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W październiku 2019 r. roz-
poczęła działalność związkową 
Organizacja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Majster S.A. Wybory z ramienia 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność” nadzorował An-
drzej Filipczyk, przewodniczący 
Regionalnej Komisji Wyborczej. 
W zebraniu udział również wzię-
ła Joanna Turoń, kierownik re-
gionalny ds. rozwoju, która orga-
nizowała pracowników Majstra..

Sieć marketów budowlano-wy-
kończeniowych swoją działalno-
ścią obejmuje 49 punktów poło-
żonych na terenie województw: 
podkarpackiego, małopolskiego, 
lubelskiego, śląskiego, opolskie-
go, dolnośląskiego, wielkopol-
skiego, łódzkiego, świętokrzy-
skiego i mazowieckiego.

Przynależność do NSZZ „Soli-
darność” zobowiązuje związkow-
ców do aktywności w dążeniu 
do prawidłowego przestrzega-
nia praw pracowniczych, często 
pomijanych czy zapominanych 
pod pretekstem oszczędności ze 
strony pracodawcy. Doświadcze-
nia ostatnich lat, podczas któ-

rych pracownicy witali się i że-
gnali z kolegami i koleżankami, 
ukształtowały w nich potrzebę 
mówienia w ważnych sprawach 
wspólnym językiem.

- Pierwsze symptomy kształto-
wania się inicjatywy, tak potrzeb-
nej na większą skalę, miały miejsce 
w chwilach zwolnień, nierównego 
traktowania, obarczania coraz 
większymi obowiązkami. Wtedy 
zaczęliśmy dostrzegać już nie tylko 
siebie, ale i kolegów. Mówiąc o tym 
otwarcie wśród reszty załogi stop-
niowo, cegła po cegle rozbieraliśmy 
mur, jaki często w obronie wła-
snych interesów budowaliśmy na 
solidnych fundamentach. Zaczęło 
się tworzyć poczucie wspólnoty. Na 
pierwsze wspólne stanowisko nie 
musieliśmy długo czekać – mówi 
przewodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy nie zgadzają się na 
różnicowanie wynagrodzeń na 
tych samych stanowiskach oraz 
pomijanie w podwyżkach części 
pracowników. Sprzeciwiają się 
również projektowi niekorzyst-
nej dla pracowników odpowie-
dzialności materialnej za mienie 

Pracownicy Majstra dołączyli do grona związkowców

pracodawcy oraz uzależnieniu 
przedłużenia umowy o prace 
pod warunkiem podpisania od-
powiedzialności. Nie wyrażają 
zgody na łamanie przez praco-
dawcę przepisów, dotyczących 
umów o pracę na czas określony 
z przekształceniem ustawowym 
na czas nieokreślony.

– Mówiąc i działając wspólnie 
możemy więcej niż na początku. 
Dziś stojąc w tym miejscu, do któ-
rego dążyliśmy wspólnie, możemy 
sobie nawzajem podziękować za 
pracę włożoną w powstanie naszej 
organizacji. Każdy z nas był lide-

rem małych grup, kształtujących 
się na samym początku do tej 25 
osobowej, która dała zielone świa-
tło do powstania NSZZ „Solidar-
ność” w naszym zakładzie pracy. 
Nie wystarczy mówić o zmianach, 
trzeba o nie walczyć – uważa prze-
wodniczący KZ „S”.

Pamiętajmy, że siłą każdej or-
ganizacji jest m.in. jej liczebność, 
dlatego zapraszam wszystkich 
pracowników Majstra z całej Pol-
ski do kontaktu.

Joanna Turoń, kierownik 
regionalny ds. rozwoju, 

501 791 555, kr.rzesz@gmail.com

Przedsiębiorstwo Produkcji 
Kruszywa i Usług Geologicznych 
„KRUSZGEO” Spółka Akcyjna 
w Rzeszowie po raz trzeci otrzy-
mało certyfikat „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”. To nie 
pierwsze wyróżnienie, ponieważ 
na wniosek Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność”, przedsię-
biorstwo zostało również laure-
atem w 2007 roku I edycji oraz 
w 2010 - IV edycji tego konkursu 
organizowanego przez Komisję 
Krajową NSZZ „Solidarność” pod 
patronatem Prezydenta RP.

- Ze szczególnym sentymen-
tem wspominamy pierwszą edy-
cję, w której zostaliśmy jednym 
z pierwszych laureatów akcji. Po-
twierdzeniem było odebranie przez 
Prezesa Spółki Certyfikatu oraz 
Listu Gratulacyjnego z rąk Prezy-

Kruszgeo po raz trzeci laureatem konkursu PPP
denta RP śp. Lecha Kaczyńskiego 
w Pałacu Prezydenckim 21 stycz-
nia 2008 r. – mówi Bogusław Plęs, 
przewodniczący KZ „S”.

„Kruszgeo” na rynku budow-
lanym obecne jest od 1957 roku. 
W latach transformacji, kiedy 
jedyną nadzieją na przetrwanie 
była prywatyzacja, pracownicy 
zrzeszeni w związkach zawodo-
wych z ówczesną dyrekcją zdecy-
dowali się na bezpośrednią for-
mę prywatyzacji, polegającą na 
przeniesieniu własności przed-
siębiorstwa na rzecz pracowni-
czej spółki akcyjnej. I tak w paź-
dzierniku 1993 roku powstało 
PPKiUG „KRUSZGEO” Spółka 
Akcyjna w Rzeszowie, a właści-
cielami zostali jego pracownicy, 
posiadający 100% udziałów nowo 
powstałej spółki.                      cd. str. III

Pałac Prezydencki, 21.01.2008 r. Na pierwszym planie od lewej: 
Bogusław Plęs, przewodniczący KZ „S”; Jan Bator, prezes Kruszgeo; 

Lech Kaczyński, Prezydet RP,;Wojciech Buczak, 
przewodniczący ZR Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Sieć marketów Majster ma 49 punktów w całej Polsce
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10 listopada pod patrona-
tem Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Nowa Sarzyna odbyły się 
gminne obchody 101. rocznicy 
odzyskania Niepodległości. Roz-
poczęły się mszą św. w intencji 
Ojczyzny w kościele parafialnym 
w Sarzynie, a zakończyły apelem 
poległych pod „Pomnikiem Wol-

Świętowaliśmy 
Niepodległość

11 listopada w Leżajsku odby-
ły się powiatowe obchody odzy-
skania Niepodległości pod pa-
tronatem Burmistrza Leżajska, 
Starosty Leżajskiego i Kustosza 
Klasztoru MB Pocieszenia w Le-
żajsku. 

W południe odprawiona zosta-
ła uroczysta msza św. w Bazylice 
Zwiastowania NMP w Leżajsku. 
Następnie wierni przemasze-
rowali pod pomnik poległych 
w walkach niepodległościowych, 
gdzie złożyli wieńce i kwiaty. 
Na placu przy Miejskim Cen-
trum Kultury Orkiestra Repre-
zentacyjna Oddziału Kawalerii 
Ochotniczej, w barwach 20 Pułku 
Ułanów im. Króla Jana II Sobie-
skiego, wykonywała pieśni pa-

11 listopada 2019 r. w Rzeszo-
wie odbyły się wojewódzkie ob-
chody Narodowego Święta Nie-
podległości.

Podczas uroczystości został 
odsłonięty i poświęcony pomnik 
marszałka Józefa Piłsudskiego. 
monument stoi na placu Wol-
ności, który przed wojną nosił 
imię Piłsudskiego. W uznaniu 
zasług dla budowy pomnika pre-
zes Zarządu Krajowego Związku 
Piłsudczyków RP wręczył Złote 
Krzyże Związku Piłsudczyków RP. 

ności”. Udział w uroczystościach 
wzięła delegacja Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Soli-
darność” Organika Sarzyna ze 
sztandarem w składzie: Krzysz-
tof Półćwiartek, Lesław Karcyło, 
Andrzej Stachnio oraz przewod-
niczący oddziału leżajskiej „S” 
Marek Hojło (zdj. powyżej).

triotyczne, a uczestnicy uroczy-
stości mogli posilić się wojskową 
grochówką. Obchody zakończyły 
się w budynku MCK patriotycz-
nym programem artystycznym 
„Niepodległa, wolna, nasza…” 
w wykonaniu młodzieży z Ze-
społu Szkół Technicznych w Le-
żajsku oraz artystów Miejskiego 
Centrum Kultury w Leżajsku.

Oddział NSZZ „Solidarność” 
w Leżajsku reprezentowała de-
legacja Organizacji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Nadleśnic-
twa Leżajsk z pocztem sztandaro-
wym w składzie: Marek Kurtiak, 
Stanisław Bukowski, Stanisław 
Kotulski (zdj. powyżej) oraz prze-
wodniczący oddziału leżajskiej 
„S” Marek Hojło.

Wśród uhonorowanych byli m.in. 
przedstawiciele związku: Roman 
Jakim przewodniczący ZR Rze-
szowskiego NSZZ „Solidarność”, 
Bogusława Buda przewodniczą-
ca Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Rzeszowie oraz 
Dariusz Zięba prezes Komitetu 
Budowy Pomnika.

Główne uroczystości poprze-
dziła msza święta w kościele 
farnym pod przewodnictwem 
biskupa rzeszowskiego Jana Wą-
troby. 

Poczet Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, 
od lewej: Ewa Hadała, Paweł Kawalec, Paweł Szpunar

W imieniu ZR kwiaty złożyli Roman Jakim i Andrzej Filipczyk
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dokończenie ze str. I

Od tamtego czasu przedsiębior-
stwo ciągle się rozwija oraz po-
zostaje liderem w produkcji 
i sprzedaży kruszyw budowla-
nych i drogowych na terenie Pol-
ski południowo-wschodniej.

Osiągnięcia te są wypadkową 
partnerskiej współpracy związ-
ków zawodowych, a w szczegól-
ności NSZZ „Solidarność” z Za-
rządem Spółki i  Radą Nadzorczą. 
Od początku istnienia Spółki 
w jej władzach są przedstawiciele 
NSZZ „Solidarność”. Obecnie 11 
kierowników jednostek organi-
zacyjnych przedsiębiorstwa jest 
członkami NSZZ „Solidarność”, 
a 3 spośród nich wchodzi w skład 
6-cio osobowego Zarządu. Prze-
wodniczący Komisji Zakładowej 
jest członkiem Rady Nadzorczej, 
a jeden z jego zastępców Spo-
łecznym Inspektorem Pracy. 

- Dynamika rozwoju i wzrost 
przychodów Spółki w roku 2018 
była jednym z argumentów w ne-
gocjacjach zakładowych orga-
nizacji związkowych z nowym, 
wybranym 1 czerwca 2019 roku, 
Zarządem na czele z Prezesem Je-
rzym Grabosiem  w sprawie pod-
niesienia płacy zasadniczej dla 
pracowników – podkreśla Bogu-
sław Plęs, przewodniczący KZ „S”. 
– W wyniku rozmów od 1 września 
płaca pracowników  wzrosła śred-
nio o ponad 7%. Kolejnymi korzy-
ściami dla pracowników były mię-
dzy innymi: zasilenie Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych 
kwotą 1.725.000 złotych; wypłata 
dywidendy dla 615 akcjonariuszy, 
którzy są tylko i wyłącznie pracow-
nikami, byłymi pracownikami lub 
spadkobiercami byłych pracowni-
ków Spółki; czy podwyższenie kwa-
lifikacji 213 pracowników. Spółka 
nie zapomina również o swoich by-
łych pracownikach. Każdego roku 
organizowane są spotkania z eme-
rytami podczas, których otrzymu-
ją oni okolicznościowe prezenty 
i gratyfikacje finansowe – dodaje 
B. Plęs.

W październiku 2018 roku Ko-
misja złożona z przedstawicieli 
związków zawodowych i pracow-
ników reprezentujących Zarząd 
Spółki przygotowała propozycję 
nowego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy, który został 
podpisany i obowiązuje od 1 lu-
tego 2019 roku. Preambuła Ukła-
du odwołuje się do korzystniej-
szego kształtowania uprawnień 
pracowniczych uregulowanych 
powszechnie i jednolicie w pra-
wodawstwie pracy. W dalszych 
zapisach układu mowa jest rów-
nież o zakazie dyskryminacji  ze 
względu na płeć, wiek, niepełno-
sprawność, rasę, religię, narodo-
wość, przekonania polityczne, 
przynależność związkową, po-
chodzenie etniczne, wyznanie, 
orientację seksualną, zatrudnie-
nie na czas określony lub nie-
określony albo w pełnym lub nie-
pełnym wymiarze czasu pracy.

Znaczący wpływ na  funkcjo-
nowanie Przedsiębiorstwa, ma 
powstały w 1980 roku i działa-
jący do dziś NSZZ „SOLIDAR-
NOŚĆ”, którego przedstawiciele 
traktowani są na partnerskich 
zasadach. Normą jest uczestni-
czenie związkowców w posiedze-
niach Zarządu Spółki, na których 
omawiane są sprawy dotyczące 
bieżącej działalności. Związki 
zawodowe traktowane są jako 
„ciało doradcze” a ich opinie i su-
gestie stanowią ważny element, 
wyznaczanej przez kolejne Za-
rządy, strategii i rozwoju Spół-
ki. Taka forma współdziałania 
zdecydowanie wpływa na stabil-
ność zatrudnienia, przestrzega-
nia prawa pracy i poszanowania 
wspólnych interesów. Załoga, 
w której 355 pracowników to ak-
cjonariusze, pracująca w rodzin-
nej atmosferze jest najlepszym 
gwarantem dbałości o dalszy roz-
wój Przedsiębiorstwa Produk-
cji Kruszywa i Usług Geologicz-
nych „Kruszgeo” Spółka Akcyjna 
w Rzeszowie.

red.

Kruszgeo po raz trzeci 

Zakład Eksploatacji Kruszywa LIPIE, produkcja betonu

Castorama łamie prawa
25 listopada 2019 r. NSZZ „Solidarność” przeprowadziła ogól-

nopolską akcję ulotkową pod sklepami Castorama w całej Polsce, 
m.in. w Warszawie i Rzeszowie.

Akcja miała na celu poinfor-
mowanie klientów sieci o tym, 
że korporacja łamie elementar-
ne prawa pracownicze. Zarząd 
Castorama Polska bezprawnie 
zwolnił 9 członków Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” za 
wpisy na portalach społeczno-
ściowych, informujące o łamaniu 
przepisów BHP i warunków pra-
cy w sklepach.

Zdaniem związkowców to 
skandal, że międzynarodowa 
korporacja bezwzględnie ła-
mie przepisy prawa pracy i nie 
szanuje Konstytucji RP. Żądają 
natychmiastowego przywróce-

nia do pracy członków Komisji 
Zakładowej oraz wyciągnięcia 
konsekwencji dyscyplinarnych 
wobec osób, które dopuściły się 
bezprawnych działań antyzwiąz-
kowych.

Działacze związkowi zgodnie 
mówią, że nie można tego bez-
prawnego działania zbagatelizo-
wać, dlatego NSZZ „Solidarność” 
zrobi wszystko, aby przywrócić 
zwolnionych do pracy. Związek 
chce dać wyraźny sygnał innym, 
że Polska jest krajem prawa, 
gdzie obowiązują pewne normy 
i standardy.

red.

Do Warszawy z naszego Regionu wyjechali związkowcy z zakładów: 
WSK PZL-Rzeszów, Zelmer, Elektromontaż, Organika Sarzyna, Zapel

W Rzeszowie przed Castoramą akcję ulotkową przeprowadzili 
Joanna Turoń, kierownik regionalny ds. rozwoju oraz pracownicy ZR
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W związku z wakatami, Orga-
nizacja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” Organika Sarzyna, 
przeprowadziła na kilku oddzia-
łach wybory uzupełniające na 
funkcję przewodniczącego „S”. 
Nad prawidłowością wyborów 
czuwał Marek Hojło, przewodni-
czący Międzyzakładowej Komisji 
Wyborczej, skarbnik Zarządu Re-
gionu Rzeszowskiego NSZZ „Soli-
darność”.

14 listopada 2019 r. podczas ze-
brania wyborczego w Spółce „NS 
Automatyka” (okręg wyborczy nr 
11) związkowcy zdecydowali, że 
przewodniczącym „S” zostanie 

Tadeusz Kulec. Związkowcy po-
dziękowali również odchodzą-
cemu na emeryturę Julianowi 
Strojkowi za długoletnią współ-
pracę i rozwój związku w spółce.

Specyfika pracy zakładu Agro 
(okręg wyborczy nr 1) oraz dzia-
łu Magazyny i Budynek L3 (okręg 
wyborczy nr 4) uniemożliwiała 
przeprowadzenie bezpośrednich 
wyborów, dlatego zdecydowano 
się na wybory z urną. Po zlicze-
niu głosów, przewodniczącymi 
„S” zostali Mirosław Sajdłowski 
oraz Waldemar Kryla, którzy na 
wydziałach pełnić swe funkcje 
będą do 2023 r.

Wybory uzupełniające 
w Organika-Sarzyna

W Pstrągowej 6-8 listopada 
odbyły się warsztaty medialne 
dla liderów organizacji związ-
kowych z wykorzystaniem środ-
ków audiowizualnych. Zajęcia 
prowadziła Hanna Daszczyńska-
Sakowicz z Komisji Krajowej, 
a uczestniczyło w nich kilkuna-
stu działaczy NSZZ „Solidarność” 
z Regionu Rzeszowskiego.

Program szkolenia obejmował 
m.in. zastosowanie gatunków 

dziennikarskich w tworzeniu 
informacji dla struktur związ-
kowych, ćwiczenia praktyczne 
przed kamerą i mikrofonem, 
tworzenie wewnątrzzwiązko-
wych informacji z wykorzysta-
niem strony internetowej, biu-
letynu i relacji bezpośrednich 
z członkami związku, czy pozna-
nie prawnych aspektów ochrony 
dóbr osobistych.

Warsztaty z informacji 
i komunikacji

W trakcie zajęć

Zebranie wyborcze w „NS Automatyka”, okręg wyborczy nr 11 

- Jestem przewodniczącym Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników UTC CCS 
Manufacturing Polska w Ropczy-
cach. Produkujemy gaśnice pod 
logiem Gloria. 

Założyliśmy związek z pomocą 
doradców z Regionu Rzeszow-
skiego w 2008 roku z grupą 16 
pracowników. Oczywiście mieli-
śmy obawy jak zareaguje kierow-
nictwo zakładu, ale zachowało 
się rozsądne. Nadmienię, że firma 
istniała od ponad półtora roku 
i liczyła wtedy około 240 pra-
cowników, została przeniesiona 
z Niemiec. Od tego czasu następo-
wał powolny wzrost ilości człon-
ków związku, corocznie negocjo-
waliśmy z pozytywnym skutkiem 
wzrost wynagrodzeń. W 2009 
roku firma zamierzała zwolnić 
część pracowników, ale my za-
proponowaliśmy wprowadzenie 
programu dobrowolnych odejść 
zwiększając wysokość odpraw. 
Negocjacje zakończyły się podpi-
saniem porozumienia i ten etap 
przeszliśmy bezboleśnie, gdyż 

pracownicy zgłosili się dobrowol-
nie. Etapy w naszej działalności 
były i lepsze i gorsze, ale zawsze 
gotowi byliśmy do rozmów i je 
prowadziliśmy. Lata 2016-2019 
były najlepsze pod względem 
sukcesów w negocjacjach wzro-
stu wynagrodzeń i dodatkowych 
benefitów wprowadzonych w na-
szym zakładzie. Płaca zasadnicza 
pracowników produkcji wzrosła 
średnio o 27%, wprowadzony zo-
stał system premiowy, a dodatek 
nocny podniesiono o 50%. Wyne-
gocjowaliśmy również wzrost od-
pisu na fundusz socjalny do 120% 
i darmowy dowóz pracowników 
do pracy na 4 trasach z okolic 
Ropczyc.

Obecnie organizacja liczy 98 
członków. W 2020 r. czekają nas 
zmiany własnościowo-organiza-
cyjne i zadaniem NSZZ „Solidar-
ność” jest dopilnowanie, by nie 
spowodowały one niekorzystnych 
rozwiązań dla naszych pracowni-
ków.

Zbigniew Góra
przewodniczący KZ „S”

Solidarność UTC w Ropczych 
działa i stawia na rozwój

4 listopada 2019 r. w Sali Ba-
lowej łańcuckiego Zamku za-
inaugurowano obchody 75. 
rocznicy utworzenia Muzeum-
-Zamku. 

Wydarzenie poprzedziła uro-
czysta niedzielna Msza św. w łań-
cuckiej Farze. Szczególnie ważne 
dla pracowników podczas spo-
tkania było wręczenie wyróżnie-
nia Złotego Medalu „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” nadanego 
przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego dla Mu-
zeum-Zamku. 

Podziękowania oraz kwiaty dla 
pracowników placówki przeka-
zali Wojewoda Podkarpacki Ewa 
Leniart oraz Marszałek Woje-

wództwa Podkarpackiego Wła-
dysław Ortyl.

W ramach inauguracji obcho-
dów 75-lecia utworzenia łańcuc-
kiego Muzeum miało miejsce 
otwarcie wystawy „Łańcuciana 
ze zbiorów Fundacji Trzy Trąby 
i Fundacji im. Feliksa hr. Sobań-
skiego”, na której zgromadzo-
no część historycznych dzieł ze 
zbiorów rezydencji Potockich.

Wszystkim pracownikom, 
którzy tworzyli łańcuckie mu-
zeum, za ich fachowość, wiel-
kie zaangażowanie serdecznie 
dziękujemy!

Bożena Lauzer, Przewodnicząca KZ 
„S” przy Muzeum-Zamku w Łańcucie

75. urodziny Muzeum w Łańcucie

www.facebook.com/DRZRzeszow
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7 listopada 2019 r. odbyło się 
posiedzenie Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność”.

Jak zawsze, pierwszym punk-
tem obrad są informacje z bie-
żących prac Prezydium, które 
przedstawia Roman Jakim, prze-
wodniczący ZR. Relacje z tych 
działań można również na bieżą-
co śledzić na stronie interneto-
wej Regionu.

Przebieg październikowe-
go posiedzenia Komisji Kra-
jowej omówił Paweł Szpunar, 
przewodniczący „S” w Zelme-
rze i członek KK. Poinformo-
wał m.in., że odbyła się dysku-
sja o strategii rozwoju Związku, 
również w kontekście tworzenia 
nowych organizacji w służbach 
mundurowych. Działacze szcze-
bla krajowego zapoznali się tak-
że z pracami zespołów KK, Rady 
Dialogu Społecznego i Rady 
Ochrony Pracy oraz zdecydo-
wali, że Komisja Krajowa zwróci 
się do Ministra Sprawiedliwości, 
Prokuratora Generalnego o nad-
zór nad sprawami dotyczącymi 
bezprawnego dyscyplinarne-
go zwolnienia trzech liderów 
„Solidarności” w krakowskim 
Genpact PL Sp. z o.o.

Informacje o sytuacji w orga-
nizacjach związkowych przed-
stawili przewodniczący i dzia-
łacze struktur terenowych. 
W Muzeum-Zamek w Łańcucie, 
Podkarpackim Urzędzie Woje-
wódzkim, Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
nastąpiły długo oczekiwane ru-
chy płacowe. Jednak to w rze-
szowskim Kruszgeo pracownicy 
otrzymają największe podwyż-
ki, bo 7%. W związku z brakiem 
porozumienia związków zawo-
dowych z dyrektorem Szpitala 
Klinicznego nr 2 w Rzeszowie 
sytuacja wśród pracowników 
jest bardzo napięta. O swoją 

przyszłość boją się również za-
trudnieni w Zelmerze, ponieważ 
zarząd spółki zdecydował o cał-
kowitym zaprzestaniu produk-
cji małego agd z logo „Zelmer”. 
Pracownicy Lear w Mielcu od-
czuwają skutki następującego 
kryzysu motoryzacyjnego, co 
wiąże się z trudnymi negocjacja-
mi „S” z zarządem dotyczącymi 
wzrostu wynagrodzeń. Zmiany 
organizacyjne w firmie Ciech bu-
dzą niepokoje i podziały wśród 
pracowników Organika Sarzyna. 
Jak alarmują działacze, sytuacja 
w domach pomocy społecznej 
jest niezwykle niepokojąca, po-
nieważ brak podwyżek powodu-
je odejścia z pracy personelu, co 
może doprowadzić do paraliżu 
tych placówek, m.in. DPS w Prze-
myślu, Strzyżowie, Babicy, czy 
w Piskorowicach-Mołynie.

Andrzej Filipczyk, przewodni-
czący Regionalnej Komisji Wy-
borczej, poinformował, że w or-
ganizacjach NSZZ „Solidarność” 
Majster, Wody Polskie, Nadle-
śnictwo Leżajsk, PUP Leżajsk 
oraz PIP Rzeszów przeprowa-
dzone zostały wybory lub wy-
bory uzupełniające na funkcje 
związkowe.

Przyjęto do wiadomości rezy-
gnację Grzegorza Lasoty z funk-
cji członka ZR, podyktowaną 
zmianą zatrudnienia.

red.

Słodką niespodziankę obradującym
sprawiła Bożena Lauzer, 

przewodnicząca „S” w Muzem-
Zamek w Łańcucie, częstując 
tortem upieczonym z okazji 

75-lecia utworzenia Muzeum

Obradowali Członkowie ZR

19 listopada odbyło się posie-
dzenie Prezydium Podkarpac-
kiej Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego, które poprzedza 
plenarne obrady PWRDS. Udział 
w nim wziął Roman Jakim, prze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność”, który jest wiceprzewod-
niczącym PWRDS.

W programie posiedzenia było 
kilka tematów, które wymagały 
pilnego omówienia, m.in. sprawa 
ewentualnego przeprowadzenia 
audytu finansowego w Szpitalu 
Klinicznym nr 2 w Rzeszowie. 
Po długiej dyskusji, omówieniu 
argumentów „za” i „przeciw”, Pre-
zydium PWRDS zdecydowało, że 
zamówiona zostanie eksperty-
za niezależnego zespołu, który 
przeprowadzi audyt finansowy 
w szpitalu. Wszystko po to, by 
nieporozumienia, które występu-
ją w tej chwili w szpitalu na linii 
dyrektor-organizacje związko-
we zostały wyjaśnione, a strony 
miały wiarygodne dane na temat 
sytuacji ekonomicznej szpitala 
i sytuacji ekonomicznej pracow-
ników. – Żeby nie było sytuacji, 
jaką mieliśmy do tej pory, że pra-
codawca kwestionował informacje 
przekazywane przez związki zawo-
dowe, a związki kwestionowały in-
formacje przekazywane przez pra-
codawcę. Ten audyt ma wyjaśnić 
wiele nurtujących rzeczy i stronom 
będzie łatwiej dojść do porozumie-
nia – uważa R. Jakim.

Kolejnym tematem posiedze-
nia była dramatyczna sytuacja 
spółki Zelmotor, utworzonej na 
bazie Zelmeru i kooperującej 
z BSH. Powstałe kłopoty związa-
ne są z decyzją właściciela o li-
kwidacji produkcji małego agd 
pod marką Zelmer. Produkcja 
i kooperacja, która do tej pory 
była prowadzona przez Zelmotor 
i dawne spółki zelmerowskie ma 
być wygaszana. NSZZ „Solidar-
ność” podjęła rozmowy z BSH 
na temat możliwości przejęcia 
części produkcji przez Zelmotor 
i dotychczasowych kooperato-
rów, m.in. spółdzielnie inwalidów 
Zgoda i Rena. Razem z pracodaw-

cami wystąpił do Zarządu BSH 
w Rzeszowie i Monachium w tej 
sprawie, niestety odpowiedzi nie 
były satysfakcjonujące. Strona 
związkowa zwróciła uwagę, że 
firmy, które szanują pracowni-
ków w całej Europie i świecie, 
a w swoich statutach i kodek-
sach mają zapisy o zachowaniu 
etycznym, moralnym i wspiera-
jącym dialog społeczny, powinny 
postępować trochę inaczej niż 
robi to BSH. Prezydium WRDS 
postanowiło wystąpić do zarzą-
du BSH z prośbą o czas i rozwa-
żenie możliwości przekazania 
części produkcji małego sprzętu 
agd spółkom kooperującym, by 
te mogły wciąż zatrudniać pra-
cowników. – Liczymy na to, że sy-
tuacja się trochę unormuje i spółka 
Zelmotor dostanie więcej czasu na 
wdrożenie nowych produktów, tak 
żeby nie musiało dojść w spółce 
i spółdzielniach do zwolnień pra-
cowników. Wiemy przecież z czym 
się wiążą zwolnienia szczególnie 
jeśli chodzi o inwalidów, im prze-
cież trudniej jest znaleźć pracę – 
podkreślił R. Jakim.

W związku z powołaniem no-
wego rządu, Prezydium PWRDS 
postanowiło ponowić korespon-
dencję do Ministra Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej w spra-
wie postulatów i problemów 
pracowników Domów Pomocy 
Społecznej. Przypomniało, że 
w uchwale PWRDS zwróciła się 
z prośbą o rozważenie wprowa-
dzenia zmian w funkcjonowaniu 
DPS, które obecnie nie znajdują 
się w systemie ochrony zdrowia 
i socjalnym oraz nowych regu-
lacji, dotyczących finansowania 
tych placówek. Jednakże naj-
pilniej oczekiwaną zmianą jest 
wprowadzenie takich zasad wy-
nagradzania dla wszystkich pra-
cowników DPS, które zagwaran-
tują godną i uczciwą płacę oraz 
zapłatę za dyżury w święta i usta-
wowe określenie minimalnej 
ilości personelu (opiekunów, po-
kojowych, terapeutów, pracowni-
ków socjalnych, pielęgniarek).

Plenarne posiedzenie PWRDS 
planowane jest na 6 grudnia br.

Przed plenarnym posiedzeniem

Standardowo obrady odbywają się w świetlicy siedziby ZR

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

Roman Jakim
przewodniczący ZR
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Zawiedzione nadzieje z roku 1989 (III)
Półtora miesiąca po wyborach kontraktowych z 4 czerwca 1989 roku, Zgromadzenie Narodowe 

wybrało gen. Wojciecha Jaruzelskiego na Prezydenta Polski. 19 sierpnia gen. Jaruzelski powierzył 
misję utworzenia rządu Tadeuszowi Mazowieckiemu. W utworzonym przez T. Mazowieckiego rzą-
dzie głównym specem od reform został minister finansów, a zarazem wicepremier, Leszek Bal-
cerowicz. Z nowym, rzekomo „solidarnościowym”, rządem Polacy łączyli wielkie nadzieje, będąc 
przekonani, że zerwie on całkowicie z komunistyczną przeszłością i wprowadzi reformy, które po-
prawią ich sytuację materialną.

Pozorne zmiany 
i wielkie nadzieje

Desygnowanie Tadeusza Ma-
zowieckiego na premiera przyję-
te zostało przez członków NSZZ 
„Solidarność” wręcz entuzja-
stycznie, gdyż uważany był on 
w tamtym czasie za człowieka 
opozycji antykomunistycznej. 
Nic zatem dziwnego, że przez 
pierwszych kilka miesięcy rząd 
Mazowieckiego-Balcerowicza 
cieszył się ogromnym kredy-
tem zaufania, a zapowiadane 
przez niego głębokie reformy 
ustrojowe i gospodarcze wzbu-
dzały nadzieję na szybką popra-
wę sytuacji gospodarczej kraju 
i związaną z tym poprawą sytu-
acji materialnej ludności. Dość 
szybko uwidoczniło się, że pomi-
mo szumnych zapowiedzi, nowy 
rząd nie dąży do całkowitego 
zerwania z komunistyczną prze-
szłością, lecz przeciwnie hamuje 
proces demokratyzacji, wdraża 
za to w życie bolesne dla pra-
cowników reformy gospodarcze. 
Jednakże, dostrzegając te nega-
tywne zjawiska, związkowcy „S” 
byli przekonani, że „solidarno-
ściowy” rząd zamierza się z nimi 
uporać i co najmniej do końca 
1989 roku wśród związkowców 
optymizm i nadzieja na nadej-
ście pozytywnych zmian zdecy-
dowanie dominowały nad uczu-
ciem zawodu.

Bo pomimo wszystko w Polsce 
zachodziły pewne pozytywne 
zmiany. W czerwcu 1989 roku 
Związek, po 8 letniej przerwie, 
wznowił wydawanie „Tygodni-
ka Solidarność” – czasopisma 
o zasięgu ogólnopolskim. Bez 
potrzeby zachowania zasad kon-
spiracji wydawano i kolporto-
wano jawnie różnego rodzaju 
biuletyny, zarówno te, których 
wydawanie rozpoczęto po wpro-
wadzeniu stanu wojennego, jak 
i całkowicie nowe. Po 45 latach 
obowiązywania ścisłej cenzury 
ludzie mogli się już dowiedzieć 
(przynajmniej z wydawanych 
w niewielkim nakładzie publika-
cji) prawdy o żołnierzach i dzia-
łaczach powojennego podzie-
mia niepodległościowego i ich 
oprawcach z UB. Funkcjonowała 
wprawdzie nadal cenzura, a pu-
bliczna telewizja i radio (jedyne 

jakie wtedy były) oraz cała ofi-
cjalna prasa, znajdowały się w rę-
kach komunistów, ale nawet one 
zaczynały już coraz śmielej po-
dawać zakazane dotychczas in-
formacje, choć na ogół niepełne 
i zmanipulowane. Tym niemniej 
w kontrolowanej przez komuni-
stów oficjalnej prasie można już 
było co nieco przeczytać o woj-
nie polsko-bolszewickiej z 1920 
roku, czy o agresji sowieckiej na 
Polskę z 17 września 1939 roku. 
Za nieomal historyczne wydarze-
nie uznano usunięcie we wrze-
śniu 1989 roku ze stanowiska 
przewodniczącego Komitetu ds. 
Radia i Telewizji znienawidzone-
go powszechnie Jerzego Urbana 
i zastąpienie go związanym ze 
środowiskiem opozycji Andrze-
jem Drawiczem, łącząc z tym 
płonne nadzieje na całkowitą 
zmianą oblicza publicznych me-
diów. Bardzo szybko ukuto nawet 
slogan, że, że dzielny szeryf Ma-
zowiecki mianował szefem Ko-
mitetu ds. Radia i Telewizji por. 
Kojaka (bohatera emitowanego 
w tamtym czasie amerykańskie-
go serialu kryminalnego), by 
oczyścił tę instytucję z kłamców 
i oszczerców. Nie wiedziano, że 
Andrzej Drawicz, uważany wtedy 
za uczciwego publicystę i ofiarne-
go działacza opozycji, był od daw-

na tajnym współpracownikiem 
SB (zarejestrowanym w 1953 
roku) o pseudonimach Kowalski 
i Zbigniew. 3 lipca 1989 roku Pro-
kuratura Wojewódzka w Rzeszo-
wie wszczęła śledztwo w sprawie 
dokonanej w 1944 roku w Turzy 
„zbrodni przeciwko ludzkości”. 
22 września zalegalizowano 

działalności Niezależnego Zrze-
szenia Studentów. Cieszono się 
z rozwiązania 2 października 
powszechnie znienawidzonego 
ZOMO, a 23 listopada z niemniej 
znienawidzonego ORMO.

Jednocześnie, pojawiały się 
obawy, że w przypadku powrotu 
komunistów do władzy, nawet 
te niewielkie pozytywne zmiany 
mogą zostać cofnięte, gdyż byli 
funkcjonariusze PZPR, wykorzy-
stując trudną sytuację material-
ną ludności, niemal natychmiast 
po przegranych przez nich wy-
borach kontraktowych zaczęli 
w sprytny sposób lansować ha-
sło: Komuno wróć!

Jerzy Klus

Prześmiewczy nekrolog ORMO 
(rys. zamieszczony w biuletynie 
„Solidarność Trwa” z listopada 

1989 roku).

Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Histeria opozycji totalitarnej
Politycy Zjednoczonej Prawicy wygrali wprawdzie wybory parlamen-

tarne, ale wszystko wskazuje na to, że obecna kadencja parlamentarna 
może się okazać trudniejsza od poprzedniej, bo dotychczasowa totalitarna 
opozycja, została wzmocniona o jeszcze bardziej totalitarne ugrupowania 
Lewicy, czego przedsmak mieliśmy okazję poznać jeszcze przed o�cjalnym 
rozpoczęciem pierwszego posiedzenia parlamentu.

Zaczęło się od ataków na prezydenta Andrzeja Dudę, za wyznaczenie 
na Marszałka Seniora Sejmu Antoniego Macierewicza – chyba najbardziej 
zasłużonego (spośród żyjących) działacza opozycji antykomunistycznej: 
uczestnika protestów z  Marca 1968 roku, założyciela Komitetu Obrony 
Robotników, o�arnego działacza podziemnej „Solidarności”… Prezyden-
towi Dudzie trudno byłoby znaleźć godniejszą osobę na tę zaszczytną, 
acz raczej symboliczną, funkcję, gdyż zmuszony był dokonać wyboru spo-
śród najstarszych wiekiem posłów. Miał zatem do wyboru: Iwonę Śledziń-
ską-Katarasińską (z PO) – członkinię PZPR (w latach1972-81), która po 
wydarzeniach z marca 1968 roku zasłynęła serią antysemickich ataków 
i krytyką protestujących studentów; Joannę Senyszyn (z SLD) – członkinię 
PZPR (w latach 1975-90), zaciekłego wroga Kościoła Katolickiego, autor-
kę skrajnie obraźliwych ataków na księży oraz osoby broniące wartości 
chrześcijańskich i narodowych; Dariusza Rosatiego (kiedyś w SLD, obec-
nie z PO) – działacza PZPR (w latach 1966-90), zarejestrowanego w 1978 
roku przez SB jako kontakt operacyjny „Buyer”; Janusza Korwin-Mikkego 
(z Konfederacji Wolność i Niepodległość) – opozycjonisty w latach PRL, 
ale obecnie człowieka o  kontrowersyjnych poglądach, zaciekłego wroga 
Unii Europejskiej, ale także systemu demokratycznego. Oraz ewentualnie 
Jarosława Kaczyńskiego – zasłużonego działacza opozycji w latach PRL, 
ale przez to, że założył PiS i  jest jego prezesem, znienawidzonego przez 
totalitarnych opozycjonistów na równi z A. Macierewiczem.

Ataki na prezydenta Dudę przybrały formę skrajnej histerii, czego obja-
wem było wystosowanie przez polityków Koalicji Obywatelskiej i Lewicy 
listów do prezydenta Dudy z  żądaniem zmiany decyzji. Autorzy listów 
utrzymywali, że nominacja ta „to hańba dla Sejmu Rzeczpospolitej Pol-
skiej”, a  zarazem „obraza dla Polek i Polaków”. Do ataków przyłączyli 
się politycy PSL, którzy nie wystosowali wprawdzie własnego listu, lecz 
wypowiadając się w tej sprawie w mediach, twierdzili że nie uczynili tego, 
gdyż uznali to jedynie za bezcelowy gest.

Prezydent Duda oparł się tym bezpodstawnym żądaniom i decyzji nie 
zmienił. A. Macierewicz otworzył zatem obrady Sejmu i wygłosił krótkie, 
piękne przemówienie o patriotycznej treści, skrytykowane oczywiście na-
tychmiast totalnie przez całą totalitarną opozycję i sprzymierzone z nimi 
media.

 Jerzy Klus
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Marzenie SZPUNAR
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

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

Prawnik
informuje
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Rodzinie i bliskim śp. Piotra MYŚLIWCA
przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ “Solidarność” 

w Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego Asko 
w Rzeszowie, organizator podziemnych struktur „S” 

oraz pomocy materialnej dla internowanych i ich rodzin

wyrazy szczerego współczucia
 w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności”

składa Roman Jakim, przewodniczący 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Jolancie BYDYCE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

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

Minimalne wynagrodzenie

Rząd postanowił, że minimalne 
wynagrodzenie za pracę w 2020 
r. będzie wynosić 2600 zł brutto. 
Oznacza to, że w 2020 r. minimal-
ne wynagrodzenie za pracę będzie 
wyższe o 350 zł (15,6 proc.) niż 
obecnie (w 2019 r. płaca minimal-
na wynosi 2 250 zł). Natomiast mi-
nimalna stawka godzinowa w 2020 
r. została ustalona na poziomie 17 
zł (obecnie jest to 14,70 zł).

Definicja dodatku 
za staż pracy

Nowelizacja wprowadziła defi-
nicję dodatku za staż pracy. Zatem 
dodatek za staż pracy to dodatek 
do wynagrodzenia przysługujący 
pracownikowi z tytułu osiągnięcia 
ustalonego okresu zatrudnienia, 
na zasadach określonych w od-
rębnych przepisach, układzie 
zbiorowym pracy, innym opartym 
na ustawie porozumieniu zbioro-
wym, regulaminie wynagradza-
nia, statucie określającym prawa 
i obowiązki stron stosunku pracy, 
umowie o pracę lub spółdzielczej 
umowie o pracę.

Wyłączenie dodatku 
z minimalnego wynagrodzenia

Nowelizacja ustawy o minimal-
nym wynagrodzeniu rozszerzyła 
katalog składników wynagrodze-
nia, które nie są uwzględniane 
przy obliczaniu wysokości wyna-
grodzenia pracownika porówny-
wanego z wysokością minimal-
nego wynagrodzenia za pracę, 
o dodatek za staż pracy.

Celem wprowadzenia tej zmiany 
jest zapewnienie bardziej sprawie-
dliwego i przejrzystego kształtu mi-

nimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz poprawy sytuacji pracowni-
ków otrzymujących wynagrodzenie 
na najniższym poziomie. 

Zatem od 1 stycznia 2020 r. przy 
obliczaniu wysokości wynagro-
dzenia pracownika nie uwzględ-
nia się: 
1) nagrody jubileuszowej;
2) odprawy pieniężnej przysłu-
gującej pracownikowi w związku 
z przejściem na emeryturę lub ren-
tę z tytułu niezdolności do pracy; 
3) wynagrodzenia za pracę w go-
dzinach nadliczbowych; 
4) dodatku do wynagrodzenia za 
pracę w porze nocnej; 
5) dodatku do stażu pracy.

Dodatek za staż pracy nie ma 
charakteru powszechnego. Z mocy 
prawa przysługuje on niektórym 
grupom zawodowym, w tym pra-
cownikom jednostek sfery bu-
dżetowej i jest wypłacany pracow-
nikom z tytułu przepracowania 
określonego czasu w danej firmie 
lub branży. W sektorze budże-
towym, dodatek ten przysługuje 
m.in. urzędnikom, pracownikom 
sądów i prokuratury, nauczycie-
lom, żołnierzom, policjantom czy 
pielęgniarkom. Dodatek wypłaca-
ny jest co miesiąc i stanowi najczę-
ściej procent od wynagrodzenia 
podstawowego, a jego wysokość 
wzrasta wraz ze stażem pracy.

W trakcie roku, zmienia się 
wysokość odpisu na ZFŚS

Do 31 października 2019 r. należy 
dopłacić różnicę między już wpła-
conymi środkami a odpisami nali-
czonymi według nowej stawki, któ-
ra obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.
• od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. 
- przeciętne wynagrodzenie mie-
sięczne w gospodarce narodowej 

w drugim półroczu 2013 r., które 
wynosi 3278,14 zł (odpis podstawo-
wy: 3278,14 zł × 37,5% = 1229,30 zł),
• od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 
r. - przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne w gospodarce naro-
dowej w drugim półroczu 2014 
r., które wynosi 3389,90 zł (odpis 
podstawowy: 3389,90 zł × 37,5% = 
1271,21 zł).

Co się zmieniło w Kodeksie 
pracy po 7 września 2019 r.

Przepisy, które weszły w  życie we 
wrześniu, są bardziej przychylne 
dla pracowników. Wśród najważ-
niejszych zmian, jakie wprowadza 
nowy Kodeks pracy wymienia się 
sprawy dotyczące mobbingu, świa-
dectwa pracy czy ochrony przed 
wypowiedzeniem  ojca wychowu-
jącego dziecko lub pracownika – 
innego członka najbliższej rodzi-
ny, w okresie korzystania z urlopu 
macierzyńskiego.

Mobbing i dyskryminacja

Nowelizacja przepisów zniosła 
katalog przyczyn dyskryminacji. 
Po zmianach, każde nierówne 
traktowanie podwładnego, które 
nie można uzasadnić obiektyw-
nymi przyczynami, będzie mogło 
być uznane za dyskryminację.

W zakresie przepisów dotyczą-
cych mobbingu, pracownik będzie 
mógł ubiegać się o odszkodowanie 
również, gdy nie rozwiązał umowy 
o pracę. Obecnie bowiem o od-
szkodowanie mogą ubiegać się 
pracownicy, którzy na skutek mo-
bbingu zwolnił się z pracy.

Kodeks pracy  poszerzony 
o zapis rozporządzenia o terminie 

wydania świadectwa pracy

W związku z rozwiązaniem lub 
wygaśnięciem stosunku pracy pra-
codawca jest obowiązany wydać 
pracownikowi świadectwo pracy 

w dniu, w którym następuje usta-
nie stosunku pracy. Jeżeli z przy-
czyn obiektywnych wydanie świa-
dectwa pracy pracownikowi albo 
osobie przez niego upoważnionej 
w tym terminie nie jest możliwe, 
pracodawca w ciągu 7 dni od dnia 
upływu tego terminu przesyła 
świadectwo pracy pracownikowi 
lub tej osobie za pośrednictwem 
operatora pocztowego albo dorę-
cza je w inny sposób.

W przypadku niewydania przez 
pracodawcę świadectwa pracy pra-
cownikowi będzie przysługiwać 
prawo wystąpienia do sądu pracy 
z żądaniem zobowiązania praco-
dawcy do wydania świadectwa pra-
cy. Jeżeli pracodawca nie istnieje 
albo z innych przyczyn wytocze-
nie przeciwko niemu powództwa 
o zobowiązanie do wydania świa-
dectwa pracy jest niemożliwe, pra-
cownikowi będzie przysługiwało 
prawo wystąpienia do sądu pracy 
z żądaniem ustalenia uprawnienia 
do otrzymania świadectwa pracy. 
Termin dotyczący sprostowania 
świadectwa pracy został wydłużo-
ny z 7 do 14 dni.

Zakaz wypowiedzenia 
i rozwiązania umowy o pracę

Ponadto w wyniku nowelizacji 
art. 177 § 5 otrzymał brzmienie: 
„§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się 
odpowiednio także do pracownika 
– ojca wychowującego dziecko lub 
pracownika – innego członka naj-
bliższej rodziny, w okresie korzy-
stania z urlopu macierzyńskiego.

Powyższy przepis oznacza, że 
pracownicy - inni członkowie ro-
dziny również są objęci szczegól-
ną ochroną przed rozwiązaniem 
stosunku pracy – analogicznie do 
przysługujących pracownicom 
oraz pracownikom-ojcom wycho-
wującym dziecko i korzystających 
z urlopu macierzyńskiego.

Grażyna Mierzwa

Zmiany ważne dla pracowników

Arturowi STEFAŃSKIEMU
Członkowi Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy Teresy
składa Roman Jakim, przewodniczący 

Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Magdalenie SZELI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

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

Mieczysławowi STASZKIEWICZOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności”
składa Roman Jakim, przewodniczący 

Komisji Międzyzakładowej WSK PZL-Rzeszów NSZZ „Solidarność”
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