Nadzorczej Radia Rzeszów SA. Od 1997 
współzałożycielka Instytutu Europej-
skich Studiów Społecznych w Rzeszowie, 
od 1998 Społecznego Komitetu Wydania 
Dzieł Franciszka Kotuli tamże, współza-
łożycielka Klubu Dziennikarzy Europy 
Środkowej i Wschodniej (1999) oraz pol-
skiej grupy MRA (międzynarodowy ruch 
Moral Re-Armament, obecnie Initiatives 
of Change).

Laureatka nagrody wojewody rzeszow-
skiego Za 10-letnią pracę w redagowaniu 
prasy niezależnej i podziemnej oraz za 
działalność popularyzatorską i dokumen-
tującą dzieje naszego kraju (1990), odzna-
czona Złotym Krzyżem Zasługi (2001). 

17 XI 1981 – 12 V 1982 rozpracowywa-
na przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie 
w ramach SO krypt. Azymut; 12-26 V 
1982 przez Wydz. V KW MO w Rzeszowie 
w ramach KE krypt. German; 25 V 1982 –  
28 II 1985 przez Wydz. V KW MO/WUSW 
w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Ger-
man; 28 II 1985 – 25 VI 1986 przez Wydz. 
V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR 
krypt. Opór; 6 VIII 1986 – 30 VIII 1989 
przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie w ra-
mach KE krypt. Brzydula; 16 III – 16 VIII 
1989 w ramach SOR krypt. Nietykalni;  
30 VIII 1989 – 9 I 1990 w ramach SO 
krypt. Muza. 

encysol.pl

Powyżej ulotki rzeszowskich studentów, www.marzec1968.pl

Wanda Tarnawska, 
zdjęcie z legitymacji 

studenckiej, 
pochodzi z zasobów 

IPN, Oddziałowe Biuro 
Udostępniania i Archiwizacji 
Dokumentów w Rzeszowie

Pazerność banków
Ruszyła lawina podwyżek w bankach, które w zeszłym roku zarobiły  

w sumie ponad 13,9 mld zł
W zeszłym roku banki musiały oddać 3,5 mld zł do budżetu państwa  

w formie podatku bankowego - czytamy na portalu Fakt.pl. Teraz odbijają 
to sobie pobierając z kieszeni swoich klientów coraz wyższe opłaty za ko-
rzystanie z bankomatu, prowadzenie konta, czy wydanie karty płatniczej.

Część banków podnosi opłaty, pomimo ostrzeżeń byłego ministra �nan-
sów Pawła Szałamachy, który jasno dał do zrozumienia, że jeśli danina zo-
stanie przerzucona na klientów, to banki tra�ą pod lupę Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Jak widać, banki zbytnio się tym nie przejęły 
i robią swoje.

Co ciekawe, mimo wprowadzenia podatku i niższych zysków z opłat, 
banki zeszły rok mogą zaliczyć do wyjątkowo udanych. Z najnowszych da-
nych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w zeszłym roku zarobiły 
w sumie ponad 13,9 mld zł i było to znacznie więcej niż w 2015 roku. Pod-
wyżki mają im zapewnić jeszcze większe zyski?

źródło: Fakt.pl
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INFOSERWIS

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć 
można obchodzone w starożytnym 
Rzymie Matronalia. Było to świę-
to przypadające na pierwszy tydzień 
marca, związane z początkiem nowego 
roku, macierzyństwem i płodnością.  
Z okazji tego święta mężowie obdaro-
wywali swoje żony prezentami i speł-
niali ich życzenia.

Początki Międzynarodowego Dnia 
Kobiet wywodzą się z ruchów robotni-
czych w Ameryce Północnej i Europie. 
Pierwsze obchody Narodowego Dnia 
Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r.  
w Stanach Zjednoczonych. Zapocząt-
kowane zostały one przez Socjali-
styczną Partię Ameryki po marszach  
i strajkach w Nowym Jorku, w których 
udział wzięło ok. 15 tysięcy pracownic 
zakładów odzieżowych, domagających 
się praw politycznych i ekonomicznych 
dla kobiet. 

W Polsce święto było popularne  

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn  
na świecie obchodzony jest o�cjalnie 
19 listopada. W Polsce w odróżnie-
niu od reszty świata, postulowane jest 
obchodzenie tego święta 10 marca. 
Właśnie w tym dniu przypada wspo-
mnienie Czterdziestu męczenników  
z Sebasty - rzymskich legionistów ska-
zanych w 320 roku na śmierć za odmo-
wę wyrzeczenia się chrześcijaństwa.

Namiestnik cesarza nakazał legio-
nistom tego garnizonu złożyć o�arę 
kadzidła na ołtarzu rzymskiego boż-
ka. Żołnierze chrześcijańscy w liczbie 
40 stanowczo odmówili. Aresztowano 
wszystkich, zaprowadzono do Sebasty, 
tam w więzieniu bito ich tak, aż powy-
bijano im zęby, a w końcu skazano ich 
na zamrożenie.

Bohaterscy żołnierze uczynili wów-
czas wspólny testament, w którym 
pożegnali się ze swoimi rodzinami  
i prosili, aby byli pochowani wszyscy 
razem. Tradycja chrześcijańska zacho-
wała imiona owych 40 żołnierzy. Dnia 
4 maja 320 roku zaprowadzono ich do 

8 marca - święto Pań 10 marca - święto Panów

w okresie PRL. W latach 70. do popu-
larnych podarunków dołączyły kwiaty. 
Początkowo o�arowywano goździki, 
a później tulipany. Z okazji tego dnia 
publikowano portrety kobiet różnych 
sektorów życia gospodarczego zgod-
nie z opinią Władysława Gomułki, 
że "nie ma dziś w Polsce dziedziny,  
w której kobiety nie odgrywałyby waż-
nej roli". W zakładach pracy czy szko-
łach był obchodzony obowiązkowo. 
Była to okazja do uzupełniania bra-
ków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano 
paniom takie dobra materialne jak raj-
stopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa.

Obecnie Dzień Kobiet obchodzony 
jest w większości krajów Europy i Azji,  
a także w niektórych krajach Afryki  
i Ameryki Południowej, choć mało kto 
przypomina o jego znaczeniu, którym 
jest wyraz szacunku dla o�ar walki  
o równouprawnienie kobiet.

Paniom życzymy pogody ducha, wytrwałości 
w osiąganiu celów i pokładów cierpliwości 

do naszych mężczyzn, 
którzy jednak... są z Marsa

Sebasty (dzisiaj Siwas), kazano im się 
rozebrać i tak nagich wystawiono na 
całą noc na trzaskający mróz. Zima 
wtedy była długa i mroźna. Męczen-
nicy błagali Pana Boga tylko o jedno: 
aby wszyscy, tak jak czterdziestu ich 
rozpoczęło mękę, tak zdołali ją ra-
zem szczęśliwie zakończyć. Oprawcy 
mieli dla siebie przygotowane ciepłe 
miejsce. Równocześnie zachęcali ska-
zanych, by ratowali swoje życie przez 
poddanie się woli cesarza. Podanie 
głosi, że jeden z legionistów faktycznie 
się załamał i złożył nakazaną o�arę. 
Ale w jego miejsce poniósł męczeń-
stwo jeden ze strażników, zachęcony 
koronami chwały, jakie ujrzał nad gło-
wami męczenników. Tak więc wszyscy 
40 ponieśli śmierć dla Chrystusa.

Życzenie bohaterskich żołnierzy 
spełniono tylko częściowo. Pocho-
wano bowiem ich ciała razem, ale 
niebawem rozdzielono ich relikwie  
i rozdano po wielu kościołach tak na 
Wschodzie, jak i na Zachodzie.

Panom życzymy samych sukcesów, 
nieustającej strefy kibica we własnym domu 

i duuuuuużo... wyrozumiałości 
dla waszych kobiet, które na pewno są z Wenus

Filmowy wtorek z IPN
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie w ramach cyklu bezpłat-

nych pokazów �lmowych, organizowanych w każdy drugi wtorek miesiąca, 
zaprasza 14 marca br. o godz. 18.00 do kina Zorza w Rzeszowie na �lm  
„Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy” w reżyserii Jerzego Gruzy. Dostęp-
ność biletów do sprawdzenia pod numerem telefonu 17 86 06 026. Odbiór 
wejściówek w siedzibie IPN przy ul. Słowackiego 18.

1. Dawno nie było żadnej imprezy.
2. Potrzebujesz klina na lekarstwo,  
a za jeden głupi goździk napijesz się 
darmowej wódki.
3. Być może do wódki dorzucą śledzi-
ka. Zaoszczędzisz wtedy na lunchu.
4. Wycałujesz bezkarnie wszystkie  
ładne koleżanki (brzydkie niestety też).
5. Staniesz się stałym gościem bab-
skich imprez.
6. Dostaniesz przepisy na ciasta i inne 
ciekawe potrawy.
7. Nauczysz się, jak cerować skarpety.
8. Jeśli odpadnie ci guzik, któraś  
z koleżanek szybko ci go przyszyje.
9. Staniesz się powiernikiem kobiet - 
poznasz ich troski i radości (niektóre 
z nich sam rozwiążesz - najlepiej pod 
nieobecność facetów załamanych  
kobiet).
10. Usłyszysz, jak nazywa się najprzy-
stojniejszy prezenter i najbrzydsza 
prezenterka tv.
11. Dowiesz się wielu ciekawych  
rzeczy o swoich kolegach z pracy.
12. Dowiesz się jeszcze więcej  
ciekawych rzeczy o sobie samym.

13. Niewykluczone, że zostaniesz za-
proszony na kontynuowanie imprezki 
w mieszkaniu jednej z uczestniczek 
spotkania.
14. Zapoznasz się z nazwami najsku-
teczniejszych proszków piorących naj-
lepszych podpasek i pampersów.
15. W przyszłości będziesz miał od 
kogo pożyczać cukier, kawę i herbatę.
16. Koleżanki chętnie przyjdą na par-
ty, organizowane przez ciebie w domu.
17. Daj kwiatek żonie - możesz liczyć 
na dobry obiad (nie dawaj dwóch, bo 
zacznie cos podejrzewać lub zaoferuje 
ci małżeński seks).
18. Goździk dany teściowej wprawi tę 
zacną kobietę w osłupienie.
19. Jeśli podeprzesz to jakimś wy-
szukanym komplementem (np.: „Ale 
mamusia dziś ekstra wygląda!”), osłu-
pienie teściowej może utrzymywać się 
tygodniami.
20. Jeśli masz dorastającą córkę, ta też 
po otrzymaniu kwiatka zbaranieje.  
W najbliższym czasie nie będzie mę-
czyć cię o pieniądze na płyty, ciuchy  
i nowy sprzęt hi-�.

Na co facetom dzień kobiet?

Dzień kobiet, a tu jeden z podwładnych przynosi swo-
jemu kierownikowi (mężczyźnie) kwiaty. 

Na to kierownik zdumiony:
- Co pan, przecież to Dzień Kobiet.
- No wiem ale pomyślałem, że przyniosę panu kwiaty, 
bo z pana taka zołza.
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Jeśli u pracodawcy zatrudniającego 
mniej niż 50 pracowników pracowni-
cy objęci są układem zbiorowym pra-
cy lub regulaminem wynagradzania, 
wówczas postanowienia o nietworze-
niu funduszu świadczeń socjalnych 
powinien zawierać układ zbiorowy 
pracy lub regulamin wynagradza-
nia, wynika z pisma, które Stanisław 
Szwed, wiceminister rodziny, pracy  
i polityki społecznej skierował do KK.

Przypomnijmy. 16 grudnia ub.r. 
Sejm przyjął ustawę wprowadzającą 
zmiany m.in. do Kodeksu pracy oraz 
do ustawy o Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Zmiany we-
szły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
Ze względu na docierające do Związ-
ku sygnały o problemach w wykładni 
przepisów, w szczególności dotyczą-

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmia-
nie uległy terminy odwołania od 
wypowiedzenia umowy o pracę. 
Zmianę wprowadziła ustawa z dnia 
16 grudnia 2016 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w celu poprawy otocze-
nia prawnego przedsiębiorców (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 2255).  Pracownik  
ma na to obecnie 21 dni, do końca 
2016 r. Przed 1 stycznia miał na to 
dni 7. W przypadku zwolnienia dys-
cyplinarnego termin jest taki sam 
21 dni, przed zmianą było 14.                                                                                          

1000 zł brutto emerytury, renty z ty-
tułu całkowitej niezdolności do pracy 
i renty rodzinnej, 750 zł renty z tytułu 
częściowej niezdolności do pracy - to 
kwoty najniższych świadczeń, które 
od 1 marca będzie wypłacał Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

  Najniższa renta z tytułu całkowi-
tej niezdolności do pracy wypłacanej  
w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową oraz renta rodzinna zwią-
zana z wypadkiem wyniesie 1200 zł,  
a 900 zł renta z tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy wypłacanej w związ-
ku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

Tegoroczna waloryzacja świad-
czeń polega na podwyższeniu kwoty 
świadczenia obecnie przysługującej 
emerytowi lub renciście o wskaźnik 
waloryzacji - 100,44 proc. Podwyżka 
nie może być jednak niższa niż 10 zł -  
w przypadku emerytur, emerytur po-

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmia-
nie uległy również zasady wydawania 
świadectwa pracy po ustaniu stosun-
ku pracy z dotychczas zatrudnionym 
pracownikiem. Wprowadzone zosta-
ło jednocześnie nowe rozporządze-
nie Ministra Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej z 30 grudnia 2016 r.  
w sprawie świadectwa pracy, w którym 
można znaleźć wzór nowego świadec-
twa pracy.

Na mocy §2  tego rozporządzenia 
wprowadzone zostały zmiany w za-
kresie treści świadectwa pracy, które 
polegają na:

• wprowadzeniu niniejszym prze-
pisem informacji, jakie powinny zna-

leźć się w wystawionym pracownikowi 
świadectwie pracy;

• uzupełnienie ich o informacje 
odnośnie do wykorzystanego urlopu 
ojcowskiego i podstawy prawnej jego 
udzielania;

• uzupełnienie o informacje odno-
śnie do wykorzystanego urlopu ro-
dzicielskiego i podstawy prawnej jego 
udzielenia. Kolejny pracodawca musi, 
więc posiadać informację, czy pracow-
nik ma wciąż uprawnienie do wyko-
rzystania tego urlopu czy nie;

• uzupełnienie informacji o wyko-
rzystanym przez pracownika urlopie 
wychowawczym o informacje doty-
czące podstawy prawnej, na podstawie 

Ważne zmiany w prawie  pracy
której urlop ten był wykorzystany. 
Kolejny pracodawca musi, więc mieć 
informację, czy pracownik wciąż ma 
uprawnienie do wykorzystania urlo-
pu wychowawczego;

• wskazanie terminu, w którym 
pracownik może żądać zamieszcze-
nia w świadectwie pracy informacji 
o wysokości i składnikach jego wy-
nagrodzenia oraz uzyskanych kwali-
�kacjach;

• określeniu treści pouczenia jakie 
pracodawca zamieszcza w świadec-
twie pracy dotyczące prawa pracow-
nika wystąpienia o sprostowanie 
świadectwa pracy.

Monika Wojak

Od 1 marca nowe kwoty najniższych 
świadczeń wypłacanych przez ZUS

mostowych, nauczycielskich świad-
czeń kompensacyjnych, rent z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy oraz 
rent rodzinnych a 7,50 zł - w przypad-
ku rent z tytułu częściowej niezdolno-
ści do pracy, i 5 zł - w przypadku eme-
rytur częściowych.

  Świadczenie przedemerytalne wy-
niesie od 1 marca - 1040 zł. Zmienione 
są też kwoty dodatków do świadczeń 
emerytalno-rentowych: dodatek pielę-
gnacyjny, za tajne nauczanie i dodatek 
kombatancki wyniesie 209,59 zł, doda-
tek pielęgnacyjny dla inwalidy wojen-
nego całkowicie niezdolnego do pracy 
i samodzielnej egzystencji - 314,39 zł, 
dodatek dla sieroty zupełnej - 393,93 zł, 
dodatek kompensacyjny - 31,44 zł.

ZUS informuje, że nowa kwotą bazo-
wą dla obliczania emerytur od 1 marca 
2017 r. jest 3 tys. 536 zł i 87 gr.

KK

MRPiPS o funduszu świadczeń socjalnych 
w małych przedsiębiorstwach

cych utrzymania obowiązku tworze-
nia funduszu świadczeń socjalnych, 
KK zwróciła się do Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej    
z wnioskiem o wydanie stanowiska  
w sprawie. 

Z odpowiedzi, którą przesłał Sta-
nisław Szwed wiceminister rodziny, 
pracy i polityki społecznej wynika, że 
jeśli u pracodawcy zatrudniającego 
na dzień 1 stycznia 2017 r. mniej niż 
50 pracowników pracownicy objęci 
są układem zbiorowym pracy lub re-
gulaminem wynagradzania, wówczas 
postanowienia o nietworzeniu fundu-
szu oraz o niewypłacaniu świadczenia 
urlopowego powinien zawierać układ 
zbiorowy pracy lub regulamin wyna-
gradzania.

ek, tysol.pl

 Koszt przejazdu autokarem, ubez-
pieczenia, noclegów, wyżywienia  
(3 obiadokolacje, 2 śniadania) oraz 
wejściówek do zwiedzanych miejsc dla 
członków „S” i członków ich rodzin 
wynosi 270 zł od osoby, dla pozosta-
łych chętnych - 280 zł.

Zapisy wyłącznie po wpłacie za-
liczki 100 zł od osoby najpóźniej do  
24 marca br. (wraz z podaniem nume-
ru PESEL i telefonu kontaktowego),  
w sekretariacie Zarządu Regionu  
(17 862 17 09). Pozostałą część wpłaty 
(170 lub 180 zł) do 7 kwietnia br.

Wyjazd w piątek 21 kwietnia o godz. 
6.00 sprzed siedziby Zarządu Regionu 
przy ul. A. Matuszczaka 14. 

Koordynatorem wyjazdu jest Cze-
sław Knapik (668 197 670). Program 
pielgrzymki: 

Piątek, 21 kwietnia 
6.00 - wyjazd  z parkingu przy ZR,  
ok. 14.00 - Lasek Grąbliński (wspólna 
Droga Krzyżowa)
ok. 16.00  - przyjazd do domu nocle-
gowego (zakwaterowanie)

Pielgrzymka do Lichenia

ok. 16.30 - obiad, później zwiedzanie 
Sanktuarium oraz złożenie kwiatów 
pod pomnikami: Jana Pawła II i  NSZZ 
„Solidarność”.

Sobota, 22 kwietnia 
7.00 – śniadanie
ok. 7.30  - wyjazd grupy na zwiedzanie 
zaplanowanych miejsc w Toruniu 
ok. 17.00  - powrót do Lichenia 
ok. 17.30 - obiad
19.00 - ogólnopolska droga krzyżowa 
NSZZ „Solidarność” na terenie Sank-
tuarium – prośba o liczny udział.
21.37 - apel pod pomnikiem bł. Jana 
Pawła II

 Niedziela, 23 kwietnia 
8.00 - śniadanie
10.30 - rejestracja pocztów sztandaro-
wych
11.15 - wprowadzenie pocztów sztan-
darowych, powitanie pielgrzymów 
przez przewodniczącego KK
12.00  - Msza Święta 
ok.14.00 - obiad
ok. 15.00 - wyjazd do Rzeszowa

Od 21 do 23 kwietnia 2017 r. Zarząd Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na XVIII Ogólnopolską 
Pielgrzymkę „S” do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej 

Polski w Licheniu, połączony ze zwiedzaniem Torunia.



VIII INFOSERWIS

Kolejne drogi Województwa Podkarpackiego z unijnym do�nansowaniem 

W marcu ogłoszony zostanie przetarg, a przed końcem 
przyszłego roku inwestycja ma być gotowa. Chodzi o rozbudowę 
drogi wojewódzkiej nr 878, która zostanie gruntownie 
zmodernizowana od granic Rzeszowa do skrzyżowania ulic 
Grunwaldzkiej i Orkana w Tyczynie.  Będzie to możliwe dzięki 
Funduszom Europejskim z Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014-2020. 

- Cieszę się z kolejnego kroku ku modernizacji i budowie sieci drogowej 
Podkarpacia. Każdy odcinek jest ważny, bo każdy jest fragmentem 
większej całości, która ma docelowo stworzyć dogodne warunki 
komunikacyjne na Podkarpaciu - dla mieszkańców, inwestorów  
i turystów – mówi marszałek Władysław Ortyl. 

Umowę na do�nansowanie rozbudowy drogi marszałek 
Władysław Ortyl podpisał w Ministerstwie Rozwoju 28 lutego. 
Inwestycja na drodze, która wyprowadza ruch z Rzeszowa w stronę 
Tyczyna, a dalej na południowy-wschód województwa to dobra 
wiadomość dla mieszkańców stolicy Podkarpacia. 

Trasa ta w ostatnich latach stała się bardzo obleganym i tłocznym 
kierunkiem. Rozbudowa drogi z Rzeszowa do Tyczyna ma kosztować  
15,4 mln zł. Aż 14,7 mln złotych sięgnie do�nansowanie  
z PO Polska Wschodnia.

Ogółem w całej Polsce ponad 650 mln zł w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia, zostanie przeznaczonych na 
poprawę sieci komunikacyjnej miast makroregionu. Reprezentujący 
Ministerstwo Rozwoju, podsekretarz stanu Adam Hamryszczak 
spodziewa się, że inwestycje które powstaną przy udziale tych 

środków skrócą czas podróżowania i poprawią jego komfort.
- Inwestycje skrócą czas dojazdu do stolic województw Polski 

Wschodniej, a włączenie do sieci dróg krajowych poprawi 
skomunikowanie z innymi miastami w kraju. Także przemieszczanie 
się w ramach aglomeracji stołecznych Polski Wschodniej będzie 
łatwiejsze i bardziej dopasowane do zróżnicowanych potrzeb 
użytkowników – powiedział wiceminister.

W ramach inwestycji droga zostanie poszerzona  
do 4 pasów ruchu, powstanie nowy most na rzece Strug, nowe 
zatoczki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe, a także przejścia 
dla pieszych. Przebudowane zostanie całkowicie skrzyżowanie  ulic 
Grunwaldzkiej i Orkana w Tyczynie. 

Marszałek Władysław Ortyl cieszy się ze zdobycia nowych  
środków centralnych na realizację kolejnej inwestycji drogowej na 
Podkarpaciu.  

- Rzeszów - jako stolica regionu - jest oczywiście jej kluczowym 
elementem. Dzięki powstaniu autostrady północ miasta zyskała 
rozwiązania komunikacyjne. Trwają prace na południu - mowa tu 
m.in. o połączeniu ul. Podkarpackiej z węzłem Rzeszów-Wschód  
i realizacji drogi S19 do Babicy, a w przyszłości do granicy ze Słowacją. 
Rozbudowa drogi z Rzeszowa do Tyczyna poważnie usprawni ruch  
i poprawi komfort podróżowania w tamtej części miasta – powiedział 
marszałek Ortyl, jednocześnie dodając – Warto podkreślić, 
że systematycznie realizujemy plan budowy w synergii z osią 
komunikacyjną północ-południe. Nie tak dawno podpisana została 
umowa ma realizację obwodnicy Strzyżowa, mamy zabezpieczone 
środki na budowę S19 do Barwinka. Taki obrót spraw musi cieszyć, 
jednak warto pamiętać, że wiele pracy jeszcze przed nami – zauważa 
marszałek Władysław Ortyl.

Zakończenie prac przy rozbudowie planowane jeszcze przed 
końcem 2018 roku. 




