
NR

5
ISSN 2450-8888

2017
CZERWIEC

Podsumowanie kampanii „Godny 
wybór”, prowadzonej od 15 maja w 16 
miastach w  całej Polsce przez Kan-
celarię Prezydenta RP, Ministerstwo 
Rodziny Pracy i  Polityki Społecznej 
oraz NSZZ Solidarność, odbyło się  
5 czerwca w Warszawie.

Jak mówiła minister Elżbieta Rafal-
ska, części Polaków nic nie przekona 
do dłuższej pracy, ale nie ma się co 
obawiać, że na świadczenie odejdzie 
od razu 330 tys. osób. Uzyskają one 
jedynie takie prawo, ale jaką podej-
mą decyzję, będzie zależało od ich 
indywidualnej sytuacji. Za szczególnie 
istotne przy pozostawaniu w  zatrud-
nieniu Polacy uznają zdrowie oraz do-
brą pracę. W tym drugim przypadku 
chodzi nie tylko o odpowiednio wyso-
kie zarobki, ale także o dobre stosunki 

między pracownikami, czy małe ob-
ciążenia �zyczne.

Jednak to zdrowie jest szczególnym 
problemem starszych Polaków. Bio-
rąc pod uwagę, że co czwarta osoba 
nie jest zainteresowana kontynu-
owaniem pracy, niemal 30 proc. z  tej 
grupy wskazuje na przyczyny zdro-
wotne. Na dłuższą pracę zdecydowa-
ni są pracownicy umysłowi, z dużych 
miast, menadżerowie, przedsiębiorcy. 
Szybsza emerytura interesuje osoby 
niżej wykwali�kowane, z  mniejszych 
ośrodków.

Anna Grabowska
Cały artykuł w „TS” (24/2017)

W pierwszych dniach czerwca pra-
cownicy Fabryki Maszyn Leżajsk 
Nowa Sp. z o.o. otrzymali wypłatę wy-
nagrodzeń za marzec br., a w połowie 
miesiąca Sąd Rejonowy w  Rzeszowie 
ogłosił upadłość Fabryki. Pomimo 
osiąganych przez spółkę przychodów 
i  zamówień na rynek krajowy i  eks-
port, 190 osób straci pracę.

19 czerwca Syndyk Masy Upadłości 
przeprowadził z  Komisją Zakłado-
wą NSZZ „Solidarność” konsultacje, 
w trakcie których poinformował, że:
– zamierza rozwiązać stosunek pracy 
z wszystkimi pracownikami oraz wy-
powiedzieć inne formy zatrudnienia,
– zgodnie z prawem wystąpi do Fun-
duszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych o  wypłatę zaległych 
wynagrodzeń w  zakresie zgodnym 
z obowiązującymi przepisami,
– po okresie wypowiedzenia Syndyk 
podpisze umowy na czas określony 
z pracownikami niezbędnymi do osią-
gnięcia celów postępowania upadło-
ściowego.

Już od lutego br. wśród pracowni-
ków Fabryki Maszyn w  Leżajsku na-
rastał niepokój i  docierały sprzeczne 
informacje, dotyczące przyszłości ich 
miejsca pracy. Zwrócili się wtedy do 
właścicieli spółki o wspólne działanie 
na rzecz rozwoju �rmy, stabilnego za-
trudnienia i oczekiwanego przez pra-
cowników godziwego wynagradzania 
za pracę. Niestety zamiast poprawy 
sytuacji, obawy pracowników szyb-
ko stały się faktem. Związkowcy tego 
samego miesiąca uzyskali informację 
o zgłoszeniu do sądu wniosku prezesa 
o ogłoszenie upadłości Fabryki.

W  marcu, na wniosek Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność”, PIP 
Okręgowy Inspektorat Pracy w  Rze-
szowie przeprowadził w  fabryce kon-
trolę, po której protokół potwierdził 
stawiane wcześniej przez związek za-
rzuty, tj.:
– pracodawca nieterminowo wypłacał 
wynagrodzenie pracownikom,
– od września 2016 r. nie przekazywał 
potrącanych pracownikom składek 
pracowniczych na konto związku za-
wodowego NSZZ „Solidarność”,
– za rok 2016 nie przekazał kwoty po-
nad 210 tys. zł odpisu na ZFŚS,
– nie obowiązywał dokument we-
wnątrzzakładowy, określający warun-
ki wynagradzania za pracę i przyzna-
wanie innych świadczeń związanych 
z pracą,
– od listopada 2016 r. nie odprowadzał 
składek na Fundusz Pracy,
– od czerwca 2016 r. nie przekazywał 
w  pełnej wysokości składek na ubez-
pieczenie społeczne, a jedynie symbo-
liczne kwoty.

Nie pomogły apele i  prośby związ-
kowców do osób, które mogłyby mieć 
wpływ na działalność �rmy, czyli usta-
bilizowanie jej sytuacji ekonomiczno-
-�nansowej i  wywiązanie się z  zobo-
wiązań wobec pracowników. Spółka 
jak Titanic szła na dno, odbierając na-
dzieję na zatrudnienie i spokojną przy-
szłość. Do tej sytuacji, w ocenie wielu 
pracowników, w dużej mierze dopro-
wadziły wewnętrzne kon�ikty wśród 
decydentów Fabryki, których efektem 
jest zniknięcie ze światowego rynku 
producentów betonomieszarek naj-
bardziej rozpoznawalnej marki.

Upadłość Fabryki Maszyn 
Leżajsk Nowa Sp. z o.o.

Wiek emerytalny nie ma 
barw politycznych

Region Rzeszowski NSZZ „Solidar-
ność” realizując Uchwałę programową 
przyjętą przez Krajowy Zjazd Delega-
tów w 2014 r., przystąpił do realizacji 
wdrożenia Elektronicznej Legitymacji 
Członkowskiej (ELC).

Zwracamy się za waszym pośred-
nictwem do wszystkich członków 
Związku o wypełnienie wniosków o 
wydanie ELC, które organizacja zakła-
dowa/międzyzakładowa jest zobowią-
zana dostarczyć do Zarządu Regionu 
w Rzeszowie.

Wzór wniosku o wydanie ELC do 
pobrania ze strony www.solidarnosc.
rzeszow.org.pl lub w siedzibie ZR.

Szczegółowych informacji udzielają 
Grażyna Mierzwa i Barbara Staszczak, 
tel. 17 850 14 34 lub 17 850 14 32,  
prawnik.rzesz@solidarnosc.org.pl lub 
prawnicy.rzesz@solidarnosc.org.pl

Do uzyskania legitymacji niezbęd-
ne jest CZYTELNE uzupełnienie 
kolumn: imię, nazwisko, pesel, data 
wstąpienia do NSZZ „Solidarność”, 
nazwa organizacji i jej numer w reje-
strze oraz własnoręczny podpis pod 
wnioskiem Legitymacja będzie ważna 
przez rok. Po upływie tego czasu zo-
stanie automatycznie przedłużona po 
potwierdzeniu przez przewodniczące-
go przynależności do Związku.

Wdrażamy Elektroniczną 
Legitymację Członkowską
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Pracownicy Inspekcji Sanitarnej w całym kraju ogłosili pogotowie strajkowe

Związkowcy Międzyregionalnej Sek-
cji NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 
województwa podkarpackiego przyłą-
czyli się do ogólnopolskiego pogotowia 
strajkowego.

Od 13 czerwca 2017 roku w  całym 
kraju Stacje Sanitarno-Epidemiologicz-
ne są w  stanie pogotowia strajkowego. 
Taką decyzję podjęto na XXIII Walnym 
Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej 
Pracowników Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznych NSZZ „Solidarność” we 
Wrocławiu. Protest jest przeciwko pro-
pozycji utworzenia Państwowej Inspek-
cji Bezpieczeństwa Żywności. Związek 
zarzuca ustawodawcom, że proponowa-
ne zmiany „negatywnie wpłyną na bez-
pieczeństwo zdrowotne naszych oby-
wateli oraz na negatywne postrzeganie 
polskiej żywności w Europie i na świe-
cie, jak również łamanie zasad dialogu 
społecznego przy ich procedowaniu”. 
Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa 
Żywności ma przejąć wszystkie zadania 
Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa, Inspekcji Jakości Handlowej Ar-
tykułów Rolno- Spożywczych, a  także 
część zadań Inspekcji Handlowej i część 
zadań Inspekcji Sanitarnej.

Minister rolnictwa wskazał, że po-
stulat utworzenia jednej inspekcji od-
powiedzialnej za bezpieczeństwo żyw-
ności zgłaszali przedsiębiorcy, którzy 
narzekali na dużą liczbę kontroli. Kon-
trolę bezpieczeństwa żywności, która 
podlega Ministerstwu Zdrowia ma 
przejąć resort Ministerstwa Rolnictwa. 
Krótko mówiąc produkcja żywności 
pochodzenia niezwierzęcego i  nadzór 
nad jej jakością oraz obrotem, znajdą 
się w jednej inspekcji. Jako konsumenci 
obawiamy się, że nie będzie to należyta 
kontrola nad jakością tej żywności. Do 
tej pory wpływ czynników zawartych 
w  żywności na organizm człowieka 
oceniali polscy lekarze medycyny i wy-
soko wykwali�kowani ze specjalizacja-
mi, merytoryczni oraz laboratoryjni 
pracownicy Inspekcji Sanitarnej podle-
gający Ministrowi Zdrowia. Teraz będą 
to robili wszyscy, poza tymi , którzy są 
do tego należycie przygotowani. Po-
wstanie „super inspekcji” od wszyst-
kiego, obniży standardy i  stworzy po-
tencjalne zagrożenie dla konsumentów. 

Przedstawiciele związku zawodowego 
przeciwstawiają się tej zmianie. To 
jest kon�ikt interesów i zagrożenia dla 
zdrowia publicznego. Według oceny 
Ministra Zdrowia, Głównego Inspek-
tora Sanitarnego i przedstawicieli pra-
codawców Państwowa Inspekcja Sani-
tarna wobec braku kon�iktu interesów 
gwarantuje poprawne, obiektywne 
wykonywanie zadań – nie pozostaje na 
żadnym etapie w kon�ikcie interesów, 
nie musi wybierać między wielkością 
rynku rolnego i  sprzedaży, a  bezpie-
czeństwem żywności i żywienia.

9 czerwca we Wrocławiu podczas 
Walnego Zebrania Delegatów Sekcji 
Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznych NSZZ “Solidar-
ność” doszło do spotkania z Głównym 
Inspektorem Sanitarnym Markiem Po-
sobkiewiczem. Główny Inspektor Sani-
tarny w trakcie rozmowy z delegatami 
zapewnił, że przedstawi premier rządu 
argumenty za odstąpieniem od takich 
przekształceń. W  obradach uczest-
niczyła Maria Ochman przewodni-
cząca Krajowego Sekretariatu Służby 
Zdrowia NSZZ „Solidarność”, prze-
wodniczący Zarządu Regionu Dolny 
Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz 
Kimso. Obecny był także Wojewódz-
ki Inspektor Sanitarny Jacek Klakocar 
wraz z przedstawicielami powiatowych 
stacji sanitarno-epidemiologicznych 
województwa dolnośląskiego. Wszyscy 
uczestniczący w spotkaniu poparli na-
sze działania.

Jak będzie przebiegał protest?

Sztab protestacyjny opracował har-
monogram działań w  ramach pogo-
towia strajkowego. W  pierwszej fazie 
o�agowaliśmy Stacje Sanitarno-Epi-
demiologiczne w całym kraju i wywie-
szamy informację dla obywateli, kon-
sumentów żywności. Podejmiemy też 
akcję informacyjną wśród obywateli, 
czyli konsumentów żywności, tak, żeby 
wiedzieli co jeść będą po wprowadze-
niu reformy dotyczącej bezpieczeństwa 
żywności. Na początku chcemy zasy-
gnalizować na jakie niebezpieczeństwo 
będzie narażona nasza żywność kupo-
wana codziennie przez obywateli i nas 
samych w  sklepach, marketach, na 
targach, a  także ta sprowadzana z  za-
granicy. To będzie protest postępujący. 

Chcemy zasygnalizować problem. Do-
piero później będziemy przechodzili do 
ostrzejszych form, takich jak strajk wło-
ski, marsze, manifestacje, demonstra-
cje, aż do strajku generalnego. Jeśli to 
nie pomoże, dojdzie do eskalacji prote-
stu. Wtedy życie utrudnione będą mieć 
służby celne i graniczne, a także branża 
gastronomiczna i  turystyczna. Nie tyl-
ko chodzi o uratowanie naszych miejsc 
pracy, ale głównie o  bezpieczeństwo 
zdrowotne Polaków. Nie wyobrażamy 
sobie, żeby za nadzór nad badaniami 
żywności tra�ającej do sklepów odpo-
wiadali w gruncie rzeczy jej producen-
ci. Tak to może się zakończyć, jeśli to 
rolnicy będą kontrolować sami siebie. 
To może być groźne dla konsumentów.

Czy jest szansa na porozumienie?

Mamy nadzieję, że rząd Rzeczpospo-
litej Polski i  minister rolnictwa weź-
mie pod uwagę zgłaszane przez nas 
uwagi dotyczące tego projektu ustawy 
i  uwzględni je, pozostawiając dotych-
czasowe. Po co niszczyć dobrze funk-
cjonujący nadzór nad żywnością pro-
wadzony przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną i  dobrze opiniowany przez 
Komisarzy Unii Europejskiej za szybkie 
i sprawniejsze niż w innych państwach 
interwencje, np. gdy do sprzedaży 
w  wielu krajach tra�ły kiełki skażone 
groźnymi bakteriami E. coli. Pamiętaj-
my, że inspekcja odpowiada jednak nie 
tylko za żywność, ale także za bezpie-
czeństwo w razie biologicznych ataków 
terrorystycznych. To rodzaj policji sa-
nitarnej. NSZZ „Solidarność” stoi na 
stanowisku, że obszar ten całościowo 
powinien pozostać w kompetencji mi-
nistra zdrowia. Liczymy na przychyl-
ność, zrozumienie i przede wszystkim 
o dbałość o zdrowie Polaków. Wszyst-
kich nas konsumentów.

Z kim konsultowano 
propozycje zmian?

Konsultuje odbyły się jedynie w  re-
sorcie rolnictwa i  tam napisano ten 
projekt. W  pracach nad projektem 
nie uczestniczył minister zdrowia, nie 
konsultowano projektu z  Radą Dia-
logu Społecznego, a  jedynie z  Radą 
Dialogu Społecznego w  Rolnictwie, 
którą powołał minister Krzysztof Jur-
giel, a  która mimo zbieżności nazwy 
nie ma nic wspólnego z Radą Dialogu 
Społecznego. To kolejne poważne na-
ruszenie prawa przez Rząd odnośnie 
prowadzenia dialogu społecznego. 
W  sprawie Państwowej Inspekcji Bez-
pieczeństwa Żywności list do Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi wystosował 
również Przewodniczący Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, 
ale Minister Rolnictwa zarzuty prze-
wodniczącego odrzucił, twierdząc, że 
zespół wyczerpuje obowiązki konsul-
tacji społecznych i  przytacza uchwałę 
z 21 września 2016 roku, w której Rada 
Dialogu Społecznego w  Rolnictwie 
przyjęła stanowisko w  sprawie tego 

projektu. Fakty jednak są takie, że rzą-
dowy projekt o powołaniu Państwowej 
Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności do 
Rady Dialogu Społecznego nie tra�ł, 
został jedynie wysłany do konsultacji 
reprezentatywnym organizacjom pra-
codawców i  związków zawodowych. 
To ewidentne złamanie prawa. Opinie 
zarówno związków zawodowych jak 
i pracodawców były negatywne.

Chodzi także o miejsca pracy

Sztab protestacyjny powołany na 
XXIII Walnym Zebraniu Delegatów 
Sekcji Krajowej Pracowników Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ 
„Solidarność” we Wrocławiu oraz 
wszyscy związkowcy i pracownicy Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, sprzeci-
wiają się planom odebrania Ministrowi 
Zdrowia przez Ministerstwo Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi urzędowego nadzoru 
nad jakością żywności w Polsce. Jeste-
śmy świadomi, że nowa Państwowa 
Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności 
odbierze nam nie tylko kompetencje 
w zakresie nadzoru nad żywością i  jej 
badaniem, ale również o 30% zostanie 
pomniejszony budżet dla stacji sanitar-
no – epidemiologicznych, co spowo-
duje brak możliwości funkcjonowania 
stacji sanitarno-epidemiologicznych 
i  pozbawi pracy części wyspecjalizo-
wanych pracowników, ponieważ może 
dojść do ich zwolnienia. Ważne są też 
kwestie pracownicze i  zarobkowe. In-
spekcja Sanitarna niestety przez lata 
była zaniedbywana i  niedo�nansowa-
na. Mamy drastycznie niskie zarobki. 
W  projekcie budowy nowej inspekcji 
wspomina się tylko o oszczędnościach 
z  tytułu konsolidacji inspekcji, ale nic 
na temat rozwoju, zarobkach i inwesty-
cjach. Związkowcy Inspekcji Sanitarnej 
są w  wysokim stopniu zaniepokojeni 
projektem przekształceń jakimi mia-
łaby zostać poddana służba sanitarna 
oraz brakiem dialogu ze strony rządzą-
cych. Nadal chcemy podlegać nadzo-
rowi Ministerstwa Zdrowia. Naczelną 
zasadą jako Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej jest dbałość i  zabezpieczenie 
zdrowia publicznego. Związkowcy 
Sekcji Krajowej Pracowników Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ 
„Solidarność” apelują i wnioskują o po-
parcie tego protestu bo wszyscy jeste-
śmy konsumentami.

Międzyregionalna Sekcja NSZZ „So-
lidarność” Pracowników Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej Województwa 
Podkarpackiego przyłączyła się do 
ogólnopolskiego pogotowia strajko-
wego i  liczy na wsparcie działań całej 
inspekcji sanitarnej w  województwie 
podkarpackim.

Grażyna Prząda
Przewodnicząca Międzyregionalnej 

Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 

Województwa Podkarpackiego
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Minister rodziny, pracy i  polityki 
społecznej Elżbieta Rafalska była spe-
cjalnym gościem posiedzenia Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność. Mówiła 
kiedy nie będzie handlu w  niedziele 
i o tym jak poprawić dialog w Polsce.

Komisja Krajowa obradująca na 
zamku w  Rydzynie (woj. wielkopol-
skie) dyskutowała z  minister Rafal-
ską przede wszystkim o  poziomie 
dialogu w  Polsce. Przedstawiciele „S” 
podkreślali, że Rada Dialogu Spo-
łecznego była tworzona jako zaprze-
czenie martwej Trójstronnej Komisji 
ds. Społeczno-Gospodarczych. Miała 
być niezależna, z  własnym �nanso-
waniem i  możliwością realnego dzia-
łania. Tymczasem obecne pomysły 
umocowania dyrektora Rady Dialogu 
Społecznego na stanowisku zastępcy 
dyrektora Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego jest dalszym uzależnieniem 
tej instytucji od rządu.

Komisja Krajowa przyjęła także m.in. 
stanowiska w sprawie propozycji wzro-
stu wynagrodzeń oraz emerytur i  rent 
w 2018 r., a także sprzeciwiające się pla-

nom zmniejszenia zatrudnienia w Pol-
skiej Grupie Energetycznej o 20 proc.

Dużą część posiedzenia zajęła dys-
kusja o wolnych niedzielach w handlu. 
Komisja Krajowa przyjęła stanowisko 
ws. projektu ustawy o  ograniczeniu 
handlu w  niedziele. Od pytań o  wol-
ne niedziele nie uciekła minister Ra-
falska. Alfred Bujara, przewodniczący 
Sekretariatu Banków, Handlu i Ubez-
pieczeń zapytał kogo boi się  rząd PiS 
nie wprowadzając wolnych niedziel.

Minister odpowiedziała, że rząd 
boi się nieodpowiedzialnych i  złych 
decyzji. Tłumaczyła, że zależy jej na 
uchwaleniu dobrych rozwiązań, które 
mają szansę dłuższego przetrwania.

Przewodniczący Solidarności Piotr 
Duda zwrócił uwagę, że idąc do wy-
borów PiS stawiał sprawę wolnych 
niedziel jako kwestię priorytetową. 
I  teraz powinen się z  tego wywiązać. 
Tymczasem członkowie Solidarności 
to świadomi wyborcy, którzy dokład-
nie przyglądają się działaniom rządu.

 
mch, KK

Duda do Rafalskiej: PiS jasno 
obiecał wolne niedziele w handlu!

Minister Rafalska mówiła o poziomie dialogu w Polsce

W czasie spotkania z kierownictwem 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
które odbyło się 25 maja związkowcy 
zażądali bezwarunkowego podziału po-
siadanych przez pracodawcę środków 
i  realizację ciążących na pracodawcy 
zobowiązań wynikających z zakładowe-
go układu zbiorowego pracy w zakresie 
corocznej podwyżki wynagrodzeń. Do 
końca tego roku wszyscy pracownicy 
zakładu powinni otrzymać średnio co 
najmniej 700 zł na etat. Obecnie pra-
cownicy zakładu zarabiają średnio 3200 
zł brutto, czyli o  tysiąc złotych mniej 
niż wynosi płaca w  sektorze przedsię-
biorstw. Kierownictwo ZUS uznało 
możliwość warunkowego podziału po-
zyskanych środków na podwyżki wyna-
grodzeń pracowników ZUS. Podstawiło 
jednak warunek, że strona związkowa 
ma wyrazić zgodę na zmiany w zakresie 
czasu pracy oraz konstruktywnego po-
dejścia do projektów etatyzacji i zmiany 
modelu organizacji w Zakładzie, zwią-
zanym m.in. reformą emerytalną.

Nazajutrz partnerzy społeczni wy-
stąpili do Prezes ZUS z następującymi 
żądaniami:
- podwyższenia wynagrodzeń zasadni-
czych wszystkich pracowników Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych co naj-
mniej o kwotę 150 zł. średnio na etat od 
dnia 01.06.2017 r. (z wyrównaniem od 
01.01.2017 r. i realizacją do 30.06.2017 
r.), jako bezwarunkową realizację po-
stanowień źródeł zakładowego prawa 
pracy obowiązujących w ZUS,

- utrzymania stanu zatrudniania oraz 
warunków pracy i  płacy wszystkich 
pracowników Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych na co najmniej niezmie-

nionym poziomie do dnia 31.03.2018 r.,
- utrzymania sieci oraz struktury i funk-
cjonowania terenowych jednostek orga-
nizacyjnych na dotychczasowych zasa-
dach,
- przestrzegania postanowień Regula-
minu Pracy dla Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, w szczególności w zakre-
sie czasu pracy,
- podwyższenia wynagrodzeń zasad-
niczych wszystkich pracowników Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych co 
najmniej o  kwotę 700 zł. średnio na 
etat w  terminie do dnia 31.12.2017 r., 
z  uwzględnieniem kwoty podwyżki 
wskazanej w pkt. l powyżej.

Kolejna tura rozmów przeprowadzo-
nych 19-21 czerwca nie przyniosła żad-
nych rozstrzygnięć, nie podpisano ani 
porozumienia, ani ptotokołu rozbież-
ności. Jednak strona związkowa złożyła 
pracodawcy swój własny protokół roz-
bieżności. 

Dalsze negocjacje prowadzone będą 
z udziałem mediatora.

- Niespełnienie żą-
dań będzie oznacza-
ło rozpoczęcie sporu 
zbiorowego Związ-
ków z  Pracodawcą, 
zgodnie z art. 7 usta-
wy o  rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych 
– mówi Andrzej 
Staniszewski, przewodniczący „S” 
w rzeszowskim oddziale ZUS, dodajac 
że - zakładowe organizacje związkowe, 
po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia 
sporu zbiorowego, zastrzegają prawo 
zorganizowania strajku, w  tym strajku 
ostrzegawczego.

Napięta sytuacja  
w oddziałach ZUS 

20 czerwca br. odbyło się posiedze-
nie Prezydium Podkarpackiej Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
poświęcone bieżącym sprawom spo-
łeczno-gospodarczym.

Głównym tematem posiedzenia 
była sytuacja pracowników Krajowej 
Administracji Skarbowej (KAS), po-
wstałej na bazie izb i urzędów celnych, 
izb i  urzędów skarbowych oraz urzę-
dów kontroli skarbowej. Pracownicy 
obawiają się, czy otrzymają propozy-
cję dalszej pracy lub służby, ponieważ 
zgodnie z  ustawą, może być wymie-
niona cała kadra KAS.

Wysłuchano też sprawozdania 
z  działalności Rady Podkarpackiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia w  Rzeszo-
wie kończącego czteroletnią kadencje 
2013-2017. Wojewoda Podkarpacki 
poinformowała, że powołała zgło-

szoną przez WRDS Barbarę Jeziorską 
(Członka ZR Rzeszowskiego „S”) do 
Rady Podkarpackiego Oddziału NFZ. 
Zapoznano się z  sytuacją Przedsię-

Obradowało Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

biorstwa Komunikacji Samochodowej 
w  Krośnie S.A. oraz z  projektem Re-
gionalnego Planu Działania na rzecz 
Zatrudnienia na 2017 rok, który zosta-

nie zaopiniowany przez WRDS pod-
czas kolejnego posiedzenia plenarnego  
28 czerwca 2017 roku.
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„Solidarność” Nowej Sarzyny na straży

W dniach 18-19 maja 2017 r. straż przy grobie bł. ks. Jerzego pełnili przed-
stawiciele Oddziału Regionu Rzeszowskiego – członkowie NSZZ Solidarność 
Organika – Sarzyna w Nowej Sarzynie. Byli to pracownicy „NS Automatyka” 
oraz emeryci – członkowie NSZZ Solidarność w Nowej Sarzynie w składzie: (od 
lewej) Julian Strojek, Stanisław Tudryn, Maria Pinderska-Kryla, Artur Rybiałek, 
Stanisław Koprek, Krystyna Paluch, Franciszek Kozub.

31 maja GUS opublikował opraco-
wanie „Młodzi na rynku pracy w 2016 
roku”. Raport pokazuje interesujący 
obraz młodych osób, które znalazły się 
na rynku pracy. W  raporcie przeczy-
tamy:

Populacja ludzi młodych w  Polsce, 
czyli osób w wieku 15-34 lata, liczyła 
w  II kwartale 2016 r. 9 518 tys. Po-
nad połowa z  nich (59,3%), zarówno 
uczących się, jak i tych, którzy już za-
kończyli naukę, nie wykonywała żad-
nej pracy w  okresie nauki w  szkole, 
w  której uzyskały najwyższy poziom 
wykształcenia.

Dla niespełna 3/4 (73,4%) ogółu 
ludzi młodych pracujących podczas 
nauki praca stanowiła część programu 
realizowanego w  ramach formalne-
go systemu edukacji, z  tego w  95,1% 
przypadków była ona obowiązkową 
częścią programu nauczania.

Blisko połowa spośród osób mło-
dych łączących pracę z  nauką (tj. 
45,6%) wykonywało wyłącznie nie-
płatną pracę Jedynie 28,9% tylko 
płatną. Pozostali, czyli 25,5% podej-
mowało zarówno pracę płatną, jak 
i niepłatną.

67,9% badanych, w  omawianym 
okresie nie było uczniami/studentami. 
Spośród nich 5,9% po uzyskaniu obec-
nego poziomu wykształcenia, rozpo-
częło naukę w innej szkole w ramach 
formalnego systemu edukacji.

96,9% ogółu młodych w  wieku  
15-34 lata nie otrzymało bądź nie po-
trzebowało w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy wsparcia ze strony instytucji pu-
blicznych, ponieważ nie poszukiwało 
pracy. Tylko tj. 3,1% skorzystało z ta-
kiego wsparcia.

Osoby młode, które były pracow-
nikami najemnymi, zapytano w  jaki 
sposób znalazły aktualnie wykonywa-
ną pracę główną. Spośród 4 760 tys. 
pracowników najemnych najwięcej, 
bo 44,5% osób znalazło pracę dzięki 
pomocy przyjaciół, znajomych lub 
rodziny. Drugim wskazywanym spo-
sobem był bezpośredni kontakt z pra-
codawcą (26,9%).

22,6% osób pracujących uznało, że 
uzyskane przez nich wykształcenie 
nie jest pomocne podczas wykonywa-
nia zadań służbowych w ich obecnym 
miejscu pracy. Przydatność zdobytego 
wykształcenia w wykonywaniu zadań 

służbowych stwierdziło 77,4% osób 
pracujących, jednocześnie ponad po-
łowa z nich określiła stopień tej pomo-
cy jako duży.

94,3% młodych pracujących osób 
nie musiało zmienić swojego miejsca 
zamieszkania. Spośród osób, które 
zmieniły miejsce zamieszkania, 71,2% 
zmieniło miejsce zamieszkania w ob-
rębie Polski, 24,4% – na obszarze Unii 
Europejskiej, a  pozostałe osoby poza 
obszarem UE.

Ponad 1/3 osób niepracujących (tj. 
35,3%) zadeklarowała skłonność do 
zmiany miejsca zamieszkania w  celu 
znalezienia lub podjęcia pracy.

Jakie można wysnuć wnioski? Sto-
sunkowo niewiele młodych osób łą-
czy naukę z pracą zawodową. Jeśli tak 
się dzieje, to okazuje się, że wynika to 
z wymogów programu nauczania. Tak 
więc niski jest poziom dobrowolnie 
podejmowanego zatrudnienia w czasie 
nauki. Może do tego zniechęcać fakt, 
że duża grupa osób za swoją pracę nie 
otrzymywała wynagrodzenia. Jedno-
cześnie, zauważalne jest bardzo niskie 
zainteresowanie podnoszeniem kwa-
li�kacji po zakończeniu edukacji na 
aktualnym poziomie. Znajduje to po-
twierdzenie także w  innych źródłach. 
Niewiele osób korzystało ze wsparcia 
zapewnianego przez publiczne służby 
zatrudnienia (PUP, OHP, inne). Wy-
nika to zapewne z tego, że jeśli potrze-
bują wsparcia to  szukają go u rodziny, 
przyjaciół lub znajomych. Ewentual-
nie, poszukują pracy na własną rękę, 
kontaktując się z pracodawcą.

Ponadto, młodzi widzą przydatność 
zdobytej wiedzy w  codziennej pracy 
(ciekawe co na to pracodawcy). Po-
twierdzają się dane dotyczące niskiej 
mobilności młodych. Znaczna grupa 
młodych pracowników znalazła pra-
cę w  miejscu zamieszkania i  jedynie 
1/3 osób niepracujących byłaby go-
towa zmienić miejsce zamieszkania 
w  celu podjęcia pracy. Co ciekawe, 
jeśli młodzi zmieniają miejsce swojego 
zamieszkania, to w przeważającej licz-
bie, dzieje się to w obrębie kraju. Jedy-
nie ¼ wyjeżdża za granice. Dotychczas 
sądzono, że młodzi bardziej preferują 
przeprowadzkę za granicę niż do inne-
go miasta.

ms, KK

Młodzi na rynku pracy w 2016 roku Tajemnice podkarpackiego Katynia
Naukowcy zbadają miejsca straceń żołnierzy AK więzionych w 1944 roku 

w obozie NKWD w Trzebusce na Podkarpaciu - podała „Rzeczpospolita”.  

Podczas likwidacji obozu w  paź-
dzierniku 1944 r. część więźniów stra-
cono. Miejsce egzekucji nazwano Ma-
łym Katyniem.

Prace rozpoczną się we wrześniu 
w  lasach w  miejscowości Turza koło 
Sokołowa Małopolskiego. Z  relacji 
świadków wynika, że w  miejscu tym 
mogą znajdować się szczątki o�ar 
zbrodni dokonanych przez funkcjo-
nariuszy sowieckiej bezpieki. Mowa 
m.in. o  żołnierzach Armii Krajowej 
i  cywilach aresztowanych na zaple-
czu frontu latem i jesienią 1944 roku, 
a  umieszczonych w  obozie NKWD 
w  miejscowości Trzebuska. Miejsco-
wi nazywają te okolice "Małym Katy-
niem" - poinformował 8 czerwca br. 
dziennik.

- Prace poszukiwawcze obejmą ob-
szar 9 hektarów w miejscowości Turza, 

w  przyszłości przebadane zostaną też 
inne miejsca - powiedział Bogusław 
Kleszczyński z  zespołu poszukiwań 
i  identy�kacji rzeszowskiego oddzia-
łu IPN w  rozmowie z  gazetą. Zazna-
czył też, że w miejscowości Trzebuska 
znajdował się tylko jeden z kilkunastu 
obozów założonych w 1944 roku w za-
chodniej części b. województwa lwow-
skiego przez NKWD.

Kilka tygodni wcześniej w  miejscu 
poszukiwań odbył się rekonesans. 
O  planach poszukiwawczych został 
poinformowany Pion Śledczy Instytu-
tu Pamięci Narodowej. Z  zapowiedzi 
IPN wynika, że śledztwo w  sprawie 
straceń żołnierzy AK będzie podjęte 
na nowo, co pozwoli na zarządzenie 
ekshumacji, identy�kację o�ar i  ich 
godnego pochówku - podała „Rzecz-
pospolita”.

Każdego roku, w trzecią niedzielę września rzeszowska „Solidarność” bierze 
udział w uroczystościach upamiętniających pomordowanych w turzańskim lesie.

*   *   *   *   *
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Z inicjatywy dwóch członków NSZZ 
„Solidarność” zrzeszonych w  Komisji 
Międzyzakładowej działającej w  PZL 
Mielec powstała charytatywna grupa 
biegowa „Solidarni”. Jak mówią, ich 
ideą przewodnią jest łączyć popula-
ryzację aktywności ruchowej wśród 
członków NSZZ „Solidarność” z dzia-
łalnością charytatywną na rzecz naj-
bardziej potrzebujących.

W  ciągu trzech pierwszych tygodni 
działalności udało im się wziąć udział 
w dwóch biegach: przełajowym i ulicz-
nym (dwa indywidualne zwycięstwa 
wśród kobiet i mężczyzn). Na każdym 
z  tych biegów prowadzili zbiórkę do 
puszek na rzecz leczenia ośmioletniego 
chłopczyka chorego na neuroblastomę. 
Udało im się również pozyskać  9 pa-
tronatów medialnych: telewizyjnych, 
radiowych, prasowych i  portalowych, 
m.in.: TVP3 Rzeszów i  Gazetę Co-
dzienną Nowiny. Swoim patronatem 
oczywiście objęła ich Komisja Mię-
dzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
w  PZL Mielec stając się jednocześnie 
ich sponsorem technicznym.

Już planują następne charytatywne 
starty biegowe: pierwszy 9 lipca w Tar-
nobrzegu i kolejny 29 lipca w Krako-
wie. Obecnie skupiają się na pomocy 
wymienionemu wyżej chłopczykowi, 
ale w najbliższej przyszłości chcą rów-
nież pomagać innym potrzebującym. 
Prowadzą też intensywnie pro�l na 
Facebooku, gdzie na bieżąco infor-
mują o  swojej działalności i  przepro-
wadzają licytacje pozyskanych fantów 
i voucherów na rzecz potrzebujących.

Nasi dwaj koledzy gorąco zachęcają 
członków „Solidarności” zrzeszonych 
w Zakładowych Komisjach z całej Pol-
ski do dołączania się do ich charytatyw-
nej grupy biegowej. Jak mówią, działa-
jąc razem można skuteczniej prowadzić 
akcje charytatywne dla większej ilości 
bliźnich będących w potrzebie, ekono-
miczniej kupować stroje startowe i sta-
rać się o dodatkowych sponsorów.

Z charytatywną grupą biegową „So-
lidarni” można się kontaktować przez 
ich pro�l na Facebooku lub mailowo: 
solidarni.charytatywnie@gmail.com

Łukasz Przybyło

Biegają charytatywnie 
pod patronatem „Solidarności”

Płaca minimalna w 2018 roku 
powinna wynosić co najmniej 2160 zł

Nominalny wzrost wynagrodzeń 
w  gospodarce narodowej powinien 
być nie niższy niż 5,8 proc., wzrost 
wynagrodzeń w  sferze budżetowej 
powinien być nie niższy niż 11,2 proc. 
a płaca minimalna powinna wzrosnąć 
nie mniej niż 8 proc. Zdaniem „Soli-
darności” oznacza to, że płaca mini-
malna w 2018 roku powinna wynosić 
co najmniej 2160 zł.

Zgodnie z  wyliczeniami związko-
wych ekspertów wzrost minimalnego 
wynagrodzenia o  8 proc. przybliża 
płacę minimalna w  relacji do prze-
ciętnego wynagrodzenia do poziomu  
50 proc. Wyniósłby on w  2018 roku 
47,9 proc. (obecnie to 47,2).

W  2011 roku wysokość minimal-
nego wynagrodzenia w  relacji do 
przeciętnego wynagrodzenia wy-
nosiła 42 proc. Dzisiaj jest to ponad  
47 proc. a w przyszłym roku jeśli zo-
stanie uwzględniony postulat „S” osią-
gnie blisko 48 proc.

Postulat związku, który został za-
warty w obywatelskim projekcie usta-
wy o  minimalnym wynagrodzeniu 
z 2012 r. zakłada ścieżkę dojścia do po-
ziomu 50 proc, zgodnie z algorytmem 
wzrost minimalnego wynagrodzenia 
zależny od wzrostu PKB. Obecne wy-
liczenie jest zgodne tą zasadą.

NSZZ „Solidarność” postuluje rów-
nież, aby wskaźnik waloryzacji emery-
tur i rent wyniósł nie mniej niż średnio-
roczny wskaźnik cen towarów i  usług 
w 2017 r. zwiększony o co najmniej 50% 
realnego wzrostu przeciętnego wyna-
grodzenia za pracę w roku 2017.

Rada Ministrów zaś ustaliła, że 
płaca minimalna w  2018 roku bę-
dzie wynosić 2.080 zł brutto, czyli ok.  
1.515 zł do ręki (netto). Oznacza to 
wzrost o  4% (80 zł) w  stosunku do 
2017 r. oraz relację do prognozowa-
nego na 2018 r. przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej na 
poziomie 46,8%.

Wraz z podniesieniem minimalnego 
wynagrodzenia za pracę wzrośnie tak-
że minimalna stawka godzinowa dla 
określonych umów cywilnoprawnych. 
Rząd przyjął, że minimalna stawka go-
dzinowa w 2018 roku wyniesie 13,5 zł 
czyli ok. 11,65 zł do ręki (netto).

Taką propozycję Rząd przedstawi 
Radzie Dialogu Społecznego. Nego-
cjacje prowadzone będą w  terminie 
30 dni od dnia otrzymania propozy-
cji. W przypadku braku porozumienia 
decyzję o wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę oraz minimalnej 
stawki godzinowej w 2018 r. podejmie 
Rada Ministrów do 15 września br. 

Prezydent USA w Polsce
Biuro Poselskie Posła Wojciecha Buczaka organizuje 6 lipca br. (czwar-

tek) bezpłatny wyjazd do Warszawy w związku z wizytą prezydenta USA  
Donalda Trumpa w Polsce.

Szczegółowe informacje - tel. 798 023 722. Ilość miejsc ograniczona!

23 czerwca br. w odbyły się obcho-
dy jubileuszu 25-lecia Spółki Akcyjnej 
ZPE ZAPEL S.A., na które otrzymali-
śmy zaproszenie.

Wśród zaproszonych gości byli 
przedstawiciele władz   państwowych, 
samorządowych, wojska, wyższych 
uczelni oraz akcjonariusze i  pracow-
nicy Spółek wchodzących w  skład 
Grupy. Podczas uroczystości wręczo-
ne zostały odznaczenia państwowe, 
„Za zasługi dla ZPE ZAPEL S.A.” oraz 
nagrody okolicznościowe wyróżnio-
nym pracownikom.

Bogumiła Stec-Świderska, reprezen-
tująca Zarząd Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ ,,Solidarność”, życzyła władzom 
Zapelu dalszego pomyślnego rozwoju 
�rmy oraz sukcesów w  zdobywaniu 
klientów w  kraju i  za granicą. Wyra-
ziła przy tym przekonanie, że dyna-
miczna ekspansja Zapelu będzie kon-

Jubileusz Zapelu w Boguchwale
tynuowana również z  pożytkiem dla 
Województwa Podkarpackiego.

B. Stec-Świderska wręcza Prezesowi 
Romanowi Leśniakowi książkę „Prawy 
i sprawiedliwy” od ZR Rzeszowskiego 

NSZZ „Solidarność”
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Andrzejowi DULIKOWI
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności”
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu

Piotrowi i Bogusławie BUDOM
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty i Teścia

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Organizacji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
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List Otwarty Stowarzyszenia Osób Represjonowanych 
w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego

Wielce Szanowny Pan Obywatel III RP
Władysław Frasyniuk

- Gdy w latach 1980-81, jako bardzo młody działacz „Solidarności”, pełniłeś funkcję 
przewodniczącego „Solidarności” Zarządu Regionu Dolnośląskiego, cieszyłeś się naszym 
szacunkiem;

- Gdy tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego przeprowadziłeś brawurową, udaną 
akcję wybrania

z banku i ukrycia przed komunistami związkowych pieniędzy (80 milionów złotych), 
byłeś przez nas za to podziwiany;

- Gdy ukrywając się przed SB przewodziłeś podziemnym strukturom „Solidarności” 
na Dolnym Śląsku, uznawaliśmy Ciebie za genialnego konspiratora, oddanego bez reszty 
sprawom Ojczyzny;

- Gdy po aresztowaniu i skazaniu na długoletnie więzienie z godnością i odwagą prze-
ciwstawiałeś się władzom więziennym, za co byłeś wielokrotnie katowany, byłeś dla wie-
lu z nas idolem (i to pomimo tego, że byłeś znacznie młodszy od nas). Podziwiała Ciebie 
wtedy cała Wolna Polska!

I mogłeś tym wszystkim pozostać na zawsze! Co więcej, mogłeś wejść do historii jako 
jeden z najbardziej godnych szacunku polskich patriotów! Ale ty wybrałeś zupełnie inną 
drogę!

Ze skromnego kierowcy, jakim niegdyś byłeś, przeistoczyłeś się w aroganckiego wiel-
kiego biznesmena, mającego za nic ludzi, w tym Twoich dawnych kolegów! Z oddanego 
działacza związkowego przeistoczyłeś się w kumpla postkomunistów, byłych funkcjona-
riuszy komunistycznych służb specjalnych, a  przy tym w obrońcę aferzystów i różnego 
rodzaju ciemnych typków!

Do dziś nie wiadomo gdzie tra�ła większa część kwoty z owych słynnych 80 milionów! 
Wiemy za to, bo sam o tym mówiłeś, że pieniądze na twoją wielką �rmę transportową 
pożyczyłeś od Zygmunta Solarza – byłego tajnego współpracownika komunistycznych 
służb specjalnych!

Po roku 1989, zamiast walczyć o  sprawiedliwą, w pełni wolną i  suwerenną Polskę, 
nieustannie znieważasz i ośmieszasz tych, którzy to czynią, powołując się przy tym (wzo-
rem Adama Michnika) na swoją więzienną przeszłość (rzeczywiście godną szacunku). 
Ale przecież nie tylko Ty siedziałeś w więzieniu! Nie tylko Ty byłeś bity i szykanowany! 
Przecież bardzo wielu mniej znanych działaczy podziemia okresu stanu wojennego do-
znawało wtedy podobnych szykan, a dziś często żyje w biedzie! A przecież to co znosiłeś 
w więzieniu jest niczym z tymi mękami, jakie musieli znosić choćby Żołnierze Wyklęci, 
zanim komunistyczni kaci skrócili je strzałem w tył głowy! A żyjąca do dziś garstka Żoł-
nierzy Wyklętych, którym ostatecznie zamieniono karę śmierci na długoletnie więzienie, 
nie chełpi się ani swoimi czynami, ani tym, co wycierpieli, uważając, że spełniali jedynie 
swoją powinność wobec Ojczyzny!

Jednakże najbardziej podłym spośród Twoich czynów po roku 1989 było włączenie 
się w haniebną akcję tzw. Obywateli RP uniemożliwienia uczestnikom miesięcznic smo-
leńskich przemarsz w modlitewnym pochodzie pod Pałac Prezydencki. Stając (czy ra-
czej siadając) razem z byłymi SB-kami, prowokatorami i  tzw. pożytecznymi idiotami 
na ulicy, celem zatrzymania przemarszu pochodu, udowodniłeś że nie tylko obce Ci są 
wszelkie ludzkie odruchy, ale także, że kłamstwo smoleńskie jest Ci znacznie bliższe od 
prawdy, o tym co się tam naprawdę wydarzyło! Zapewnie czujesz wielką dumę z tego, że 
po ujawnieniu bestialstwa Rosjan (czy raczej post-sowietów), którzy pastwili się na zwło-
kami Prezydenta RP, polskich generałów, parlamentarzystów i pozostałych uczestników 
tragicznego lotu do Smoleńska, udowodniłeś, że nie różnisz się niczym od nich! 

Po tym wszystkim, co czynisz po roku 1989 możemy tylko Tobą pogardzać!

W imieniu członków Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
w Okresie Stanu Wojennego Województwa Podkarpackiego

Prezes SOR - Józef Konkel

Leokadii OLIWIŃSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Syna

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

Henryce HABIE
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Emerytów i Rencistów Komisji Terenowej w Rzeszowie

19 lipca o godz. 18.00 do kościoła bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki na osiedlu Zawiszy w Rzeszowie  na 
Mszę Św. wotywną.

Po Mszy św. przewidziany jest wykład poświęcony 
współczesnym procesom globalnym, problemom i wy-
zwaniom społecznym, na które przed laty zwracał uwagę 
patron NSZZ „Solidarność".

Duszpasterstwo Ludzi Pracy zaprasza 

Majowy wykład „Współczesne wy-
zwania przed  Kościołem  w Polsce 
w  świetle życia i działalności bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki” wygłosił ks. prof. 
dr hab. Janusz Balicki - kierownik 
Katedry Polityk Publicznych Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie.

Wykładowca zasugerował słucha-
czom skupienie uwagi na wyzwaniach, 
jakie stoją przed Kościołem w świetle 
niezwykle ostrych podziałów w na-

szym społeczeństwie. Zaproponował 
zastanowienie się nad kontekstem  
nauczania bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 
a obecnym skłóceniem politycznym 
wspólnoty należącej do tego samego 
Kościoła i narodu?  Jakie słowa skie-
rowałby dzisiaj do nas bł. ks. Jerzy Po-
piełuszko? Jak oceniałby, to co robimy 
teraz z naszą wolnością, za którą on 
zapłacił swoim życiem? Re�eksję po-
zostawił wiernym.  

Wszystkim urlopowiczom życzymy spokojnych wakacji.
Niech Wam aura sprzyja !
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Reedycja konferencji w  ramach 
Dnia Bezpieczeństwa i  Ochrony 
Zdrowia w  Pracy Międzynarodowe-
go Dnia Pamięci O�ar Wypadków 
Przy Pracy i  Chorób Zawodowych 
odbyła się 26 maja  w Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Rzeszowie.

Zorganizowana została przez Od-
dział Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w  Rzeszowie przy współpracy 
z  Podkarpackim Państwowym Woje-
wódzkim Inspektorem Sanitarnym. 

Wśród uczestników byli przedsię-
biorcy, przedstawiciele świata nauki, 
organizacji otoczenia biznesu, zakła-

dów opieki zdrowotnej, powiatowych 
urzędów pracy, stacji sanitarno-epi-
demiologicznych, organów admini-
stracji publicznej i samorządu teryto-
rialnego, związków zawodowych oraz 
studentów.

Wysłuchali wykładów i  prelekcji 
poświęconych m.in. tematyce: stresu 
w  pracy, wypadków przy pracy, two-
rzeniu kultury bezpieczeństwa i higie-
ny pracy,  roli badań pro�laktycznych, 
czy prawidłowości wykorzystania 
zwolnień lekarskich.

Region Rzeszowski NSZZ „Solidar-
ność” w ramach konferencji reprezen-
tował Andrzej Filipczyk. 

Higiena pracy to podstawa

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie pracownika 
z mocy prawa pracy podlega ochro-
nie. Dotyczy to zarówno płacy zasad-
niczej i  innych świadczeń wypłaca-
nych pracownikowi z tytułu nagród, 
ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop, wynagrodzenia chorobowe-
go, dodatku za pracę w  godzinach 
nadliczbowych i  odpraw. Jednakże 
w  uzasadnionych sytuacjach prawo  
zezwala na dokonywanie potrąceń 
z  wynagrodzenia. W  zależności od 
podziału potrąceń na obowiązkowe 
i dobrowolne zróżnicowano ograni-
czenia w wysokości dopuszczalnych 
potrąceń i ustalono priorytety w ko-
lejności spłaty poszczególnych tytu-
łów do egzekucji.

Potrącenia z  mocy prawa wymie-
nione w art. 87 § 1 Kodeksu Pracy

Pracodawca ma prawo dokonać 
pomniejszenia wynagrodzenia pra-
cownika bez jego zgody w przypadku:
• świadczeń alimentacyjnych na 
mocy tytułów wykonawczych,
• innych należności egzekwowanych 
na mocy tytułów wykonawczych,
• zaliczek pieniężnych udzielonych 
pracownikowi,

• kar pieniężnych przewidzianych 
w art. 108 Kodeksu Pracy.
 Zgodnie z art. 87 § 3 Kodeksu Pracy 
pracodawca ma prawo dokonać potrą-
ceń bez zgody pracownika, jeśli:
• dotyczą świadczeń alimentacyjnych 
–  do wysokości 3/5 wynagrodzenia,
• w  przypadku innych świadczeń niż 
alimentacyjne –  nie mogą przekro-
czyć 1/2 wynagrodzenia,
• odnośnie kar pieniężnych przewi-
dzianych w Kodeksie Pracy – kara za 
jedno wykroczenie nie może być wyż-
sza od jednodniowego wynagrodzenia 
pracownika, a  łącznie kary nie mogą 
przekroczyć 1/10 wynagrodzenia po-
zostającego do wypłaty po dokonaniu 
innych potrąceń.

Dopiero po zaspokojeniu roszczeń 
alimentacyjnych można dokonywać 
kolejnych potrąceń, o  ile pracodawca 
ma nadal do dyspozycji kwotę wyna-
grodzenia, z której egzekucja jest do-
puszczalna. Ustawodawca określił bo-
wiem wysokość wynagrodzenia, które 
zgodnie z prawem pracy powinno po-
zostać do dyspozycji pracownika po 
dokonaniu obowiązkowych potrąceń.

Kwoty wolne od potrąceń
Ochrona płacy pracownika z tytułu 

minimalnego wynagrodzenia za pracę 
nie dotyczy świadczeń alimentacyj-
nych. W  tym przypadku obowiązu-
je jedynie zasada, że suma potrąceń 

nie może przekroczyć 3/5 wysokości 
wynagrodzenia przysługującego da-
nemu pracownikowi. W  odniesieniu 
do pozostałych zobowiązań  ustalono 
trzy poziomy wynagrodzenia, które 
zgodnie z przepisami prawa pracy nie 
mogą zostać przekroczone:
• 75% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę po odliczeniu składek ZUS 
oraz zaliczki na podatek dochodowy – 
przy potrącaniu zaliczek pieniężnych 
udzielonych pracownikowi;
• 90% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę po odliczeniu składek ZUS oraz 
zaliczki na podatek dochodowy – przy 
potrącaniu kar pieniężnych;
• 100% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę po odliczeniu składek ZUS 
oraz zaliczki na podatek dochodowy 
– w pozostałych przypadkach, miedzy 
innymi dotyczących egzekucji komor-
niczych, oczywiście z  wyłączeniem 
świadczeń alimentacyjnych.

Potrącenia dobrowolne na podsta-
wie pisemnej zgody pracownika

W inny sposób są uregulowane w pra-
wie pracy ograniczenia dotyczące po-
trąceń dobrowolnych. Mogą one doty-
czyć przykładowo:
• spłaty pożyczki z kasy zapomogowo-
-pożyczkowej lub zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych;
• zapłaty składek na rzecz dobrowol-
nych ubezpieczeń;

Podstawą do dokonania potrące-
nia należności nieobjętych przepisa-
mi prawa pracy jest pisemna zgoda 
pracownika.

 
Inne zasady obowiązują przy potrą-
ceniach ze świadczenia rehabilita-
cyjnego oraz zasiłków pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego, takich 
jak zasiłek chorobowy, macierzyń-
ski, opiekuńczy czy wyrównawczy.

Regulowane są one w art.139  usta-
wy  o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych.

Potrącenia, o których mowa w art. 
139, mogą być dokonywane, w  na-
stępujących granicach:
• świadczeń alimentacyjnych, do 
wysokości 60%   świadczenia;
• należności egzekwowanych zwią-
zanych z: odpłatnością za pobyt 
w  domach pomocy społecznej, od-
płatnością za pobyt w  zakładach 
opiekuńczo-leczniczych, odpłatno-
ścią za pobyt w zakładach pielęgna-
cyjno-opiekuńczych, do wysokości 
50% świadczenia;
• innych egzekwowanych należno-
ści,  do wysokości 25% świadczenia.

W  przypadku zbiegu potrąceń, 
potrącenia nie mogą przekraczać 
łącznie 70% świadczenia.

Grażyna Mierzwa

ANKIETA INFORMACYJNA ORGANIZACJI NSZZ „Solidarność” 
NA DZIEŃ 30 CZERWCA  ZA I PÓŁROCZE 

 
Międzyzakładowa, Zakładowa, Podzakładowa, Wydziałowa, Oddziałowa 

(odpowiednie podkreślić) 

Zakład  pracy 
(pełna nazwa) 

 Numer rejestru  
Organizacji Zakładowej  

Liczba  zatrudnionych  w  zakładzie  pracy  

Numery   N I P  organizacji zakładowej 
Numer   REGON  organizacji zakładowej 

.................................................................... 
 

................................................................... 

Adres  siedziby   
organizacji zakładowej  

TELEFONY FAX E-MAIL 

  
 
 
 

LICZBA CZŁONKÓW  OZ MĘŻCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM 

Liczba wszystkich członków    

pracujących    

bezrobotnych    

emerytów  i rencistów    

Liczba członków nowo przyjętych do OZ w I półroczu) ................... 

                                                                             Liczba członków  wykreślonych  w I półroczu - 
  
Ogółem    
w tym:                                                                                                                                     na własna prośbę - 
                                                                             w sposób naturalny (emerytura, renta,  porzucenie pracy...) - 

 

 
........ 

 
......... 
......... 

NAZWA SEKCJI 

Sekcja Regionalna  

Sekcje Krajowa  

STAN  
NA DZIEŃ 

DATA  
WPISU 

PIECZĄTKA I PODPIS  
OSOBY UPOWAŻNIONEJ 

30.06. ............... r. 
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WYSOKIE  LOTY  PODKARPACIA

„Aerospace & Defense Meetings Central Europe-Rzeszów” 
na stałe zmienia sposób myślenia o Podkarpaciu, jako miejscu 
otwartym na innowacje i nowoczesne wyzwania technologiczne. 
Przez trzy dni w G2A Arena wystawiało się blisko 200 �rm z 25 
krajów świata. Kilkuset gości, setki nieo�cjalnych i o�cjalnych 
spotkań, dyskusji, warsztatów i konferencji oraz biznesowych 
rozmów, wiele nawiązanych kontaktów oraz przekazanych 
doświadczeń w sferze przemysłu lotniczego i obronnego. Tak 
w  skrócie przedstawiają się efekty najważniejszej lotniczej 
imprezy na Podkarpaciu, która odbyła się w maju.

Aerospace & Defense Meetings to projekt, którego celem 
jest kojarzenie partnerów biznesowych. Zarezerwowany dla 
światowych profesjonalistów z branży cywilnej i obronnej 
przemysłu lotniczego jest doskonałą okazją do nawiązania nowych 
kontaktów biznesowych oraz wzmocnienia już istniejących. 
Ale celem tego wydarzenia jest także promocja branży lotniczej, 
kosmicznej i zbrojeniowej.

Podkarpackie to najważniejszy lotniczy region w Polsce. Możemy 
poszczycić się 100-letnią tradycją w branży lotniczej oraz 80-letnim 
doświadczeniem w produkcji samolotów. Od kilkudziesięciu lat 
kształcimy personel lotniczy oraz kadrę inżynierską przygotowaną 
do prowadzenia badań naukowych, tworzenia i wdrażania 
nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie 
lotnictwa. Główną z inteligentnych specjalizacji naszego regionu 
jest lotnictwo i kosmonautyka. To był naturalny wybór dla regionu, 
którego gospodarczym ambasadorem jest Dolina Lotnicza – 
powiedział marszałek W. Ortyl, tłumacząc skąd pomysł na tego 
typu wydarzenie właśnie na Podkarpaciu.

Oprócz przedsiębiorców w targach wzięli udział także 
przedstawiciele placówek dyplomatycznych Indii, Norwegii 
i Kanady, delegacje z regionu partnerskiego – Stanu Gudżarat oraz 
z austriackiego regionu Styria. Obecni byli również reprezentanci 
regionów i klastrów związanych z branżą lotniczą, którzy przyjechali 

z francuskiej Oksytanii i Nowej Akwitanii, niemieckiej Bawarii, 
włoskiej Apulii i hiszpańskiej Andaluzji.

Ważnym elementem trzydniowego wydarzenia było przystąpie-
nie województwa podkarpackiego do Sieci Regionów Europejskich 
Wykorzystujących Technologie Kosmiczne - NEREUS. Powstałe 
w 2007 roku stowarzyszenie wspiera regiony, aby opracowywały 
i rozwijały europejskie programy kosmiczne. Platforma NEREUS 
działa także na rzecz budowania partnerskich relacji oraz dba 
o zapewnienie wykorzystania usług kosmicznych na obszarze 
wszystkich regionów europejskich.

Przystąpienie Podkarpacia do Sieci NEREUS to kolejne działanie 
władz regionu zmierzające do otwierania podkarpackiej gospodarki 
oraz sektora B+R na szeroko rozumianą branżę „kosmiczną”. Wśród 
podejmowanych przez region do tej pory przedsięwzięć znalazło się 
między innymi wsparcie projektu Inkubatora Przedsiębiorczości 
Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz bliska współpraca z Polską 
Agencją Kosmiczną.

W podrzeszowskiej Jasionce swój potencjał prezentowały nie 
tylko �rmy z branży lotniczej, ale także młodzi przedsiębiorcy, którzy 
wzięli udział w Startup Demo Day. 21start-upów zaprezentowało 
swoje przedsięwzięcia przed inwestorami w ramach drugiego dnia 
Aerospace & Defense Meetings.

Odbywające się w Jasionce targi miały głównie na celu skojarzyć 
partnerów biznesowych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tutaj w Rzeszowie możemy brać 
udział w tego typu wydarzeniu. Uczestniczymy w wielu targach na 
całym świecie, ale ważne jest dla nas to, że możemy zaprezentować się 
tutaj na Podkarpaciu, w Jasionce, w zupełnie innej atmosferze. Tutaj 
�rmy z zagranicy mogą spotkać lokalnych producentów, to pokazuje, 
że idea Doliny Lotniczej naprawdę żyje, że to nie jest sztuczny twór. 
Współpracujemy, promujemy się wspólnie, nie tylko poszczególne 
�rmy, ale cały nasz przemysł lotniczy – powiedział James Katzen 
wiceprezes zarządu, Dyrektor Sprzedaży PZL Mielec.

Aerospace & Defense Meetings było organizowane wspólnie 
przez województwo podkarpackie i  �rmę ABE - Advanced Business 
Events. Wydarzenie było współ�nansowane ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Patronat nad targami objęło 
Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Rozwoju, 
a partnerem strategicznym wydarzenia było Stowarzyszenie Dolina 
Lotnicza.

Fot. M.Mielniczuk




