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WYBRALIŚMY NOWE WŁADZE REGIONU RZESZOWSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

ROMAN JAKIM PONOWNIE PRZEWODNICZĄCYM

Obrady WZD poprzedziła uroczy-
sta Msza św. w  kościele parafialnym 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny w Zalesiu, odprawiona w in-
tencjach: dokonania dobrego wyboru, 
łask bożych potrzebnych działaczom 
w  nowej kadencji oraz za zmar-
łych  członków „S”. Mszę celebrował  
ks. prałat Stanisław Słowik (dyrektor 
rzeszowskiej Caritas, wspomagają-
cy „S” od chwili powstania Związ-

ku, a  w  szczególności po wprowa-
dzeniu stanu wojennego) w  asyście  
ks. Leszka Bachty - proboszcza parafii)  
i ks. Grzegorza Dąbrowskiego (z para-
fii pw. bł. Jerzego Popiełuszki w Rze-
szowie).

W  homilii, ks. St. Słowik przyto-
czył zawarte w  Ewangelii słowa Pana 
Jezusa: „Niech wasza mowa będzie 
tak – tak, nie – nie”, a  następnie sło-
wa z wiersza Juliusza Tuwima: „Niech 

prawo zawsze prawo znaczy, a  spra-
wiedliwość – sprawiedliwość”. – Prawa 
te dane nam są przez Boga, a są nimi 
m.in. prawa: do życia, do tożsamości 
narodowej, do suwerenności i niepod-
ległości, do wyboru ustroju politycz-
nego, do wyboru przyjaciół… - mówił 
m.in. ks. prałat. – Od początku ist-
nienia naszego Narodu trwają zma-
gania o  jego Ducha. Przypomniał 
nam o tym św. Jan Paweł II podczas 

Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny. 
Zmagania te trwają także obecnie. 
Trwają one w  osłabionej już bardzo 
Europie, która nie wie czy ma być 
tęczowa, czy czerwona. Niedawno 
uczczono Marksa, którego utopia 
przyniosła już w całym świecie wiele 
złego, a  jego rehabilitacji towarzy-
szy postępująca islamizacja naszego 
kontynentu. 

cd. str. II

Delegaci „Solidarności” z Regionu Rzeszowskiego wybrali 16 czerwca 2018 roku władze Związku na kadencję 2018-2022. 
Obrady Walnego Zebrania Delegatów odbywały się w budynku Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zalesiu
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W  stulecie odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości pytamy: Czym jest 
Polska i prawo do polskości? Gdy się 
dzieje tyle zła, trzeba przypominać 
słowa bł. Jerzego Popiełuszki: Nie daj 
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwy-
ciężaj! Potrzeba nam Wielkiej Solidar-
ności. Bo w Narodzie warto być takim.

Miniona kadencja (2014-2018) nie 
należała do łatwych. Niemal na sa-

mym jej początku doszło do zmiany 
na stanowisku przewodniczącego Za-
rządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„S”, gdyż dotychczasowy - Wojciech 
Buczak - z uwagi na wybranie go na 
wicemarszałka województwa pod-
karpackiego złożył rezygnację ze 
wszystkich funkcji związkowych. Na 
zwołanym na 20 grudnia 2014 roku 
WZD nowym przewodniczącym wy-
brany został Roman Jakim, bardzo do-
świadczony działacz: członek Komisji 
Krajowej NSZZ ,,S”, przewodniczący 

Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego 
NSZZ ,,S”, zastępca przewodniczącego 
Krajowego Sekretariatu Metalowców 
NSZZ ,,S” i  przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej WSK PZL Rze-
szów S.A. oraz wiceprzewodniczący 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego Województwa Podkarpackiego.

Region Rzeszowski posiada 6 od-
działów terenowych (w  Mielcu, Le-

żajsku, Kolbuszowej, Łańcucie, Rop-
czycach i  Strzyżowie). W  Regionie 
działa Sekcja Krajowa Przemysłu 
Lotniczego oraz 6 sekcji branżowych 
(3 międzyregionalne: Pożarnictwa, 
PKS i Pracowników Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznych woj. Podkar-
packiego oraz 3 regionalne: Służby 
Zdrowia, Oświaty i  Wychowania, 
Emerytów i Rencistów).

Składając sprawozdanie z  upły-
wającej kadencji, Roman Jakim 
poinformował delegatów, że w  cza-

sie jej trwania liczba członków „S” 
w  Regionie zmniejszyła się o  około 
470 osób i  aktualnie jest ich niecałe  
13 tysięcy. Główną przyczyną spadku 
były: zwolnienia spowodowane trud-
ną sytuacją gospodarczą zakładów, 
restrukturyzacja zakładów, przejścia 
na emeryturę, dobrowolne odejścia. 

Jednocześnie dzięki działalności pra-
cowników Dział Rozwoju Związku 
w  zakładach, w  których dotąd nie 
było struktur „S” powstawały organi-
zacje zakładowe. 

Zarząd Regionu współpracuje 
m.in.: z  Okręgowym Inspektoratem 
Pracy w Rzeszowie (w siedzibie Za-
rządu Regionu organizowane są cy-
kliczne seminaria dla Społecznych 
Inspektorów Pracy), Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i  Krwio-
lecznictwa w Rzeszowie (organizując 
od 2006 roku akcję ,,Sierpień - Dni 
Honorowego Krwiodawstwa”), In-
stytutem Pamięci Narodowej Od-
dział w Rzeszowie, a także z wieloma 
szkołami. Członkowie „S” pełnią 
funkcje samorządowe, w wojewódz-
kich i  powiatowych Radach Ryn-

ku Pracy. Działają także społecznie 
i  charytatywnie w  różnych insty-
tucjach i  stowarzyszeniach. Wielu 
z nich zostało odznaczonych różny-
mi wyróżnieniami.

Przy Zarządzie Regionu działa-
ją: Fundusz Pomocy Bezrobotnym 
(utworzony w  1993 roku), który 
wspiera finansowo bezrobotnych 
członków „S” oraz Fundusz Pomo-
cy Solidarnym wspierający finanso-
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wo działaczy „S”, którzy znaleźli się 
w  trudnej sytuacji materialnej. Za-
rząd Regionu włącza się w akcje or-
ganizowane przez Komisję Krajową 
oraz inicjuje i przeprowadza własne. 
W  różnego rodzaju manifestacjach 
i pikietach uczestniczyło łącznie oko-
ło 680 osób. Członkowie „S” z Regio-

nu Rzeszowskiego pełnią także służ-
bę przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki 
w Warszawie.

Zarząd użycza lokalu na siedzibę 
i  wspiera finansowo Stowarzyszenie 
Osób Represjonowanych w  Stanie 
Wojennym Województwa Podkarpac-
kiego, którego członkowie (w  zdecy-
dowanej większości członkowie „S”) 
podejmują wiele cennych inicjatyw, nie 
tylko w  sprawach dotyczących swoich 
członków, ale także ważnych dla kraju 
(m.in.: w  obronie IPN i  wolności ba-
dań historycznych). Uczestniczą także 
w uroczystościach patriotycznych.

Zarząd Regionu wspiera finanso-
wo liczne akcje charytatywne (m.in.: 
Fundusz Pomocy Kościołowi na 
Wschodzie, Stowarzyszenie Czarna 
Jedynka, Radio Via, Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej, Towarzystwo Gimna-
styczne Sokół z Mielca, Parafię pw. bł. 
Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie). 

Absolutorium dla ustępujących 
władz Zarządu Regionu przyjęte zo-
stało niemal jednogłośnie. Prawie 
jednogłośnie wybrano również Ro-
mana Jakima na przewodniczącego 
ZR na nową kadencję. Nie miał on 
zresztą kontrkandydatów. 

cd. str. IV
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godz. 20.00 Gwiazda Wieczoru

Marek Piekarczyk
godz. 12.00 msza św. inaugurująca w  kościele parafialnym  
pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara, ul. Jana Pawła II

godz. 13-15 bezpłatne zwiedzanie Muzeum Samorządowego 
Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka, ul. Łukasiewicza 10

STRZYŻÓW

fot. facebook profil artysty

PIKNIK WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI 

dla Niepodległej

od godz. 15.00 STADION – SCENA
W programie atrakcje przygotowane przez:
Studio Piosenki MDK SOKÓŁ w Strzyżowie
Zespół śpiewaczy GOK we Frysztaku GOGOŁOWIANIE
Zespół wokalny GOK we Frysztaku ALLEGRO
Kapela GOK w Niebylcu CAJMERY
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie
Zespoły GOK w Wiśniowej
Park militarny Wojsk Obrony Terytorialnej
Związek Strzelecki STRZELEC Pododdział Strzyżów
PSP w Strzyżowie oraz OSP w Godowej
Stowarzyszenie ARMAGEDON Strzyżów
Miejska Biblioteka w Strzyżowie – gry i zabawy dla dzieci 
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich – regionalne jadło

Koncert dla Niepodległej
godz. 20.00 Marek Piekarczyk – gwiazda wieczoru

godz. 21.00 Zespół 4 SZMERY

OBCHODY 
ROCZNICY POWSTANIA 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
w 100-lecie odzyskania
 NIEPODLEGŁOŚCI

7 lipca 2018 r. godz. 15.00 
STRZYŻÓW Stadion Miejski
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Solidarność na międzynarodowych
obradach sektora przemysłowego

4 czerwca w Wieliczce odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli IndustriAll Euro-
pe Region Wschodni (sektor przemysło-
wy), w skład którego wchodzą Słowacja, 
Słowenia, Węgry, Czechy i Polska.

Najważniejsze kwestie, o  których 
dyskutowano, to: polityka przemysło-
wa, miejsca pracy, ekologia, przemysł 
energetyczny, cła na stal i aluminium 
nałożone przez USA.

Związkowcy podzielili się doświad-
czeniami i  wiadomościami z  sektora 

przemysłowego własnych krajów. Ob-
rady zakończyli decyzją o wypracowa-
niu wspólnego stanowiska w  sprawie 
polityki przemysłowej, czystej energii 
oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Przewodniczącym Regionu jest Ja-
roslav Souček z czeskiego związku OS 
KOVO. Co roku spotkania odbywają 
się w innym z członkowskich krajów.

NSZZ „Solidarność” reprezentował 
m.in. Roman Jakim, przewodniczący 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego.

Dziękując za wybór, R. Jakim powie-
dział m.in.: - Nowa kadencja na pewno 
nie będzie ani łatwiejsza, ani przyjem-
niejsza od tej, która dobiegła końca. 
Mamy w Regionie kilka ważnych spraw 
do załatwienia, dotyczą one głównie 
trudnej sytuacji w  zakładach. Jestem 
jednak przekonany, że uda nam się je 
załatwić w drodze dialogu społecznego. 
Musimy doprowadzić do tego, by pożyt-
ki wynikające z coraz lepszej gospodarki 
przełożyły się na zarobki pracowników. 

Równie sprawnie i  szybko wybra-
no 36 członków nowego ZR (w  tym  
12 niebędących członkami ZR minio-
nej kadencji), 7 członków Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej i  5 delegatów na 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”.

W  trakcie obrad przyjęto 6 stano-

wisk. W  pierwszym, zaapelowano do 
rządu o  odmrożenie funduszu wyna-
grodzeń w  państwowej sferze budże-
towej i ich wzrost jeszcze w tym roku 
dla wszystkich grup zawodowych, 
a  także o  odmrożenie kwoty bazowej 

w korpusie służby cywilnej i zwiększe-
nie jej co najmniej do poziomu płacy 
minimalnej oraz jej coroczną walory-
zację, jak również o wzrost subwencji 
dla jednostek samorządu terytorial-
nego przeznaczonej na fundusz płac. 
W  drugim stanowisku wyrażono po-
parcie dla stanowiska Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S”, do-
tyczącego zmiany systemu wynagra-
dzania nauczycieli w oparciu o wskaź-
nik przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej. W trzecim, 
zażądano realizacji postulatów przed-
wyborczych obozu Zjednoczonej 
Prawicy, dotyczących nauki i  szkol-
nictwa wyższego, a  w  szczególności 
przywrócenia konstytucyjnie zagwa-
rantowanego prawa do zawierania 

ponadzakładowych układów zbioro-
wych pracy przez związki zawodowe 
pracowników uczelni publicznych 
z właściwym ministrem. A także po-
wrotu do przyjętej w 2001 roku kon-
cepcji ładu płacowego w szkolnictwie 

wyższym. W  czwartym, zwrócono 
się do premiera o  odmrożenie odpi-
su na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych. W piątym, poparto stara-
nia pracowników Lotniskowej Służby 
Ratowniczo-Gaśniczej w  kwestiach 
uprawnień emerytalnych, uznając że 
powinni być oni traktowani tak samo 
jak strażacy Państwowej Straży Pożar-
nej. W  szóstym, wyrażono niepokój 
brakiem postępu prac nad noweliza-
cją ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym, argumentując że w  wy-
niku całkowitego zliberalizowania 
rynku przewozu osób i  działalności 
nieuczciwej konkurencji oraz braku 
należytej kontroli doszło do upadku 

wielu solidnych firm transportowych.
W  obradach uczestniczyli, jako 

goście m.in.: duchowni, parlamenta-
rzyści PiS, Główny Inspektor Pracy, 
Podkarpacki Kurator Oświaty oraz 
przedstawiciele Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego i  Instytutu Pa-
mięci Narodowej.

Z  ramienia NSZZ „Solidarność” 
uczestniczyli zastępca przewodniczą-
cego Komisji Krajowej, przewodniczą-
cy ościennych Regionów oraz prze-
wodniczący Sekretariatu Metalowców 
jako przedstawiciel Krajowej Komisji 
Wyborczej, który nadzorował przebieg 
wyborów.

Jerzy Klus
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Katom świeczkę, ofiarom ogarek
Data 4 czerwca przypomina nam o dwóch historycznych wydarzeniach, 

z pozoru zupełnie odmiennych, a przecież ściśle ze sobą związanych. Tego 
dnia w 1989 roku obywatele zniewolonego przez sowietów kraju, nazwa-
nego przez nich „Polską Rzeczpospolitą Ludową, dokonując właściwego 
wyboru w tzw. wyborach kontraktowych pokazali całemu światu, że mają 
już dość komunistów i domagają się pełniej wolności i suwerenności swo-
jej ojczyzny. Tego samego dnia w 1992 roku, zawiązana podczas „nocnej 
zmiany” koalicja, składająca się z postkomunistów, byłych agentów komu-
nistycznych służb specjalnych i tzw. „pożytecznych idiotów” obaliła pierw-
szy autentycznie antykomunistyczny rząd Polski. 4 czerwca 1989 roku wy-
dawał się początkiem procesu zmierzającego do szybkiego i  całkowitego 
wyplenienia z Polski znamion systemu komunistycznego, 4 czerwca 1992 
roku ostatecznym końcem związanych z tym nadziei, tym boleśniejszym, 
że był to zarazem koniec złudzeń, co do prawdziwych intencji osób, z któ-
rymi przez lata stanu wojennego wiązaliśmy wielkie nadzieje, uważając ich 
za niezłomnych bohaterów sprawy wolności i suwerenności Polski.

Nie wdając się w rozważanie nad okresem trzech lat dzielącym obydwa 
wspomniane wyżej wydarzenia, przypomnę tylko jak wielkie nadzieje wią-
zaliśmy z powołaniem na premiera Tadeusza Mazowieckiego, określanego 
wówczas potocznie mianem „Premiera Solidarności” lub po prostu „Na-
szego Premiera”. Szybko przekonaliśmy się, że nigdy nim nie był, choć nie 
wykluczone, że miał jak najlepsze intencje. Ale jak wiadomo dobrymi in-
tencjami wyścielane bywa piekło. Nikt z nas wtedy nawet w myśli nie do-
puszczał możliwości, że w budowanej po 1989 roku Polsce faktyczne rządy 
sprawować mają wcześniejsi komuniści, nagle (dosłownie z dnia na dzień!) 
przeistoczeni w  ideowych demokratów, a  zarazem w  liberalnych kapita-
listów, którzy skumali się z  niewielką częścią dawnych opozycjonistów, 
uznawanych wciąż jeszcze za ideowych antykomunistów. Budowana przez 
tę nieformalną koalicję Rzeczpospolita Polska miała tylko z pozoru cechy 
suwerennego kraju, panujący w niej ustrój polityczny - pozory demokra-
tycznego, a wprowadzany system ekonomiczny - pozory wolnego rynku. 
Większość ludzi tego nie dostrzegała, a ci co dostrzegali wierzyli naiwnie, 
że Pan Premier bardzo się stara, ale nie wszystko od razu da się zmienić. 
Stąd też przytłaczająca większość Polaków godziła się na wprowadzanie 
bardzo bolesnych dla nich pseudo-reform, rzekomo niezbędnych dla go-
spodarki, a w istocie zmierzających do jak najszybszego uwłaczenia byłych 
aktywistów PZPR, byłych SB-ków i części ich tajnych współpracowników 
majątkiem narodowym i zapewnienia im bezkarności.

Ale żeby nie być niesprawiedliwym dla śp. Premiera Mazowieckiego na-
leży zaznaczyć, że równocześnie starał się on w  niewielkim stopniu zre-
kompensować części osobom krzywdy, jakich doznali od komunistów.

Przeglądając stare dokumenty natknąłem się na wykaz osób, którym 
w ciągu siedmiu miesięcy 1990 roku (od 1 czerwca do 31 grudnia) śp. Pan 
Premier przyznał na specjalnych warunkach emeryturę lub rentę. Doku-
ment ten opublikowałem na początku lat 90-tych, ale od tamtego czasu 
minęło już ćwierć wieku więc warto go przypomnieć.

W wykazie zamieszczono nazwiska 125 osób wraz z  lakonicznymi uza-
sadnieniami dlaczego przyznano im świadczenia na specjalnych warunkach. 
I tak: 47 z nich przyznano je jako zadośćuczynienie za tragiczną śmierć bli-
skich po wprowadzeniu stanu wojennego, 1 za zamordowanie ojca przez 
okupanta niemieckiego, 3 za cierpienia doznane w okresie stalinowskim, 3 za 
wybitną twórczość artystyczną, a 11 za lata pracy w warunkach szkodliwych 
dla zdrowia (wszyscy pracowali w  zlikwidowanej Hucie „Siechnice”, przy 
czym 5 na stanowiskach kierowniczych, a 6 jako robotnicy). W sumie świad-
czenia takie przyznano 65 osobom. Ich przyznanie nie budzi kontrowersji.

Za to przyznanie specjalnych emerytur lub rent kolejnym 60 osobom 
wydaje się co najmniej kontrowersyjne! Przyznano je bowiem: 22 byłym 
komunistycznym wojewodom, 12 byłym wicewojewodom i 26 innym by-
łym wysokim funkcjonariuszom komunistycznego aparatu władzy, w tym: 
ministrom, wiceministrom, ambasadorom, kierownikowi urzędu ds. wy-
znań (czytaj ds. ateizacji i szykanowania duchowieństwa).

Czy osoby te czymś specjalnym się zasłużyły? Być może tak, ale na pew-
no nie poprzez swoją działalność na rzecz wolności Polski i zapewnienia 
godnego życia Polakom! Nie wiemy w jakiej wysokości przyznano im spe-
cjalne świadczenia, ale czy po latach pracy w  komunistycznym aparacie 
władzy osoby te pozostawały bez środków do życia?

Za komentarz niech posłuży parafraza starej polskiej maksymy: katom 
świeczkę, ofiarom ogarek.

Jerzy Klus

Okręg Rzeszów

Roman Jakim - przewodniczący Re-
gionu Rzeszowskiego „S”, WSK PZL-
-Rzeszów
Bąk Robert - „S” Pracowników Tele-
komunikacji
Buda Bogusława - „S” Oświata i Wy-
chowanie Rzeszów
Czech Marek - „S” Zapel Boguchwała
Filipczyk Andrzej - „S” Elektromon-
taż Rzeszów
Gibała Robert - „S” Agencja Rozwo-
ju i  Modernizacji Rolnictwa Oddział 
w Rzeszowie 
Grzywacz Stanisław - „S” WSK PZL-
-Rzeszów
Hadała Ewa - „S” Wojewódzki Zespół 
Specjalistyczny w Rzeszowie
Jeziorska Barbara - „S” Zakład Linii 
Kolejowych w Rzeszowie
Karaban Andrzej - „S” MPK w Rze-
szowie
Kawalec Paweł - „S” WSK PZL-Rze-
szów
Lassota Grzegorz - „S” Powiatowy 
Urząd Pracy w Rzeszowie 
Opoń Zbigniew - „S” PKS Rzeszów
Perdeus Tadeusz - „S” ICN Polfa
Plęs Bogusław - „S” Kruszgeo w Rze-
szowie
Rzepka Łukasz -  „S” Pracowników 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Solarz Danuta - „S” PGE Dystrybucja 
Rzeszów 
Staniszewski Andrzej - „S” ZUZ Od-
dział w Rzeszowie
Stec-Świderska Bogumiła - „S” 
Oświata i Wychowanie w Iwierzycach
Stefański Artur - „S” WSK PZL-Rze-
szów 
Szpunar Paweł - „S” Zelmer Rzeszów
Szubert Damian - „S” Wojewódzki 
Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
Warzocha Sławomir - „S” NFZ Od-
dział w Rzeszowie
Wrzos Agnieszka - „S” PSS Społem 
Rzeszów

Okręg Mielec

Grzesik Józef - „S” PZL Mielec 
Kokoszka Marian - „S” PZL Mielec 
Łanucha Leszek -  „S” Oświata i Wy-
chowanie w Mielcu
Szczukocka Katarzyna -  „S” Lear 
Corporation Poland II w Mielcu

Okręg Leżajsk i Nowa Sarzyna

Hałaś Jan - „S” Grupa Żywiec-Browar 
w Leżajsku
Hojło Marek - „S” ZCh Organika Sa-
rzyna
Majcherczyk Zenon - „S” Hortino 
w Leżajsku

Okręg Łańcut

Lauzer Bożena - „S” Muzeum-Zamek 
w Łańcucie
Uberman Marek - „S” Koelner Łańcut

Okręg Ropczcko-Sędziszowski

Czochara Andrzej - „S” Zakłady Ma-
gnezytowe w Ropczycach
Stynczyłów Adam - „S” Wytwórnia 
Filtrów PZL-Sędziszów 

Okręg Strzyżów

Dziadek Anna - „S” Oświata i Wycho-
wanie w Strzyżowie

Okręg Kolbuszowa

Skowroński Jan - „S” Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Kolbuszowej

WŁADZE KADENCJI 2018-2022

Członkowie Regionalnej Komisji
Rewizyjnej ZR

Ziobro Stanisław - przewodniczący 
RKR, „S” WSK PZL-Rzeszów
Bury Halina - „S” Oświata i Wycho-
wanie w Rzeszowie
Dzierżak Edward - „S” PGE Dystry-
bucja Rzeszów 
Łęcki Jacek -  „S” Kruszgeo w Rzeszo-
wie
Noga Jan - „S” Zakłady Magnezytowe 
w Ropczycach
Selwa Danuta -  „S” Zakład Linii  Ko-
lejowych w Rzeszowie
Skóra Jakub -   „S” Oświata i Wycho-
wanie w Ropczycach

Delegaci na Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność”

Roman Jakim - przewodniczący Za-
rządu Regionu Rzeszowskiego „S”, 
WSK PZL-Rzeszów
Filipczyk Andrzej - „S” Elektromon-
taż Rzeszów
Franczyk Małgorzata - „S” Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkar-
packiego w Rzeszowie
Stec-Świderska Bogumiła - „S” 
Oświata i Wychowanie w Iwierzycach
Szpunar Paweł - „S” Zelmer Rzeszów
Uberman Marek - „S” Koelner Łańcut 

Członkowie Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
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Władysławie MATERNI
oraz 

Justynie STACHURZE
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża i 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.

Rodzinie i bliskim śp. Władysława KMIECIA
wyrazy szczerego współczucia

 w imieniu członków strzyżowskiej „Solidarności”
składa Anna Dziadek, przewodnicząca Oddziału Zarządu Regionu Rze-

szowskiego NSZZ „Solidarność” w Strzyżowie
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Zarząd mieleckiej NSZZ „Solidar-
ność” w ramach działań w mieleckim 
Obywatelskim  Komitecie Obchodów 
100. Rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości podjął decyzję o  włączeniu 
się w  inicjatywę  klubu historyczne-
go Prawda i  Pamięć dotyczącą budo-
wy pomnika Żołnierzy Wyklętych 
w Mielcu. Związkowcy przeprowadzili 
wewnętrzną kwestę, dzięki której uda-
ło się zebrać kwotę 4160 zł. Pieniądze 
w  całości zasiliły konto inicjatorów 
budowy pomnika, który usytuowany 
będzie przy zboczu Górki Cyrankow-
skiej nad Aleją Niepodległości.  

Jako związek zawodowy chcieli-
byśmy zwrócić szczególną uwagę 
na znamienny fakt, że wszyscy two-
rzący NSZZ „Solidarność” i  aktyw-
nie działający na rzecz walki o   de-
mokratyczną Polskę jesteśmy teraz 
spadkobiercami ideowymi Żołnierzy 
Niezłomnych.  Żołnierze Wyklęci, 
podobnie jak ludzie „Solidarności”, 
walczyli o  wolną Ojczyznę  i  choć 
w  tej walce polegli, to ich marzenia 
o wolnym kraju ziściły się. 

Dziś jesteśmy winni Tym, którzy 
walczyli o  niepodległą Rzeczpospoli-
tą  szczególną pamięć. Bądźmy wierni 
słowom Adama Mickiewicza – „Jeśli 
zapomnę o Nich … co życie oddali za 
Ojczyznę , Ty Boże zapomnij o mnie”.

Wykaz organizacji wchodzących 
w  skład mieleckiego  Oddziału Za-
rządu Regionu  Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność”, które czynnie włączyły 
się we wsparcie finansowe budowy Po-
mnika Żołnierzy Wyklętych w Mielcu:
1. NSZZ „Solidarność” PZL – Mielec, 
przewodniczący Marian Kokoszka

2. NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wy-
chowania w  Mielcu, przewodniczący 
Leszek Łanucha
3. NSZZ „Solidarność” Banku PEKAO 
SA w Mielcu, przewodnicząca Urszula 
Gruszecka -Jędraszek
4. NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Spe-
cjalistycznym  w  Mielcu, przewodni-
cząca Ewa Mokrzycka –Saj
5. NSZZ „Solidarność” w Melex Spół-
ka Z.o.o. w  Mielcu, przewodniczący 
Roman Strzępka
5. NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wy-
chowania w  Radomyślu Wielkim, 
przewodnicząca Sabina Łachut
7. NSZZ „Solidarność” w MPGK Mie-
lec, przewodnicząca Urszula Malińska
8. NSZZ „Solidarność” w  Powiatowej 
Straży Pożarnej w Mielcu, przewodni-
czący Wojciech Świątek
9. Komisja Emerytów i  Rencistów 
NSZZ „Solidarność” WSK PZL Mielec, 
przewodniczący Antoni Dutkiewicz
10. NSZZ „Solidarność” w MPEC Mie-
lec, przewodniczący Andrzej Zemmel
11. NSZZ „Solidarność” w  MZBM 
Mielec, przewodniczący Stanisław  
Tylec
12. NSZZ „Solidarność” w  Przedsię-
biorstwie Robót Drogowych w Mielcu, 
przewodniczący Jerzy Bruździak
13. NSZZ „Solidarność” w  MKS 
Mielec, przewodniczący Mirosław  
Banasiak
oraz Zarząd Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność” w  Rzeszowie, 
przewodniczący Roman Jakim

Akcję koordynowali  Leszek  Łanu-
cha  i Marian Kokoszka.

inf. wł.

Solidarność przekazała 
środki na rzecz budowy Pomnika 

Żołnierzy Wyklętych w Mielcu

Markowi i Jolancie KONDZIOŁKOM
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty i Teścia

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

Teresie MALCZEWSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża

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

W wieku 95 lat zmarł prof. Władysław Kmieć, żołnierz AK, więzień 
obozów hitlerowskich i  sowieckich łagrów oraz PRL-owskiego sta-
nu wojennego, czynnie wspierał powstanie i  rozwój „Solidarności” 
w Strzyżowie.

Prof. Władysław Kmieć był przyjacielem strzyżowskiej „Solidarności”. 
Na wniosek Terenowego Koła Związku Sybiraków w Strzyżowie, którego 
członkiem był profesor, w narożu sztandaru strzyżowskiej „Solidarności” 
została umieszczona miniatura emblematu Związku Sybiraków. 

W okolicznościowym piśmie skierowanym do strzyżowskiej „Solidarno-
ści” profesor pisał: „Solidarność zrodziła się z trzywiekowych pragnień 
i dążeń Narodu Polskiego ku uwolnieniu się od krwawej dominacji wiel-
koruskiego szowinizmu. Solidarność to podnoszenie się poszczególnych 
jednostek ludzkich ku skutecznemu osiąganiu zamierzonych celów”. 

Profesor Władysław Kmieć spoczął 12 czerwca 2018 r. na cmentarzu  
św. Michała w Strzyżowie.

Uroczystość poświęcenia sztandaru strzyżowskiej „Solidarności.
Podziękowania dla prof. Władysława Kmiecia (w środku) 

składają w imieniu NSZZ „Solidarność” Maria Rzeźnikiewicz 
(ówczesna przewodnicząca Oddziału ZR w Strzyżowie) 

oraz Jerzy Ziobro (działacz opozycjny) 
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Sezon urlopowy rozpoczęty, warto 
wiedzieć jakie informacje o urlopach 
zawiera kodeks pracy.

Przypominam, że pracodawca nie 
musi ustalać planu urlopów, jeśli 
zgodzą się na to związki zawodowe. 
Sam może z  tego zrezygnować jeśli 
nie działają u niego związki zawodo-
we, wówczas plan urlopów ustala się 
indywidualnie z  każdym pracowni-
kiem.

Jeśli pracodawca nie uzyska zgody 
związków zawodowych na rezygna-
cje z  planu to nie musi, jak to było 
dawniej, konsultować z  nimi jego 
treści, pod uwagę weźmie jedynie 
wnioski pracowników oraz koniecz-
ność zapewnienia normalnej pracy 
zakładu.

Zgodnie z przepisem art.1542 § 1 
k.p. pracodawca udziela pracowni-
kowi urlopu na dni pracy pracow-
nika, zgodnie z  obowiązującym go 
rozkładem czasu pracy. Urlop może 
być udzielany także na niedziele lub 
święto, jeśli z harmonogramu pracy 
wynika, że pracownik ma pracować 
w te dni. 

W § 2 tego artykułu przyjęto zasa-
dę, że jeden dzień urlopu jest równy 
8 godzinom pracy. Urlop liczony jest 
więc w  godzinach. Ten sposób ma 
ułatwić wyliczenia urlopu osobom 
zatrudnionym w systemie wydłużo-
nego czasu pracy. 

Obecnie obowiązują dwa progi 
urlopy wypoczynkowego:                 
- 20 dni, po zatrudnieniu krótszym 
niż 10 lat, 
- 26 dni, przy zatrudnieniu co naj-
mniej dziesięcioletnim.

Pracownikowi przysługują 4 dni 
tzw.  urlopu na żądanie, w  wybra-
nym przez siebie terminie, w danym 
roku kalendarzowym. Pracodawca 
nie może odmówić udzielenia tego 
urlopu. Żądanie udzielenia  urlopu 
pracownik winien zgłosić najpóź-
niej w dniu jego  udzielenia. Może to 
zrobić w dowolny sposób, powinien 
zadbać o  potwierdzenie tego faktu. 
Tych 4 dni nie uwzględnia się w pla-
nie urlopów.

Urlop dla osoby zatrudnionej 
w niepełnym wymiarze czasu pracy 
ustala się proporcjonalnie do wy-
miaru czasu pracy. Np. osoba za-
trudniona na pół etatu będzie mieć 
w zależności od okresu zatrudnienia 
urlop 10 lub 13 dniowy. Niepełny 
dzień urlopu zawsze zaokrągla się 
w górę. 

W  stosunku do osób zatrudnio-
nych u  kilku pracodawców zgodnie 
z art.1541 § 2 k.p. do okresu zatrud-
nienia, od którego uzależnione jest 
prawo do urlopu wliczeniu podlega 

Warte przypomnienia 

PRZEPISY O URLOPACH

także okres poprzedniego niezakoń-
czonego zatrudnienia, w części przy-
padającej przed nawiązaniem dru-
giego lub kolejnego stosunku pracy.  

 Na  wniosek pracownika urlop 
może być dzielony na części, przy-
najmniej jedna część urlopu powin-
na trwać nieprzerwanie 14 kalenda-
rzowych – art. 162 k.p.

Przepis ten oznacza, że w zasadzie 
urlop powinien być wykorzystywany 
w  całości, jedynie na wniosek pra-
cownika może być podzielony.

Warto przypomnieć, że praco-
dawca nie jest związany wnioskiem  
o udzielenie urlopu złożonym przez 
pracownika.

Od zasady tej są wyjątki. Praco-
dawca musi uwzględnić wniosek:
- pracownicy, która wnioskuje 
o  udzielenie urlopu wypoczynko-
wego bezpośrednio po wychowaw-
czym, pracownika, 
- ojca wychowującego dziecko w ta-
kiej samej sytuacji, 
- młodocianego pracownika, uczęsz-
czającego do szkoły, który wnioskuje 
o  udzielenie urlopu w  okresie ferii 
szkolnych.

Możliwa jest zmiana terminu urlo-
pu. Następuje na zasadzie porozu-
mienia pracodawcy i  pracownika. 
Urlop może być także przesunięty na 
wniosek pracownika umotywowany 
ważnymi przyczynami.

Pracodawca może przesunąć ter-
min urlopu jeśli nieobecność pra-
cownika spowodowałaby poważne 
zakłócenie toku pracy. 

Jeśli pracownik nie może rozpo-
cząć urlopu w  terminie z  powodu 
usprawiedliwionej nieobecności 
pracodawca musi przesunąć jego 
termin. Tą usprawiedliwioną nie-
obecnością może być: chorobowe, 
urlop macierzyński, powołanie na 
ćwiczenia wojskowe.

Jeżeli pracownik w  czasie urlopu 
zachoruje, będzie odbywał ćwiczenia 
wojskowe, korzystał z urlopu macie-
rzyńskiego to urlop ulegnie przerwa-
niu na czas istnienia tych przyczyn.

W  przypadku, gdy okoliczności 
nieprzewidziane w  chwili rozpo-
częcia urlopu wymagają obecności 
pracownika w  zakładzie pracy pra-
codawca może odwołać pracownika 
z urlopu. Pracodawca winien pokryć 
koszty związane z  odwołaniem go 
z urlopu.

Od kilku lat kodeks pracy prze-
widuje, iż zaległy urlop należ wy-
korzystać do końca września roku 
następnego.

Monika Wojak
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Krajowej NSZZ „Solidarność” w War-
szawie odbyło się spotkanie  organiza-
cji związkowych zrzeszonych w NSZZ 
„Solidarność” w urzędach wojewódz-
kich. Wspólne spotkanie było efektem  
pogarszającej się od wielu lat sytuacji 
materialnej pracowników terenowej 
administracji rządowej. 

Urzędnicy zwrócili się do Premiera 
Mateusza Morawieckiego z apelem o:
- odmrożenie funduszu wynagro-
dzeń w  państwowej sferze budżeto-
wej i  wzrostu wynagrodzeń jeszcze  
w   tym  roku  dla wszystkich  grup 
zawodowych;
- odmrożenie od 2019 r. kwoty ba-
zowej w  korpusie służby cywilnej 
i zwiększenie jej co najmniej do po-
ziomu płacy minimalnej, 
- corocznej waloryzacji kwoty bazowej;
- odmrożenie odpisu podstawowego 
na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych.

Wystąpienie związkowców do pre-
miera spowodowane jest rosnącą fru-
stracją pracowników i coraz słabszym 
zainteresowaniem pracą w  służbie 
cywilnej, wynikającym z niskiej kon-
kurencyjności wynagrodzeń w  rzą-
dowej administracji terenowej oraz 
bardzo słabej dynamice wzrostu wy-
nagrodzeń. 

Rozgoryczeni pracownicy zwracają 
uwagę, że kwota bazowa stanowiącą 
podstawę wynagrodzeń w  korpusie 
służby cywilnej od 2009 r. pozostaje 
na niezmienionym poziomie mimo 
stale rosnących kosztów utrzymania. 
O  degradacji wynagrodzeń świadczy 
fakt, że kwota bazowa w 2008 r. wyno-
siła 1.873,84 zł i stanowiła 163 % płacy 
minimalnej, w 2017 r. - 94 %, a w 2018  
- już tylko 89 % płacy minimalnej. 

Zdaniem związkowców urzędy wo-
jewódzkie, a  także powiatowa, wo-

Solidarność apeluje 
o odmrożenie wynagrodzeń 

w administracji rządowej

jewódzka administracja zespolona 
i  niezespolona stanowią o  sile i  sku-
teczności państwa na terenie całego 
kraju,  a instytucje te wykonują ciągle 
rozszerzający się wachlarz zadań.

Tymczasem dramatycznie wzrasta 
liczba vacatów - z  2.757 w połowie roku 
2016 do 4.309 na przełomie 2017/2018. 

Ponadto dynamicznie wzrasta 
różnica między wynagrodzeniami 
w służbie cywilnej i w sektorze pry-
watnym. Wręcz miażdżące jest po-
równanie wynagrodzeń urzędników 
korpusu służby cywilnej do płac 
w „Lidlu" i „Biedronce". Około 64% 
z nich, tj. 83.135 osób ma wynagro-
dzenie zasadnicze niższe od mini-
malnego wynagrodzenia w  „Lidlu". 
Niekorzystne tendencje narastają, 
a brak odpowiedniego systemowego 
wzrostu wynagrodzeń nie sprzyja 
utrzymaniu doświadczonej kadry - 
argumentują związkowcy.

Dlatego zdaniem NSZZ „Solidar-
ność” wykreowanie polityki płacowej 
w sektorze administracji rządowej jest 
niezbędne, a działania rządu dotyczą-
ce podniesienia niskich wynagrodzeń 
pracowników winny być zdecydowane 
i konkretne. 

Z  ramienia Regionu Rzeszowskiego 
apel popisali członkowie Komisji Zakła-
dowej  NSZZ „Solidarność” pracowni-
ków Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszo-
wie Łukasz Rzepka i Mieczysław Płoch 
oraz Marta Gilarska z Komisji Zakłado-
wej  NSZZ „Solidarność” pracowników 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie. 

16 czerwca WZD Regionu Rzeszow-
skiego „S” przyjęło stanowisko ws. polityki 
płacowej pracowników sfery budżetowej, 
które zostało skierowane do premiera, mi-
nistra finansów oraz ministra rodziny i po-
lityki społecznej.
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SPORTOWA I KULTURALNA PROMOCJA PODKARPACKIEGO

Początek czerwca to wyjątkowy moment dla miłośników 
piłki nożnej z całego kraju. Do Arłamowa, samego serca 
Pogórza Przemyskiego, przyjechała kadra narodowa pod 
wodzą selekcjonera – Adama Nawałki. To właśnie podczas 
zgrupowania w luksusowym obiekcie, krystalizował się 
ostateczny kształt i skład drużyny wyruszającej na Mundial. 
Do Rosji biało-czerwoni jechali opromienieni świetnym 
rezultatem, jaki osiągnęli na Mistrzostwach Europy we Francji. 
Ten blask - jak się okazało - magnetycznie oddziaływał na 
podkarpackich kibiców, którzy „szturmowali” bazę piłkarzy, 
by choć przez chwilę spojrzeć na zawodników z orłem na 
piersi. Natomiast zdobycie autografu lub wspólnej fotogra� i 
z którymś z kadrowiczów – stanowiło pełnie szczęścia. 
Lądowanie helikopterów z gwiazdami zabezpieczało 
każdorazowo kilkudziesięciu policjantów i ochroniarzy. 
Na otwartym treningu pojawiło się niemal tysiąc kibiców, 
premier oraz minister sportu. To wszystko w „odciętym od 
świata” ośrodku.

Do tego szaleństwa należy dołożyć obecność ponad 200 
akredytowanych dziennikarzy, kilkadziesiąt obiektywów 
kamer i aparatów, śledzących kroki Lewandowskiego 
i  spółki oraz informujących opinię publiczną o każdym 
detalu dziennego harmonogramu kadry. Wejścia na żywo 
praktycznie nie miały końca. Informacje o poczynaniach 
reprezentacji w Arłamowie, w Bieszczadach (nie do końca 
poprawnie, ale kto by się czepiał) i na Podkarpaciu, wylewały 
się z internetu, telewizji i radia.  To gwarantowany przepis na 
promocyjny sukces. 

Pojawiły się już pierwsze szacunki tego, ile region musiałby 
przeznaczyć na tak szeroką reklamę. Nie są one spójne, jednak 
w każdym przypadku wynoszą najmniej kilka milionów 
złotych. A to już sporo jak na marketingowe działania.

Zapachniało wielkim światem? To nie koniec. Prosto 
z Cannes do Rzeszowa przyjechali aktorzy „Zimnej Wojny” 
Pawła Pawlikowskiego. Joanna Kulig i Tomasz Kot wcielili 
się w rolę głównych bohaterów miłosnej opowieści w czasach 
pozbawionych koloru. Podkarpacka premiera nagrodzonej 
produkcji odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury. Zimna 
Wojna to pierwszy fabularny � lm do� nansowany przez 
Podkarpacką Komisję Filmową w ramach Podkarpackiego 
Regionalnego Funduszu Filmowego. Fundusz utworzyły 
wspólnie województwo podkarpackie i miasto Rzeszów. 
Ekipa  � lmowa realizowała zdjęcia na Podkarpaciu w Kalwarii 
Pacławskiej. Widzowie z USA zobaczą obraz Pawlikowskiego 
w grudniu, na ostatniej prostej przed galą Amerykańskiej 
Akademii Filmowej. Nie trzeba dodawać, że historia Zuli 
i Wiktora ma wszelkie atuty do tego by zdobyć Oskara.


