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Sytuacja pracowników Domów Pomocy Społecznej 
na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Przedstawiciele Działu Rozwo-
ju Związku od 20 marca 2019 r., 
kiedy to odbyło się spotkanie 
członków Solidarności z pod-
karpackich DPS-ów, rozezna-
wali sytuację pracowników tam 
zatrudnionych. W tym celu zor-
ganizowali spotkania w osiem-
nastu domach z naszego Regio-
nu. Okazało się, że ludzie tam 
zatrudnieni mają bardzo niską 
płacę i trudne warunki pracy. 
Obecnie to grupa z najniższymi 
wynagrodzeniami w strukturze 
podległej Ministerstwu Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, 
pomimo że praca w domach po-
mocy ujęta została w wykazie 
prac o szczególnym charakterze, 
bowiem wymaga szczególnej od-
powiedzialności oraz sprawności 
psychofizycznej. Zasadnym jest, 
aby świadczenie tego typu pracy 
było wynagradzane stosownie do 
warunków jej wykonywania, tym 
bardziej, że w całej Polsce, Domy 
Pomocy Społecznej stanowią je-
den z najważniejszych elemen-
tów systemu pomocy społecznej, 
o czym świadczą dane i liczby 
oficjalnego wykazu prowadzone-
go przez Ministerstwo Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej.

W związku ze zgłaszanymi pro-
blemami, przewodniczący Zarzą-
du Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność”, Roman Jakim  wy-
stąpił z wnioskiem do PWRDS, 
aby omówić sprawy socjalne 
i płacowe pracowników Domów 
Pomocy Społecznych: Piskoro-
wice-Mołynie, Rzeszów, Babica 
z filią w Pstrągowej Woli, Glinik 
Dolny, Sośnica k. Radymna, Prze-
myśl-Lipowica oraz Folusza.

 Posiedzenie Podkarpackiej 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego odbyło się 3 czerwca 
2019 r., na które zostali zapro-
szeni przedstawiciele ww. DPS 
z możliwością wzięcia udziału 
w dyskusji.  Biorąc pod uwagę po-
wagę sytuacji, ale również skalę 
problemu, na 2 lipca 2019 r. usta-
lono specjalne posiedzenie Rady. 
Zaproszeni starostowie, którym 
podlegają DPS’y, wypowiadali 
się na temat sytuacji finansowej, 
która nie pozwala im na roz-
wiązanie zgłaszanych proble-
mów. W związku z czym Region 
Rzeszowski NSZZ „Solidarność” 
przygotował projekt stanowiska, 
które zostanie przyjęte w trybie 
obiegowym przez Radę. Ewa Le-
niart, przewodnicząca PWRDS 

przekaże ostatecznie uzgodnio-
ne stanowisko do Ministra Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz pozostałych Wojewódzkich 
Rad Dialogu Społecznego. 

Liczymy, że ministerstwo po-
dejmie określone działania 
systemowe, zmierzające do 
rozwiązania problemów pracow-
ników Domów Pomocy Społecz-
nej w kwestiach, które dotyczą 

personelu wszystkich szczebli: 
opiekunek, pokojowych, perso-
nelu kuchennego, pracowników 
socjalnych, administracyjnych, 
terapeutów, fizjoterapeutów 
i pielęgniarek. 

Razem możemy więcej.

Joanna Turoń
Kierownik Regionalny ds. Rozwoju

Posiedzenie WRDS z udziałem Romana Jakima, przewodniczącego 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Czerwcowe posiedzenie WRDS
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Pomóżmy zorganizować 
wypoczynek dla dzieci z Ukrainy

W imieniu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca-
my się do członków i sympatyków Związku o wsparcie finansowe 
Funduszu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Zostając darczyńcą pomożesz w zorganizowaniu w Jazłowcu 
letniego wypoczynku dla dzieci z terenu działań wojennych na 
wschodzie Ukrainy.

Pomoc finansową można wpłacać na konto 

47 1240 1792 1111 0010 1374 3580  
z dopiskiem „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”.

Każda, nawet symboliczna wpłata ma wielkie znaczenie dla 
mieszkańców Ukrainy, którym pomagają, pracujący w bardzo trud-
nych warunkach, polscy kapłani i siostry zakonne.

Do bazyliki w Stalowej Woli 
uroczyście wprowadzono reli-
kwie błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki. Są to reli-
kwie I stopnia z krwi serca bło-
gosławionego księdza. Wnieśli 
je członkowie rodziny kapła-
na, którzy przyjechali z przed-
stawicielami podlaskiej Soli-
darności. W uroczystościach 
uczestniczyli również parlamen-
tarzyści, przedstawiciele władz 
wojewódzkich, samorządowcy 
oraz parafianie. Działacze NSZZ 
„Solidarność” przybyli ze sztan-
darami, wśród nich przedstawi-
ciele Regionu Rzeszowskiego: 
Marek Hojło, Skarbnik Zarządu 
Regionu, Jaromin Lesław, „S” 
Ciech Sarzyna i Lesław Kracyło, 
„S” Ciech Sarzyna.

Parafia, z którą od zawsze zwią-
zani byli związkowcy Solidarno-

Relikwie patrona „Solidarności” 
w Stalowej Woli

ści zabiegała o to od lat. Ks. Jerzy 
Popiełuszko został zaproszony 
do parafii stalowowolskiej przez 
ówczesnego proboszcza, obec-
nego biskupa seniora ks. Edwar-
da Frankowskiego. Niestety do 
tej wizyty nie doszło, ponieważ 
w październiku 1984 r. został 
uprowadzony i brutalnie zamor-
dowany.

W 35 rocznicę śmierci kapela-
na „Solidarności” oraz 40-lecia 
powstania NSZZ „Solidarność” 
Region Rzeszowski od września 
2019 do września 2020 r.  koor-
dynował będzie peregrynacją 
obrazu Matki Bożej Robotników 
„Solidarności” i relikwii bł. Je-
rzego Popiełuszki oraz odpowie-
dzialny będzie za zorganizowanie 
XXXVIII Ogólnopolskiej Piel-
grzymki Ludzi Pracy, którą zapo-
czątkował patron „Solidarności”.

13 czerwca  w Gniewczynie Try-
nieckiej odbyło się posiedzenie 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność” z udziałem 
Wiesława Łyszczka, Głównego 
Inspektora Pracy oraz Barbary 
Kiełt, Okręgowego Inspektora 
Pracy w Rzeszowie. 

Goście przedstawili najważ-
niejsze działania podejmowa-
ne na rzecz poprawy warunków 
i bezpieczeństwa pracy.

Tradycyjnie w programie obrad 
były również informacje z prac 
Związku na szczeblu krajowym 
i regionalnym, m.in. z konwentu 
przewodniczących Zarządów Re-
gionów, Prezydium Zarządu Re-
gionu i organizacji związkowych 
NSZZ „Solidarność”.

Poruszony został także temat 
przygotowań do peregrynacji ob-
razu MB Częstochowskiej Robot-
ników w Regionie Rzeszowskim. 

Przedstawiciele Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 
z rodziną bł. Jerzego Popiełuszki (brat Stanisław z żoną) 

oraz przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego

26 czerwca, po raz pierwszy 
w historii Związku, posiedzenie 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” odbyło się w Olsztynie. 

Głównym tematem obrad był 
stan negocjacji z rządem przy-
szłorocznego budżetu. Szczegól-
nie w zakresie wzrostu nakładów 
na podwyżki w sferze finansów 
publicznych. Istnieje duża roz-
bieżność pomiędzy stanowi-
skiem związków zawodowych, 
które oczekują 15 proc. wzrostu 
a propozycją propozycją rządu, 
która wynosi 6 proc. Podobnie 
z wysokością przyszłorocznej 
płacy minimalnej, choć w tym 
przypadku różnica jest mniejsza.

Członkowie Komisji ocenili 
również stan negocjacji innych 
postulatów, które w ramach ze-
społów związkowo-rządowych 
powołanych po protestach So-
lidarności przed urzędami wo-
jewódzkimi, prowadzone są od 

kwietnia. Pozytywnie oceniono 
zbliżającą się nowelizację wpro-
wadzającą pluralizm związko-
wy, a więc możliwość zakładania 
innych związków zawodowych 
w służbach mundurowych. Dzi-
siaj funkcjonariusze mogą zrze-
szać się tylko w jednym.

Komisja Krajowa przyjęła dwa 
stanowiska. Pierwsze dot. poli-
tyki klimatycznej UE, popierają-
ce stanowisko polskiego rządu, 
który zablokował na ostatnim 
szczycie Rady Europejskiej pró-
bę zaostrzenia przepisów w tym 
zakresie. Komisja Krajowa ocze-
kuje walki z postulowaną przez 
Unię dekarbonizacją, która sta-
nowi ogromne zagrożenie dla 
polskiej gospodarki. Przyjęto 
też stanowisko potępiające akty 
profanacji wizerunków i przed-
miotów kultu religijnego, które 
bardzo w ostatnim czasie nasiliły 
się w Polsce.              solidarnosc.org.pl

Komisja Krajowa w Olsztynie 

Zarząd Regionu w terenie

Członkowie ZR w trakcie obrad

Członkowie KK podczas obrad
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Województwo Podkarpackie partnerem strategicznym 
Pikniku Wolności i Solidarności

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, 
serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl  Zdjęcia: Andrzej Płocica oraz archiwa ZR.

Obszerna relacja z Pikniku w kolejnym numerze.

Muzyczne odkrycie roku - Steel Velvet

Zespół KSU w świetnej formie

Stoisko NBP, gdzie wymianiano monety

Komisja ds. grillowania z szefową Wiolettą Weselak-Walczyk na czele

Zespół Pieśni i Tańca z Wielopola Skrzyńskiego

Zabawy, gry i konkursy dla dzieci

Nagrodzeni w konursie Mistrz Grilla VIP

Puchar dla marszłka za II miejsce w grillowaniu
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Uwłaszczanie nomenklatury
komunistycznej

Po sukcesie wyborczym kan-
dydatów Komitetu Obywatel-
skiego „S” sytuacja NSZZ „S” była 
znacznie lepsza niż w roku 1980, 
bo Związek miał teraz swoich re-
prezentantów w Sejmie i Senacie, 
lecz sytuacja ekonomiczna kraju 
była znaczniej bardziej drama-
tyczna niż w latach 1980 i 1981 
roku. Artykułów pierwszej po-
trzeby wciąż brakowało, ich ceny 
gwałtownie rosły, a płace pracow-
ników (choć oficjalnie minimal-
nie wzrastały), wskutek nasilają-
cej się inflacji szybko się obniżały. 
Sytuację tę pogorszyła jeszcze za-
powiedź szefa komunistycznego 
rządu Mieczysława Rakowskiego 
dotycząca uwolnienia z dniem 1 
sierpnia cen na produkty rolne, 
co w konsekwencji doprowadziło 
do masowego ich wykupu i wyni-
kającej z tego faktu pustki w skle-
pach. W efekcie tych działań, 
przeciętni ludzie systematycz-
nie ubożeli, a zarazem pojawiły 
się pierwsze objawy nieznanego 
w czasach PRL bezrobocia.

Dodatkowo, niedawni „ideowi” 
komuniści (dyrektorzy zakładów, 
funkcjonariusze PZPR) oraz funk-
cjonariusze służb specjalnych za-
częli nagle, różnymi sposobami 
(za darmo, lub za grosze) przej-
mować mienie państwowe i prze-
kształcać się w biznesmenów, i to 
wcale nie we współczesnych „cy-
wilizowanych” (europejskich, czy 
amerykańskich), tylko w owych 

Zawiedzione nadzieje z roku 1989 (I)
Pierwsze tygodnie po ponownej legalizacji NSZZ „Solidarność” (17.04.89) przypominały w znacznej 

mierze okres tworzenia pierwszych struktur „S” w 1980 roku, jednak już wtedy widoczne było, że dzia-
łaczom „S” przyjdzie zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, do których nie byli przygotowani. Problemy 
te uwidoczniły się z całą ostrością po wyborach z 4 czerwca 1989 roku.

straszliwych, „krwiożerczych ka-
pitalistów” stworzonych w XIX 
wieku przez chore umysły Marksa 
i Engelsa. Zjawisko to powszech-
nie określane było jako „uwłasz-
czanie się nomenklatury komu-
nistycznej”. Nie było ono zresztą 
całkiem nowe. Początkowo nie-
śmiałe uwłaszczanie się komuni-
stów mieniem narodowym roz-
poczęło się z chwilą powołania 
przez premiera Mieczysława Ra-
kowskiego (14 października 1988 
roku) Mieczysława Wilczka na 
ministra przemysłu, a gwałtow-
nie przyśpieszyło po 1 stycznia 
1989 roku, z chwilą wejście w ży-
cie ustawy o działalności gospo-
darczej (z 23 grudnia 1988 roku). 
Ustawę tę nazywano powszechnie 
„ustawą Wilczka”. Stąd też nawet 
w oficjalnych rządowych mediach 
dokonujące się od roku 1989 
przemiany ustrojowe określane 
były mianem „wilczego kapitali-
zmu”, co zresztą nie uznawano 
wtedy za określenie pejoratywne! 
Co więcej, wysocy funkcjonariu-
sze PZPR, do niedawna zagorzali 
marksiści, uznali siebie samych 
za najbardziej kompetentnych 
do przeobrażania gospodarki 
socjalistycznej w kapitalistycz-
ną, a bezwzględne wyzyskiwanie 
przez siebie ludzi pracy za dzia-
łalność wielce szlachetną, nie-
omal charytatywną!

Istotne jest przy tym, że owi 
nowi „koncesjonowani kapitali-
ści” z reguły, ani nie potrafili, ani 
nie chcieli, zrywać z dotychcza-
sowymi socjalistycznymi meto-

dami działania, więc 
często w sprywatyzo-
wanych zakładach tam-
tego okresu panowały 
nadal zwyczaje z okre-
su gospodarki socjali-
stycznej, przejawiające 
się totalnym chaosem 
i złym zarządzaniem. 
Przed zgubnymi skutka-
mi uwłaszczania się ko-
munistów mieniem na-
rodowym ostrzegali od 
samego początku związ-
kowcy z „S”, podczas gdy 
ludzie określający siebie 
jako liberałów, uważali 
to zjawisko za nader po-
zytywne. Dowodzi tego 
m.in. artykuł „Czerwoni 
fabrykanci”, jaki ukazał 
się w sierpniu 1989 roku 
na łamach biuletynu 
rzeszowskiej RKW „So-

lidarność Trwa”. Cytuję: – Walka 
z uwłaszczeniem nomenklatury 
jest niezwykle trudna, tym bar-
dziej, że wielu liberałów uważa 
to zjawisko za pozytywne. Twier-
dzą oni mianowicie, że grunt, aby 
zakład był w rękach prywatnych, 
a jakich – to przecież nie jest waż-
ne. Niestety, jest to wielki błąd, 
gdyż uwłaszczenie nomenklatury 
wcale nie oznacza wprowadze-
nia mechanizmów rynkowych. 
Nomenklatura wcale nie ma za-
miaru wyzbycia się 
pozycji monopolisty 
– raczej odwrotnie. 
Sposobem jej dzia-
łania jest szantaż, 
przekupstwo, tzw. 
układy i tępienie 
konkurencji meto-
dami administra-
cyjnymi i nie tylko…

Właściwe uwłasz-
czanie się nomen-
klatury poprzedzało 
zazwyczaj masowe 
zakładanie w pań-
stwowych zakładach 
prywatnych spółek 
nomenklaturowych, 
wykorzystujących 
bezpłatnie do pro-
wadzenia prywat-
nej działalności 
zakładowe mienie 
(budynki samochody, łączność 
telefoniczną itp.), a często rów-
nież zatrudnionych w nich lu-
dzi (kierowców, księgowych itp.). 
Zdarzało się, że w jednym zakła-
dzie działało kilka, a nawet kil-
kanaście spółek nomenklaturo-
wych. Oczywiście taka działalność 
musiała przynoście zakładom 
poważne straty, a to powodowa-
ło, że zaprzestawały wypłaca-
nia pracownikom należnych im 
wynagrodzeń. Stąd też spółki te 
określane bywały przez niektó-
rych publicystów jako „rakowate 
narośle na organizmach przed-
siębiorstw”. Oprócz wspomnia-
nego wyżej nowego typu grabieży 
mienia publicznego (ustawowo 
zalegalizowanej), uległa znaczne-
mu nasileniu zwyczajna grabież 
(oficjalnie nielegalna, choć fak-
tycznie przez władze tolerowana). 
Zjawisko to występowało wpraw-
dzie od zarania PRL, lecz w roku 
1989 stało się jawne i powszech-
ne, bo dyrektorzy zakładów, ich 
zastępcy, sekretarze zakładowych 
organizacji PZPR i tym podobni 
zaczęli masowo wywozić z zakła-

dów wszelkie „zbędne dobro”, jak 
maszyny, różnego rodzaju sprzęt, 
a nawet wyposażenia biur.

Nic zatem dziwnego, że uboże-
jący z dnia na dzień pracownicy, 
oczekujący czasem nawet kilka 
miesięcy na wypłacenie im na-
leżnych poborów, których real-
na wartość nieustannie spadała, 
zaczęli się buntować. W wielu 
zakładach zaczęło dochodzić do 
różnego rodzaju protestów, w tym 
do strajków. Stawiało to w trud-
nej sytuacji działaczy regionalnej 
„S”, gdyż strajki organizowali czę-
sto członkowie „S”, choć na mocy 
aneksu do Statutu „S” (wprowa-
dzonego po okrągłym stole) NSZZ 
„S” nie miał prawa organizować 
strajków - do czasu przeprowa-
dzenia wyborów do statutowych 
władz „S”.

Zaistniałą sytuację wykorzysty-
wali sprytnie komuniści, w któ-
rych rękach były nadal media pu-
bliczne, a szefem Krajowej Rady 
ds. Radia i Telewizji był znienawi-
dzony powszechnie Jerzy Urban, 
do obarczania za nią winą ludzi „S” 
– identycznie jak to robili w 1980 
i 1981 roku. W rezultacie, wielu 
zdezorientowanych ludzi zaczęło 
tęsknić za czasami PRL, a nawet 
głosić hasło: „Komuno wróć!”.

Celem przeciwdziałania temu 
zagrożeniu, a zarazem by zapo-
biec spontanicznym, niekontro-
lowanym protestom, Związek 
musiał wypracować jakieś stano-
wisko. Zaczęto się zastanawiać, 
czy w sytuacji coraz większej bez-
radności komunistycznych władz, 
wobec narastających problemów 
społecznych i gospodarczych, lu-
dzie związani z „S”, nie powinni 
podjąć działań zmierzających do 
pełnego przejęcia władzy w kraju, 
w tym do utworzenia solidarno-
ściowej partii, co dałoby podsta-
wy do ubiegania się o utworzenia 
własnego rządu.

Jerzy Klus

wanych zakładach tam

jako liberałów, uważali 

pozycji monopolisty 

łania jest szantaż, 
przekupstwo, tzw. 

tępienie 

klatury poprzedzało 
zazwyczaj masowe 

stwowych zakładach 
prywatnych spółek 

Płonne nadzieje (rys. zamieszczony w biuletynie 
„Solidarność Trwa” nr 127 z września 1989 r.)

Smutna rzeczywistość (rys. zamieszczony w biulety-
nie „Solidarność Trwa” nr 123 z września 1989 r.)
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Listy od M.

Mistrz giętkości
Miało być o Węgrzech i o tym, jak dobrze mi się tam wypoczy-

wa, a będzie o stolicy Podkarpacia. Zawsze na powrocie od bra-
tanków jestem tak wyluzowana, że nic i nikt nie jest mnie w stanie 
z błogiej równowagi wyprowadzić. Tak myślałam… do 1 lipca.

Poranna prasówka doprowadziła moje niskie ciśnienie na wy-
żyny. Czytam i nie mogę uwierzyć, że miłościwie panujący prezy-
dent obraził się na partyjnych kolegów i rzucił legitymacją partyj-
ną SLD. Abstrahując od powodów uniesienia, to poza medialnym 
newsem, nie zmienia nic w ideologii jego życia.

Po pierwsze, jak większość jego wyborców myślałam, że z partią 
pożegnał się w 2011 roku, kandydując na Senatora RP z własne-
go komitetu pod nazwą „Rozwój Podkarpacia”, na który zresztą 
powoływał się jako kandydat niezależny, startując w 2014 roku 
również w wyborach na urząd prezydenta Rzeszowa. W 2015 
roku ponownie kandydował jako niezależny do Senatu, a w 2018 
został wciąż niezależnym prezydentem Rzeszowa. A tu niespo-
dzianka! Partyjny świstek jednak zachował.

Po drugie, skoro minął się z prawdą, określając siebie mianem 
niezależnego, to moim zdaniem zrobił to zupełnie nieświadomie, 
tylko z sentymentu do starych, dobrych czasów. Od 1964 do roz-
wiązania należał bowiem do Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej. W 1990 wstąpił do SdRP, a w 1999 – do Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. Zasiadał we władzach wojewódzkich tych par-
tii. Do tego stopnia pozostał sentymentalny, że pomników, glo-
ryfikujących radzieckiego okupanta, ruszyć nie pozwala. No cóż, 
trudno w wieku już sędziwym zerwać, ot tak, z przeszłością.

Po trzecie, jako chrześcijanka wybaczam, choć niestety z pew-
nym niesmakiem. Jeden z największych czerwieńców Podkarpa-
cia nawrócony i to przez samego biskupa seniora.

Jak sobie to wszystko na spokojnie poukładałam, to powiem 
Wam, że w tym szaleństwie jest metoda na przeżycie komunizmu 
i demokracji w dostatku i chwale. Trzeba tylko pamiętać, że na-
leży iść z wiatrem i naginać się stosownie do sytuacji. W końcu 
tylko świnia nie zmienia poglądów, a ludzi kręgosłup jest wyjąt-
kowo giętki.

Jedno też jest pewne, Miłosierdzie Boże jest wielkie, a mieszkań-
cy Rzeszowa są bardzo bogobojni, bo chyba nie głupi? 

Amen.

27–28.06.2019 r. wartę przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki pełnili 
członkowie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojen-
nym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w składzie: Mieczy-
sław Liber, Janusz Trybus, Wanda Tarnawska, Stanisław Olech, Stani-
sław Hulek, Władysław Wesół, Roman Baran, Leonard Fryc.

Msza św. w intencji członków SOR i ich rodzin została odprawiona 
30.06.2019 r. w Kościele na Żoliborzu.

Stowarzyszenie na warcie

Zniżki na ubezpieczenia w PZU 
dla członków Solidarności

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubez-
pieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc 
dla NSZZ Solidarność". Porozumienie w tej sprawie podpisali  
28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Su-
rówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.A.

Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Soli-
darność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: 

https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc 

Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę upraw-
niającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubez-
pieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu 
PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA 
i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub 
numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. 
Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocz-
nym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować 
w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacja-
mi dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU 
Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy 
ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, 
NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: 
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ru-
chome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU 
Bezpieczny Rowerzysta.

Dodatkową ofertę  dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ Soli-
darność przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzy-
stania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność 
w placówce Banku Pekao S.A. Zakłada ona chociażby darmowe: 
prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy 
wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia 
umowy o kartę. Bank Pekao S.A. przygotował także ofertę specjalną 
dla organizacji działających w ramach NSZZ Solidarność. 

Po wyłączeniu z minimalnego 
wynagrodzenia dodatków za pra-
cę nocną przyszedł czas na do-
datek stażowy. Rada Ministrów 
przyjęła projekt o zmianie usta-
wy o minimalnym wynagrodze-
niu za pracę, przedłożony przez 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz zaakceptowany 
przez Radę Dialogu Społecznego. 
To realizacja kolejnego postulatu 
„Solidarności”.

Zgodnie z nim do płacy mini-
malnej nie będzie można wliczać 
dodatku za staż pracy, a więc do-
datku wynikającego z osiągnięcia 
ustalonego okresu zatrudnienia.

Obecnie pracownik z dłuższym 
stażem pracy, otrzymujący wyna-
grodzenie na poziomie minimal-
nym, może mieć niższe wyna-
grodzenie zasadnicze niż osoba 
nowo zatrudniona.

NSZZ "Solidarność" uważa, że 
należy prowadzić obserwację, 

O płacy minimalnej
czy wyłączenie dodatku stażo-
wego ze składników uwzględ-
nianych przy obliczaniu mini-
malnego wynagrodzenia nie 
doprowadzi do wypychania star-
szych pracowników z zakładów 
pracy i zastępowanie ich no-
wymi, tańszymi pracownikami, 
którym nie trzeba wypłacać do-
datków stażowych. Osiągniecie 
celu w postaci sprawiedliwego 
traktowania młodych i starszych 
pracowników może w dłuższej 
perspektywie obrócić się prze-
ciwko pracownikom z dłuższym 
stażem.

Zdaniem NSZZ "Solidarność" 
na szczególną uwagę zasługują 
również dodatki do wynagrodzeń 
za pracę w warunkach szkodli-
wych lub niebezpiecznych, któ-
rych nie można uniknąć, bo ich  
wykonanie jest niezbędne. 

red., KK
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Markowi WÓJCIKOWI oraz córkom Ani i Agacie
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Żony i Mamy Małgorzaty Kotlińskiej
 składają Roman Jakim

przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
oraz Mieczysław Liber

prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Do Zbigniewa Ziobry
Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

My członkowie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Sta-
nie Wojennym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pro-
testujemy przeciw bezczeszczeniu Krzyża i obrazu Matki Bożej, 
oraz poniżaniu i wyszydzaniu nas członków Kościoła Katolickiego 
w Polsce. Dopuszczono się wobec nas katolików naruszenia na-
szych obywatelskich praw konstytucyjnych poprzez nienawistną 
obrazę naszych uczuć religijnych podczas spotkania  z Donaldem 
Tuskiem Przewodniczącym Rady Europejskiej na terenie Uni-
wersytetu Warszawskiego w Warszawie dnia 3 maja 2019 roku. 
Ponadto znieważono także uczucia nas katolików poprzez prze-
malowanie aureoli Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski 
na tęczę LGBT. Zachowanie to miało miejsce pod koniec kwietnia 
w Płocku, gdzie jakaś kobieta rozkleiła plakaty i nalepki z Matką 
Boską i Dzieciątkiem Jezus z tęczowymi aureolami także w miej-
scach niegodnych. Jako katolicy kochający Pana Boga i znaki 
mówiące o Nim, takie jak: Krzyż Naszego Pana Jezusa Chrystusa 
oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej, pragniemy wyrazić na-
sze oburzenie i smutek z powodu obraźliwego traktowania nas 
i porównywania do świń oraz poniżania naszych świętych zna-
ków. Zachowania takie  uważamy za niedopuszczalne i niezgodne 
z obowiązującym prawem w Polsce, której jesteśmy obywatelami. 
Krzyż i obraz Matki Bożej jest dla nas znakiem, który my katolicy 
ze czcią adorujemy i dlatego pytamy się jakim prawem ktoś z nas 
szydzi i rani nasze uczucia religijne.

W związku z tym domagamy się od Pana Ministra i odpowied-
nich władz Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia stosownych działań 
zapewniających nam katolikom obywatelom Polski ochronę przed 
zniewagami osób nienawistnych wobec nas. Wnosimy aby osoby 
poniżające nas z powodu naszej wiary i godzące w  jej symbole 
zostały objęte stosownym postępowaniem prawnym które będzie 
zapobiegać, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych niena-
wistnych zachowań w Polsce.   

Mieczysław Liber
Prezes SORwSW

Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Mniejszość jest większością!
Większość zwolenników PiS, jak również innych ugrupowań tworzących 

rząd Zjednoczonej Prawicy, nie ogląda z  reguły tzw. „programów infor-
macyjnych” emitowanych przez stacje telewizyjne związane z  opozycja 
totalną (czytaj totalitarną), uznając że określanie tych programów przez 
nadawców „uczciwą, rzetelną i obiektywną informacją” ma jedynie na celu 
zmylenie odbiorców. Ja jednak, kiedyś od czasu do czasu, a  ostatnio już 
codziennie, staram się oglądać wspomniane „programy informacyjne”, po-
nieważ zauważyłem, że nie tylko można się przy tej okazji nieźle ubawić, 
ale także poznać mentalność totalitarnych opozycjonistów i prowadzących 
z nimi rozmowy „niezależnych dziennikarzy”.

A zatem kilka spostrzeżeń i wyciągnięty na ich podstawie wniosek.
Choć od wyborów do Parlamentu UE minął już ponad miesiąc, a to kto 

w nich odniósł sukces, i to kto przegrał, nie powinno budzić niczyich wąt-
pliwości, zarówno totalitarni politycy, jak i popierający ich różnego rodzaju 
eksperci, wciąż nie są w stanie tego prostego faktu de�nitywnie ustalić. Co 
więcej, stosunkowo często twierdzą, że w wyborach tych zwyciężyła opozy-
cja totalitarna, a przegrała Zjednoczona Prawica. Jakim sposobem do tego 
rozumowania doszli? Najprostszym z możliwych! 

Twierdzą mianowicie, że skoro na kandydatów z  listy PiS oddano 45,38 
procent głosów, to jest to jednoznaczne z  tym, że 54,62 procent wyborców, 
czyli znaczna większość, głosowała na opozycję totalitarną, tyle tylko, że nieco 
rozproszoną, bo startującą z różnych list wyborczych! Ale to jeszcze nie koniec 
wyliczeń, bo jak utrzymują, choć z pozoru frekwencja wyborcza była stosun-
kowo wysoka, bo sięgająca 45,68 procent, to fakt, że aż 54,32 procent wybor-
ców nie wzięto udziału w wyborach, dowodzi, że nie znoszą oni PiS, a tym 
samym wspierają opozycję totalitarną. A jeśli zestawi się wynik wyborczy PiS 
z frekwencją, to wynika, że kandydatów PiS poparło jedynie około 25 procent 
obywateli Rzeczpospolitej, a aż 75 procent było za opozycją totalitarną. Nie-
którzy opozycyjni „eksperci” posuwają się jeszcze dalej, utrzymując, że należy 
do tej wyliczanki dodać także głosy tych, którzy nie mają jeszcze prawa głoso-
wać, czyli dzieci i młodzież, a wtedy okaże się, że PiS popiera jedynie jakieś 15 
procent Polaków, a cała pozostała reszta totalitarnych. Efektem tego rodzaju 
rozumowania jest wniosek, że PiS poniósł straszliwą porażkę wyborczą.

Dość długo zastanawiałem się, że skąd ja to znam, bo przecież gdzieś 
słyszałem, czy raczej czytałem, że w pewnych sytuacjach mniejszość może 
być większością! I  przypomniałem sobie okres przełomu lat 60 tych i  70 
tych dwudziestego wieku, kiedy w dalekich Chinach przewodniczący Mao 
Zedong przeprowadzał słynną „Rewolucję Kulturalną”. A  mądrościami 
przewodniczącego Mao, zawartymi w  tzw. „Czerwonej Książeczce”, za-
chwycali się Chińczycy (gdy się nie zachwycali, to z miejsca kierowani byli-
by do ośrodków reedukacyjnych – czytaj obozów pracy), a dodatkowo także 
postępowi europejscy i amerykańscy lewacy. Zaś spośród licznych mądrości 
przewodniczącego Mao, wspomnianym postępowym lewakom najbardziej 
spodobała się mądrość, że: jeśli mniejszość realizuje linię rewolucyjną par-
tii komunistycznej, to nie jest ona mniejszością, tylko większością (cytuję 
z pamięci, więc może niezbyt precyzyjnie).

A gdy sobie o to przypomniałem, to niemal automatycznie przypomniała 
mi się fotogra�a zamieszczona w jednej z zachodnich gazet. Zrobiona zo-
stała chyba gdzieś na początku lat 70 tych, zapewne na rozległych stepach 
Mongolii Wewnętrznej (należącej do Chin). Przedstawiała ona żołnierzy 
oddziału chińskiej kawalerii… Karabiny ustawione w tzw. kozły, nieco da-
lej spętane konie, a dzielni kawalerzyści usadzeni na ziemi w kółeczko za-
jęci byli bez reszty studiowaniem „Czerwonej Książeczki” swojego wielkiego 
przywódcy… Podniosłe i wzruszające!

Tym sposobem wydało się z  jakiego źródła polscy totalitarni opozycji 
czerpią wiedzę, która uświadomiła im, że choć niektórym wydaje się, że 
są mniejszością, to w rzeczywistości nie są mniejszością, tylko większością.

A zatem jeśli będziecie mieć nieco szczęścia, to być może podczas urlo-
powych wędrówek po bezdrożach naszego pięknego Kraju, natkniecie się 
gdzieś na polityków totalitarnej opozycji - siedzących w kółeczko na ziemi 
i zajętych studiowaniem dzieł Mao Zedonga. A różnić się będą od chińskich 
kawalerzystów z czasów „Rewolucji Kulturalnej” jedynie tym, że nie będą 
mieć ani karabinów, ani chińskich mundurów, a  zamiast koni… drogie 
„wypasione” samochody!

Jerzy Klus

Rodzinie i bliskim śp. Wiesławy Lenart
wyrazy szczerego współczucia 

składają Roman Jakim
przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

oraz Mieczysław Liber
prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Grażynie i Jerzemu ŁACHETOM
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty i Teścia

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

Elżbiecie SZAFRAN
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
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Wbrew informacjom, jakie 
w ostatnim czasie pojawiały się 
w prasie i serwisach interneto-
wych nie wprowadzono zmian 
w przepisach, dotyczących 
urlopów. 

Sezon urlopowy rozpoczęty, 
warto wiedzieć, jakie informa-
cje o urlopach zawiera kodeks 
pracy.

   Przypominam, ze praco-
dawca nie musi ustalać planu 
urlopów, jeśli zgodzą się na to 
związki zawodowe. Sam może 
z tego zrezygnować jeśli nie 
działają u niego związki zawo-
dowe, wówczas plan urlopów 
ustala się indywidualnie z każ-
dym pracownikiem.

Jeśli pracodawca nie uzyska 
zgody związków zawodowych 
na rezygnacje z planu, to nie 
musi, jak to było dawniej, kon-
sultować 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 pra-
cownikowi urlopu na dni pracy 
pracownika, zgodnie z obowią-
zującym go rozkładem czasu 
pracy. Urlop może być udziela-
ny także na niedziele lub świę-
to, jeśli z harmonogramu pracy 
wynika, że pracownik ma pra-
cować w te dni. 

Przypominamy przepisy o urlopach
W § 2 tego artykułu przyjęto za-

sadę, że jeden dzień urlopu jest 
równy 8 godzinom pracy. Urlop 
liczony jest wiec w godzinach. 
Ten sposób ma ułatwić wylicze-
nia urlopu osobom zatrudnio-
nym w systemie wydłużonego 
czasu pracy. 

Obecnie obowiązują dwa progi 
urlopy wypoczynkowego:                 

20 dni, po zatrudnieniu krót-
szym niż 10 lat, 

26 dni, przy zatrudnieniu co 
najmniej dziesięcioletnim.

Pracownikowi przysługują  
4 dni tzw. urlopu na żądanie 
w wybranym przez siebie ter-
minie, w danym roku kalenda-
rzowym. Pracodawca nie może 
odmówić udzielenia tego urlopu. 
Żądanie udzielenia urlopu pra-
cownik winien zgłosić najpóźniej 
w dniu jego udzielenia. Może to 
zrobić w dowolny sposób, powi-
nien zadbać o potwierdzenie tego 
faktu. Tych 4 dni nie uwzględnia 
się w planie urlopów

Urlop dla osoby zatrudnionej 
w niepełnym wymiarze czasu 
pracy ustala się proporcjonal-
nie do wymiaru czasu pracy. Np. 
osoba zatrudniona na pół eta-
tu będzie mieć w zależności od 
okresu zatrudnienia urlop 10 lub 
13 dniowy. Niepełny dzień urlopu 
zawsze zaokrągla się w górę. 

W stosunku do osób zatrud-
nionych u kilku pracodawców 

zgodnie z art. 1541 § 2 k. p. do 
okresu zatrudnienia, od którego 
uzależnione jest prawo do urlo-
pu wliczeniu podlega także okres 
poprzedniego niezakończonego 
zatrudnienia, w części przypada-
jącej przed nawiązaniem drugie-
go lub kolejnego stosunku pracy.  

 Na  wniosek pracownika urlop 
może być dzielony na części, 
przynajmniej jedna część urlopu 
powinna trwać nieprzerwanie 14 
kalendarzowych – art. 162 k. p.

Przepis ten oznacza, że w za-
sadzie urlop powinien być wyko-
rzystywany w całości, jedynie na 
wniosek pracownika może być 
podzielony.

Warto przypomnieć, że praco-
dawca nie jest związany wnio-
skiem o udzielenie urlopu złożo-
nym przez pracownika.

Od zasady tej są wyjątki. Pra-
codawca musi uwzględnić wnio-
sek: pracownicy, która wnioskuje 
o udzielenie urlopu wypoczynko-
wego bezpośrednio po wychowaw-
czym, pracownika, ojca wycho-
wującego dziecko w takiej samej 
sytuacji, młodocianego pracowni-
ka, uczęszczającego do szkoły, któ-
ry wnioskuje o udzielenie urlopu 
w okresie ferii szkolnych.

   Możliwa jest zmiana terminu 
urlopu. Następuje na zasadzie 
porozumienia pracodawcy i pra-
cownika. Urlop może być także 
przesunięty na wniosek pracow-

nika umotywowany ważnymi 
przyczynami.

Pracodawca może przesunąć 
termin urlopu jeśli nieobec-
ność pracownika spowodowa-
łaby poważne zakłócenie toku 
pracy. 

Jeśli pracownik nie może 
rozpocząć urlopu w terminie 
z powodu usprawiedliwio-
nej nieobecności pracodawca 
musi przesunąć jego termin. 
Tą usprawiedliwioną nieobec-
nością może być : chorobowe, 
urlop macierzyński, powołanie 
na ćwiczenia wojskowe.

Jeżeli pracownik w czasie 
urlopu zachoruje, będzie od-
bywał ćwiczenia wojskowe, 
korzystał z urlopu macierzyń-
skiego to urlop ulegnie prze-
rwaniu na czas istnienia tych 
przyczyn.

W przypadku, gdy okoliczno-
ści nieprzewidziane w chwili 
rozpoczęcia urlopu wymagają 
obecności pracownika w zakła-
dzie pracy pracodawca może 
odwołać pracownika z urlopu. 
Pracodawca winien pokryć 
koszty związane z odwołaniem 
go z urlopu.

Od kilku lat kodeks pracy 
przewiduje, iż zaległy urlop 
należ wykorzystać do końca 
września roku następnego.

Monika Wojak

Prawnik
informuje

Trasa Czerwonej Nitki
To ogólnopolska kampania społeczna promująca krwiodawstwo, 

której hasłem jest Moja krew Twoje życie. W ramach rzeszowskiego 
wydarzenia, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Narodowego 
Centrum Krwi, wręczonych zostało 20 odznaczeń Zasłużony dla zdro-
wia narodu. Roman Jakim, przewodniczący ZR był wśród tego zacne-
go grona. Odznakę odebrał z rąk wiceministra zdrowia. 

Gratulujemy.

19 czerwca br. uroczystą Mszą 
Św. odprawioną w kościele pw. 
Miłosierdzia Bożego w Sędziszo-
wie Małopolskim zainaugurowa-
no wojewódzkie obchody zakoń-
czenia roku szkolnego. Następnie 
uczniowie wraz z nauczycielami 
i zaproszonymi gośćmi przeszli 
do budynku Liceum Ogólno-
kształcącym im. ks. Piotra Skargi, 
gdzie odbyła się akademia.

Uczestnicy  uroczystości pozna-
li potencjał szkół prowadzonych  
przez powiat ropczycko-sędzi-
szowski oraz osiągnięcia uczniów. 
Podczas zwiedzania szkoły goście 
mogli podziwiać mural o tema-
tyce niepodległościowej z logo 
NSZZ „Solidarność”.

W wydarzeniu udział wzięła 
Bogumiła Stec-Świderska, za-ca 
przewodniczącego ZR. 

Wojewódzkie zakończenie 
roku szkolnego 2018/2019
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Nie lękasz się wyzwań? Jesteś amatorem silnych przeżyć? Ekscytuje cię nagły 
przypływ adrenaliny? W Podkarpackim wrażeń ci nie zabraknie. Czekają na ciebie 
emocjonujące loty motolotnią, paralotnią, balonem, skoki spadochronowe. 
W przestworza wzniesiesz się także szybowcem korzystając z licznych górskich 
szybowisk, ze słynną Bezmiechową na czele. 
Na wyznaczonych trasach „poszalejesz” za kierownicą terenówki, quada, a nawet 
amfibii. Umiejętności wspinaczkowe sprawdzisz w podkarpackich rejonach 
skałkowych. Niezapomnianych wrażeń doznasz pokonując liczne szlaki wodne. 
Najpopularniejsze prowadzą wzdłuż dolin Sanu, Osławy i Tanwi. Na szczególną 
uwagę zasługuje szlak „Błękitny San”, który można pokonać kajakiem, pontonem, 
a nawet na tratwie.

Podkarpackie - przestrzeń mocnych wrażeń




