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Kadencja 2018-2022. NASZE WYBORY

Przewodniczącym „S” w PZL-Mielec został Marian Kokoszka. Wybory odbyły 
się 10 marca na terenie zakładu z udziałem m.in. Władysława Ortyla, marszałka 
województwa podkarpackiego, który jest członkiem „S”.

Fotorelacja z zebrań wyborczych na str. II-III

Przewodniczącą „S” w Zakładach Komunalnych w Kolbuszowej została ponow-
nie Lidia Pietras. Zebranie wyborcze odbyło się 9 marca w zakładowym pomiesz-
czeniu socjalnym.

XIX Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do MB Licheńskiej

Odbyła się 21-22 kwietnia 2018 r. Z Regionu Rzeszowskiego udział w niej wzięło około 200 związkowców z rodzinami. Pielgrzymowaniu towarzyszyły słowa: 
„Maryjo, składamy Ci stokrotne dzięki za 100-lecie odzyskania niepodległości Polski”. Centralnym punktem pielgrzymki była niedzielna Msza św., odprawiona przed 
Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Eucharystii  przewodniczył i homilię wygłosił abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.  
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Fotorelacja z zebrań wyborczych
na podstawie informacji przesłanych przez organizacje związkowe

Wybory
2018-2022

16 lutego w  DPS Babicy z  Filią 
w Pstrągowej Woli odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Organizacji 
NSZZ „Solidarność”.

Na spotkaniu dokonano wyboru no-
wych władz związkowych oraz zakła-
dowego społecznego inspektora pracy.

Na funkcję przewodniczącej została 
wybrana Agnieszka Złotek. Zastępca-
mi zostali Marta Hinc oraz Wiesław 
Szczepek, sekretarzem została Mag-
dalena Czarnik-Teper, a  skarbnikiem 
Piotr Ćwikliński. W skład komisji re-

wizyjnej weszli: Edyta Rusinek, Jadwi-
ga Gnot oraz Urszula Łącka.

Przebieg zebrania nadzorowała 
przewodnicząca Oddziału ZR w Strzy-
żowie Anna Dziadek. Nad prawidło-
wością prowadzenia wyborów czuwał 
mec. Rafał Rzepecki.

Zakładowym Społecznym Inspekto-
rem Pracy został Daniel Kocurek.

Organizacja NSZZ „Solidarność” przy 
DPS w Babicy powstała w 2000 roku, 
obecnie liczy 31 członków.

W trakcie zebrania wyborczego Miejskich Żłobków w Rzeszowie związkowcy 
podziękowali Annie Zacios za długoletnie pełnienie funkcji przewodniczącej „S”.  
Zebranie odbyło się 20 marca w siedzibie ZR, a nową przewodniczącą została 
Anna Jamrozy.

Przez kolejną kadencję funkcję przewodniczącego „S” WSK PZL-Rzeszów peł-
nił będzie Roman Jakim. Zebranie odbyło się 17 marca w obiekcie udostępnio-
nym przez Pratt&Whitney.

Zebranie wyborcze w Elektrociepłowni Rzeszów odbyło się 1 marca, przewod-
niczącym „S” został ponownie Jacek Grodzki.

Na nową przewodniczącą „S” w  Sanofi Aventis związkowcy wybrali Joannę 
Jurek. Pożegnali również odchodzącego na emeryturę długoletniego przewod-
niczącego Tadeusza Perończyka. Zebranie odbyło się 3 lutego w lokalu Sabatini.

Po lewej: Zebranie wyborcze w Muzeum Zamek w Łańcucie odbyło się 26 lu-
tego, przewodniczącą ponownie została Bożena Lauzer.
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Paweł Szpunar ponownie został przewodniczącym „S” w rzeszowskim Zelme-
rze. Zebranie odbyło się 22 marca w siedzibie ZR z udziałem m.in. Pawła Werem-
czuka, dyrektora fabryki.

Zebranie wyborcze Oświaty i Wychowania w Rzeszowie odbyło się 23 marca 
w lokalu Twierdza. Przewodniczącą „S” ponownie została Bogusława Buda.

Związkowcy Zakładów Magnezytowych w Ropczycach na przewodniczącego 
wybrali ponownie Jana Nogę. Zebranie odbyło się na terenie zakładu 22 marca  
z udziałem m.in. Józefa Siwca, prezesa zarządu. 

Tadeusz Perdeus przez kolejną kadencję pełnił będzie funkcję przewodniczą-
cego „S” w  ICN Polfa w  Rzeszowie. Zebranie odbyło się 15 marca na terenie 
zakładu.

Pracownicy Zarządu Regionu 13 marca wybrali Grażynę Mierzwę ponownie 
na przewodniczącą „S”. Zebranie było okazją do spotkania z  emerytowanymi 
pracownikami Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy z Poczty Polskiej na funkcję przewodniczącego „S” wybrali po-
nownie Andrzeja Ruszela. Zebranie odbyło się 17 marca w obiekcie udostępnio-
nym przez pracodawcę.

„S” rzeszowskiego MPWiK wybrała po raz kolejny Bogdana Śmigla na prze-
wodniczącego organizacji. Zebranie odbyło się 20 marca na terenie zakładu. 

Na stronie internetowej www.solidarnosc.rzeszow.org.pl
dostępne są zdjęcia z zebrań wyborczych w zakładce „Galeria zdjęć” 
oraz audycja podsumowująca wybory w podstawowych jednostkach 

związkowych z udziałem Andrzeja Filipczyka, przewodniczącego 
Regionalnej Komisji Wyborczej w zakładce „Audycje radiowe”.

Autorzy zdjęć: A. Filipczyk, B. Stec-Świderska, A. Płocica, S. Ziobro
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Żaden nie zbankrutował!
W większości państw europejskich, nie tylko w tych uznawanych za katolic-

kie, istnieje ustawowy zakaz handlu w niedziele i święta, czy choćby poważne 
ograniczenia dotyczące handlowania w dni świąteczne. I nikogo to specjalnie 
nie oburza, gdyż zakaz czy ograniczenie handlu w dni świąteczne uznawane jest 
rzecz oczywistą. Ustawowy zakaz handlu w święta obowiązywał nawet w pań-
stwach komunistycznych, w tym w PRL, a dotyczył on także tych sklepów, w któ-
rych sprzedawano artykuły pierwszej potrzeby.

Wszystko uległo zmianie po 1989 roku, gdy w imię fałszywie rozumianej wol-
ności gospodarczej zezwolono na całodobowe funkcjonowanie wszelkiego rodza-
ju punktów handlowych.

Ostatnio, pod naciskiem „Solidarności” i po długich negocjacjach związkow-
ców z przedstawicielami rządu, Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą, czy ra-
czej przywracającą stopniowo, ograniczenia handlowania w dni świąteczne.

Zanim jeszcze ustawa weszła w życie rozpoczęła się wielka kampania medial-
na zmierzająca do przekonanie Polaków o  szkodliwości tego rodzaju zakazu, 
prowadzona zarówno przez zagranicznych właścicieli dużych centrów handlo-
wych, jak i rodzime środowiska określające siebie samych jako liberalne i wolno-
rynkowe. Przytaczane są, nie nowe zresztą argumenty, że zakaz handlu w dni 
świąteczne doprowadzi do sytuacji, że ludzie nie będą w stanie zaopatrzyć się 
nawet w najbardziej niezbędne produkty żywnościowe, a jednocześnie dojdzie 
do masowych bankructw punktów handlowych.

Trzeba jasno powiedzieć, że posługiwanie się tego rodzaju argumentacją jest 
czystą demagogią. Przeczy temu choćby dobra kondycja handlu w państwach 
gdzie zakaz taki obowiązuje (i  obowiązywał od zawsze!), a  zamieszkali tam 
ludzie nie narzekają na to, że w dni świąteczne zmuszeni są do przymusowej 
głodówki.

Myślę, że warto w tym miejscu przypomnieć, jak wyglądała pod tym wzglę-
dem sytuacja w II Rzeczpospolitej. Jak w prawie wszystkich wówczas krajach eu-
ropejskich, w przedwojennej Polsce obowiązywał przepis prawny zobowiązujący 
handlowców do zamykania sklepów we wszystkie dni świąteczne, a za jego nie-
przestrzeganie groziły wysokie grzywny. Nie dotyczył on oczywiście sprzedaw-
ców kwiatów, lodów, napojów chłodzących itp. Ówczesne polskie prawodawstwo 
nie przewidywało zwolnień od tego zakazu dla ludzi religii niechrześcijańskich 
czy niewierzących. Stąd też Żydzi, którzy w  tamtym czasie byli właścicielami 
większości sklepów w  Polsce, mogli prowadzić handel praktycznie tylko przez 
pięć dni w tygodniu. W sobotę nie wolno im było handlować, gdyż zgodnie z ich 
religią uznawana była za dzień świąteczny, a w niedzielę z uwagi na ustawowy 
zakaz prawny. Pomimo to, prawie wszyscy handlowcy wyznania mojżeszowego 
świetnie prosperowali, a co więcej z reguły wygrywali walkę handlową ze swoimi 
konkurentami, kupcami chrześcijańskimi, którzy w odróżnieniu od nich mogli 
handlować przez sześć dni w tygodniu. Nie zdarzył się też chyba ani jeden przy-
padek, by jakiś handlowiec żydowski z tego powodu zbankrutował!

Jerzy Klus

Roman Jakim, Andrzej Filipczyk 
i Andrzej Czochara wzięli 10 kwietnia 
udział w uroczystości upamiętniającej 
8. rocznicę katastrofy lotniczej w Smo-
leńsku, która odbyła się przed Urzę-
dem Marszałkowskim w  Rzeszowie 
przy pomniku poświęconym ofiarom 
tragedii.

Z informacji opublikowanych przez 
Głównego Inspektora Pracy wynika, 
że w  marcu pracodawcy uszanowali 
nowe prawo dotyczące ograniczenia 
handlu w niedziele.

Kontrole prowadzone były w  skle-
pach wytypowanych według własnego 
rozeznania inspekcji, a  także w  reak-
cji na sygnały zgłoszone na infolinie 
funkcjonujące we wszystkich 16 okrę-
gowych inspektoratach pracy. 

Na telefony dyżurne wpłynęło 416 
zgłoszeń. Większość z nich nie znala-
zła potwierdzenia, bo pracę wykony-
wali sami właściciele lub ich najbliż-
sza rodzina, bądź też zakaz handlu 
w niedzielę nie dotyczył zgłoszonych 
placówek. 

W  większości skontrolowanych 
placówek handlowych przestrzegano 
obowiązujących przepisów ustawy 
o  ograniczeniu handlu oraz o  wyko-
nywaniu czynności związanych z han-
dlem w niedziele i święta. Sklepy wiel-

kopowierzchniowe były zamknięte, 
w  małych sklepach klientów z  reguły 
obsługiwali właściciele tych placówek 
Łącznie w  obie niehandlowe niedzie-
le marca inspektorzy pracy sprawdzili  
ponad 12 tys. placówek handlowych, 
stwierdzając, że ok. 60% z  nich było 
zamkniętych. Kontroli poddanych zo-
stało ponad 5 tys. otwartych placówek. 
Ustalono, że 147 spośród tych sklepów 
otwarto wbrew prawu. 

W  związku ze złamaniem zakazu 
handlu inspektorzy PIP nałożyli 54 
mandaty karne, skierowali do sądu 
38 wniosków o ukaranie, a w 55 przy-
padkach zastosowali środki oddziały-
wania wychowawczego. W  działania 
kontrolne i sprawdzające podczas każ-
dej z dwóch niedziel zaangażowanych 
było ok. 600 inspektorów pracy.

Z  pierwszych sondaży wynika iż 
53 proc. Polaków jest zadowolonych 
z ograniczenia handlu w niedziele. 

Niedziela dla rodziny Pamięci ofiar tragedii

Modlitwę w  intencji 96 ofiar kata-
strofy smoleńskiej odmówił wikariusz 
biskupi ks. prałat Jan Szczupak. Zło-
żono kwiaty i  zapalono znicze. Dele-
gacja Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność” była jedną z wielu, które 
pamiętały o narodowej tragedii z 2010 
roku.

fot. Michał Mielniczuk

Katyń to słowo symbol. Symbol 
bestialstwa dokonanego na polskim 
narodzie. Symbol strzału w  tył gło-
wy i  haniebnej próby zatarcia śladów 
mordu. 78 lat temu decyzją najwyż-
szych władz ZSRR rozstrzelano ponad 
21 tys. Polaków.

Wśród ofiar tej zbrodni byli nie tyl-
ko żołnierze, ale też lekarze, inżynie-
rowie, nauczyciele, czy urzędnicy. Pa-
mięć o niej przez wiele lat próbowano 
zadeptać. Należy zwrócić też uwagę na 
tragedię rodzin ofiar, które nie miały 
informacji o losie swoich bliskich. 

11 kwietnia 1943 r. niemiecka Agen-
cja Transocean poinformowała o  od-
kryciu masowego grobu ze zwłokami 
3 tys. oficerów polskich w  Katyniu, 
a dwa dni później informacje te ogło-
szono oficjalnie na konferencji w Ber-
linie. Dzień 13 kwietnia to dziś sym-
boliczna rocznica Zbrodni Katyńskiej.

 W 1945 r. w trakcie procesu zbrod-
niarzy nazistowskich w Norymberdze, 

Sowieci wprowadzili do aktu oskar-
żenia zarzut odpowiedzialności za 
zbrodnię katyńską. Trybunał norym-
berski w wydanym w 1946 r. wyroku 
pominął jednak sprawę zamordowa-
nia polskich oficerów z powodu braku 
dowodów. Przez całe lata propaganda 
sowiecka i  peerelowska twierdziły, że 
sprawcami zbrodni katyńskiej byli 
Niemcy.

Związek Sowiecki do zbrodni katyń-
skiej przyznał się dopiero 13 kwietnia 
1990 r. Wówczas to w  komunikacie 
rządowej agencji TASS oficjalnie po-
twierdzono, że polscy jeńcy wojen-
ni zostali rozstrzelani wiosną 1940 r. 
przez NKWD. Jako winnych wskazano 
wówczas komisarza NKWD Ławrien-
tija Berię i  jego zastępcę Wsiewołoda 
Mierkułowa. Strona sowiecka wyraziła 
głębokie ubolewanie w związku z tra-
gedią katyńską, nazywając ją „jedną 
z cięższych zbrodni stalinizmu”.
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

I co mi zrobicie?
Planowałem już definitywnie zakończyć pisanie o wyczynach przedstawi-

cieli nadzwyczajnej kasty, przynoszących wstyd całemu środowisku sędziow-
skiemu składającemu się w przeważającej większości z ludzi uczciwych i rze-
telnie wypełniających swoje odpowiedzialne obowiązki. Bo czy warto pisać 
choćby o kolejnym orzeczeniu Sądu Najwyższego dopuszczającym sędziego, 
który w sposób ewidentny dokonał zaboru cudzego mienia do dalszego peł-
nienia obowiązków sędziowskich? Choć w  tym przypadku zauważyć mo-
żemy niewielki postęp, bo sędzia, któremu spodobał się w sklepie fragment 
wiertarki został przynajmniej ukarany obniżeniem mu o dwadzieścia pro-
cent poborów (i to przez okres dwóch lat!) podczas gdy jego poprzednikom, 
którzy podobne wykroczenia popełnili nie obniżono ich ani o jeden procent.

Ale ostateczne nic z moich planów nie wyszło, bo akurat jeden z warszaw-
skich sędziów dokonał epokowej wykładni prawa. Bo choć przyzwyczailiśmy 
się już do tego, że co pewien czas jakiś rozgrzany sędzia (jak mawiał były pre-
zydent Komorowski), niezależny od wszystkich i wszystkiego, a zwłaszcza od 
przepisów i litery prawa, zaskakiwał nas swoją nowatorską ich interpretacją, 
ale ten przekroczył kolejną granicę…

20 marca 2018 roku w  warszawskim Sądzie Rejonowym rozpatrywana 
była drobna sprawa o  wykroczenie. Oskarżono o  nie trójkę przeciwników 
miesięcznic smoleńskich, nazywających siebie samych Obywatelami RP, któ-
rzy 10 lipca 2017 roku przeskoczyli przez ustawione przez policję barierki 
i  usiedli na ziemi celem uniemożliwienia uczestnikom miesięcznicy prze-
marszu pod Pałac Prezydencki. Rozstrzygnięcie jej wydawało się oczywi-
ste. Jednakże Pan Rozgrzany Sędzia uznał, że skoro uczestnicy przemarszu 
odgrodzeni byli od tych, którzy chcieli im w tym przeszkodzić barierkami, 
to miesięcznicy smoleńskiej nie można uznać za zgromadzenie publiczne, 
a jedynie za spotkanie prywatne. A skoro tak, to tych, którzy chcieli w prze-
marszu przeszkodzić nie można ukarać za zakłócenie zgromadzenia publicz-
nego. Pan Sędzia nie wziął jakoś pod uwagę tego, że przez ponad siedem 
lat podczas przemarszów smoleńskich policja barierek nie ustawiała, bo nie 
zachodziła taka potrzeba. Zaczęto je ustawiać dopiero w roku ubiegłym, po 
wybrykach rozrabiaków, wspomnianych Obywateli RP, którzy najpierw za-
częli blokować przemarsze, a później nasilili agresję dokonując na ich uczest-
nikach rękoczynów, m.in. szarpiąc, po chamsku wyzywając, a w co najmniej 
jednym przypadku doszło do bicia po twarzy! 

Policja ma obowiązek skutecznie ochraniać uczestników wszelkich zgro-
madzeń, w tym przemarszów, przed agresją osób niebędących ich uczestni-
kami, dobierając stosowne do potrzeb środki. Czy zatem z chwilą ustawienia 
barierek miesięcznice smoleńskie automatycznie radykalnie zmieniły swój 
dotychczasowy charakter? Ciekawe jaką wykładnię prawa zastosowałby Pan 
Sędzia gdyby przyszło mu rozpatrywać sprawę przeciwko przeciwnikom in-
nych przemarszów, choćby tych czarnych czy tęczowych, gdyby ich uczestnicy 
także ochraniani byli przez barierki? 

Ale gdybyśmy nawet uznali słuszność jego argumentacji, co do tego, że 
miesięcznice smoleńskie są spotkaniami prywatnymi, czymś w rodzaju im-
prez imieninowych w  przydomowym ogródku, to nasuwa się pytanie: czy 
wolno jest w tego rodzaju spotkaniach przeszkadzać? A zatem, czy Pan Sę-
dzia nie powinien zmienić kwalifikacji prawnej czynu i ukarać Obywateli RP 
za naruszanie miru domowego?

I  tu Pan Rozgrzany Sędzia dokonał kolejnej epokowej wykładni prawa 
uznając, że siadanie na ziemi celem uniemożliwienia przemarszu nie jest 
wykroczeniem tylko gwarantowanym przez Konstytucję i Konwencję Praw 
Człowieka prawem do protestu i wyrażania własnych poglądów. Nie dopa-
trzył się przy tym ewidentnej sprzeczności w tym, że uznając miesięcznice 
smoleńskie za spotkania prywatne, nie mógł równocześnie dać ich przeciw-
nikom prawo do protestu i wyrażania własnych poglądów.

Bo tym samym dał argument wszelkiego rodzaju rozrabiakom, którzy te-
raz mogą twierdzić, że wolno im bezkarnie przeskakiwać przez ogrodzenia 
do prywatnych ogrodów i przeszkadzać zgromadzonym tam osobom w świę-
towaniu imienin czy rocznic ślubów.

Ale Pan Sędzia jest niezawisły, od wszystkiego! Mógłby zatem, parafrazu-
jąc słynną scenę z filmu Barei, powiedzieć nam: „I co mi zrobicie”? 

Jerzy Klus

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” oraz Marek Kowalski, 
przewodniczący Federacji Przedsię-
biorców Polskich podpisali 5 kwiet-
nia porozumienie w  sprawie reform 
na rynku pracy. Sygnatariusze po-
rozumienia postulują, by rząd jak 
najszybciej zajął się wprowadzeniem 
zmian w życie.

Związkowcy i  reprezentanci praco-
dawców domagają się przede wszystkim 
ujednolicenia zasad podlegania obowiąz-
kowemu ubezpieczeniu emerytalnemu 
i  rentowemu osób wykonujących pra-
cę na podstawę umów zlecenia, umów 
agencyjnych i  innych umów o  świad-
czenie usług, szczególnie uwzględnienia 
maksymalnej podstawy naliczenia skła-
dek do wysokości 30-krotności przecięt-
nego wynagrodzenia.

Teraz składki w takich umowach na-
licza się od najniższego wynagrodze-
nia. Sygnatariusze porozumienia do-
magają się też zabezpieczenia okresów 
składkowych dla osób wykonujących 
pracę na podstawie umowy agencyj-
nej, umowy zlecenia, czy innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie 
z Kodeksem cywilnym stosuje się prze-
pisy dotyczące zlecenia, w  okresie od 
2009 roku do dnia wejścia w życie po-

stulowanego pakietu zmian przepisów.
Kolejnym elementem reformy ma 

być uwolnienie pracodawców od cię-
żaru prowadzenia sporów dotyczących 
odprowadzania składek na ubezpie-
czenie społeczne za osoby wykonujące 
pracę na podstawie umów cywilno-
prawnych w takim wymiarze, w jakim 
nastąpi naliczenie i  zaksięgowanie 
składek na kontach tych osób oraz 
ustawowe zagwarantowanie zaniecha-
nia działań kontrolnych umów zleceń 
realizowanych w  okresie od stycznia 
2009 roku do dnia wejścia w życie po-
stulowanego pakietu zmian. W ramach 
reform miałoby też dojść do „ubrutto-
wienia” wynagrodzeń osób wykonują-
cych pracę na tzw. umowy śmieciowe, 
czyli podniesienia jej o  kwotę dodat-
kowych składek płatnych po stronie 
ubezpieczonego, w  celu ochrony jego 
wynagrodzenia netto.

Z  dokonanej szacunkowej oceny 
skutków ekonomicznych proponowa-
nych rozwiązań wynika, iż wprowa-
dzenie ich w  życie spowoduje wzrost 
wpływów do FUS o ponad 2,7 mld zł, 
co oznacza realną poprawę salda sek-
tora finansów publicznych o  ponad  
2 mld zł rocznie.

tysol.pl

Solidarność i pracodawcy: 

Wyższe składki ZUS od zleceń

Z  inicjatywy NSZZ „Solidarność” Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego 
przez pierwsze dwa tygodnie kwietnia w siedzibie Dyrekcji Oddziału PGE pre-
zentowana była wystawa zdjęciowa pt. „Józef Piłsudski - twórca Niepodległej”. 
Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Pol-
ski. Zainteresowanych wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt z Regionem 
Rzeszowskim NSZZ „Solidarność” tel. 17 862 17 09.

Energetycy dla Niepodległej
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Ewie KOZUBEK
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

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

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

Redakcja (teksty i skład graficzny): Monika Lubowicz,  tel. 17 850 14 42, 
e-mail: serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl  Zdjęcia: Andrzej Płocica oraz archiwa ZR.
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Michałowi i Piotrowi STRĘKOM
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

 w imieniu koleżanek i i kolegów 
z Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 

składa Roman Jakim, przewodniczący ZR
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Stanisławie MIK-SOWIŃSKIEJ
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

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

Joannie MONIAK
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

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

Damianowi WARCHOŁOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

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

Renacie CHUDZICKIEJ
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Brata

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

Bożenie GNIEWEK
oraz

 Zbigniewowi PINKOWSKIEMU
dyrektorowi Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 

Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Protestując przeciwko ograniczaniu naszej najświetniejszej kaście niezbywalnych 
jej praw, w tym do bezkarności i wydawania sprzecznych z prawem i logiką 

wyroków, postanowiliśmy uniewinniać zbrodniarzy, a skazywać ludzi niewinnych! 

Emerytury pomostowe

Warunki nabywania prawa do 
emerytury pomostowej określa 
ustawa z  dnia 19 grudnia 2008 r. 
o emeryturach pomostowych ( Dz. 
U. nr 237, poz. 1656). Świadczenie 
to przysługuje niektórym pracow-
nikom wykonującym pracę w szcze-
gólnych warunkach lub w szczegól-
nym charakterze.

Prawo do emerytury pomosto-
wej przysługuje pracownikowi, 
który łącznie spełnia następujące 
warunki:
-  urodził się po 31 grudnia 1948 r.; 
-  ma okres pracy w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakte-
rze wynoszący co najmniej 15 lat; 
-  osiągnął wiek wynoszący co naj-
mniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 
60 lat dla mężczyzn; 
-  ma okres składkowy i nieskładko-
wy, ustalony na zasadach określo-
nych w ustawie o emeryturach i ren-
tach z FUS, wynoszący co najmniej 
20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat 
dla mężczyzn; 

-   przed dniem 1 stycznia 1999 r. wy-
konywał prace w  szczególnych wa-
runkach lub prace w  szczególnym 
charakterze (w  rozumieniu ustawy 
o emeryturach pomostowych lub usta-
wy o emeryturach i rentach z FUS);
-  po dniu 31 grudnia 2008 r. wykony-
wał pracę w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze;
-  nastąpiło z nim rozwiązanie stosun-
ku pracy. 

Definicję ustawową „pracy w szcze-
gólnych warunkach” oraz „pracy 
o  szczególnym charakterze” zawiera 
art. 3 powołanej na wstępie ustawy 
z dnia 19 grudnia 2008 roku o emery-
turach pomostowych.

Na jej podstawie za pracowni-
ków zatrudnionych w  szczególnych 
warunkach uważa się pracowni-
ków zatrudnionych na stanowiskach 
o  znacznej szkodliwości dla zdrowia 
i o znacznym stopniu uciążliwości lub 
wymagających wysokiej sprawności 
psychofizycznej ze względu na bezpie-
czeństwo własne lub otoczenia.

Praca o  szczególnym charakterze 
rozumiana jest natomiast jako praca 
wymagająca szczególnej odpowie-
dzialności oraz szczególnej sprawności 

psychofizycznej, których możliwość 
należytego wykonywania w sposób nie-
zagrażający bezpieczeństwu publiczne-
mu, w  tym zdrowiu lub życiu innych 
osób, zmniejsza się przed osiągnięciem 
wieku emerytalnego na skutek pogor-
szenia sprawności  psychofizycznej, 
związanego z procesem starzenia się.

 Wykaz tych prac zawarty jest za-
łączniku nr 2 do ustawy o  emerytu-
rach pomostowych.

Osoba ubiegająca się o świadczenie  
nie musiała być wcześniej zatrudniona 
w  ramach stosunku pracy. Prawo do 
emerytury pomostowej otrzyma rów-
nież osoba, która prowadziła pozarol-
niczą działalność, działalność rolni-
czą, a także wtedy, gdy nie była w tym 
czasie aktywna zawodowo. 

Pomostówka przysługuje do dnia 
poprzedzającego dzień osiągnięcia po-
wszechnego wieku emerytalnego. 

Jak ustalana będzie wysokość eme-
rytury pomostowej ?

Emerytura pomostowa stanowi 
równowartość kwoty będącej wyni-
kiem podzielenia podstawy obliczenia 
emerytury, przez średnie dalsze trwa-

nie życia dla osób w  wieku 60 lat, 
ustalone według obowiązujących 
w dniu zgłoszenia wniosku o przy-
znanie emerytury pomostowej ta-
blic średniego trwania życia.

 Podstawę obliczenia emerytury 
stanowi suma zwaloryzowanych 
składek, zewidencjonowanych na 
indywidualnym koncie ubezpie-
czonego do końca miesiąca po-
przedzającego miesiąc, od którego 
przysługuje wypłata emerytury, 
oraz zwaloryzowanego kapitału po-
czątkowego.

Tablice trwania życia – uwzględ-
niające średnie dalsze trwanie życia 
wyrażone w  miesiącach – ogłasza 
corocznie, w  terminie do dnia 31 
marca Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego.

Kwota emerytury pomostowej nie 
może być niższa niż kwota najniż-
szej emerytury.

Emerytura pomostowa będzie 
podlegała waloryzacji na takich sa-
mych zasadach i  w  takich samych 
terminach – jakie przewidziane są 
dla innych świadczeń emerytalno - 
rentowych wypłacanych przez ZUS.

Grażyna Mierzwa

Szkolenie podstawowe dla sipowców

Odbyło się 18 kwietnia w siedzibie ZR. Zajęcia prowadzili Barbara Czarnek 
i  Marek Gołaś z  Okręgowego Inspektoratu Pracy. 21 związkowców otrzymało 
certyfikat ukończenia szkolenia. 
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Kiedy politycy PO 
zwrócą te kwoty?

 
1. Tusk przyznał po 12 500 zł 11 ministrom i  wiceministrom. Na nagrody 
załapali się m.in. ówczesny rzecznik rządu Paweł Graś i PR-owiec Tuska Igor 
Ostachowicz. W sumie Tusk jako premier ministrom i wiceministrom przy-
znał 125 nagród w łącznej kwocie 416 800 złotych.
 2. Premie i  nagrody przyznane pracownikom KPRP przez Bronisława Ko-
morowskiego po przegranych wyborach w okresie od maja do lipca 2015 r. to 
kwota  826 750 zł. 
 3. Wynagrodzenie jakie otrzymywał Aleksander Grad w spółkach zajmują-
cych się budową „wirtualnej” elektrowni atomowej owiane są tajemnicą, ale 
według doniesień medialnych Grad miał zarabiać 110 tys. miesięcznie, zaś  
pieniądze wydane na „budowę” elektrowni to realna kwota 182,5 mln zł.
 4. Odprawy i pensje ludzi PO w Spółkach Skarbu Państwa:
Krzysztof Kiljan, odprawa z PGE 6,9 mln zł
Jacek Krawiec, PKN ORLEN (zarobki i odprawa w 2015) 3,36 mln zł rocznie
Jacek Krawiec, PKN Orlen (zarobki za 2014) 2,914 mln zł rocznie
Andrzej Klesyk, PZU 2,714 mln zł rocznie
Herbert Wirth, KGHM 2,277 mln zł rocznie
Mariusz Zawisza, PGNIG 1,935 mln zł rocznie
Dariusz Lubera, Tauron 1,912 mln zł rocznie
Mirosław Bieliński, Energa 1,443 mln zł rocznie
Jarosław Zagórowski, Jastrzębska Spółka Węglowa, 950 tys. zł rocznie
Maria Wasiak, wiceprezes PKP, 42,5 tys. złotych miesięcznie.
5. Tak koalicja PO – PSL nagradzała urzędników w resortach (nagrody w mi-
nisterstwach): 2008 r. - 122 mln zł; 2009 r. - 95 mln zł; 2010 r. - 105 mln zł; 
2011 r. - 108 mln zł; 2012 r. - 40 mln zł.

Liberalizacja przepisów o radach nadzorczych
27 marca 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji 
i niektórych uprawnieniach pracowników.

Ustawa ma na celu zmianę wymagań wobec przedstawicieli pracowników 
w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. 
Osoby wybrane przez pracowników do organu nadzorczego będą zwolnione 
z następujących wymogów:

•    posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu 
Państwa i państwowych osób prawnych,

•    posiadania wykształcenia wyższego
•    zdania egzaminu dla kandydata na członka rady nadzorczej.
Przyjęto również, iż pełnienie funkcji z  wyboru w  zakładowej organizacji 

związkowej nie stanowi wykonywania zajęć uniemożliwiających bycie człon-
kiem rady nadzorczej spółki.                                                                                           (KK)

Przyznanie nagród dla członków 
rządu nie było raczej fortunne?

- Premier, jak każdy szef kierują-
cy zespołem ludzi i  odpowiadający za 
efekty ich pracy, powinien mieć prawo 
oceny pracy członków tego zespołu. 
Powinien również funkcjonować od-
powiedni system motywowania do do-
brej pracy i  służby publicznej. Obecna 
kampania medialna pokazuje, że ta-
kiego systemu nie mamy. Bez wątpie-
nia należy pozytywnie ocenić efekty 
ciężkiej pracy zespołu jakim była Rada 
Ministrów kierowana przez Beatę Szy-
dło. Pani Premier w dobrej wierze przy-
znawała nagrody wypłacane członkom 
rządu na bieżąco. Zsumowane kwoty 
nagród mogą szokować, szczególnie 
tych, którzy za swoją pracę otrzymują 
skromne wynagrodzenie. Wykorzystują 
to ci, którzy do niedawna sami sięga-
li do publicznej kasy i  czerpali z  niej, 
często w  sposób aferalny, wielokrotnie 
wyższe środki. W  związku z  tą kam-
panią władze Prawa i Sprawiedliwości 
podjęły decyzję o  zwrocie nagród wy-
płaconych członkom rządu i w pilnym 
trybie przeprowadzimy ustawy doty-
czące m.in. obniżenia wynagrodzeń 
parlamentarzystów. Myślę, że te decyzje 
nie będą wystarczające, nie rozwiąże to 
do końca problemu i kontrowersji doty-
czących wynagrodzeń osób pełniących 
ważne funkcje i pracowników finanso-
wanych z budżetu państwa. Potrzebne 
jest wdrożenie systemu regulującego 
wynagrodzenia takich osób w  odpo-
wiednich proporcjach i  relacjach do 
średniej płacy. Od najwyższego stano-
wiska w państwie – Prezydenta RP, do 
szeregowego pracownika administracji 
państwowej, na wzór systemu funkcjo-
nującego w Polsce w okresie międzywo-
jennym. 

Propozycje możliwych zmian 
w prawie pracy, które dotyczą kobiet 
też pozostawiają wiele do życzenia...

- Prawo i  Sprawiedliwość nigdy nie 
popierało i  nie będzie popierać zwal-

Trzy pytania do… 

Wojciecha Buczaka
posła na Sejm RP 

niania z pracy kobiet w ciąży. Nie zgo-
dzimy się na to. Tego typu projekty na 
pewno nie znajdą naszego poparcia. 
Eksperci opracowujący zmiany w  ko-
deksie pracy, jeśli rzeczywiście trzeba 
go uelastycznić, muszą zaproponować 
inne zmiany, akceptowalne społecznie. 
Na budowanie firm kosztem kobiet 
w ciąży nie ma i nie będzie zgody.

Politykom PO rozpowszechniającym 
dziś kłamstwa na temat zmian w  ko-
deksie pracy przypominam, że pomysł, 
by móc bezkarnie zwalniać kobiety 
w ciąży z pracy powstał za ich rządów 
w  2008 r. Resort pracy za rządów PO 
przygotował nowelizację kodeksu pracy 
zakładającą, że jeśli kobieta w ciąży zo-
stałaby bezprawnie zwolniona z małej 
firmy (do 9 osób) to przysługiwałoby jej 
(po wygraniu sprawy w  sądzie pracy) 
wyłącznie odszkodowanie w wysokości 
wynagrodzenia za okres wypowiedze-
nia (do 3 miesięcy). Politycy PO wpadli 
również na pomysł, by znieść obowią-
zek powiadamiania związków zawodo-
wych o zamiarze zwolnienia pracowni-
ka i, by firmy zatrudniające do 9 osób 
i  osoby fizyczne mogły zwalniać pra-
cowników w wieku przedemerytalnym.

Ale nauczyciele w końcu doczekali 
się podwyżek!

- Od 1 kwietnia średnie wynagro-
dzenie będzie wynosić dla nauczyciela: 
stażysty - 2 900,20 zł (wzrost o 147,28 
zł), kontraktowego - 3 219,22 zł (wzrost 
o 163,48 zł), mianowanego - 4 176,29 
zł (wzrost o 212,09 zł), dyplomowane-
go - 5 336,37 zł (wzrost o  271 zł). To 
początek systematycznych podwyżek. 
W ciągu trzech lat wynagrodzenia na-
uczycieli wzrosną o 15,8 proc. W  tym 
roku szkolnym jest więcej o  17 768 
etatów nauczycielskich. Wszystkie bu-
dynki gimnazjów zostały przekształco-
ne w  inne typy szkół. A zmiany, które 
dokonują się w edukacji zostały zapla-
nowane i wdrożone zgodnie z wcześniej 
przyjętym harmonogramem. Nie tylko 
nauczyciele odczują pozytywy.

Stanowisko
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w  Stanie 

Wojennym Województwa Podkarpackiego
ws. upamiętniania przez TVP Rzeszów symboli 

władzy komunistycznej na Podkarpaciu

Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Wo-
jewództw a  Podkarpackiego przekazuje Panu Prezesowi swoje stanowisko 
w sprawie Pomnika Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie i równocześnie zwra-
ca uwagę, że ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie promowania ko-
munizmu w art. 5a zabrania upamiętniania wydarzeń symbolizujących komu-
nizm poprzez pomniki, a zgodnie z art.256 par.2 kodeksu karnego nie wolno 
rozpowszechniać i prezentować przedmiotów promujących komunizm.

Zwyczajem TVP Rzeszów jest pokazywanie przed Aktualnościami widoku 
tego pomnika, który upamiętnia wprowadzenie władzy komunistycznej na 
Podkarpaciu.

Apelujemy o zastąpienie tego obrazu innymi zdjęciami Rzeszowa, które są 
godne pokazania.

Projekt uchwały o powołaniu komi-
sji śledczej ds. wyłudzeń VAT został 
już złożony w  Sejmie. Komisja roz-
pocznie prace w drugiej połowie maja.

- W  zasięgu zainteresowań komi-
sji znajdą się przede wszystkim służby 
skarbowe i  kierownictwo w  minister-
stwie finansów, być może również do 
pewnego stopnia organy ścigania, pro-
kuratura, służby specjalne - powiedział 
Marcin Horała, rekomendowany przez 
PiS na szefa komisji.  

Kluczowym zadaniem komisji bę-
dzie ustalenie dlaczego kierownictwo 

resortu finansów i  rządu w  latach 
2008-2015, najpierw w  ogóle nie re-
agowało na lawinowo narastający 
problem wyłudzeń VAT-u, a  później 
reagowało skrajnie nieskutecznie. 

Jeszcze w  2007 r. skala wyłudzeń 
VAT-u  była w  Polsce jedną z  najniż-
szych w  Europie - mieliśmy drugą 
ściągalność po Holandii. W kilka na-
stępnych lat radykalnie spadła i Polska 
była już w ogonie Europy pod wzglę-
dem ściągalności podatków. Potem się 
na tym poziomie utrzymywała.

Gdzie są pieniądze z VAT-u
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NOWOCZESNY  TABOR  NA  PODKARPACKICH  TORACH

Konsekwentnie inwestujemy w kolej - mówił 5 kwietnia 
marszałek Władysław Ortyl na rzeszowskim dworcu 
kolejowym, gdzie tra� ły nowoczesne i komfortowe 
szynobusy, każdy z  miejscami dla ponad 250 pasażerów. 
To najnowszy kolejowy nabytek Samorządu Województwa 
Podkarpackiego. Nowe pociągi zostały przekazane na 
potrzeby podróżujących po Podkarpaciu mieszkańców 
i turystów. Są to bardzo nowoczesne, dwuczłonowe 
pojazdy o napędzie spalinowym, które będą jeździć na 
niezelektry� kowanych trasach regionu. Zostały kupione za 
prawie 33 mln złotych, w ramach projektu realizowanego 
przez województwo z RPO WP 2014-2020.

- To kolejne pojazdy, które wzbogacają ofertę Przewozów 
Regionalnych w naszym województwie. Te pociągi są 
bezpieczne, komfortowe, w pełni dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Uzupełniają naszą ofertę nowoczesnego 
taboru dla mieszkańców regionu – mówił marszałek 
Władysław Ortyl w czasie uroczystości przekazania pojazdów 
przez � rmę Newag, która jest ich producentem.

Dodatkowo - za zapewnienie profesjonalnej obsługi 
serwisowej oraz napraw do chwili, kiedy każdy 
z  nowozakupionych pociągów osiągnie 2 400 000 km - 
województwo zapłaci ponad 7,3 mln złotych.  

- Pasażerowie chcą mieć pociągi, które będą komfortowe i te 
spalinowe zespoły trakcyjne takie właśnie są. Do województwa 
podkarpackiego jako pierwsze w Polsce tra� ły pojazdy  
w  pełni zgodne z normą TSI – mówił podczas pierwszej 
podróży Zbigniew Konieczek, prezes zarządu NEWAG S.A., 
producenta pojazdów.

Zakupione pojazdy to spalinowe zespoły trakcyjne 222Ma, 
czyli dwuczłonowe pojazdy o długości 43 m. Każdy pojazd 
mieści łącznie 257 pasażerów, w tym 115 na miejscach 
siedzących (włączając 10 miejsc na siedzeniach uchylnych), 
a czworo drzwi wejściowych dla pasażerów (po 2 na stronę) 
ułatwia szybkie wsiadanie i wysiadanie.

Nowe dwuczłonowe pojazdy typu 222Ma mają nie tylko 
nowoczesne wnętrze, ale też systemy napędu, sterowania 
i diagnostyki pokładowej, są energooszczędne, dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na stanie mają 
de� brylatory. Dysponują rampami dla pasażerów na wózkach, 
miejscami na rowery, biletomatami na gotówkę i karty 
płatnicze, Wi-Fi i gniazdkami do zasilania laptopów. Pojazdy 
osiągają maksymalną prędkość eksploatacyjną do 130 km/h.

Obecnie Podkarpacie dysponuje � otą 21 pojazdów, które 
wykorzystywane są na całym obszarze województwa. Składa 
się ona z 9 pociągów z napędem elektrycznym i  12 z napędem 
spalinowym.

- Cały czas inwestujemy w kolej, chcemy aby ten bezpieczny 
transport się rozwijał. W ramach RPO WP 2014-2020 
realizujemy projekt, w ramach którego za 150 mln złotych 
kupujemy 9 nowych pojazdów szynowych – podkreślał 
marszałek Ortyl. Już niedługo rusza sezon turystyczny, chcemy 
turystów zawieźć przewozami weekendowymi na Roztocze, do 
Sandomierza, w Bieszczady, tak aby całe rodziny mogły z tej 
formy transportu korzystać.  

Za kilka miesięcy w ramach tego samego projektu 
na Podkarpacie zostaną dostarczone kolejne 4 pojazdy 
elektryczne. Dwa z nich będą trójczłonowe, a dwa kolejne 
czteroczłonowe.

Oddane do dyspozycji Przewozów Regionalnych pojazdy 
będą jeździć między innymi na trasie do Stalowej Woli. 
W czasie wakacji z kolei wozić będą turystów z Rzeszowa do 
Sandomierza i z powrotem.

Fot. D. Kozik biuro prasowe UMWP


