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W  ramach ogólnopolskiej akcji,  
4 lutego 2019 r. przedstawiciele Prezy-
dium Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność” spotkali się z par-
lamentarzystami Prawa i  Sprawiedli-
wości w  siedzibie władz regionalnych 
PiS w  Rzeszowie. Celem spotkania 
była rozmowa na temat sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej kraju i  poziomu 
dialogu społecznego oraz przekazanie 
postulatów NSZZ „Solidarność” za-
wartych w stanowsiku  Komisji Krajo-
wej z 11 grudnia 2018 roku.

Roman Jakim, przewodniczący ZR, 
zwracając się do parlamentarzystów, 
powiedział o  lekceważeniu przez 
stronę rządową dialogu społecznego 
na szczeblu krajowym. Podkreślił, że 
NSZZ „Solidarność” czuje się lekcewa-
żony jako partner społeczny, z którym 
należy rozmawiać i rozwiązywać pro-
blemy. Zarzucił, że rząd poddał się pre-
sji newralgicznych grup zawodowych, 
przez co pozostałe czują się oszukane. 
Niedopuszczalna zdaniem przewod-
niczącego jest sytuacja, że rząd podej-

muje dialog z „ulicą” w sprawie regula-
cji płacowych, zamiast na forum Rady 
Dialogu Społecznego, gdzie repre-
zentowani są pracownicy wszystkich 
branż. Wśród pozostałych postulatów 
R. Jakim wyróżnił m.in. możliwość 
odliczenia od podatku składki związ-
kowej i  korzystanie z  takich samych 
uprawnień jak związek pracodawców.

Parlamentarzyści zgodzili się z  za-
rzutem dysproporcji w  wynagrodze-
niach pracowników szeroko pojętej 
sfery budżetowej. Zapewnili, że trwają 
prace nad rozwiązaniami systemowy-
mi, które pozwolą wyeliminować pa-
tologię w wynagrodzeniach i czytelnie 
określą ścieżkę awansu i wzrostu upo-
sażenia na danym stanowisku. Podkre-
ślali, że dzięki rządom Zjednoczonej 
Prawicy udało się zredukować deficyt 
z 41,5 mld do 10 mld zł, wprowadzić 
wiele programów społeczno-socjal-
nych i  zwiększyć fundusz płacowy 
w sferze budżetowej o 6% nominalnie. 
Dzisiejsze problemy, zdaniem parla-
mentarzystów, są konsekwencją wcze-

śniejszego sukcesu, bo kolejne grupy 
pracownicze chcą czerpać ze wzrostu 
gospodarczego. Niestety zrujnowa-
nych przez PO-PSL finansów państwa 
nie uda się odbudować w rok czy dwa, 
jednak Zjednoczona Prawica podjęła 
się tego trudnego zadania i go realizuje 
z sukcesem, ale to wymaga czasu i za-
ufania, podkreślali parlamentarzyści.

Zaznaczyli również, że są niestety 
grupy zawodowe, które nie chcą skorzy-
stać z form rozwiązywania problemów, 
jakie zapewniają na różnym poziomie 
rady dialogu społecznego.

W spotkaniu udział wzięli Ewa Le-
niart, wojewoda podkarpacki, Włady-
sław Ortyl, marszałek województwa, 
parlamentarzyści: Wojciech Buczak, 
Kazimierz Moskal, Jerzy Paul, Bogdan 
Rzońca, Andrzej Szlachta, Halina Szy-
dełko, Krystyna Wróblewska, senator 
Aleksander Bobko oraz przedstawi-
ciele NSZZ „Solidarność” IPN w Rze-
szowie, Powiatowego Urzędu Pracy 
i Urzędu Wojewódzkiego. 

Chcemy korzystnych rozwiązań też dla pracowników

25 lutego w siedzibie Prawa i Spra-
wiedliwości odbyło się spotkanie po-
miedzy najwyższymi władzami PiS 
i NSZZ Solidarność. 

Po stronie partii rządzącej w rozmo-
wach udział wzięli prezes Jarosław Ka-
czyński premier Mateusz Morawiecki 
oraz ministrowie pracy i  polityki ro-
dzinnej Elżbieta Rafalska, edukacji 
Anna Zalewska, spraw wewnętrznych 
Joachim Brudziński i  sekretarz stanu 
w  ministerstwie energii Grzegorz To-
biszowski. 

Ze strony Solidarności stawiło się 
ścisłe prezydium ogólnopolskiego szta-
bu protestacyjno-strajkowego z  Prze-
wodniczącym Piotrem Dudą na czele, 
który po ponad dwugodzinnym spo-
tkaniu powiedział, że jest wola porozu-
mienia ze strony rządu i  te postulaty, 
których spełnienie jest realne jeszcze 
w tym roku, zostaną spełnione. Jest też 
wyraźna deklaracja powrotu dialogu 
społecznego w  ramach Rady Dialogu 
Społecznego, zgodnie z oczekiwaniami 
NSZZ „Solidarność”.

Po spotkaniu z parlamentarzystami Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” zwołał konferencję prasową z udziałem Ewy Leniart, wojewody podkarpackiego, 
Władysława Ortyla, marszałka województwa oraz posła Wojciecha Buczaka, na której przedstawiono ideę spotkania z parlamentarzystami
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Zapraszamy 
na Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ Solidarność

do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 
27-28 kwietnia 2019 r.

PRZY MARYI W MOCY BOŻEGO DUCHA

PROGRAM:
27 kwietnia 2019 r. (sobota)
19.00 – Droga krzyżowa – ks. Grzegorz Molewski, proboszcz parafii św. Ja-

dwigi w Nieszawie

28 kwietnia 2019r.(niedziela)
10.30 – Rejestracja pocztów sztandarowych
11.15 – Wprowadzenie pocztów sztandarowych do bazyliki
12.00 – Wprowadzenie relikwii bł. J. Popiełuszki, patrona NSZZ Solidarność
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA
13.45 – Złożenie kwiatów pod pomnikami: 
Św. Jana Pawła II,   Bł. Jerzego Popiełuszki,   Powstania NSZZ Solidarność

Zgłoszenia na pielgrzymkę przyjmujemy do 28 marca 2019 r. Zapisy wy-
łącznie po wpłacie zaliczki 

w kwocie - 50 zł/osoba z podaniem numeru pesel oraz telefonu kontakto-
wego w  sekretariacie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność, 
ul. Matuszczaka 14, tel. 17 862 17 09. 

Wpłaty w kasie ZR lub na konto 96 1240 1792 1111 0000 1973 9078 z do-
piskiem „pielgrzymka”. 

Koszt wyjazdu (autokar, obiadokolacja, śniadanie, obiad, nocleg, ubezpie-
czenie) wynosi:

• dla członków NSZZ Solidarność – 180 zł/os.
• dla innych zainteresowanych – 200 zł/os.
Pozostałą należność należy uregulować do 10 kwietnia 2019 r.

W  rzeszowskiej katedrze uczczono 
38. rocznicę podpisania Porozumień 
Rzeszowsko-Ustrzyckich, które otwar-
ły drogę m.in. do rejestracji NSZZ 
RI „Solidarność”, nienaruszalności 
chłopskiej własności i zrównania praw 
rolników indywidualnych z  prawami 
gospodarstw państwowych. Uroczy-
stości zorganizował Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” i dusz-
pasterstwo rolników.

W uroczystości udział wzięli przed-
stawiciele rządu, parlamentu, samo-
rządu oraz organizacji rolniczych 
i  związkowych. Region Rzeszowski 

38. rocznica Porozumień 
Rzeszowsko-Ustrzyckich

NSZZ „Solidarność” reprezentował 
przewodniczący Roman Jakim oraz 
poczty sztandarowe Regionu i  WSK 
PZL-Rzeszów. 

Po Mszy św. nastąpiło złożenie 
kwiatów przed tablicą upamiętniają-
cą arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, 
który bardzo angażował się w  spra-
wę podpisania porozumień oraz pod 
pomnikiem św. Jana Pawła II (w  tym 
roku mija 40 lat od pierwszej jego piel-
grzymki do Polski). 

Następnie w  Domu Kolejarza od-
była się okolicznościowa konferencja. 
Uczestnicy mogli też zwiedzić wysta-
wę „Chłopi 1978”.

P. Duda po spotkaniu z  kierownic-
twem PiS: - Najpilniejsze sprawy pra-
cowników będą załatwione!

- Spotkanie odbyło się w  przyja-
znej atmosferze, przedstawiciele PiS 
z wielką powagą podeszli do naszych 
postulatów. Jestem zbudowany tym, 
że z  dużą otwartością zarówno pre-
mier, prezes Prawa i Sprawiedliwości 
jak i  członkowie rządu, odnieśli się 
do naszych wniosków określonych 
w  stanowisku z  grudnia 2018 roku. 
Omówiliśmy wszystkie propozycje, 
uwzględniając szeroko rozumianych 
pracowników sfery budżetowej, po-
cząwszy od nauczycieli, poprzez pra-
cowników urzędów wojewódzkich, 
SANEPID-ów, weterynarii, a  skoń-
czywszy na muzealnikach i pracowni-
kach kultury. 

Postanowiono powołać dwa zespoły 
robocze. Jeden, pod przewodnictwem 
premiera Mateusza Morawieckiego, 
który zaproponuje konkretne roz-
wiązania dotyczące emerytur, kwoty 
wolnej od podatku, i  innych postu-

latów. I  drugi, pod przewodnictwem 
ministra Tobiszowskiego, który zajmie 
się szeroko pojętą kwestią emisji CO2 
i wzrostu cen energii.

Nie przesądzając wyników tych 
rozmów, widzę, że jest wola porozu-
mienia ze strony rządu i te postulaty, 
których spełnienie jest realne jeszcze 
w  tym roku, zostaną spełnione. Jest 
też wyraźna deklaracja powrotu dia-
logu społecznego w ramach Rady Dia-
logu Społecznego, zgodnie z  naszymi 
oczekiwaniami.

Reasumując, decyzja sztabu prote-
stacyjno-strajkowego o  zaproszeniu 
prezesa PiS do rozmów, była jak naj-
bardziej słuszna i  dzięki temu, mam 
nadzieję, że najpilniejsze sprawy pra-
cowników będą niebawem załatwione 
- mówił portalowi Tysol.pl po spotka-
niu z kierownictwem PiS Przewodni-
czący NSZZ Solidarność Piotr Duda

www.tysol.pl

Czy w Biedronce dojdzie do strajku? 
Trwa referendum!

W  związku z  koniecznością prze-
prowadzenia referendum w  ramach 
toczącego się sporu zbiorowego z  Je-
ronimo Martins Polska S.A. zwracamy 
się z prośbą do wszystkich związkow-
ców oraz sympatyków „S” o  pomoc 
w kontakcie z pracownikami Biedron-
ki. Pracodawca utrudnia działalność 
związkową podczas przeprowadze-
nia referendum strajkowego poprzez 
nałożenie na kierowników sklepów 
obowiązku niewpuszczania na teren 
placówek związkowców mających 
przeprowadzić głosowanie. 

Referendum strajkowe w  JMP S.A. 
trwa do 30.04.2019 r. W  głosowaniu 
biorą udział 

WSZYSCY PRACOWNICY.

Postulaty zgłoszone do pracodawcy 
w ramach sporu zbiorowego obejmują:
• poprawę warunków pracy - w szcze-
gólności zwiększenia zatrudnienia 
pracowników w  placówkach handlo-
wych i odciążenie obecnie zatrudnio-
nych
• zapewnienie ochrony w placówkach 
handlowych w  godzinach wieczor-
nych, szczególnie w dni poprzedzające 
wolne niedziele
•  poprawę zasad magazynowania - 
tak, aby były one zgodne z  zasadami 
i przepisami BHP
•  ograniczenie wysokiej temperatury 
w pomieszczeniach pracy
• wprowadzenie regulaminu wyna-
gradzania uwzględniającego transpa-
rentne kryteria premiowania pracow-
ników 

• dokonanie zmian w regulaminie pra-
cy poprzez uwzględnienie stanowiska 
związku zawodowego 
• ograniczenie godzin otwarcia skle-
pów w  dni poprzedzające wolne nie-
dziele, święta oraz w piątki i soboty do 
godz. 21.00 
• podpisanie porozumienia o działal-
ności związków zawodowych funkcjo-
nujących w JMP S.A.

W  Regionie Rzeszowskim NSZZ 
„Solidarność” osobami upoważniony-
mi do przeprowadzenia referendum 
są:  Marek Hojło, Anna Dziadek, Ma-
rek Uberman, Marian Kokoszka, Ar-
tur Stefański, Jan Skowroński, Andrzej 
Czochara, Joanna Turoń oraz Marek 
Bajda. 

Głosy można oddawać w siedzibie 
Zarządu oraz w  Oddziałach. 

W razie pytań lub chęci głosowania 
w innym miejscu, zapraszamy do kon-
taktu z osobami odpowiedzialnymi za 
przeprowadzenie referendum:

Joanna Turoń - 501 791 555
Marek Bajda - 531 856 359
Prosimy również o rozpowszechnie-

nie tej informacji, aby dotarła do jak 
największej ilości osób. 

Będziemy wdzięczni za wsparcie 
i kontakty do pracowników Biedronki.
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Po 16 miesiącach sporu Pracodaw-
ca oraz Związki Zawodowe działają-
ce w ARiMR zawarli 8 lutego 2019 r. 
porozumienie kończące spór zbioro-
wy zainicjowany w  dniu 27.10.2017 
r. Treść porozumienia zawiera roz-
wiązania wypełniające żądania strony 
związkowej w  sposób najdalej idący 
w ramach budżetu, którym dysponuje 
ARiMR. Zawarcie tego porozumienia 
umożliwi uruchomienie środków na 
podwyżki oraz wprowadzenie wyne-
gocjowanych zmian w tabeli wynagra-
dzania. Zarówno Związki Zawodowe 
jak i Pracodawca uznają to za pierw-
szy krok na drodze do dalszych dzia-
łań mających na celu podwyżki wyna-
grodzeń, które spełniłyby oczekiwania 
wszystkich pracowników Agencji.

W  czasie sporu zbiorowego fun-
dusz wynagrodzeń ARiMR zwiększył 
się o kwotę ponad 72 mln zł i  strony 
uznają to za wynik wspólnego działa-
nia zarówno Pracodawcy jak i Związ-
ków Zawodowych uczestniczących 

w  sporze zbiorowym. Pracodawca 
wspólnie z  przedstawicielami Związ-
ków Zawodowych ARiMR będzie 
prowadził dalsze prace nad sposobem 
osiągnięcia wysokości wynagrodzenia 
przedstawionego w tabeli zaprezento-
wanej w  piśmie z  dnia 27.10.2017 r. 
inicjującym spór zbiorowy, w ramach 
wspólnego zespołu roboczego.

Dzięki wspólnemu działaniu  
9 związków zawodowych działających 
w Agencji wywalczono w ciągu dwóch 
lat sporu 12 % wzrost budżetu na wy-
nagrodzenia, wprowadzenie jednej 
tabeli wynagrodzeń i  zlikwidowanie 
podziału na Centralę i oddziały regio-
nalne oraz rozpoczęcie prac nad nową 
treścią regulaminu wynagradzania, 
które mają doprowadzić do wprowa-
dzenia sensownej polityki wynagra-
dzania, m. in. poprzez wprowadzenie 
jasnych zasad awansowania.

W  wyniku ustaleń pracownicy 
ARiMR otrzymają oprócz waloryzacji 
w wysokości 2,3 % także wyrównanie 

do minimalnych poziomów wynagro-
dzenia ustalonego przez strony w  za-
leżności od stanowiska.

Zgodnie z ustaleniami do 31 marca 
2019 r. wszyscy pracownicy, których 
to dotyczy otrzymają do podpisania 
aneksy do umowy o pracę, z propozy-
cją podwyższenia wynagrodzenia do 
minimalnego poziomu na poszczegól-
nych stanowiskach:
Starszy Inspektor, Specjalista - 3000 zł
Starszy Specjalista - 3130 zł
Główny Specjalista - 3732 zł
Naczelnik Wydziału, Kierownik Sekcji 
- 3732 zł
Radca Prawny - 3732 zł
Zastępca Kierownika Biura Powiato-
wego - 3732 zł

Zostaną podniesione także dodat-
ki funkcyjne w  biurach powiatowych 
oraz oddziałach regionalnych. na po-
szczególnych stanowiskach:
Naczelnik Wydziału, Kierownik Sekcji 
- 300 zł
Zastępca Kierownika Biura, Zastęp-
ca Kierownika Biura Powiatowego  
- 642 zł
Kierownik Biura, Kierownik Biura Po-
wiatowego - 642 zł.

Strony wspólnie ustaliły, że w  naj-
bliższych latach będą dążyć, w ramach 
kompetencji Pracodawcy, do wzrostu 
wynagrodzeń w taki sposób, żeby mi-

nimalne wynagrodzenia na poszcze-
gólnych stanowiskach osiągnęły wyso-
kości jak w  piśmie z  27 października 
2017 r. wszczynającym spór zbiorowy. 
W celu osiągnięcia tego postulatu, do 
dnia 28 lutego zostanie powołany ze-
spół złożony z maksymalnie 5 przed-
stawicieli pracodawcy oraz przed-
stawicieli związków zawodowych. 
Każdy związek zawodowy działający 
w ARiMR będzie mógł zgłosić jedne-
go przedstawiciela. Do zespołu zosta-
ną zaproszone także osoby wskazane 
przez Ministra Rolnictwa. Pierwsze 
posiedzenie zespołu, na którym zosta-
nie przyjęty regulamin pracy zespołu 
i harmonogram spotkań, odbędzie się 
do 30 kwietnia 2019 r.

Uzgodnione porozumienie obejmie 
podwyżką wynagrodzenia ok. 5000 
pracowników, średnio w kwocie 250 zł.

Przeważająca większość środków 
trafi do pracowników biur powiato-
wych i  oddziałów regionalnych, któ-
rych wynagrodzenia przez lata były 
rażąco niskie. Zrównanie siatki plac to 
początek walki o godziwe zarobki dla 
wszystkich pracowników ARiMR.

 Robert Gibała
Przewodniczący

KZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników ARiMR

Razem możemy więcej! Pracownicy ARiMR dostaną podwyżki

Zapraszamy 
społecznych inspektorów pracy 
na cykliczne seminarium SIP

- 20 marca (środa) o godz. 8.30 w ZR 

Związkowcy ARiMR z mediatorem w trakcie spotkania kończącego mediacje

10 lutego 1919 r. w Warszawie odbyta się uroczystość otwarcia przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego pierwszego po odzyskaniu niepod-
ległości Sejmu RP. W swym przemówieniu do posłów Józef Piłsudski powiedział m.in.: w tej godzinie wielkiego serc polskich bicia, czuję się szczęśli-
wym, że przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem. (...) Naród polski 
przez półtora wieku zmuszany był stosować się do praw, narzuconych przez obcą przemoc. (...) Obdarzeni dziś zaufaniem narodu, dać mu macie 
podstawy dla jego niepodległego życia w postaci prawa konstytucyjnego.
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Zmarł ks. prał. Eugeniusz Dryniak
odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

10 lutego 2019 r., po ciężkiej choro-
bie, zmarł ks. prał. Eugeniusz Dryniak, 
proboszcz Parafii pw. św. Józefa Rze-
mieślnika w Nowym Zagórzu.

Ks. prał. Eugeniusz Dryniak urodził 
się 17 listopada 1955 r. w Rożniatowie. 
Po ukończeniu studiów w  przemy-
skim WSD, przyjął święcenia kapłań-
skie 8 czerwca 1980 r. Pracował jako 
wikariusz w  Zagórzu (1980-82), Rze-
szowie (Katedra pw. NSPJ; 1982-87) 
i Przemyślu (Kmiecie pw. MB Królo-
wej Polski; 1987-89). W 1989 r. został 
ponownie mianowany wikariuszem 
w Zagórzu, gdzie jednocześnie zajął się 
organizacją nowej parafii i budową ka-
plicy w Nowym Zagórzu. 24 czerwca 
1990 r. został mianowany pierwszym 
proboszczem Parafii pw. św. Józefa 
Rzemieślnika w Nowym Zagórzu, któ-
rą to funkcję pełnił do śmierci przez 
ponad 28 lat. W latach 2000-2016 był 
dziekanem dekanatu Sanok II. Był Ho-
norowym Kanonikiem Przeworskiej 
Kapituły Kolegiackiej.

W  latach 80-tych był aktywnym 
działaczem opozycyjnym i  kapela-
nem “Solidarności”. Od 1982 r. był 
kapelanem „Solidarności” najpierw 
w  Rzeszowie, a  od jesieni 1987 r. 
w  Przemyślu. Głosił odważne kaza-
nia patriotyczne; współorganizował 
we własnym mieszkaniu spotkania 
działaczy podziemia. W okresie 1983-
1987 był bliskim współpracownikiem 
RKW w Rzeszowie, współorganizował 
działalność wydawniczą i  kolportaż 
podziemnej prasy lokalnej i  ogólno-
polskiej, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, 
„Woli”, „Przeglądu Wiadomości Agen-
cyjnych”, „Hutnika”, raportów Konwer-
satorium Doświadczenie i Przyszłość. 

Jego miesz-
kanie służyło 
jako magazyn 
papieru i  ma-
tryc oraz punkt 
rozdziału prasy 
i  wydawnictw 
p o d z i e m -
nych. W latach 
1 9 8 3 - 1 9 8 9 
był współor-
ganizatorem i  przewodnikiem du-
chowym pielgrzymek „Solidarności” 
rzeszowskiej i  przemyskiej na Jasną 
Górę (w ramach ogólnopolskich Piel-
grzymek Ludzi Pracy) i do Warszawy 
z okazji wizyt Jana Pawła II w Polsce 
oraz na pogrzeb ks. Jerzego Popiełusz-
ki, a także rocznicowych pielgrzymek 
na grób ks. J. Popiełuszki. Od lipca 
1984 r. pełnił funkcję kapelana Dusz-
pasterstwa Ludzi Pracy w kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w  Rze-
szowie. W l. 1987-1989 był członkiem 
redakcji „Roli Katolickiej” – nieregu-
larnego tygodnika diecezjalnego, uka-
zującego się nielegalnie za zgodą bp. 
Ignacego Tokarczuka, ordynariusza 
przemyskiego. Posiadał zastrzeżenie 
wyjazdów zagranicznych w  okresie 
12.11.1985 r. do 25.07.1989 r.

Odznaczony przez władze państwo-
we Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzeniu Polski, Krzyżem Wolności 
i Solidarności oraz przez Region Rze-
szowski NSZZ „Solidarność” statuetką 
Pomnika Poległych Stoczniowców.

Spoczął na cmentarzu parafialnym 
w Nowym Zagórzu.

inf. IPN Rzeszów

- Ksiądz Eugeniusz Dryniak, do 
parafii NSPJ (parafia katedralna) 
w  Rzeszowie, przyszedł w  1982 r. 
i uczył moją klasę religii. Lekcje odby-
wały się w blaszanej, małej salce kate-
chetycznej przy kościele. Wszyscy moi 
koledzy przychodzili na lekcje bardzo 
chętnie (pół godziny marszu do ko-
ścioła) i  z  dużym zainteresowaniem 
słuchaliśmy katechezy. Pamiętam, 
że za księdza były organizowane za-
stępstwa, bo często chorował, a nawet 
w tym czasie był w sanatorium.

Ksiądz Gieniu (tak go nazywali-
śmy) przejął prowadzenie Oazy Ru-
chu Światło-Życie i  zorganizował 
młodszą grupę, do której należałam. 
Co roku, całą wspólnotą chodziliśmy 
na rajdy organizowane przez PTTK 
szlakiem Armii Krajowej Batalio-
nu Barbara na Dąbry lub na Jamną 
(maj 1984 i  1985). Podczas uroczy-
stych mszy św. koncelebrowanych ks. 
Eugeniusz mówił patriotyczne kaza-
nia. Nawiązywał do historii Polski, 
motywował do pracy nad sobą i dal-
szego działania. Spotkania te były 
z udziałem kombatantów walczących 
o  wyzwolenie Jamnej, którzy w  swo-
ich wspomnieniach przybliżali nam 
historię walk Batalionu Barbara. To 
był czas, kiedy niektórzy z  uczestni-
ków rajdu po raz pierwszy usłyszeli 
historię Polski i walk AK.

Ksiądz inspirował nas do pracy nad 
sobą, ale również dzielenia się sobą. 
Kilka razy zorganizowaliśmy jaseł-
ka. Podczas prób był zawsze z  nami 
(mimo tego, że często chorował), to 
były niezapomniane chwile. Dobrze 
utkwiło mi w pamięci jak sam zrobił 
żłóbek dla Jezusa (wtedy uprzytomni-
łam sobie, że tak naprawdę ksiądz, to 
taki zwykły człowiek). Przygotowali-

śmy również wieczornice patriotyczne 
i religijne.

Co roku organizowaliśmy zabawę 
sylwestrową dla młodzieży zrzeszo-
nej w  oazie. Całą noc był z  nami, 
czuliśmy się bardzo bezpiecznie. Czę-
sto niestety „odwiedzali go panowie 
z  SB”. Ci pojawiali się zawsze zni-
kąd. Przed ich wizytą bardzo dzielnie 
bronili go ksiądz Stanisław Mac oraz 
Siostra Assumpta. Również wtedy, gdy 
był chory, nie mogliśmy się z nim spo-
tkać, bo siostra nas nie wpuszczała.

Ksiądz Gieniu hodował rybki. Miał 
takie powiedzenie: „albo rybki albo 
akwarium”. Zawsze nas to śmieszyło, 
bo on miał, i to, i to.

Co roku dofinansowywał nam (we 
współpracy z  ks. Stanisławem Ma-
cem) wszystkie wyjazdy wakacyjne 
(ponad połowę kosztów dla każdego). 
W  tym czasie wspólnie pomagaliśmy 
przy budowie plebanii.

Pewnego razu postanowiliśmy całą 
grupą iść po kolędzie. Chodziliśmy po 
kolei od domu do domu (wśród oazo-
wiczów). Około 30 osób dotarło przed 
nową plebanię. Ksiądz Gieniu dał 
nam za kolędę „spory datek”. Zawsze 
miał dla nas słodycze, pomarańcze 
lub inne owoce (w  latach 1984-1986 
w sklepach były pustki).

W mojej pamięci ksiądz Eugeniusz 
Dryniak był człowiekiem zawsze 
uśmiechniętym, idącym przez życie 
z  podniesioną głową, nie lękającym 
się mówić NIE, mimo wielu przeciw-
ności, mającym czas dla nas, jego 
podopiecznych. To był nasz ksiądz. 
Tak o nim mówiliśmy.

Bożena Pasieka
Rzeszów, luty 2019 r.

Zmarli moi, (…). Tylko przez was 
budzi się moja wiara ze snu, (…)

Kazimierz Wierzyński

Ks. E. Dryniak z grupą oazową, do której należała Bożena Pasieka, 
autorka wspomnienia

14 lutego w Rzeszowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 77. rocznicę po-
wstania Armii Krajowej, uważanej za największe i najlepiej zorganizowane pod-
ziemne wojsko w  okupowanej Europie. Wieniec pamięci pod pomnikiem AK 
złożyli Bogumiła Stec-Świderska oraz Marek Hojło.

Obchody 77 rocznicy AK
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Mściwa Temida
Temida, grecka bogini sprawiedliwości, przedstawiana jest z reguły z opaską na 

oczach, co ma symbolizować jej całkowitą bezstronność. W praktyce różnie z tą 
bezstronnością bywa, ale chyba nikomu nie przyszłoby do głowy uznać Temidy za 
boginię zemsty. A jednak…

– Ja będę szczera, ja pragnę zemsty. Dlatego, że mnie arogancja tej władzy, ta 
bezczelność, to lekceważenie, tak irytuje, że ja pragnę zemsty – oświadczyła sędzia 
Irena Kamińska. A słowa te wypowiedziała publicznie, w trakcie zorganizowanej 
przez fundację Batorego konferencji pod znamiennym tytułem: „Jak przywrócić 
państwo prawa”. Wyjaśniła także, w  jaki sposób należałoby tej zemsty dokonać: 
(…) w ramach obowiązującej konstytucji i tego, co się jakoś da z niej wyinterpre-
tować, nie naciągając tego zbytnio, można bardzo wiele rzeczy naprawić.

Ta szokująca dla większości z nas publiczna wypowiedz słynnej przedstawiciel-
ki Temidy, czyli sądownictwa, nie tylko nie spotkała się ze sprzeciwem przysłu-
chujących się jej „autorytetów”, w tym czołowych prawników (słuchał jej m.in. 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar), lecz przeciwnie została jeszcze 
wsparta wypowiedzią prof. Moniki Płatek, która zaraz potem oświadczyła, że ma 
podobne odczucia względem PiS, jak sędzia Kamińska, a podobnie myślą także 
inni: – My wszyscy chcemy zemsty i powiedzmy to sobie otwarcie, kiedy żądamy 
sądów i sprawiedliwości!

Należy tu przypomnieć, że sędzia Irena Kamińska zaszokowała nas już wcze-
śniej publiczną wypowiedzią o sędziach jako o jakiejś nadzwyczajnej kaście, a ta 
jej wypowiedź również nie spotkała się ze sprzeciwem, czy choćby z krytyką, ze 
strony przysłuchujących się jej sędziów, lecz przeciwnie z ich gorącym aplauzem!

Co się zatem stało z  etyką zawodową znacznej części naszych sędziów? Czy 
uznając siebie samych za nadzwyczajną kastę przyjęli równocześnie za obowią-
zujące standardy, jakie (na szczęście już bardzo dawno temu) obowiązywały 
w kastowym systemie Indii?

Bo zaiste bardzo dziwna ma być ta ich sprawiedliwość, skoro opierać się bę-
dzie na zemście! Wszak jak wiadomo zemsta bywa ślepa, i  z  reguły taką jest! 
W jaki zatem sposób można ją pogodzić ze sprawiedliwością, czy choćby tylko ze 
zwyczajną ludzką przyzwoitością? Przecież sędziego obowiązuje całkowita bez-
stronność wobec stron postępowania, a w przypadku, gdy żywi jakąkolwiek wąt-
pliwość, wobec którejś z nich, i obojętne jest czy to uczucie negatywne, czy pozy-
tywne, sędzia ma bezwzględny obowiązek wyłączenia się z prowadzenia sprawy! 
Czy zatem sędzia, który bez ogródek przyznaje się do tego, że dyszy chęcią zemsty 
może w ogóle pełnić swoje obowiązki? Sędzia Irena Kamińska jest już na szczęście 
sędzią w stanie spoczynku, ale etyka sędziowska nadal ją obowiązuje!

Zwrócę przy tym uwagę na drugi człon jej wypowiedzi: (…) w ramach obowią-
zującej konstytucji i tego, co się jakoś da z niej wyinterpretować, nie naciągając 
tego zbytnio, można bardzo wiele rzeczy naprawić.

Czy to nie jawny absurd mówić o nie naciąganiu zbytnio obowiązującej kon-
stytucji, czyli jednak pewnym jej naciąganiu (pytanie: do jakich granic!), przy 
równoczesnym protestowaniu, w  tym na forum międzynarodowym, przeciwko 
rzekomemu łamaniu tej konstytucji przez sprawujących obecnie rządy polityków 
Zjednoczonej Prawicy. I na dodatek wygłaszać takie poglądy podczas konferen-
cji pod nazwą: „Jak przywrócić państwo prawa”. Toć to jawne zastosowanie 
w praktyce prawa Kalego: – Jak Kalemu ukradną krowę to zły uczynek, ale jak 
Kali komuś ukradnie, to dobry.

Uważam, że należałoby określić taką pokrętną interpretację sprawiedliwości 
jeszcze bardziej dosadnymi słowami. Bo wspomniana wypowiedź sędzi Kamiń-
skiej jest ewidentnym nawiązaniem do słynnej doktryny Andrieja Wyszyńskiego 
(stalinowskiego prokuratora generalnego, oskarżyciela w licznych procesach poka-
zowych okresu „wielkiego terroru” w ZSRR), mającego zwyczaj mawiać: – Dajcie 
mi człowieka, a paragraf się znajdzie!

Co prawda sędzia Kamińska w swojej wypowiedzi zastrzegła się, że jest praw-
nikiem, sędzią a zatem to, co według niej należy zrobić nie może w żaden sposób 
przypominać działania obecnej władzy, bo nie będziemy od nich lepsi. Ale czy 
żądając na tej władzy zemsty nie udowodniła dokładnie czegoś wręcz przeciwnego?

Jednym z proponowanych przez nią rozwiązań dotyczących dokonania zemsty 
miałaby być gruntowna czystka w służbach cywilnych: – Jestem absolutnie prze-
ciwna temu, żeby pozostawić tych wszystkich ludzi na ich stanowiskach, bo 
jako sędzia administracyjny orzekałam w sprawach służb. Pamiętam, jak do-
szła wcześniej do władzy partia obecnie rządząca, to wszyscy szefowie i znacz-
na część funkcjonariuszy była wyrzucana z pracy. Potem nie został ten scena-
riusz powtórzony, gdy PiS władzę stracił. To mieliśmy taśmy, nagrania i różne 
inne rzeczy, i pana Kamińskiego, i Ziobrę, którzy wrócili.

Ale przecież po dojściu Platformy do władzy Ziobro automatycznie przestał być 
ministrem, a nieco później wyrzucono także Kamińskiego! Co zatem, zdaniem 
Pani Sędzi, należało jeszcze z nimi zrobić, jak również z pozostałymi PiS-owca-
mi? I czy to, co należałoby zrobić, by już później Zjednoczona Prawica nigdy nie 
mogła powrócić do władzy, miałoby jeszcze coś choć trochę wspólnego ze spra-
wiedliwością, państwem prawa i przepisami obowiązującej konstytucji, czy już  
raczej tylko ze ślepą zemstą?

Jerzy Klus

- Od sierpnia ubiegłego roku podej-
muję obowiązek pełnienia swej posługi 
pielęgniarskiej w  Domu Miłosierdzia 
we Lwowie-Brzuchowicach, w  którym 
jest 22 pensjonariuszy. Obecnie pracuje 
tam 4 siostry zakonne i  świecki perso-
nel, którego ciągle mamy za mało, żeby 
obsłużyć i  zabezpieczyć prawidłową 
opiekę dla naszych pensjonariuszy, 
ale dajemy sobie radę z pomocą Bożą, 
ludźmi dobrej woli i wolontariuszami. 
Razem staramy się należycie wyko-
nywać i  wypełniać nasze obowiązki. 
Budynek powstał z  myślą o  księżach 
i  siostrach, którzy od wielu lat pełnią 
posługę na Ukrainie, mają pochodze-
nie ukraińskie i mają tam rodziny, aże-
by swoją starość mogli spędzić z nimi. 
Z opieki w naszym domu mogą również 
skorzystać rodzice księży i sióstr, jakby 
zostali sami i nie miał się kto nimi za-
opiekować, ale takich osób nie mamy 
jeszcze za wiele. Mamy jednego księ-
dza, który ma 93 lata i  księdza, który 
jest naszym pensjonariuszem od roku 
czasu oraz młodego księdza, który jest 
po operacji stawu biodrowego i  teraz 
się rehabilituje. Ale głównie to są osoby 
w  starszym wieku, samotne, niektórzy 
mają rodziny, ale nie mogą się nimi 
zaopiekować, bo mają przeróżne sytu-
acje życiowe i w porozumieniu z siostrą 
dyrektorką zostają przyjęte do nas. Nie-
stety jest lista oczekujących. Dom ma 
3 piętra i  możemy tam zmieścić wiele 
osób, ale ze względu na to, że brak jest 
personelu, to nie możemy wszystkich 
obsłużyć, więc mamy listę i osoby mu-
szą po prostu czekać. 

Praca jest przepiękna, warunki 
mamy dobre, mimo tego, że brakuje 
nam personelu i  środków higienicz-
nych, przede wszystkim pampersów 
oraz środków chemicznych do sprzą-
tania, bez których nie możemy dobrze 
funkcjonować. To jest nasz główny i za-
wsze podstawowy problem. Oczywiście 

brakuje nam też dużo różnych leków, bo 
nie wszystko na Ukrainie można kupić. 
I też jest kolosalna różnica w wysokości 
rent naszych pensjonariuszy i kosztach 
związanych z  ich leczeniem. Ale z po-
mocą Bożą i naszych darczyńców daje-
my sobie radę, często prosimy o pomoc 
i  niejednokrotnie ją dostajemy i  za to 
też jesteśmy wdzięczni. Pierwszeństwo 
w przyjęciu mają Polacy i katolicy, ale 
zdarza się niestety też tak, że przyjmu-
jemy w  tragicznych przypadkach, na 
przykład przyniesiono do nas panią ze 
śmietnika, albo panią, która w  domu 
gniła, bo miała 14 odleżyn i  złamaną 
nogę. Nie jest katoliczką, ale za zgodą 
arcybiskupa, leczymy ją.

Przede wszystkim nasz główny pro-
blem to jest pielęgnacja i  odleżyny, to 
najczęstsze dolegliwości naszych pen-
sjonariuszy, ale są też po wylewach, za-
wałach, złamaniach. Całe piętro dolne 
to są osoby leżące, mamy ich 16, przy 
których trzeba zrobić wszystko. Na 2 
piętrze to już mamy osoby, które mogą 
się trochę poruszać, np. jeżdżą na wóz-
ku, chodzą o kulach lub przy balkoniku. 
Mamy kaplicę, więc nasi pensjonariu-
sze mogą codziennie mogą brać udział 
we mszy świętej, a  w  niedzielę zwozi-
my osoby na wózkach z paniami, które 
przychodzą na dyżur. No i w taki spo-
sób staramy się funkcjonować.

Na pomoc ze strony państwa liczyć 
nie możemy i takiej nie mamy. Absolut-
nie dom utrzymujemy z  rent naszych 
pensjonariuszy, chyba że rodzina zo-
stawia nam kogoś, to wtedy jest wy-
znaczona kwota, którą muszą wpłacić 
na jego utrzymanie oraz zabezpieczyć 
leki przyjmowane na stałe. To są nasze 
środki na utrzymanie domu, dlatego 
cały czas zwracamy się do różnych or-
ganizacji i instytucji o pomoc, to dzięki 
nim sprawnie funkcjonujemy, za co je-
steśmy niezmiernie wdzięczni.

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” prowadzi
 ogólnopolską akcję pomocy Kościołowi katolickiemu 

i Polakom na Wschodzie

Każda, nawet symboliczna wpłata ma wielkie znaczenie dla tamtejszych 
mieszkańców, którym pomagają, pracujący w bardzo trudnych warunkach, 
polscy kapłani i siostry zakonne. 

Pomoc finansową można wpłacać na konto: 
47 1240 1792 1111 0010 1374 3580 

z dopiskiem „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”
Szczegółowe informacje na temat naszej akcji dostępne są na:

www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

O pracy na rzecz Kościoła 
i Polaków na Wschodzie

 mówi siostra Oksana 
ze Zgromadzenia Zakonnego

Sióstr św. Józefa
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– Nie po to działając przez lata 
w  opozycji antykomunistycznej wal-
czyliśmy z poświęceniem o sprawiedli-
wą, praworządną i wolną od kłamstw 
Rzeczpospolitą, by teraz nasze wysiłki 
i  cierpienia poszły na marne, a  za-
triumfowały jawna niesprawiedliwość, 
bezprawie i naigrywanie się z oczywi-
stej prawdy – napisali w swoim oświad-
czeniu członkowie Zarządu Stowa-
rzyszenia Osób Represjonowanych 
w  Stanie Wojennym Województwa 
Podkarpackiego. I trudno się dziwić, że 
w sprawie na pozór błahego incydentu, 
jakim był atak bojówkarzy na jedną 
z  dziennikarek TVP zajęli tak ostre 
i  jednoznaczne stanowisko. Bo ataki 
rzekomych obrońców wolności mediów 
na dziennikarzy, którzy ośmielają się 
prezentować inne poglądy niż opozy-
cja totalna (a  raczej już totalitarna!) 
stały się czymś powszechnym. Niestety, 
nie tylko nie są one przez ludzi utoż-
samiających się tą totalitarną opozycją 
potępiane, lecz spotykają się z ich coraz 
bardziej gorącą aprobatą. Wystarczy 
przytoczyć kilka cytatów!

– To nie Magdalena Ogórek jest 
ofiarą, tylko te trzy kobiety. Magdale-
na Ogórek choćby nie wiem co zrobiła 
nie zrobi z siebie ofiary, bo jest sprawcą 
i to wyjątkowo wrednym – oświadczył 
publicznie lider Obywateli RP Paweł 
Kasprzak. A podczas dyskusji w jednej 
z telewizji dowalił jej w iście stalinow-
skim stylu: – Jest uczestniczką faszy-
stowskiej propagandy!

Oczywiście nie mogło zabraknąć 
głosów „wielkich autorytetów”! – Zro-
biliście wielką krzywdę tym ludziom 
spod telewizji, choć nie zrobili nic 
złego, w  istocie donieśliście na nich. 
Daliście policji moralna podkładkę – 

użalał się Waldemar Kuczyński. – Boli 
brak solidarności z  tymi, którzy tam 
marzną w  naszym imieniu! Powinni-
śmy być wobec nich lojalni, powinni-
śmy ich wspierać! – mówił Władysław 
Frasyniuk.

Oczywiście podobnych cytatów moż-
na byłoby przytoczyć znacznie więcej, 
bo solidarność z  rzekomymi ofiarami 
redaktor Magdaleną Ogórek i PiS-ow-
skiej telewizji deklarują kolejni cele-
bryci. Lecz czyż nie znacznie bardziej 
niebezpieczne jest to, że w tych wypo-
wiedziach atakowanych nazywa się 
agresorami, a agresorów ofiarami, a co 
więcej rzetelne informacje faszystow-
ską propagandą!

A przecież to nic innego niż powtór-
ka z czasów PRL, gdy Żołnierzy Wyklę-
tych (czy raczej Niezłomnych) nazywa-
no bandytami, a  ich oprawców z  UB 
bohaterami. A konsekwencją tego były 
wyroki śmierci na pierwszych, a  ho-
nory, odznaczenia, a  po latach także 
wysokie emerytury dla drugich! Czy 
czasem nie mamy tu do czynienia z po-
czątkiem podobnego procesu? Prze-
cież już teraz totalitarni opozycjoniści 
porównują pseudowalkę KODziarzy 
i Obywateli RP z PiS-owskim reżymem 
do walki podziemnej Solidarności z ko-
munistami w okresie stanu wojennego. 
Już teraz wygłaszają peony sławiące 
ich odwagę i  poświęcenie! I  całkiem 
poważnie wspominają o  konieczności 
wybudowania Muzeum walk KOD!

A  zatem, gdyby udało im się kie-
dyś powrócić do władzy, to zapewne 
wkrótce doczekalibyśmy się oficjalne-
go honorowania kombatantów z KOD 
i Obywateli RP, a także filmów i publi-
kacji o ich bohaterskiej walce z krwa-
wym reżimem PiS!

Oświadczenie 
Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych 

w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego
z dnia 7 lutego 2019 roku

ws. brutalnej napaści na red. Magdalenę Ogórek 
przez bojówkarzy z KOD i Obywateli RP 

Wyrażamy najwyższe zaniepokojenie i  oburzenie działaniami bojówka-
rzy z KOD i Obywateli RP, noszącymi znamiona jawnej, brutalnej agresji, 
a  nawet terroru. Podjudzani zupełnie otwarcie przez polityków opozycji 
do atakowania demokratycznie wybranych polityków Zjednoczonej Prawi-
cy, a także osób nieutożsamiających się z opozycją totalną, wspierani przez 
czołowych prawników i tzw. elitę intelektualną, poczuli się bezkarni do tego 
stopnia, że z dnia na dzień nasilają swoją agresję.

W  ostatnim czasie skoncentrowali się na obrażaniu, znieważaniu i  za-
straszaniu krytycznych wobec poczynań opozycji dziennikarzy mediów 
publicznych oraz części mediów niezależnych. Jednym z  tych działań jest 
organizowanie protestów przed siedzibą TVP, rzekomo przeciwko kłam-
stwom i mowie nienawiści, a faktycznie celem znieważania pracujących tam 
dziennikarzy i utrudniania im wejścia i wyjścia z gmachu TVP. Bezpodstaw-
nie zarzucając rzetelnym i uczciwym dziennikarzom szerzenie kłamstw i na-
woływanie do nienawiści, protestujący sami nieustannie kłamią i obrzucają 
swoich przeciwników najbardziej obelżywymi wyzwiskami, co bynajmniej 
nie jest objawem miłości.

Wyjątkowo podłym wyczynem tego rodzaju była niedawna brutalna na-
paść na red. Magdalenę Ogórek, choć ta dziennikarka, zarówno w swoich 
wypowiedziach, jak i podczas rozmów z politykami zawsze zajmowała wy-
ważone stanowisko i  nigdy nie używała obraźliwych sformułowań wobec 
swoich adwersarzy. Haniebne jest zwłaszcza to, że bandyckie zachowanie 
rzekomych obrońców demokracji wobec bezbronnej kobiety nie tylko nie 
spotkało się z potępieniem ze strony czołowych polityków opozycji totalnej 
i tzw. celebrytów, ale zyskało wręcz ich aprobatę, a nawet jawne pochwały. Co 
więcej, niektórzy z nich posunęli się do określania red. Magdaleny Ogórek 
„agresorką”, jednocześnie uznając atakujących ją bojówkarzy za ofiary prze-
śladowań przez rząd PiS – bo po tym incydencie wzywani są przez Policję na 
przesłuchania.

Do nasilenia agresji wobec ludzi mediów wezwał po tym incydencie Do-
nald Tusk, pisząc m.in.: „Kłamstwo organizowane przez władzę za publicz-
ne pieniądze to perfidna i groźna forma przemocy, której ofiarami jesteśmy 
wszyscy. I wszyscy powinniśmy solidarnie, w ramach prawa, przeciw temu 
kłamstwu protestować”. W podobnym duchu wypowiadali się m.in. Borys 
Budka i Władysław Frasyniuk.

Już wcześniej z  podobnymi, choć może nie aż tak brutalnymi, atakami 
spotykali się także inni dziennikarze, m.in. Danuta Holecka, Michał Rachoń 
czy Krzysztof Ziemiec. Niestety, do tak skrajnego rozzuchwalenia „obroń-
ców demokracji” przyczynili się także politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy 
z obawy, że bardziej stanowcza i zdecydowana reakcja na bandyckie wybryki 
może być źle odebrana przez polityków Unii Europejskiej i państw zachod-
nich, reagowali na nie rzadko i powściągliwie. Wyraźnie jednak widać, że 
dalsza pobłażliwość może doprowadzić do niewyobrażalnych tragedii. Nie 
wolno dłużej pobłażać ludziom, którym ewidentnie potrzeba „pierwszej 
krwi”, aby później na forum międzynarodowym oskarżać o to rząd Zjedno-
czonej Prawicy. Apelowanie do nich o umiar i opamiętanie się nie ma więk-
szego sensu, bo oni ewidentnie działają z premedytacją!

Apelujemy zatem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby 
nakazał siłom Policji bezzwłoczne legitymowanie szczególnie aktywnych 
uczestników podobnych akcji cieszących się poparciem totalnej opozycji 
oraz zdecydowane reagowanie na każdy przejaw agresji ze strony bojówka-
rzy, zaś do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego o  szybkie 
podejmowanie działań zmierzających do ich ukarania.

Nie po to bowiem, działając przez lata w  opozycji antykomunistycz-
nej, z poświęceniem walczyliśmy o sprawiedliwą, praworządną i wolną od 
kłamstw Rzeczpospolitą, by teraz nasze wysiłki i cierpienia poszły na mar-
ne, a zatryumfowały jawna niesprawiedliwość, bezprawie i naigrywanie się 
z oczywistej prawdy!

Za Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego

Mieczysław Liber – Prezes

Jerzy Klus: Już tak kiedyś było!

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

30 związkowców wzięło udział w szkoleniu podstawowym dla społecznych in-
spektorów pracy. Zajęcia, które odbyły się 20 lutego w  siedzibie ZR prowadził 
nadinspektor Marek Gołaś z Okręgowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie.
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Redakcja (teksty i skład graficzny): Monika Lubowicz,  tel. 17 850 14 42, 
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1. Minimalne wynagrodzenie

Od 1 stycznia 2019 r. nowa kwota 
wynagrodzenia minimalnego wy-
nosi 2250 zł brutto i w stosunku do 
kwoty minimalnego wynagrodzenia 
z 2018 r. wzrosła o 150 zł. Dla czę-
ści pracowników oznacza to wyższe 
wynagrodzenia, ale pamiętać należy, 
że wpływa również na wysokość in-
nych świadczeń ze stosunku pracy, 
min. wyższe minimalne odszkodo-
wanie dla pracownika, który wsku-
tek mobbingu rozwiązał umowę 
o  pracę, albo wobec którego pra-
codawca naruszył zasadę równego 
traktowania w zatrudnieniu, wzrost 
wysokości dodatku za pracę w porze 
nocnej oraz wzrost kwoty wolnej od 
potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

2. Przechowywanie akt 
pracowniczych

Akta pracownicze nowo zatrud-
nionych pracowników przechowy-
wane będą przez pracodawcę przez 
okres 10 lat licząc od końca sto-
sunku pracy. Dotychczas było to 50 

lat. Pracodawca będzie miał również 
możliwość zmiany formy przechowy-
wania dokumentacji z  papierowej na 
elektroniczną. Na podstawie przepisu  
art. 946 kodeksu pracy (kp) razem ze 
świadectwem pracy pracownik otrzy-
ma informację o  okresie przechowy-
wania dokumentacji, możliwości jej 
odbioru do końca miesiąca po upływie 
okresu przechowywania oraz jej znisz-
czeniu po jego upływie.

3. Forma wypłaty wynagrodzenia

Następuje odwrócenie dotychcza-
sowego stanu rzeczy i zgodnie z prze-
pisem art. 86 § 3 kp wypłata wyna-
grodzenia będzie dokonywana na 
wskazany przez pracownika rachunek 
płatniczy, chyba że pracownik złoży 
w postaci papierowej lub elektronicz-
nej wniosek o wypłatę wynagrodzenia 
do rąk własnych.

4. Wyższy odpis na zfśs

W 2019 r. wzrośnie podstawa odpi-
su na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych i będzie obliczana od prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

w  gospodarce narodowej w  II półro-
czu 2013 r. (3.278,14 zł). Dotychczas 
podstawą obliczania odpisu była kwo-
ta 3161,77 zł.

5. Możliwość przyjmowania 
do związku zawodowego

Zmiana ustawy o  związkach zawo-
dowych umożliwiła zakładowym or-
ganizacjom związkowym zrzeszanie 
osób świadczących pracę za wynagro-
dzeniem na innej podstawie niż stosu-
nek pracy, jeżeli  pracodawca nie za-
trudnia do tego rodzaju pracy innych 
osób, niezależnie od podstawy zatrud-
nienia. Oznacza to powstanie możli-
wości uzwiązkowienia zakładów pracy 
w których większość osób zatrudniona 
jest na umowach cywilnoprawnych. 

6. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

1 stycznia 2019 r. weszła w życie usta-
wa o  pracowniczych planach kapitało-
wych. Jej realizacja w  wielu aspektach 
nastąpi dopiero w  przyszłości. 1 lipca 
2019 r. do PPK przystąpią najwięksi 
pracodawcy (zatrudniający powyżej 
250 pracowników), a w 2021 r. małe fir-

my oraz sektor finansów publicznych. 
PPK jest programem dodatkowego 
oszczędzania na emeryturę. Od 2004 
r. funkcjonuje podobny program, 
o  dobrowolnym charakterze, czyli 
Pracownicze Programy Emerytalne 
(PPE). Oba programy są próbą od-
powiedzi na przewidywane problemy 
z  wydolnością systemu zabezpiecze-
nia emerytalnego i mają zachęcać do 
oszczędzania i tym samym uzyskiwa-
nia większego dochodu na tym etapie 
życia. Zarówno PPK jak i PPE są for-
mą oszczędzania za pośrednictwem 
pracodawcy. Pracownik co do zasady 
będzie wpłacał 2% swojego wynagro-
dzenia, zaś pracodawca 1,5%. Każdy 
pracownik zostanie automatycznie 
zapisany do PPE, ale będzie mógł się 
z niego wycofać na podstawie pisem-
nej deklaracji złożonej u pracodawcy. 
W przypadku korzystania z tego pro-
gramu, pracownik po osiągnięciu 60 
roku życia będzie mógł wypłacić ¼ 
zgromadzonych środków, a pozostałe 
¾ w  co najmniej 120 miesięcznych 
ratach, a więc w okresie 10 lat.

Rafał Rzepecki

Najważniejsze zmiany w 2019 roku

Od blisko 85 lat ZUS jest najważ-
niejszą instytucją polskiego syste-
mu ubezpieczeń społecznych.

Wiek XIX to okres gwałtownych 
przemian społecznych. Państwa 
europejskie zmuszo ne są do wpro-
wadzenia polityki socjalnej.

II Rzeczpospolita staje przed 
wielkim zadaniem stworzenia jed-
nolitego i nowoczesnego państwa. 
To samo dotyczy systemu ubez-
pieczeń społecznych. Należy nie 
tylko ujednoli cić ustawodawstwo 
pozaborcze, ale przede wszystkim 
dostosować je do warunków nie
podległego kraju. Naczelnik Pań-
stwa Józef Piłsudski już 23 listopa-
da 1918 roku przy znaje robotnikom 
i pracownikom przemy słu specjalny 
zasiłek, a 11 stycznia 1919 roku wpro-
wadzone zostaje ubezpieczenie 
zdrowotne i powstają Kasy Chorych. 
Kolejne ważne etapy tworzenia sys-
temu ubezpieczeń społecznych to: 
rok 1920  ustawa o obowiązkowym 
ubezpieczeniu na wypadek choroby, 
rok 1924  ustawa o ubezpieczeniu 
na wypa dek bezrobocia, rok 1927  
rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej o ubezpieczeniu społecz-
nym pracowników umysłowych.

28 marca 1933 roku zostaje 
uchwalona usta wa scalająca system 
ubezpieczeń społecz nych. Nada-
je ona jednolity charakter prawu 
odradzającej się Polski  obejmu-
je wszystkie rodzaje ubezpieczeń 

społecznych: chorobo we i macie-
rzyńskie, wypadkowe przy pracy 
i z chorób zawodowych, emerytalne 
robotni ków oraz emerytalne pra-
cowników umysło wych, od bezro-
bocia. Jest w całości tworem pol-
skiej myśli prawodawczej.  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
powstał 24 października 1934 r. na 
mocy rozporządzenia Prezydenta 
RP Ignacego Mościckiego. Więk-
szość państw europejskich utwo-
rzyła instytucje ubezpieczeń spo-
łecznych jeszcze przed wybuchem 
I wojny światowej.

W latach 20. XX wieku w Polsce 
zasiłek chorobowy był wypłacany 
przez 26 tygodni, a w szczególnych 
przypadkach można było go otrzy-
mywać przez 39 tygodni.

Wysokość zasiłku chorobowego 
(do momentu uchwalenia ustawy 
scaleniowej) wynosiła 60% wyna-
grodzenia.

W okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego pracodawcy mieli 
obowiązek zgłaszania pracowników 
do ubezpieczenia we właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania 
ubezpieczalni w terminie 7 dni od 
momentu zatrudnienia. Tyle samo 
czasu mieli, aby poinformować 
o zmianach w stanie zatrudnienia 
i wysokości zarobków. Pracodawcy, 
którzy nie zgłosili swoich pracow-
ników do ubezpieczeń, podali nie-
prawdziwe dane dotyczące kwot, 

od jakich powinni obli-
czać składki lub potrą-
cali swoim pracownikom 
wyższe niż przewidziane 
przepisami składki, gro-
ziła kara grzywny.

Przymusowe ubez-
pieczenie w razie ma-
cierzyństwa po raz 
pierwszy wprowadzono 
we Włoszech w 1910 r. 
Obejmowało ono robot-
nice fabryczne w wieku 
1550 lat. W latach 20. 
XX wieku w Polsce zasi-
łek połogowy wypłaca-
ny był przez 8 tygodni, 
z czego 6 tygodni mu-
siało przypadać po po-
rodzie. Wysokość zasiłku 
połogowego wynosiła 
100% zarobków. Mat-
kom karmiącym pier-
sią przysługiwał zasiłek 
w wysokości od 2 do 5 
marek dziennie, który był wypła-
cany od dnia zakończenia wypłaty 
zasiłku połogowego maksymalnie 
przez 12 tygodni. Po uchwaleniu 
ustawy scaleniowej wysokość za-
siłku połogowego zmniejszono do 
50% zarobków. Matki karmiące mo-
gły dostawać zasiłek w naturze, czyli 
1 litr mleka dziennie lub jego ekwi-
walent pieniężny, który był wypła-
cany na tych samych zasadach jak 
uprzednio.

W okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego powszechnym i na-
piętnowanym przez opinię publiczną 
problemem były nieślubne dzieci. 
Niezamężne matki, chcąc uniknąć 
ostracyzmu, często oddawały swo-
je dzieci do ochronek, sierocińców, 
pogotowania opiekuńczego, które 
prowadziły osoby prywatne, orga-
nizacje kościelne, stowarzyszenia 
społeczne oraz władze państwowe.

red. na podst. ZUS.pl

85 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z kart historii cz. 1
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Prawo i Sprawiedliwość spełnia obietnice 
i wprowadza kolejne programy społeczne

Można nie okradać Polaków ?


