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18 maja minęło 100 lat od na-
rodzin Karola Wojtyły, dziś św. 
Jana Pawła II. Przyszedł na świat 
w 1920 roku, kiedy bolszewicy 
szli na Warszawę.

Jan Paweł II był pierwszym pa-
pieżem z Polski i pierwszym po 
455 latach następcą św. Piotra, 
niebędącym Włochem oraz naj-
młodszym papieżem od 1864 roku. 

Jego pontyfikat trwał ponad 26 
lat i był drugim, co do długości 
w dziejach Kościoła. Jan Paweł 
II odbył 104 podróże apostolskie 
przemierzając cały świat i gło-
sząc Ewangelię. Odwiedził 129 
narodów. Napisał m.in.: 14 ency-
klik, w których w nowy sposób 
ukazywał wiarę Kościoła i jego 
ludzkie nauczanie, 11 konstytucji 
apostolskich i 45 listów apostol-
skich.

W stulecie urodzin św. Jana Pawła II. Dziękujemy

Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. 
Beatyfikowany został 1 maja 2011 
roku przez papieża Benedykta 
XVI. Od tego momentu jego kult 
stał się dozwolony w Rzymie 
i w Polsce. W 2013 roku papież 
Franciszek uznał cud uzdrowie-
nia Kostarykanki Floribeth Mora 
Diaz za wstawiennictwem Jana 
Pawła II. Kanonizacja odbyła się 
27 maja 2014 w Rzymie. 

Dzisiaj wspominamy wizytę 
Jana Pawła II w Rzeszowie, która 
odbyła się 2 czerwca 1991 roku.  
Było to jedno z najważniejszych 
wydarzeń dla naszego regionu 
i jego mieszkańców. Wówczas Oj-
ciec Święty beatyfikował Biskupa 
Józefa Sebastiana Pelczara i kon-
sekrował świątynię – przyszłą ka-
tedrę rzeszowską.

cd. str. II

Dary ofiarne w imieniu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 
złożył zastępca przewodniczącego ZR Adam Śnieżek

Msza Św. beatyfikacyjna biskupa Sebastiana Józefa Pelczara 
na błoniach rzeszowskich, 2 czerwca 1991 r.
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14 maja 2020 roku dla Domu 
Pomocy Społecznej im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Miel-
cu zostały przekazane maseczki 
i rękawiczki. 

Maseczki udało się zdobyć 
dzięki pomocy grupy Maseczki 
dla Łańcuta i Pomoc Sąsiedzka 
Rzeszów. 

Rękawiczki zostały zakupione 
przez Region Rzeszowski NSZZ 
„Solidarność” ze środków wpła-
conych przez organizacje związ-

Chemicy wspierają rolników,
ale sami też oczekują wsparcia

Krajowy Sekretariat Prze-
mysłu Chemicznego NSZZ 
„Solidarność” wystosował 
apel do Ministra Rolnictwa, 
dotyczący zakupu przez rol-
ników polskich środków 
ochrony roślin i nawozów. 
Oto jego teść:

Pragniemy poinformować, 
że członkowie NSZZ „Solidar-
ność” Zakładów Chemicznych 
z rodzinami czynnie włączyli się 
do ogólnopolskiej kampanii „Ku-
puj świadomie - Produkt Polski”.

Świadomie i odpowiedzialnie 
kupujemy polskie produkty, soli-
darnie wspierając polskich produ-
centów żywności, rodzimą gospo-
darkę i miejsca pracy w Polsce.

Natomiast tak jak wytwór-
cy żywności, którzy proszą pol-
skie społeczeństwo o solidarność 
z nimi, również my - pracownicy 
polskiego przemysłu chemiczne-
go - zwracamy się z apelem do 
rolników, by na poszczególnych 
etapach produkcji rolnej używali 
polskich środków ochrony roślin.

Tylko solidarność pracowników 
wszystkich gałęzi polskiej gospo-
darki pozwoli nam przetrwać ten 
trudny czas i zminimalizować 
koszty związane z epidemią.

Zwracamy się z prośbą do Pana 
Ministra o przekazywanie naszego 
apelu, podczas spotkań bezpośred-
nich z rolnikami, organizacjami 
rolniczymi oraz poprzez media.

Marek Hojło, skarbnik ZR za-
znaczył, że jednym z inicjatorów 
wystosowania apelu do ministra 
Jana Ardanowskiego byli związ-
kowcy z Zakładów Chemicznych 
Organika Sarzyna.

red.

Razem możemy więcej!

Pomoc dla DPS w Mielcu

Od lewej: Joanna Turoń, Jolanta Haptaś, Adrian Bednarz

kowe, które odpowiedziały na 
apel o  pomoc w walce z korona-
wirusem. 

Dział Rozwoju Związku przeka-
zał na ręce Jolanty Haptaś, prze-
wodniczącej Organizacji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Domu 
Pomocy Społecznej w Mielcu za-
kupione środki ochrony, by słu-
żyły pensjonariuszom i persone-
lowi ośrodka.

Joanna Turoń

Powitanie na lotnisku w Jasionce przez Księdza Biskupa 
Ignacego Tokarczuka – Ordynariusza Przemyskiego

Jan Paweł II w Rzeszowie

Poświęcenie kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa

Opr. red. Wykorzystano zdjęcia zamieszczone w albumie „Jan Paweł II 
w Rzeszowie, 2 czerwca 1991 r.” opublikowanym przez wydawnictwo diezezji 
rzeszowskiej Bonus Liber.

- Ojcze Święty, Witamy Cię dzi-
siaj wszyscy w Rzeszowie w die-
cezji przemyskiej z wielką rado-
ścią, z głęboką wiarą, z serdeczną 
miłością i szczerą wdzięcznością. 
Witamy Cię w du chu głębokiej 
wiary, która mówi, że jesteś Pio-
trem naszych czasów, że otrzyma-
łeś najważniejszą w kategoriach 
tego świata misję od samego Je-
zusa Chrystusa. Chcemy wszyscy 
wyrazić naszą wdzięczność za tę 

troskę o cały Kościół, o całą ludz-
kość oraz za wielką życzliwość dla 
naszej diecezji. Szczególnie chcemy 
wypowiedzieć naszą wdzięczność 
za Twój wielki wkład w te wszyst-
kie procesy i przemiany, jakie za-
chodzą nie tylko u nas, ale całej 
środkowo wschodniej Europie.

Fragment powitania I. Tokarczuka 
na początku liturgii odprawionej na 

rzeszowskich błoniach
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Mimo dobrych wyników fi-
nansowych, Orange Polska chce 
drastycznie ciąć świadczenia 
pracowników, czemu sprzeciwia 
się NSZZ „Solidarność”.  W oce-
nie związku sytuacja firmy jest 
stabilna i brak jest podstaw do 
tak skrajnych rozwiązań.

Zarząd Orange Polska S.A. 
przekazał do wiadomości KNF 
i GPW dane finansowe i ope-
racyjne, dotyczące działalności 
Grupy Kapitałowej Orange Pol-
ska, w których informuje o do-
brych wynikach komercyjnych 
i finansowych, potwierdzających 
solidne fundamenty biznesowe 
zbudowane w ramach strate-
gii Orange.one. Firma wykazuje 
wzrost przychodów. Zanotowano 
wzrost liczby klientów światło-
wodu oraz usług mobilnych. Jed-
nocześnie firma dopuszcza moż-
liwość nieco słabszych wyników 
w kolejnych okresach sprawoz-
dawczych z powodu trwającej 
pandemii koronawirusa. 

Jednak Jacek Kunicki, Dyrek-
tor Wykonawczy ds. Finansów, 
zakłada optymistyczny scena-
riusz: - Jestem zadowolony z so-
lidnych wyników za pierwszy 
kwartał. Wzrost przychodów o bli-
sko 1% i EBITDAaL o 6% rok-do-
-roku, potwierdza nasz powrót na 
ścieżkę wzrostu oraz siłę naszych 
fundamentów. Nastawiona na 
wartość strategia „więcej za wię-
cej”, którą zapoczątkowaliśmy 
dwa lata temu, zaowocowała po-
prawą trendów ARPO z usług 
konwergentnych i komórkowych, 
co pozytywnie wpływa na ewolu-
cję przychodów z tych kluczowych 
kategorii usług. Wyniki pierwszego 
kwartału odzwierciedlają pierw-
sze skutki pandemii: ograniczoną 
monetyzację zwiększonego ruchu, 
niższe wolumeny komercyjne i niż-
szą sprzedaż sprzętu, a także osła-
bienie złotego. 

Kryzys spowodowany przez CO-
VID-19 przyniósł wiele zagrożeń 
i niepewności co do najbliższej 
przyszłości. Jego wpływ na wyniki 
kolejnych kwartałów będzie w du-
żej mierze zależeć od długości okre-
su obostrzeń, wpływu na polską 
gospodarkę oraz skuteczności ogło-
szonych przez rząd działań anty-
kryzysowych. Na chwilę obecną nie 
zmieniamy celu w postaci wzrostu 
EBITDAaL, ponieważ uważamy, 
że nasze podstawowe usługi, które 
odpowiadają za większość naszej 
marży, są bardzo istotne z punktu 
widzenia potrzeb naszych klien-
tów, a ponadto będziemy podejmo-
wać dodatkowe działania w celu 
zrównoważenia wpływu kryzysu 

na nasze wyniki. Jednak ze wzglę-
du na niepewność, będziemy ściśle 
monitorować sytuację i na bieżą-
co oceniać wpływ pandemii CO-
VID-19 na nasze wyniki.

Świadomy tychże niepewności 
i zagrożeń spowodowanych pan-
demią, NSZZ „Solidarność” przy-
stąpił do rozmów z pracodawcą 
i wyraził gotowość do osiągnię-
cia porozumienia na wprowa-
dzanie niezbędnych oszczęd-
ności. Chce jednak powiązać je 
z rzeczywistą sytuacją finansową 
firmy i wyłącznie okresowo, czyli 
na czas ewentualnych spadków 
przychodów.

Tymczasem zarząd Orange 
chce pozbawić pracowników 
świadczeń w sposób nieodwra-
calny. Proponuje całkowitą li-
kwidację nagrody jubileuszowej, 
zmniejszenie środków na fun-
dusze socjalne, czy ograniczenie 
podwyżek na dwa lata (bez wy-
równania w kolejnych latach).

Wprawdzie różne branże szy-
kują się na możliwe spadki przy-
chodów, jednak sektor teleko-
munikacyjny należy do jednego 
z lepiej radzących sobie w trak-
cie pandemii, zauważa NSZZ „So-
lidarność”, powołując się na ana-
lizy i raporty ekonomiczne. 

17 kwietnia br. Business In-
sider napisał m.in.: - Podczas 
gdy jedni próbują uratować swój 
biznes, inni z kolei cieszą się, że 
pandemia przyspieszyła niektóre 
procesy w gospodarce, na których 
biznes może zyskać. Takimi bran-
żami są szczególnie telemedycyna 
i telekomunikacja.

- Rozmowy 
przedstawicie-
li „Solidarno-
ści” z praco-
dawcą trwają 
od kwietnia br. 
P r z e b i e g a j ą 
w bardzo trud-
nej atmosferze 
i przy braku wsparcia ze strony 
pozostałych organizacji związko-
wych. Jednak pracownicy Oran-
ge mogą liczyć na pomoc NSZZ 
„Solidarność”, bowiem brak jest 
merytorycznych przesłanek do 
cięcia w tak szerokim zakresie 
czasowym i finansowym świad-
czeń pracowniczych, szczególnie 
do całkowitej utraty części z nich. 

Robert Bąk
przewodniczący Komisji 

Oddziałowej NSZZ „Solidarność”  
Pracowników Telekomunikacji 

w Rzeszowie

Antyspołeczny OrangeAntyspołeczny Orange

Prezydium Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ So-
lidarność przyjęło stanowisko, 
w którym wyraża dezaprobatę wo-
bec obniżania poziomu procesu 
legislacyjnego oraz unikania przez 
resort edukacji odpowiedzialności 
za tworzone akty prawne. 

Związkowcy uważają, że epi-
demia koronawirusa nie może 
stanowić usprawiedliwienia dla 
niestabilności prawa, nadmierne-
go pośpiechu oraz lekceważenia 
partnerów społecznych. Ich zda-
niem prawo pisane „na kolanie” 
skutkuje inflacją wyrażeń i pojęć 
nieostrych. Wskazany sposób pro-
cedowania prowadzi do sytuacji, 
w której przepisy prawa oświato-
wego interpretowane są w sposób 
wieloznaczny i dowolny.

- Ostatnim przykładem takiej 
nieodpowiedzialnej postawy MEN 
jest wdrożenie do systemu prawa 
oświatowego nowej instytucji „kon-
sultacji” nauczyciela z uczniem. 
Problem z tą niewinną na pierw-
szy rzut oka konstrukcją prawną 
polega na tym, że nie wiadomo, jak 
nauczyciel ma być za nią wyna-

gradzany. Co gorsza, resort edu-
kacji stosuje przy okazji tej sprawy 
sprawdzony od 20 lat model postę-
powania. Przedstawiciele MEN-
-u w tego typu sytuacjach w pierw-
szej kolejności dziwią się, że nikt 
nie rozumie stanowionego przez 
nich prawa, a na koniec oświad-
czają, że za organizację pracy szko-
ły odpowiada jej dyrektor. Takie 
podstępowanie Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej podważa autory-
tet, jakim powinien cechować się 
racjonalny prawodawca - czytamy 
w stanowisku podpisanym przez 
Ryszarda Proksę, przewodniczą-
cego KSOiW.

red.

Oświatowa „Solidarność”
 wyraża wątpliwości

Święto Konstytucji 3 Maja w okresie pandemii

W związku z trwającym stanem epidemii, odwołano większość państwo-
wych uroczystości w całym kraju. W Rzeszowie kwiaty pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki złożyli przedstawiciele Zarządu Regionu Rzeszow-
skiego NSZZ Solidarność przewodniczący Roman Jakim oraz członek pre-
zydium Andrzej Filipczyk.

Z ostatniej chwili: Tarcza 4.0 nie tak groźna dla pracowników
Pracodawca może zmusić do wykorzystania tylko zaległego urlo-

pu, który i tak trzeba wykorzystać do września. Trzeba zarabiać 
więcej niż 9 tys. zł, aby wprowadzony limit odprawy przy zwolnie-
niach był niekorzystny dla pracownika. Wprowadzanie obniżonego 
wynagrodzenia, czy inne ograniczenia mogą nastąpić jedynie po 
zawarciu porozumienia z reprezentatywną organizacją związkową. 
W ocenie „Solidarności” Tarcza 4.0 uwzględnia większość zgłasza-
nych zastrzeżeń. Ciągle nierozwiązanym problemem są pracownicy 
administracji rządowej.
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Obraz MB Robotników Solidarności w parafiach Regionu Rzeszowskiego
W związku z ograniczeniami objętościowymi „Infoserwisu” przypominamy, że wszystkie fotorelacje z nawiedzień obrazu można śledzić na bieżąco na 

stronie internetowej Regionu Rzeszowskiego w zakładce „Peregrynacja”. Tam też umieszczona jest informacja  o historii obrazu Matki Bożej Robotników 
Solidarności. 3 maja 2020 r. obraz rozpoczął peregrynację po parafiach dekanatu sędziszowskiego. 15 maja został przekazany parafiom z dekanatu 
Rzeszów-Południe. 25 maja rozpoczął peregrynację po parafiach dekanatu kolbuszowskiego i pozostanie tam do 5 czerwca.

Parafia pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Świlczy

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie Parafia pw. Świętego Mikołaja w Rzeszowie

Parafia pw. Świętego Michała Archanioła w Nockowej

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sędziszowie Młp. Parafia pw. Świętego Mikołaja w Niwiskach

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.
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Prawnik
informuje

Podwyżka zasiłku dla bezrobot-
nych to jeden z projektów resor-
tu rodziny i pracy kierowanego 
przez Marlenę Maląg. Jest to też 
artykułowany od dwóch miesięcy 
postulat NSZZ „Solidarność”.

Nie było możliwości podwyż-
szenia zasiłku od razu do 2500 
zł, stąd pomysł prezydenta Dudy 
ze świadczeniem solidarnościo-
wym, które ma przysługiwać 
tylko przez trzy miesiące i po 
ustąpieniu kryzysu związanego 
z epidemią koronawirusa nie bę-
dzie wypłacane. Świadczenie ma 
wynieść 1200 zł, a zasiłek wzro-
śnie do 1300 zł (obecnie to 750 zł 
na rękę).

Wprowadzenie Dodatku Soli-
darnościowego dla tych, którzy 
utracili pracę w czasie epidemii 
jest też punktem Umowy progra-
mowej NSZZ „S” z prezydentem 
Dudą, zawartą w maju br.

Wypłata w wysokości 2500 
zł byłaby spełnieniem postula-
tów związków zawodowych, by 
pieniądze po utracie etatu były 
zbliżone do wsparcia, jakie rząd 
przewidział w tarczy antykryzy-
sowej dla samozatrudnionych.

Przypomnijmy, że samoza-
trudnieni mogą otrzymać wyso-
kie wsparcie z Funduszu Pracy 
i Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, za-
oszczędzić 1431 zł na uldze 
w składkach ZUS miesięcznie 
i wystąpić o 5 tys. zł bezzwrotnej 
pożyczki oraz otrzymać 6 tys. zł 
w trzy miesiące świadczenia po-
stojowego. Dla osób będących na 
samozatrudnieniu to 15 tysięcy 
złotych wszystkich ulg i pienię-
dzy,na które może liczyć.

Osoby, które straciły pracę 
w wyniku epidemii koronawi-
rusa póki co nie mogą liczyć na 
żadne dodatkowe wsparcie z bu-
dżetu państwa poza tym, które 
przysługuje standardowo w ta-
kich sytuacjach. 

Podwyżka zasiłku dla bezro-
botnych wymaga nowelizacji 
ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, więc  
prawdopodobna jest podwyżka 
świadczeń dopiero od 1 lipca.

Z danych MRPiPS wynika, że 
stopa bezrobocia rejestrowane-
go wzrosła o 0,3 pkt. proc. z po-
ziomu 5,4 proc. w marcu do 5,7 
proc. w końcu kwietnia. Szacowa-
na liczba bezrobotnych w końcu 
kwietnia wyniosła 964,8 tys. osób 
i w porównaniu do poprzedniego 
miesiąca wzrosła o 55,4 tys. osób. 
Faktyczny obraz sytuacji będzie-
my mieli dopiero na początku 
lipca, kiedy upłynął trzymie-
sięczne okresy wypowiedzeń.

W kwietniu br. pracodawcy 
zgłosili do urzędów pracy 57,5 
tys. wolnych miejsc pracy. To o 26 
proc. mniej niż przed miesiącem.

Zasiłek dla bezrobotnych przy-
sługuje osobom, które straciły 
pracę i zarejestrowały się w urzę-
dzie pracy i mogą udowodnić na 
podstawie odpowiednich doku-
mentów, że przez co najmniej 
365 dni w okresie 18 miesięcy 
poprzedzających rejestrację wy-
konywały pracę (obojętnie na 
podstawie jakiej umowy), za któ-
rą otrzymywały co najmniej mi-
nimalne wynagrodzenie, od któ-
rego odprowadzane były składki 
na ubezpieczenia społeczne 
i Fundusz Pracy.

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych i trzymiesięczne świadczenie solidarnościowe
Do okresu uprawniającego do 

zasiłku dla bezrobotnych zalicza 
się zatrudnienie z wynagrodze-
niem nie niższym niż stawka mi-
nimalna (z wyłączeniem urlopów 
bezpłatnych dłuższych niż 30 
dni), a także świadczenie usług 
(umowa agencyjna czy umowa 
zlecenia) oraz działalność gospo-
darcza (nie może być to jednak 
tzw. mały ZUS) o ile podstawę wy-
miaru składek na ubezpieczenie 

społeczne i Fundusz Pracy stano-
wiła kwota co najmniej minimal-
nego wynagrodzenia.  

Zasiłek dla bezrobotnych jest 
wypłacany w trzech stawkach, 
które zależą od stażu pracy: 80 
proc. (do 5 lat stażu pracy), 100 
proc. (5-20 lat stażu pracy) i 120 
proc. (powyżej 20 lat stażu pracy). 

Źródło: solidarnosc.gda.pl

Zmiany wprowadza art. 
52l dodany do ustawy o po-
datku dochodowym od osób 
fizycznych przez art. 4 usta-
wy z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 568). 
Nowe regulacje weszły w ży-
cie 31 marca 2020 r.

W 2020 roku limity zwol-
nień przedmiotowych z PIT 
wyniosą:

– z 1 tys. zł do 3 tys. zł dla za-
pomóg wypłacanych z funduszy 
zakładowej lub międzyzakła-
dowej organizacji związkowej 
pracownikom należącym do tej 
organizacji (art. 21 ust. 1 pkt. 9a);

– nadal bez limitu byłyby 
zwolnione zapomogi wypłacane 
w razie indywidualnych zda-
rzeń losowych, klęsk żywioło-
wych, długotrwałej choroby lub 
śmierci z funduszu socjalnego, 
ZFŚS, z funduszy związków za-
wodowych lub zgodnie z odręb-
nymi przepisami.

Natomiast z 6 tys. zł do 10 tys. 
zł został podwyższony limit 
zwolnienia z PIT dla zapomóg 

wypłacanych z innych źródeł 
(o których mowa w art. 21 ust. 1 
pkt. 26 lit. b);

– z 1 tys. zł do 2 tys. zł dla świad-
czeń rzeczowych i pieniężnych 
otrzymanych przez pracownika 
w związku z finansowaniem dzia-
łalności socjalnej, o której mowa 
w przepisach o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych, sfi-
nansowanych w całości ze środ-
ków ZFŚS lub funduszy związków 
zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt. 
67) – nowy limit obowiązywałby 
zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r. 
(zwolnienie nadal nie będzie do-
tyczyć bonów, talonów i innych 
znaków uprawniających do wy-
miany na towary lub usługi);

Więcej środków z funduszu socjalnego
Nowe limity zwolnień z podatku

Mimo pandemii, biuro we-
wnątrzzwiązkowe wykonuje 
swoje zwykłe czynności, pracu-
jąc zdalnie.

W dalszym ciągu wydawane 
są poświadczenia  rejestracji 
czy załatwiane są  inne sprawy 
związane z obsługą organizacji 
zakładowych.

Pomimo wszelakich ułatwień 
i przesunięcia terminu rozliczeń 
finansowych  zachęcam aby nie 
czekać do ostatniej chwili i jak 
najszybciej przesłać sprawozda-
nie finansowe do odpowiednich 
organów. Wiem, że koronawirus 
utrudnił nam wykonywanie po-
wyższych  czynności ale w dobie 
wszechobecnego internetu i do-
stępu do komputerów proszę 
o kontakt i przesyłanie do mnie 
citów i sprawozdań finansowych  
na adres mailowy a wspólnie 
uda nam się spełnić obowiązek 
podatkowy. 

Wiem, że częstym problemem 
jest brak profilu zaufanego ze 
względu na brak możliwości po-

– z 2 tys. zł do 3 tys. zł dla dopłat 
do wypoczynku zorganizowane-
go przez podmioty prowadzą-
ce działalność w tym zakresie 
w formie wczasów, kolonii, obo-
zów i zimowisk, w tym również 
połączonego z nauką, pobytu na 
leczeniu sanatoryjnym, w pla-
cówkach leczniczo-sanatoryj-
nych, rehabilitacyjno-szkolenio-
wych i leczniczo-opiekuńczych 
oraz przejazdów związanych 
z tym wypoczynkiem i pobytem 
na leczeniu– dzieci i młodzieży 
do lat 18 (z art. 21 ust. 1 pkt. 78 lit. 
b) – nowy limit obowiązywałby 
zarówno w 2020 r. jak i w 2021 r.

Monika Wojak

twierdzenia go  w urzędzie ale 
ministerstwo cyfryzacji umoż-
liwiło w tym okresie tworzenie 
tymczasowego  profilu zaufane-
go, ważnego przez 3 miesiące.

Przypominam iż profil zaufa-
ny to  bezpłatne narzędzie, dzię-
ki któremu można potwierdzać 
swoją tożsamość w interneto-
wych serwisach administracji 
publicznej.

Profil zaufany zwłaszcza 
w tym okresie ułatwi każdemu 
załatwianie spraw urzędowych 
na odległość bez konieczności 
udania się do urzędu.

W razie pytań czy problemów 
oferuję swą pomoc. Można się 
ze mną skontaktować drogą 
elektroniczną: 
bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl 
lub telefonicznie: 692096855

Od 15 czerwca br. pracownicy 
wracają do biur Regionu Rze-
szowskiego. Do zobaczenia.

Barbara Staszczak

Biuro wewnątrzzwiązkowe zaprasza
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Janowi KLUSCE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
 składają Członkowie Zarządu Regionu Rzeszowskiego

oraz koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Organizacji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania w Strzyżowie
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Rodzinie i bliskim śp. Jarosławy Doleckiej
wyrazy szczerego współczucia

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

przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Zmarła Jarosława Dolecka, członek Komi-
sji Założycielskiej „Solidarności” w PSS Spo-
łem w Rzeszowie. 16 maja 2020 r. spoczęła na 
cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie.

Jarosława Dolecka, ur. 22 VII 1931 w Orze-
chowcach k. Przemyśla. Ukończyła Technikum 
Ekonomiczne w Przemyślu (1949), 1949-1952 
studentka Wydziału Prawa i Historii Uniwersyte-
tu Warszawskiego, w 1952 usunięta za przekona-
nia podczas praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

1952-1955 zatrudniona w Gminnej Spółdzielni w Duńkowiczkach 
i Orłach k. Przemyśla, 1956-1957 w Wojewódzkim Związku Gmin-
nych Spółdzielni w Rzeszowie, 1957-1980 opieka nad trójką dzieci, 
1980-1991 zatrudniona w PSS Społem w Rzeszowie.

Od IX 1980 w NSZZ „Solidarność”, członek Komisji Założycielskiej 
w PSS Społem w Rzeszowie, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu 
Rzeszów.

Po 13 XII 1981 zaangażowana w akcję pomocy rodzinom interno-
wanych i aresztowanych. 31 VIII 1982 zatrzymana wraz z córką pod-
czas manifestacji, sprawę na kolegium w trybie doraźnym umorzono, 
miesiąc później w tej samej sprawie skazana przez kolegium na grzy-
wnę 8000 zł, a córka 3000 zł oraz na 3-miesięczny dozór milicyjny; 
oskarżona też o pobicia milicjanta i 27 V 1983 skazana przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie na 6 mies. więzienia w zawieszeniu na 2 lata 
oraz potrącenie 10% poborów na rzecz Skarbu Państwa. 1982-1989 
w siatce kolportażowej RKW Rzeszów, aktywna uczestniczka mani-
festacji, duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę i pielgrzymek 
patriotycznych.

źródło: Encyklopedia Solidarności

Przed 35 laty, na ścianie kościo-
ła farnego w Rzeszowie odsłonię-
ta i poświęcona została tablica 
upamiętniająca płk. Leopolda 
Lisa Kulę.

W okresie PRL, komuniści sta-
rali się wszelkimi sposobami 
zatrzeć wszelkie ślady pamięci 
o marszałku Józefie Piłsudskim 
i jego wiernych żołnierzach. A je-
śli już zmuszeni byli o nich czasa-
mi wspomnieć, to zawsze czynili 
to negując ich czyny lub przed-
stawiając je w sposób wybitnie 
negatywny. Wzniesionego w Rze-
szowie w 1932 roku pomnika płk 
Leopolda Lisa Kuli (ulubionego 
żołnierza marszałka Józefa Pił-
sudskiego), zburzonego podczas 
drugiej wojny światowej przez 
Niemców, nie tylko nie pozwolili 
odbudować, ale nawet w miejscu, 
na którym on stał składać kwiaty.

Przywracanie społeczeństwu 
pamięci o bohaterach, dzię-
ki którym Polska w 1918 roku 
odzyskała niepodległość zapo-
czątkowali dopiero członkowie 
„Solidarności”. Mimo wprowa-
dzonych w okresie stanu wo-
jennego ostrych rygorów, z ini-
cjatywy działaczy podziemnej 
„S”, w rocznice ważnych wyda-
rzeń narodowych w rzeszow-
skich kościołach odprawiane 
były msze św. w intencji Ojczy-
zny, w których zdarzało się, że 
uczestniczyły nawet setki a cza-
sami tysiące osób. W 1985 roku 
członkowie „S”, pracujący w Ze-
spole Charytatywno-Społecz-
nym (działającym przy klasz-
torze oo. Bernardynów) podjęli 
starania w celu upamiętnienia 

płka Leopolda Lisa Kuli.
12 maja 1985 r., w 50-tą roczni-

cę śmierci marszałka J. Piłsud-
skiego, w rzeszowskim kościele 
farnym odprawiona została uro-
czysta Msza św. w intencji Oj-
czyzny, po której na zewnętrznej 
ścianie kościoła wmurowana 
została tablica upamiętniająca 
jego ulubionego żołnierza – płka 
Leopolda Lisa Kulę (zaprojekto-
wana przez Krzysztofa Bukałę, 
a odlana przez Kazimierza Haj-
duka). Tablicę uroczyście odsło-
nięto i poświęcono 13 maja – po 
uroczystej mszy św. odprawio-
nej przez ks. biskupa Tadeusza 
Błaszkiewicza (z Przemyśla). 
Aktu odsłonięcia dokonała Ama-
lia Zaniewska – siostra płka Lisa 
Kuli. W uroczystości tej uczestni-
czyło około półtora tysiąca osób.

Jerzy Klus

Tablica pamięci płk. Leopolda Lisa Kuli

72 lat temu w więzieniu mo-
kotowskim w Warszawie władze 
komunistyczne wykonały wyrok 
śmierci na rotmistrzu Witoldzie 
Pileckim, oficerze ZWZ-AK, który 

w 1940 r. dobrowolnie poddał się 
aresztowaniu i wywózce do Au-
schwitz, aby zdobyć informacje 
o obozie; po ucieczce z Auschwitz 
walczył w Powstaniu Warszaw-

Rocznica mordu na Witoldzie Pileckim skim, po upadku powstania trafił 
do niewoli niemieckiej.

Wrócił do Polski, by prowadzić 
działalność wywiadowczą na 
rzecz II Korpusu gen. Władysława 
Andersa. Został schwytany przez 
UB, był torturowany i w 1948 r. 
skazany na karę śmierci. Wyrok 
wykonano strzałem w tył głowy 
25 maja 1948 r. w więzieniu mo-
kotowskim przy ul. Rakowiec-
kiej. Miejsce jego pochówku nie 
zostało ujawnione przez władze 

komunistyczne. Prawdopodob-
nie ciało rotmistrza wrzucono, 
wraz z innymi ofiarami, do dołów 
śmierci na Łączce Cmentarza 
Wojskowego na Powązkach.

W 1995 r. Witold Pilecki został 
pośmiertnie odznaczony Krzy-
żem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, a w 2006 - 
Orderem Orła Białego. We wrze-
śniu ub.r. na placu przed MIIWŚ 
w Gdańsku odsłonięto jego po-
mnik.

Witold Pilecki podczas „pokazowego” procesu

Czekamy na Wasze wspomnienia i zdjęcia
W 2020 roku obchodzimy 40 rocznicę powstania NSZZ „Solidar-

ność”. Wielu z nas ma osobiste wspomnienia związane z tymi wy-
darzeniami, a niektórzy w swoich zbiorach posiadają dokumenty 
i zdjęcia z tamtego okresu.

Zachęcamy do pisemnych wspomnień o osobistych doświadcze-
niach związanych z powstaniem naszego Związku oraz przesyłania 
zdjęć i dokumentów, które opublikujemyw „Infoserwisie” i na na-
szej stronie internetowej (oryginały zwrócimy właścicielom).

Na materiały czekamy pod adresem:  35-083 Rzeszów, ul. Matusz-
czaka 14 lub serwis.rzesz@solidarnosc.rzeszow.org.pl
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Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy
Ze względu na pandemię wi-

rusa SARS-CoV-2, wywołującego 
chorobę COVID-19, wdrożono 
w naszym kraju ograniczenia, za-
pobiegające rozprzestrzenianiu 
się choroby. Część z tych ograni-
czeń dotyczy miejsc pracy. Nie-
zależnie od faktu, czy zagrożenie 
przybierze postać chroniczną, czy 
możliwe będzie szybkie wyelimi-
nowanie patogenu z przestrzeni 
publicznej, zbliża się czas powro-
tu do normalnego funkcjonowa-
nia gospodarki i zakładów pracy.

Pomimo stopniowego wzna-
wiania działalności zawodowej, 
niektóre środki bezpieczeństwa 
podjęte w zakładach pracy w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania 
się wirusa, zostaną utrzymane. 
Ponadto możliwe jest, że w nie-
których sytuacjach wystąpienie 
w przyszłości większej liczby za-
każeń będzie wymagało ponow-
nego wprowadzenia szerszych 
ograniczeń. Wpłynie to z kolei na 
konieczność wprowadzenia no-
wych procedur i praktyk bezpie-
czeństwa, być może również na 
zmianę organizacji i sposobu pra-
cy na wielu stanowiskach. Należy 
pamiętać, że w przypadku zmian 
w procesie pracy pracodawcy są 
zobowiązani skorygować ocenę 
ryzyka i uwzględnić w niej wszyst-
kie nowe zagrożenia, również te 
dla zdrowia psychicznego.

Właściwe zorganizowanie ob-
szaru BHP zapewni praktyczne 
wsparcie w procesie powrotu do 
miejsca pracy – właściwe środki 
prewencyjne pomogą w bezpiecz-
nym i zdrowym powrocie do pra-
cy po złagodzeniu środków fizycz-
nej izolacji oraz przyczynią się do 
ograniczenia rozprzestrzeniania 
COVID-19.

Podobnie jak w normalnych 
warunkach pracy, także w czasie 
obowiązywania ograniczeń zapo-
biegających rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa identyfika-
cja zagrożeń fizycznych, biolo-
gicznych, chemicznych, a także 
psychospołecznych oraz prawi-
dłowo przeprowadzona ocena 
ryzyka w środowisku pracy to 
punkt wyjściowy w zarządzaniu 
bezpieczeństwem i higieną pra-
cy (BHP).

W trakcie weryfikacji oceny 
ryzyka należy zwrócić uwagę na 
nietypowe sytuacje, które mogą 
być przyczyną problemów oraz 
na to, w jaki sposób przyjęte środ-
ki zapobiegawcze pomogą fir-
mie przywrócić pełnię zdolności 
produkcyjnych i operacyjnych. 
Należy pamiętać, że udział pra-
cowników i ich przedstawicie-
li w procesie weryfikacji oceny 
ryzyka jest bardzo ważny! Tym 
bardziej w obecnej sytuacji, gdy 

epidemia wywołana przez koro-
nawirusa u większości grup za-
wodowych budzi uzasadniony lęk, 
stres, a także frustrację. Wiąże się 
z tym duża dawka negatywnych 
emocji, napięcia i niepewności. 
Niepokój i poczucie realnego nie-
bezpieczeństwa, bo wirusa nie 
widać, a zarażać można bez obja-
wów chorobowych, zwiększa stres 
całego zespołu pracowników. 
Taka negatywna sytuacja nie tylko 
ujemnie oddziałuje na kondycję 
psychofizyczną załogi, ale wpływa 
także na ich reakcje i zachowania 
podczas pracy. Dlatego tak ważne 
jest uwzględnienie w aktualizo-
wanej ocenie ryzyka zawodowego 
wszystkich zagrożeń psychospo-
łecznych ujawnionych w związku 
z pandemią.

Po aktualizacji oceny ryzyka 
kolejnym krokiem jest stworze-
nie planu działań, obejmującego 
właściwe środki bezpieczeństwa 
i kontroli, pozwalające normalnie 
pracować i jednocześnie zapobie-
gać możliwości rozprzestrzenie-
nia się wirusa SARS-CoV-2.

Rodzaje środków koniecznych 
do zastosowania można sklasy-
fikować jako eliminujące zagro-
żenia (np. zmiana organizacji 
pracy poprzez większy udział 
pracy zdalnej, jeśli to możliwe) 
oraz minimalizujące zagrożenia 
i oddzielające zagrożenia od pra-
cowników poprzez:

- środki techniczne (środki 
ochrony zbiorowej, np. obudowy 
pleksiglasowe, oddzielanie stano-
wisk pracy przegrodami); należy 
unikać elementów, które nie są 
zwarte lub mają przestrzenie, ta-
kich jak rośliny doniczkowe, lub 
które stwarzają dodatkowe ryzy-
ko, np. potknięcia się pracowni-
ka, czy upadku przedmiotu. Jeśli 
nie można zastosować przegro-
dy, należy zapewnić dodatkową 
przestrzeń między pracownikami 
(odstęp min. 1,5 m.); konieczne 
jest dbanie o sprawną i wydajną 
wentylację pomieszczeń pracy,

- środki organizacyjne (np. 
zmianowość na stanowiskach 
pracy, zwiększenie czasu trwania 
i ilości przerw w pracy, kierowa-
nie tylko wykwalifikowanych pra-
cowników do wykonania określo-
nej pracy),

- środki ochrony osobistej (np. 
półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.),

- środki behawioralne (np. ob-
serwacje przestrzegania reguł 
i wytycznych kierownictwa, nad-
zór nad pracownikami),

- działania przeciwepidemicz-
ne (np. zapewnienie środków 
do dezynfekcji rąk i elementów 
środowiska pracy – blatów, kla-
mek, poręczy, wyposażenia tech-
nicznego np. wspólne drukarki 

i kopiarki; zwiększenie często-
tliwości sprzątania pomieszczeń 
pracy, a przede wszystkim po-
mieszczeń higieniczno – sanitar-
nych; przypominanie o zasadach 
higieny – praktyczne informacje 
rozmieszczone w ogólnodostęp-
nych miejscach zakładu pracy, 
dostępne na stronach interneto-
wych m.in. Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej).

Co istotne, przed wznowieniem 
pracy przez pracowników należy 
poinformować ich o wprowadza-
nych zmianach oraz przekazać 
im nowe procedury i w razie po-
trzeby, zapewnić szkolenie, np. 
z właściwego korzystania ze środ-
ków ochrony indywidualnej.

Minimalizowanie narażenia na 
kononawirus w miejscu pracy

W początkowym okresie przy-
wracania funkcjonowania firmy 
dobrze jest wykonywać tylko klu-
czowe prace. Część prac można 
odłożyć na czas, kiedy ryzyko za-
chorowania będzie niższe. Jeśli to 
możliwe, należy świadczyć usługi 
zdalnie (przez telefon, organi-
zując wideokonferencje), a nie 
osobiście. W miarę możliwości 
trzeba minimalizować obecność 
stron trzecich i osób postronnych.

Należy redukować, na tyle, na 
ile to możliwe, kontakt fizyczny 
między pracownikami (np. pod-
czas spotkań lub przerw) i odizo-
lować pracowników, którzy mogą 
bezpiecznie wykonywać swoje 
zadania sami oraz tych, którzy 
nie potrzebują specjalistycznego 
sprzętu ani maszyn stacjonar-
nych. Przykładowo, w miarę moż-
liwości, można zlecić im pracę 
w wolnym biurze, pokoju socjal-
nym, stołówce lub sali spotkań 
(adaptacja pomieszczeń). Jeśli 
to możliwe, należy poprosić naj-
bardziej narażonych pracowni-
ków, aby pracowali z domu (oso-
by starsze i cierpiące na choroby 
przewlekłe, w tym nadciśnienie, 
problemy z płucami lub sercem, 
cukrzycę, osoby w trakcie lecze-
nia onkologicznego lub przyjmu-
jące inne leki immunosupresyjne, 
oraz kobiety w ciąży).

Przerwy na posiłki powinny być 
zorganizowane w taki sposób, aby 
ograniczyć liczbę osób przebywa-
jących w tym samym czasie w sto-
łówce, pokoju socjalnym, kuch-
ni, łazience i szatni. Korzystanie 
z pomieszczeń higieniczno–sani-
tarnych powinno być zorganizo-
wane w sposób uwzględniający 
harmonogramy czyszczenia i de-
zynfekcji.

Należy zalecić pracownikom, 
aby pozostawiali swoje miejsca 
pracy w czystości. Kosze na śmie-
ci powinny mieć worki foliowe, 

aby mogły być opróżniane bez 
kontaktu z zawartością.

Przy wejściu do zakładu pracy 
i w innych widocznych miejscach 
należy umieścić plakaty zachę-
cające do pozostania w domu 
w przypadku choroby, informu-
jące o zasadach, które należy sto-
sować podczas kasłania i kicha-
nia oraz o zasadach higieny rąk 
i wytyczne dotyczące korzystania 
z maseczek i rękawiczek, jeśli 
pracownicy muszą je nosić. Dobrą 
praktyką, ograniczającą możli-
wość zainfekowania wirusem za-
kładu pracy jest zastosowanie mat 
dezynfekcyjnych przy wejściach 
do biur i hal produkcyjnych.

Należy ułatwić pracownikom 
korzystanie z transportu indywi-
dualnego, zamiast zbiorowego, 
np. poprzez udostępnienie miejsc 
parkingowych lub miejsca, w któ-
rym można bezpiecznie przecho-
wywać np. rowery.

Absencja znacznej liczby pra-
cowników, nawet jeśli tylko tym-
czasowa, może utrudnić kontynu-
owanie działalności. Podczas, gdy 
dostępni pracownicy powinni być 
elastyczni, istotne jest, by nie zna-
leźli się oni w sytuacji zagrażają-
cej ich zdrowiu i bezpieczeństwu. 
Dodatkowe obciążenie pracą po-
winno być jak najmniejsze i nie 
trwać zbyt długo.

Istotną rolę w monitorowaniu 
sytuacji i w zapobieganiu nad-
miernemu obciążeniu pracą po-
szczególnych pracowników peł-
nią ich bezpośredni przełożeni. 
Należy przestrzegać przepisów 
w zakresie czasu pracy i okresów 
odpoczynku.

Dostosowując pracę do ograni-
czonej liczby pracujących, należy 
rozważyć, czy personel potrze-
buje dodatkowego przeszkolenia 
i wsparcia oraz upewnić się, że 
wszyscy pracownicy posiadają 
kwalifikacje niezbędne do zreali-
zowania stawianych im zadań.

W przypadku korzystania z per-
sonelu tymczasowego, ważne jest, 
by poinformować takich pracow-
ników o zagrożeniach w pracy, 
a w razie potrzeby zapewnić im 
szkolenie.

Powrót do pracy mającej cechy 
pracy szczególnie niebezpiecz-
nej, a także przy obsłudze ma-
szyn i urządzeń, może generować 
dodatkowe ryzyko wypadkowe, 
wynikające z przerwy w wykony-
waniu codziennych czynności za-
wodowych i obsługowych. Przed 
rozpoczęciem pracy pracowniko-
wi należy umożliwić przypomnie-
nie sobie informacji kluczowych 
dla bezpieczeństwa, by nie docho-
dziło do wypadków przy pracy.
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